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 201911.9.מיום  19/13פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מספר 

 
 

אייאיו, יוסף סויד, עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו  נוכחים:
שלמה זלמן  עוזי אהרון, עופר בוזי,, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, ניסים ארביב

 .סויונוב
 

 ז'אנה כהן, ליאור אגאי, ליאת מועלם, ציון גזלה.  חסרים:
 

יועצת משפטית,  –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  – אליהו אהרוני מוזמנים:
 –דלילה אשכנזי מבקר העירייה,  –עירייה, רמי בן סעדון גזבר ה –רו"ח גיל גבריאל 

מרכזת ישיבות  –יועץ לראש העיר, מלכה מיכאלי  –יואל לוי מנהלת אגף החינוך, 
 מועצה. 

 
 על סדר היום:

מסירה ב 12.6.18ביום לכם  נמסר. )הדוח 2018לשנת  13דוח מבקר העירייה מס' 
 (. אישית

 
 18:04הישיבה נפתחה בשעה 

 
 העירייה:ראש 

 אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. רמי בן סעדון, מבקר העירייה, בבקשה. 
 

 מבקר העירייה: –מר רמי בן סעדון 
 תודה וערב טוב.

הוגש לראש העירייה במועדו. העתקו של הדוח,  2018דין וחשבון מבקר העירייה לשנת 
 בצירוף הערות ראש העירייה הומצא לכל חברי המועצה.

נדון בוועדה לענייני ביקורת אשר הגישה את סיכומה למועצה,  כעולה דוח הביקורת 
 . לפקודת העיריות.'ג170מסעיף 

 הדוח מקיף ארבעה נושאים: 
 השפ"ח.–השירות הפסיכולוגי חינוכי  .א

 מנהלת התחדשות עירונית. .ב

 הנגשת מוסדות חינוך. .ג

תיקון  מעקב – רכש טובין וניהול מצאי, טיפול במתנות לנבחרי ציבור ולעובדיה .ד
 לדוח מבקר המדינה. ליקויים
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  השירות הפסיכולוגי חינוכי
הביקורת בחנה את תחום השירות הפסיכולוגי חינוכי באור יהודה, לרבות איכות 
השירות וזמינותו לצרכני השירות, תפוקות השירות, היבטים כספיים  ועמידה 

 בהוראות החוק והנוהל המחייבים.
הסוגיות המקצועיות שטופלו במהלך השנה ולא נבחנו הביקורת לא עסקה בבחינת 

 תיקי אישיים של לקוחות השפ"ח.
בראשית דברי אבקש לציין את שביעות רצון הביקורת מההיענות של כל הגורמים 

 השותפים לעשיה של השפ"ח ושיתוף הפעולה עם עבודת הביקורת.
 

 עוזי אהרון הצטרף לישיבה. 
 

 ממצאים עיקריים:
תלמידים   7,100-לכ השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח( מופקד על מתן שירות 

מסגרות חינוכיות בעיר. בפועל נותן השפ"ח שירות  85-הלומדים ב 15עד  3בגילאי 
 .18לתלמידים עד גיל 

 
 השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי

המקומי, קבעו את התקינה המומלצת  משרד החינוך בשיתוף עם מרכז השלטון
 לרשויות המקומיות.

ביתר לעומת זכאותו. נתון זה חשוב לאור  שהביקורת העלתה כי השפ"ח תוקצב ואוי
תוצאות סקר שביעות רצון שערכה הביקורת בקרב חלק בתי ספר וגני ילדים שם עלה 

 פער בחלק מהמוסדות בהיקף הנוכחות של הפסיכולוג במוסד.
ד החינוך בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, קבעו את התקינה המומלצת כאמור, משר

 .לרשויות המקומיות, בהעסקת כוח האדם הייעודי לשירות הפסיכולוגי החינוכי
על בסיס המלצות אלו, חישבה הביקורת את הזכאות  המומלצת לתקני כוח האדם 

 :תשע"ז כלהלןבשירות הפסיכולוגי החינוכי באור יהודה בשנות הלימוד תשע"ו ו
 משרות פסיכולוגים תקני. 10.18תלמידים, נותן תקן של   7,007      2015-2016-תשע"ו
 משרות פסיכולוגים תקני. 10.30תלמידים, נותן תקן של    7,066     2016-2017-תשע"ז

 23בפועל, על פי נתוני השכר לשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז, הועסקו על ידי העירייה 
 משרות.  12.2-בהיקף של כ פסיכולוגים,

תה: "כדי לאפשר לשפ"ח מתן שרות יתגובת הפסיכולוגית המחוזית לנושא התקינה הי
 ".120%לכל המסגרות בעיר ניתנה העדפה מתקנת ולפיכך אחוז הכיסוי הועלה ל 

משרות.  12-פסיכולוגים בהיקף של כ 23מועסקים  הביקורת העלתה, כי בשפ"ח
משרה. אין בשפ"ח  52%המשמעות הינה כי בממוצע כל פסיכולוג מועסק בהיקף של 

 אפילו פסיכולוג אחד במשרה מלאה.
הביקורת העלתה ממצאים בסביבת העבודה בשפ"ח. דבר שהנהלת העירייה נדרשת 

 ך להתעכב כעת. לטפל בכך. הפירוט מופיע בדוח הביקורת, אין צור
 נמצא ליקוי באבטחת תיקי המטופלים.

 
 הביקורת ערכה סקר שביעות רצון מהשירות הפסיכולוגי הן בבתי ספר והן בגני ילדים. 

מוסדות חינוך בעיר,  86מוסדות חינוך מתוך  22מתוצאות הסקר המדגמי שנערך בקרב 
 עולה כי ככלל ישנה שביעות רצון מאיכות השירות הפסיכולוגי. 

אולם, עיקר הטענות נגעו בהיקף השעות המצומצם שניתן למוסדות החינוך וקיים צורך           
 ודרישה להגדלת השעות המוקצות למוסדות החינוך.

בתגובה לביקורת ציינה מנהלת  מחלקת השירות הפסיכולוגי כי עד כה לא הופצו           
 זאת לעתיד. שאלונים בקרב מוסדות החינוך וכי הינה מבקשת לאמץ

 תוצאות הסקר פורטו בהרחבה בדו"ח הביקורת.
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 ניסים ארביב:

ניתנה העדפה מתקנת ולא תיקון תקינה, מה שאומר שבסמכות מנהלת המחוז לשנות 
את זה משנה לשנה, כך שבפועל השירות שיתקבל בעתיד יכול להיות בחוסר. עולה 
מהסקר במוסדות החינוך, שהיו שמחים לקבל שעות נוספות מהשירות הפסיכולוגי ועל 

 ינוי התקינה, בראש ובראשונה. מנת לאפשר זאת ראוי ונכון לפעול מול המחוז לש
 

 מבקר העירייה: –רמי בן סעדון 
אם הסתכלת בדוח הביקורת, התקינה היא תקינה ארצית ולא פר אור יהודה. אם 
לוקחים את בסיס הפרמטרים שעל בסיסם הנוסחה מתרגמת את התקן, זה רמת 

העסקת  תלמידים בכיתות גן עד כיתה א' זה 500-שירות ומספר התלמידים. למשל, מ
פסיכולוג במשרה מלאה. אתה לוקח את כמות התלמידים, מחלק ומקבל את התקינה. 

תלמידים ומכניס את זה לפרמטר של כיתות גן  7,007כך גם עד כיתה י"ב. כפי שציינתי, 
 וכו', מחלק את זה ברמת שירות, זה נותן את התקן כפי שציינתי לעיל. 

 
 ניסים ארביב:

שווה לאן אני רוצה להגיע, למשהו חזק יותר. האם בעירייה כשאני משווה משהו, אני מ
חזקה לעומת עירייה חלשה )ואני רק לצורך הדוגמא אומר שאנו עירייה חלשה(, התקן 

 הוא זהה, אך הצורך בשפ"ח אינו זהה. 
 

 מבקר העירייה: –מר רמי בן סעדון 
 התקן הוא שווה מבחינת כמות התלמידים. 

 
 ניסים ארביב:
שנים אני לא  5שנים קדימה, מתוך מטרה שבעוד  5ני יכול להסתכל האם כרגע א

 אצטרך את ההעדפה המתקנת הזאת, כי שם אני רוצה להיות. 
 

 :אשכנזי דלילה
אין ספק שבכל שנה אנו בודקים את רמת המורכבות, הן של התלמידים והן של עבודת 

ל שנה, יחד עם ראש הפסיכולוגים, שעושים עבודתם קודש באור יהודה. אני מניחה שבכ
בחון את שנים קדימה, למרות שמאוד קשה ל 5השפ"ח, נבחן גם פר שנה וגם בצפי של 

, אבל אנחנו נבדוק את זה ואנו עושים עבודת מיפוי, אלה שמגיעים גם מהמעונות
נכנס גם לעבודה במעונות  כאמור מגני הילדים ואפילו לפני כן, מהמעונות, כי השפ"ח

 שנים יהיה לנו מיפוי מאוד מדויק.  5-ואני מניחה שבמהלך ה
 

 ניסים ארביב:
 שנים אחורה, האם היה שינוי מבחינת הצורך בשפ"ח? 5אם אני מסתכל 

 
 :אשכנזי דלילה

שנים, אני לא הייתי פיזית, אם כי אני מעודכנת, כרגע  5-אין לי את ההיסטוריה של ה
בות היא גדולה. בכל שנה אנחנו בוחנים וגם נבחן ואנו עובדים ברמה מאוד רמות המורכ

 קרא תל"א, תוכנית למידה אישית. ח ברמת ניתוח פר ילד וזה נמקצועית עם השפ"
 

 עופר בוזי:
כשמנהלת המחוז מאשרת או מקצה תקינה שהיא מעבר לשעות הנדרשות, היא לא 

 מחזירה את זה לתוך הבנק שלה ומשאירה את זה בתוך העיר. 
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 ניסים ארביב:
כולנו חיים בארץ, אנחנו הולכים לגזרות כלכליות והקיצוץ הראשון יהיה בחינוך 

 ובבריאות. 
 

 :אשכנזי דלילה
גדרת פריפריה חברתית במרכז הארץ, אני מניחה מכיוון שהעיר אור יהודה מו

. אנו גם יודעים לדרוש ובדר"כ אנו ושהתקנים הללו שקיבלנו בהעדפה מתקנת יישאר
 מקבלים, לפחות בשנתיים שאני נמצאת כאן. 

 
 עופר בוזי:

שנים קדימה, אני מניח שבשכונות החדשות תהיה משיכה  10או  5אם אנחנו מסתכלים 
חזקה, מה שיוסיף לתקנים, אבל לא בטוח שיוסיף מעמסה על השירות ואז  הלאוכלוסיי

/ המוחלשת בעיר, כך  ההוותיק היכולים להיות עוד תקנים שיתפנו לטובת האוכלוסיי
שאם מסתכלים לטווח הארוך יותר, יהיה פה איזון משמעותי ובשנים של הביניים, אני 

 ה ואנו נהנה מהם. מניח שמנהלת המחוז לא תיקח את השעות הללו חזר
 

 ניסים ארביב:
אני טופלתי בשפ"ח, יש לי ילד עם הפרעת קשב וכל שנה עברתי ועדה ומצאתי את עצמי 

 מגיע למתחם רוגוזין לראיונות. אני יכול לומר לכם שזה נראה זוועה. 
 

 ראש העירייה:
 האם קראת את הדוח? אם כן, יש שם מענה. 

 
 ניסים ארביב:

נתן מענה לאבטחת המידע ולאפשרות לפרטיות בעת הגעה ישיכן, אני רוצה לוודא 
 לקבלת שירות פסיכולוגי. 

 
 ראש העירייה:

בנושא שיפוץ מוסדות חינוך  2019במסגרת ישיבות הסטטוס שהתקיימו אצלי מינואר 
וציבור בעיר ועוד בטרם ראינו את דוח מבקר העירייה, ניתנה הוראה לצוות המקצועי 

רות לטובת השפ"ח, מקום שיכבד הן את עובדיו והן את לחפש מקום חלופי בשכי
 מקבלי השירות. 

 
 מבקר העירייה: –מר רמי בן סעדון 

 הנושא הבא אשר נסקר ונבחן השנה ע"י הביקורת בעבודת העירייה הינו: 
 

 .מנהלת התחדשות עירונית
החליטה העירייה להתקשר עם חברת אביב להקמת מנהלת ההתחדשות  2016בשנת 

העירונית לטובת קידום הנושא, כאשר המנהלת תוכפף לגורמים הסטטוטוריים 
בעירייה וכן לוועדת היגוי מיוחדת שתוקם לשם כך, אך תפעל באופן עצמאי תוך יצירת 

 צירי עבודה מהירים וברורים לפרויקטים השונים.
המנהלת תפעל בהתאם להוראות החוק והדין ובהתאם למדיניות העירייה ולתכנון 

 דריכלי והקידום של אתרים ספציפיים.  א
 מטרת הביקורת

לבחון את הקמתה של מנהלת התחדשות עירונית, סדרי עבודתה ופעילותה לרבות 
 בהיבטים כספיים, ארגוניים, נהלים ועוד.
 הביקורת העלתה ממצאים ולהלן עיקרם:
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 מסמך המדיניות להתחדשות עירונית בקרית גיורא מתבסס  -מדיניות העירייה
ל המלצותיה של תוכנית מתאר שטרם אושרה. עולה כי לעיריית אור יהודה ע

  אין תוכנית מתאר כוללנית בתוקף.

 המינהלת עמדה במרבית המשימות וביעדי הביצוע של תוכנית  -תוכנית עבודה
העבודה וכי המטלות המתקבלות מראש העיר במסגרת הישיבות שנדגמו ע"י 

 של המינהלת ומבוצעות בפועל.  הביקורת, משתקפות בתוכנית העבודה

  עם זאת, נמצא כי לא מוגשים דוחות סטטוס תקופתיים לעדכון המנהל הממונה
 -מטעם העירייה לצורך ביצוע מעקב ופיקוח. )בהתאם לחוזה עם חברת אביב 

 הכוונה למנכ"ל או מהנדס העירייה(.

 ותה הביקורת העירה לגבי הבקרות אחר נאותות חיובי המנהלת מתחילת פעיל
. נמצא כי לא קיים תיעוד לבדיקה מקצועית מטעם העירייה 2016בחודש יוני 

 טרם העברת החשבוניות לתשלום בגזברות.

  נמצא כי חידוש הארכת ההסכם עם חב' אביב בוצע באופן אוטומטי בהתאם
 להסכם. לא נמצא תיעוד לדיון שהתקיים טרם ביצוע החידוש.

 יימים נהלי עבודה מסודרים בתחומי הביקורת העלתה כי לא ק -נהלי עבודה
 העבודה השונים המתייחסים לפעילות המינהלת.

  
 הצטרפות הרשות המקומית/וועדה מקומית כמגישה לתוכנית

א)ב( לחוק התו"ב, לרשות המקומית קיימת סמכות להכין ולהגיש 61בהתאם לסעיף 
-שתתקבל עלתוכנית )תב"ע(. החלטת רשות מקומית בנוגע להגשתה של תוכנית צריך 

 ידי מועצת הרשות המקומית ) נספח ד(.
לדוח(  73בדגימת התוכניות שביצעה הביקורת נמצא שבשתי תכניות )ראה סעיף 

העירייה ניגשה כמגישה ולא הוועדה המקומית וזאת בניגוד להחלטת ראש העירייה 
 וללא  כתב שיפוי כנדרש.

מתחם גניש, הוועדה  פינוי בינוי 566הביקורת העלתה כי בתוכנית מספר מאא/
 המקומית אור יהודה הינה חלק מבעלי העניין/יזמי התוכנית לצד יזם  א' )נספח ח'(.

 568מאא/-רחוב הבנים אור יהודה ובתכנית 567בנוסף נמצא כי בתוכניות מאא/
התחדשות עירונית "מתחם הכיכר" רחוב יוסף חיים, הייתה "עיריית אור יהודה" בין 

 ג', בהתאמה )נספח ח'(. -כנית לצד היזמים ב' ובעלי העניין/יזמי הת

  לדיון בפני מועצת העירייה לשם קבלת אישור   דהביקורת מציינת כי לא איתרה תיעו
החלטת המועצה להסמכת הרשות להופיע כמגישת התוכנית וכבעלת עניין לצד 

 היזמים בכל אחת מהתוכניות  שצוינו לעיל.

   ממנו עולה  1.7.2019בדיון במועצת העירייה  מיום אני מבקש להפנות למסמך שהוצג
,  נסגרו  568-ו 567כי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מציינת כי שתי התוכניות הללו 

 בין היתר, מהטעם ששתיהן אינן עומדות בתנאי הסף.
 

 ראש העירייה:
 בתגובתי לדוח מבקר העירייה וכן מקריאת הדוח עולה כי המינהלתחשוב לציין כי 

עובדת בצורה מסודרת ומנהלת תוכניות עבודה מסודרות בהתאם למטרות שהוצבו לה, 
תוך קביעת יעדי מדיניות ופיקוח ובקרה על כל אחד מן הפרויקטים אשר בתחום 

 אחריותה. 
במסגרת עבודת המינהלת מתקיים סטטוס התחדשות עירונית מדי שבועיים בלשכת 

ות להתחדשות עירונית ומתקבלות שם ראש העיר, בה נדונות כל הסוגיות הקשור
 הנחיות להתקדמות. 
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מסמך המדיניות לגבי הצטרפות הועדה המקומית לתכנון ולבניה כמגישה בתוכניות 
פינוי בינוי תוקן והתקבל בישיבת מועצת העיר ועל פיו מתקבלות ההחלטות אם 

 להצטרף או לא. 
חודש מיום בחירתי  תוכנית המתאר הכוללנית לאור יהודה כפי שהובאה לחתימתי

, לא תאמה את מדיניות הנהלת העיר עם כניסתי, לא כללה התייחסות 2015בשנת 
 להתחדשות עירונית בשכונות התח"ר מסיני ועד דגניה ולא ניתן מענה לבית העלמין. 

 מאחר וסוגיות אלו התקדמו במקביל, לא היה צורך להתקדם עם תוכנית המתאר. 
כנני תוכנית המתאר, חזרה העירייה לקדם את תוכנית כעת, משהושגו הסכמות עם מת

 המתאר הכוללנית. 
 

 עוזי אהרון:
תשובה עניינית לגופו של עניין, לעניין הגשת תוכניות בהשתתפות העירייה כאשר אין 
אישור של המועצה, הדבר מעיד על איזשהו מחדל או רשלנות ואני חושב שצריך לבדוק, 
עם כל הכבוד, אם מהנדסת העיר התרשלה או איזשהו גורם מקצועי, שהעביר תוכניות 

התוכניות נסגרו והושבו חזרה ויש לתת על כך  לועדה מחוזית בצורה כזו, כאשר שתי
 את הדעת. 

 
 ראש העירייה:

אין תשובה יותר עניינית מאשר קבלת מסמך המדיניות להצטרפות העירייה כמגישה 
 בתוכניות. לא היה לזה תקדים בכל הארץ ואנו הרשות הראשונה שמבצעת את זה. 

כנון ולבניה היו דיונים בשתי אכן יש לבדוק האם בתקופת עוזי אהרון כיו"ר הועדה לת
 התוכניות שהועלו. אנו נבדוק ונשיב לועדה. 

 
 עוזי אהרון:

ל לנקוט שום עמדה, לא ימין ולא ועוזי אהרון ביצע את מדיניות ראש העיר, הוא לא יכ
 שמאל, בדיוק כפי שהיום מתנהגים חברי הקואליציה והסגנים. 

 
 ימית קרקוקלי:

שה להביע את עצמו, אולי חוסר יכולת בניהול, אנחנו לא אני חושבת שאולי לעוזי היה ק
 מתקשים להביע את דעתנו ולרוב דעתנו נשקלת בברכה. 

 
 ניסים ארביב:

יש המלצה מבחינת ייעול לתושב: מינוי איש קשר מול התושבים מטעם העירייה ועל 
 חשבון המינהלת בהתאם להוראות ההסכם. האם ליקוי זה תוקן? 

 
 ראש העירייה:

בישיבת מועצת העיר שעסקה באישור תוכנית המלבן, הוצגה בפני חברי המועצה 
העובדת הקהילתית, גב' ג'ני ארבוב, שמונתה לצורך כך והיא זו שעובדת בשטח מול 

 הדיירים בפרויקטים המתקדמים בהתחדשות עירונית. 
 

 מבקר העירייה: –מר רמי בן סעדון 
 הנושא הבא אשר נסקר ונבחן השנה ע"י הביקורת  הינו: 
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 . ביקורת בנושא הנגשות מוסדות חינוך 
 מטרת הביקורת

לבחון את אופן הטיפול של גורמי העירייה בנושא נגישות מטרת הביקורת הייתה 
 מוסדות החינוך ושירותי החינוך בעיר.

 הביקורת העלתה ממצאים ולהלן עיקרם:
 הביקורת העלתה כי העירייה לא נערכה כנדרש להנגשת מבנה  -הערכות להנגשה

עת המליץ הנציב לרשויות המקומיות להכין  2009חינוך קיימים, לרבות משנת 
 שלבית ליישום הוראות החוק והתקנות. –תוכנית רב 

  ,הביקורת העלתה כי נגד העירייה ונגד בעלי תפקידים בה, לרבות ראש העירייה
ינוך הוצא צו נגישות ע"י הנציב, שעניינו החלה הדרגתית מנכ"ל ומנהלת מח' הח

 של התאמות נגישות מוסדות חינוך.
 הנגשת מוסדות חינוך

 פעלו 2018 -2015על פי הנתונים שהועברו לביקורת על ידי מחלקת החינוך,  בשנים 
 7,086בממוצע   2015ספר וגני ילדים ובהם למדו :  בשנת  -בתי  86 - 83בעיר 

 7,253, שנת הלימודים תשע"ח 2017תלמידים, בשנת  7,156 2016בשנת תלמידים, 
תלמידים.  7,405, שנת הלימודים תשע"ט התחנכו בעיר 2018תלמידים ובשנת 

 . 108תלמידים. פירוט מלא קיים בדוח עמ'  7,200בממוצע 
בחוק שוויון זכויות נקבע כאמור כי הוראות הנגישות הנוגעות למוסדות החינוך 

י החינוך יוחלו בהדרגה ובפריסה שווה על פני שנים עד לסיום המלא ושירות
 . 2019במאי  1(, לא יאוחר מיום 100%)

יבוצעו התאמות  -כהגדרתו ולמעט גני ילדים -החוק קובע כי בכל מוסד חינוך
נגישות מסוימות בלבד בבניין המרכזי במוסד: בניית פיר מעלית ובניית שני תאי 

 "הנגשה כללית של מוסד חינוך"(. -שירותים )להלן
כן נקבע כי בעלי מוסדות חינוך יגישו לשר החינוך מדי שנה דוח בדבר הנגשת 
מוסדות החינוך ושירותי החינוך שבוצעו בשנה החולפת. חובה זו הוחלה מספטמבר 

 מועד פרסום תקנות נגישות במוסד חינוך קיים. 2011
לביצוע החלה הדרגתית של מוסדות  הביקורת העלתה כי העירייה לא נערכה כיאות

 החינוך כנדרש בחוק ובתקנות.
שעניינו החלה הדרגתית של  צו נגישותנשלח לעירייה   2016כאמור, בחודש ינואר 

התאמות נגישות מוסדות חינוך עד למועד בו תתקיים החובה להנגשה כללית 
 . 2019במאי  1-ה -במלואה בכל המוסדות

 
 מושייב וניסים ארביב יצאו מהישיבה זלמן שלמה סויונוב, יחיאל

  
 דלילה עזבה את הישיבה 

 
הביקורת העלתה כי העירייה לא קיימה את העקרונות אשר נקבעו בצו ההנגשה. 
נמצא כי עד למועד הביקורת, העירייה לא בצעה התאמת נגישות כללית אפילו לא 

 במוסד חינוך אחד.
הוגש צו הנגישות, העירייה לא הביקורת העלתה כי למרות הזמן הרב שחלף מאז 

פיזית  -טיפלה בצו ויתרה מכך העירייה לא ביצעה את ההתאמות הנגשה  הכללית
הביקורת מציינת כי  של מוסדות החינוך כמתחייב מהמנות השנתיות שפורטו בצו.

מצאה   2016מינואר  צו הנגישותבעקבות הערתה וממצא הביקורת לגבי קיומו של 
הזמנים המוזכרת בצו הנגישות, להסב את תשומת לב  -וחות לנכון, בשל מגבלות ל

מנכ"ל העירייה דאז, המחלקה המשפטית, מנהלת מח' החינוך ומנהלת קיימות 
 ונגישות, ואף לפני סיום הליך הביקורת. 
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בעקבות פועלה זה, פתחה העירייה בהליך הכנת בקשה  מהנציבות להארכת תוקף 
 כניסת מועד צו הנגישות לתוקף.

  פניית העירייה אל הנציבות בבקשה להארכת תוקף כניסת מועד צו הנגישות
 ידי הנציבות  ולמעשה לא אישרה את בקשת העירייה.-נדחתה על –לתוקף 

 
הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של         

 המוסד החינוכי
תלמיד במערכת החינוך זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו 
כפועל יוצא של הוראות החוק. ואולם, מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי 
לצרכיו של התלמיד הוא בדרך כלל ממושך, ויש חשש שהילד יגיע בפתיחת שנת 

רד החינוך מאפשר, הלימודים למוסד החינוכי ויגלה כי אינו מונגש לצרכיו, מש
פרסם משרד  2011בחודש נובמבר רישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

 החינוך חוזר מנכ"ל אשר בא להסדיר את הנוהל.       
הביקורת העלתה כי מחלקת החינוך לא פעלה ולא נערכה לביצוע רישום מוקדם. 

נקבע נוהל המחלקה לא פרסמה את הזכות בקרב ההורים ו/או התלמידים, לא 
 להסדרה וכן לא נערכו טפסי רישום מתאימים.

 
 הנגשה פרטנית      

מוסד חינוך וגן ילדים יבצעו את התאמות הנגישות בעבור תלמיד הלומד במוסד 
החינוך, בעבור ילד הרשום במוסד החינוך והעתיד ללמוד בו ובעבור הורה כאמור 

למוסד החינוך, או לגן  בסעיף קטן )ג(, מיד לאחר המועד שבו נודע לראשונה
 , על רישומו של התלמיד במקום.ןהילדים, לפי העניי

הביקורת העלתה כי  העירייה לא החלה בביצוע התאמות נגישות בבתי הספר בהם 
קיימת יותר מקומה אחת לרבות התקנת פיר מעלית וממלא לא בוצעה הנגשה 

אגף החדש פרטנית אשר במסגרתה הותקנה מעלית כמתחייב בתקנות )למעט ב
 אשר נבנה בביה"ס אהוד מנור ושיזף(.

כן העלתה הביקורת כי טרם הושלמו ההתאמות הנדרשות אשר במסגרתן הותקנו 
 תאי שירותים נגישים במבנה המרכזי בבתי הספר, אחד לנשים ואחד לגברים.

 
הנגשת גנים וכיתות  -אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראיה ובשמיעה

 כבדי שמיעה:לתלמידים חרשים ו
תלמיד עם לקות שמיעה הלומד בגן או כיתה של החינוך הרגיל או החינוך המיוחד, 

 זכאי להנגשה אקוסטית של כיתתו.
       

    תהליך מימוש הזכאות        
עבור הנגשה ₪  30,000נמצא כי משרד החינוך מאשר השתתפות עד לסך        

יא על הבעלים של מוסדות חינוך, אקוסטית של הגן או הכיתה. חובת הביצוע ה
 הרשות המקומית.

הביקורת העלתה כי בהעדר הליך רישום מוקדם אשר במסגרתו תינתן לעירייה        
אורכה להכנה ולהתאמת הנגשת הכיתות האקוסטיות הנדרשות, אשר בהן 
עתידים התלמידים בעלי לקות חושית ללמוד, נפתחת שנת הלימודים, התלמידים 

 מוד וזאת מבלי שבוצעו התאמות הנגשת כיתת הלימוד או גן הילדים.מתחילים לל
שנתקבלו ₪  240,000 -הביקורת העלתה כי התחייבויות תקציביות על סך של כ

ממשרד החינוך והועברו מקרנות הרשות לטובת הנגשה אקוסטית של כיתות 
 במוסדות החינוך, טרם מומשו נכון למועד הביקורת. 
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לביצוע כיתות אקוסטיות ניתן לעיין בדוח   2018-2015תבר"ים לשניםסקירה על היקף 
 .133-131הביקורת עמ' 

 
 הודעת הרשות המקומית על זכאות להתאמות נגישות פרטניות לתלמיד או להורה

]הורה או אדם אחר הבא  1התקנות קובעות כי מנהל מחלקת החינוך יודיע לרושם
על זכותו שיבוצעו התאמות נגישות ספר[, -לרשום תלמיד לגן ילדים או לבית

לתלמיד או להורה שהוא אדם עם מוגבלות. הודעה כאמור תימסר יחד עם ההודעה 
על מועדי הרישום ברשות המקומית, הנשלחת למענו של הרושם, בהגיע התלמיד 

 לגיל לימוד חובה או בהירשמו לראשונה למוסד חינוך. 
 

 שלמה, יחיאל מושייב וניסים ארביב חזרו לישיבה. 
 

הביקורת העלתה כי במחלקת החינוך אין נוהגים להודיע כאמור לרושם, יחד עם 
מסירת מועדי הרישום בעירייה על זכותו שיבוצעו התאמות הנגישות הנדרשות, להן 

 זכאי התלמיד או ההורה.
תלמידים עם מוגבלות על  התקנות קובעות כי המנהל יפעל כדי ליידע הורים של

זכותם לבצע רישום מוקדם וכן, כי אתר אינטרנט של הרשות המקומית יכלול 
 פרסום קבוע על הזכות לביצוע רישום מוקדם.

הביקורת העלתה כי אתר האינטרנט של העירייה לא כולל פרסום בדבר הזכות        
 לביצוע רישום מוקדם כמתחייב בתקנות.

ת לציין, כי לאור הממצא והערתה זו, הליקוי תוקן ובאתר העירייה הביקורת מבקש       
באינטרנט, בפורטל החינוך, בקישוריות ל"הודעות ועדכונים" פורסמה הודעה 

 להורים בדבר הזכאות לרישום מוקדם, לרבות מי זכאי וכיצד מבצעים זאת.
 

  הביקורת העלתה ליקויים בדבר המעקב אחר הרשאות והתחייבויות משרד
החינוך לתקצב  הנגשה כללית במוסדות החינוך וכן ליקויים בדבר מימוש 

 התיקצוב ממשרד החינוך ע"י העירייה.
 

 ראש העירייה:
 האם יש למישהו שאלות? 

 
 ניסים ארביב:

, ראש העירייה ציינה את זה למיטב ידיעתי יש תוכנית הנגשה לכלל מוסדות החינוך
 באחת הישיבות. 

 
 :מבקר העירייה – רמי בן סעדון

 המועד חלף ולא הונגש אף מוסד.  1.5.2019-ב
 

 מנכ"ל העירייה: –אלי אהרוני 
כפי שהתייחסתי בועדת הביקורת, יש להפריד את הנושא לשניים. האחד, אין לנו אף 
תלמיד שהוא לא מונגש, כל התלמידים מונגשים. לגבי פרויקט ההנגשה הכללית, סוף 
סוף הצלחנו לבחור אדריכל שמוכן לבצע את העבודה. צריך להבין שמדובר בהוצאה של 

יועצים שונים, מצד  20-א מתכנן שמתכלל כהרבה מאוד כסף ולכן היה קשה מאוד למצו
אחד, מצד שני, בתי הספר הישנים, שכל בקשה להיתר צריך לעשות מדידה ותיק מוסד, 
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אנחנו עושים שבו לקח הרבה מאוד זמן, אולם כעת נכנסנו לתהליך עם האדריכלית 
תכנון לכל מוסדות החינוך ונציג את התוכנית לראש העיר בהתאם למשאבים 

שבוע שעבר במאחר ומדובר בהרבה מאוד כסף. לא שזה מנחם, אבל הייתי  הנדרשים,
באותו מצב, ופורום המנכ"לים והגזברים  ותבפורום מנכ"לים, כל הערים בארץ נמצא

הגיש בג"צ על ההנחיה, מאחר ואף עירייה לא מצליחה לעמוד בהנחיה הזאת. יחד עם 
כנית ובזמן שנחליט נוכל לבצע זאת, כאמור, אנחנו נכנסנו לפעילות שנוכל להציג תו

 אותה. 
 

 ניסים ארביב:
 ט?אנגלוח אתה תוכל להציג 

 
 מנכ"ל העירייה: –אלי אהרוני 

 אני מעריך שתוך חודשיים, שלושה יהיה לנו את המיפוי ונוכל להציג את זה. 
 

 ניסים ארביב:
 אבקש שזה יוצג במועצה. 

 
 עוזי אהרון:

הערים בארץ מתנהלים כך, הדבר לא מנחם בעקבות דבריו של המנכ"ל, לפיהם רוב 
מאחר ואנחנו המרכז של המרכז ודווקא באור יהודה צריכים לשמש דוגמא, שהיחס 

שנים ניתן תקציב, ניתנה  4לאנשים עם מוגבלויות יהיה יחס מועדף. לא יתכן שבמשך 
תה פניה לפתיחת תיקי יהתחייבות ואפילו בית ספר אחד לא מבוצע בו הנגשה. לא הי

תה כאן התרשלות וגם מחדל ואני חושב שגם כאן ראש העיר צריכה ייין ולפיכך, היבנ
לתת תשובה עניינית, כדי להימנע מהישנות המקרים בעתיד, כדי שחלילה וחס לא ייצא 

ה בעלת המוגבלות לא ניתנת לה מענה ולא יהרושם כי דווקא אצלנו האוכלוסי
חרונים פניתי לראש העיר וגם לא התייחסות. אני חייב לציין כי דווקא בימים הא

קיבלתי תשובה, כאשר רחוב הרצל בעיר נסגר והמוסד לביטוח לאומי אליו מגיעים 
נכים, קשישים, ברוכות ילדים, יצרו שביל גישה של חצי מטר, כאשר כל הצמחייה 
גולשת לשביל ופוגעת באנשים בצורה לא ראויה, לא מכובדת ואני מבקש כי גם המנכ"ל 

 עדיפות, כדי לתקן את הרושם שנוצר. לכך  ןיית
 

 ראש העירייה:
שנים הללו הדוח מבקר העירייה מתייחס לשנים בה היית סגן ראש העיר. כל שלוש 

שקיבלת משכורת זה לא הפריע לך, לא הטריד את מנוחתך, לא דאגת לאנשים עם 
 מוגבלויות. אני שמחה שהמקום כיו"ר האופוזיציה מוציא ממך את הדאגה לחלשים. 

עיריית אור יהודה בראשותי תפעל ליישם את צו הנגישות בתהליך שהחל בחודש 
אין בית ספר ואין גן שבו נמצא  ,זאתהאחרון. כפי שאמר מנכ"ל העירייה, למרות 

 תלמיד בעל צרכים מיוחדים, שלא קיבל מענה אישי להנגשה. 
 

 יחיאל מושייב:
 מה הצפי? 

 
 ראש העירייה:

 אנחנו נגיש לוחות זמנים ואת התקציב. 
 

 יוסף סוויד הצטרף לישיבה
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 :מבקר העירייה – רמי בן סעדון

ביקורת מעקב לתיקון ליקויים הנושא הבא אשר עסקה בו הביקורת בשנת הדוח הינו 
מביקורת מבקר המדינה "רכש טובין וניהול מצאי, טיפול במתנות לנבחרי העירייה 

 ולעובדיה".
עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על   2017עד פברואר    2016בחודשים ספטמבר  

הביקורת התמקדה בהליך רכישת טובין, בניהול  .2016-2014פעילות העירייה בשנים 
וברישום מצאי וכן באופן טיפולה של העירייה במתנות שניתנו לנבחרי העירייה 

 .2017ולעובדיה. הממצאים פורטו בדו"ח המבקר אשר הופץ בחודש נובמבר  
 הביקורת העלתה כי חלקם של הליקויים תוקן, חלקם תוקן חלקי וחלקם לא תוקן.

 בדוח.  157פורטים בהרחבה מעמוד  הממצאים מ 
 

 סיכום
ח הביקורת כלי עזר ניהולי מועיל לשיפור פעילות "המבקר מקווה כי מצאתם  בדו

העירייה בנושאים שבוקרו ומודה מקרב לב על הסיוע ושיתוף הפעולה להם זוכה 
הביקורת מהנהלת העירייה, מהעומדת בראשה ועובדיה הרואים בביקורת כלי ניהולי 

 י לשיפור הארגון.מקצוע
. אם ישנן שאלות או בקשה להבהרה, 2018עד כאן סקירה לעניין דוח המבקר לשנת 

 אשמח להשיב.
לעניין המשך הטיפול בממצאי הדוח, הרי שעתה יש להעבירו אל מנכ"ל העירייה 
שנדרש לכנס את צוות תיקון הליקויים לתקן וליישם את המלצות הביקורת ולדווח על 

 כך בהתאם.
 

 ש העירייה:רא
אני רוצה להודות למבקר העיריה על עבודתו. אנו רואים בעבודת הביקורת כלי ליעילות 
עבודת העירייה ואני מנחה את הצוות המקצועי בעירייה בכל התחומים, חינוך, הנדסה 

 וקיימות, לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוחות. 
כמו כן, אני מנחה את מנכ"ל העירייה לכנס את צוות תיקון ליקויים למעקב ביצוע אחר 

 הפעולות. 
  18:56הישיבה ננעלה בשעה

 
 
 
 
 

                   __________________                                              _________________ 
 
       מלכה מיכאלי                                                       

מרכזת ישיבות מועצה  
 ליאת שוחט, עו"ד             

                                                                    ראש העירייה 
 




