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2018 לשנת 13 מס׳ העירייה מבקר דו״ח

העיד ראש לשכת

 תשע״ט אייר, כ״ד
 2019 מאי, 29

56103

לכבוד
 העיר מועצת חברי

אור-יהודה

רב, שלום

2018 לשנת 13 מס' העירייה מבקר דו״ח הגדוו:

 דו״ח את לעיונכם להגיש מתכבדת אני העיריות, לפקודת ג׳. 170 לסעיף בהתאם
.2018 לשנת העירייה מבקר

הודה אור עיריית ס על לפעול מחויבת בראשותי י ם, בסי קי ת חו  ברורה ומדיניות תקנו
ושוויונית.

תי חסו תיי חס ה ם אחד לכל בי שאי  כל בסוף נמצאת הביקורת בדוח המועלים מהנו
תכם מפנה ואני נושא,  ופועלת פעלה העירייה כי להיווכח מנת על אלו להערות א

ת להצעיד רצון מתוך הדין, להוראות בהתאם מי בכל ותושביה העיר א  הפעילות תחו
ת בהתאם הכל קדימה, החוק. להנחיו

ת הביקורת על העיריה למבקר מודה אני בי קטי ביי  כל בין הפעולה שיתוף ועל האו
הגורמים.

ד עו רב, ב
f עו״ד שוחט, ליאת m['\ העיד׳

rf/i העתקים:
 העירייה מנכ״ל אהרוני- אלי מר
 העירייה מבקר סעדון- בן רמי מר

 לעירייה היועמ״ש שפינדל- שלומית עו״ד
העירייה גזבר גבריאל- גיל מר

www.oryehuda.muni.il | 03-5388111 : טל ,6025001 מיקוד יהודה, אור ,30 ת.ד. סעדון, אליהו שדרות
Or-Yehuda Municipality, Sa’don Blvd, P.O.B 30, Or-Yehuda, Zip code: 6025001, Tel: 03-5388111
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 משרד מבקר העירייה
 טתשע"     אדר ב'   'יז

 2019מרס                 24

 576  ביקורת  ימוננו:ס                                                                                                 

 לכבוד,

 ראש העירייהעו"ד,  ,ליאת שוחט גב'

 י!תנכבד

 2018לשנת   13דו"ח מבקר העירייה מס'  הנדון:

 .2018 לשנת  13להגיש אליך את דין וחשבון מבקר העירייה מס'  הרני מתכבד .1

ועברים בה בעת מ ג )א( לפקודת העיריות. 170הדו"ח מוגש על פי הוראות סעיף 

 עותקים מהדו"ח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת העיריות.

הדו"ח מקיף את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהלך השנה שלגביה מוגש  .2

, ובעלי התפקידים ההדו"ח, לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרים, באשר היית

 מולם נערכה הביקורת.

התחומים שנסקרו  שיפור ניהולל למועי בדו"ח כלי עזר יאני מקווה כי תמצא .3

 .בעירייה

ג  170תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנדרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף  .4

ו"ח בטרם חלף כן מודגש עניין איסור פירסום פרטי הד .( לפקודת העיריותו) -)ג(

 המועד להגשתו למועצה.

 בכבוד רב,                      

 מי    בן סעדוןר                                                                                    
 בקר העירייהמ                                                                                    

 והממונה על תלונות הציבור
 העתקים:

 , יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.עו"ד עוזי אהרוןמר 
 , מנכ"ל העירייה.אלי אהרוניר מ

 ה., גזבר העירייגבריאל גיל רו"ח
 .חברי הוועדה לענייני ביקורת
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 תוכן העניינים
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 תוכן העניינים

מס' 
 הנושא 

 עמ' שם הנושא

 

1. 

 

 

 השירות הפסיכולוגי חינוכי

 

5 

 

 

2. 

 

 מנהלת התחדשות עירונית

 

46 

 

3. 

 

 הנגשת מוסדות חינוך

 

99 

טובין וניהול כש ר" -ביקורת מבקר המדינה .4
מלאי,טיפול במתנות לנבחרי העירייה 

 עקב תיקון ליקוייםמ -"ועובדיה

 

156 

 

5. 

 

 לעבודת הביקורת יהבסיס החוק

 

218 
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

  
  

מנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק מ170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 

 ביקורת

 

 

השירות הפסיכולוגי 
 חינוכי

 

 1/2018' דו"ח מס
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 תוכן העניינים

 

 עמוד הנושא 

 6 מבוא -פרק א'

  כללי
  מטרות הביקורת

  היקף הביקורת
  מתודולוגית הביקורת

 9 עובדות -פרק ב' 

  הבסיס החוקי לפעילות השירות הפסיכולוגי
 11 ממצאים-פרק ג'

  נתונים כלליים על השירות הפסיכולוגי  )שפ"ח(
 אוכלוסיית הלקוחות

 השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת השירות הפסיכולוגי
 המבנה הארגוני

 שילוב השירות הפסיכולוגי החינוכי במערך החינוך בעיר
 עלות הפעלת השירות הפסיכולוגי

 הקצאת תקני כוח אדם
 סביבת העבודה בשירות הפסיכולוגי החינוכי

 הכשרת סגל הפסיכולוגים
 תוכנית העבודה השנתית

 התערבות בשעת חירום
 איכות השירותים המוענקים למוסדות החינוך בעיר

 העסקת עובדים הפסיכולוגים 
 סקר שביעות רצון

 39 המלצות -פרק ד'

 41 נספחים

 

 

 

ם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אד170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 מבוא -פרק א' 

 

 כללי

השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח( הינו גוף מקצועי הכפוף מקצועית למשרד 

מוסד מוכר להתמחות חינוכית ולכן עליו  החינוך. השירות הפסיכולוגי חינוכי הוא

לעמוד בסטנדרטים הנדרשים בהתאם להנחיות של משרד הבריאות ) בין היתר: 

יחס בין מדריכים למתמחים, דרישות מקצועיות של אבחון מערכתי והתערבות 

מערכתית, טיפולים ארוכי טווח, אבחונים והערכות פסיכולוגיות(. השירות 

וקם בצומת שבין מערכת החינוך, ההורים והמערכת הפסיכולוגי החינוכי ממ

 הקהילתית יישובית, ומעניק שירותים למגוון הרחב של האוכלוסייה:

 הילדים, ההורים, צוותי החינוך ומערכת החינוך ביישוב.

משרד החינוך בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, ובהתאמה לצרכים המגוונים 

ובעים את המדיניות ודרכי הפעולה של העולים בכל אחת מהרשויות המקומיות, ק

 השירות הפסיכולוגי החינוכי.

 .2018יולי  -ינואר הביקורת נערכה במהלך החודשים 

 מטרות הביקורת

 השירות איכות לרבות, יהודה באור החינוכי הפסיכולוגי השירות תחום בחינת

, הפעלה עלויות: כספיים היבטים, השירות תפוקות, השירות לצרכני וזמינותו

 ונהלים החוק בהוראות עמידה, ותשלומים הוצאות, הממשלה משרדי השתתפות

 .בתחום מחייבים

 היקף הביקורת

 בדו"ח ביקורת זה נבחנו התחומים הבאים:

התקינה, המבנה האירגוני והתאמת כוח האדם המועסק בשירות  .1

 הפסיכולוגי  לצורכי השירות והמטלות המוטלות לפתחו.

 לשירות הפסיכולוגי ומידת עמידתם בהם.המטרות והיעדים שהוצבו  .2

 איכות השירות המוענק ומידת התאמתו לצרכי העיר. .3

 עלויות הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי. .4

הביקורת בחנה את הפעילות אשר התקיימה בשנות הלימוד תשע"ו  .5

 ותשע"ז על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי.
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לוגי החינוכי בשנות נערכה בחינה של עלות הפעלת השירות הפסיכו .6

 הלימוד תשע"ו ותשע"ז.

 התקיימו פגישות עם מנהלת השירות הפסיכולוגי ומספר פסיכולוגים. .7

התקיימו פגישות והועברו שאלוני שביעות רצון ללקוחות השירות  .8

 הפסיכולוגי, מנהלי בתי ספר וגננות.

 נותחו כל שאלוני שביעות הרצון ורוכזו בדוח מסכם. .9

דו"חות הנוגעים לעלות הפעלת השירות ע"י נתקבלו  המסמכים וה .10

 העירייה.

נתקבלו המסמכים המעידים על ההכנסות ממשרד החינוך בגין הפעלת  .11

 השירות.

 נסקרו תיקי העובדים הפסיכולוגים במחלקת משאבי אנוש. .12

 

 מתודולוגית הביקורת       

 -פגישות עבודה שהתקיימו עם בעלי התפקידים הבאים  .1 

 סיכולוגימנהלת השירות הפ 

 מנהלת מחלקת החינוך 

 עובדים בשירות הפסיכולוגי 

 מנהלי בתי ספר וגננות 

 חשב מחלקת החינוך 

 מנהלת אגף משאבי אנוש 

 –מסמכים שנתקבלו מ  .2

 מנהלת השירות הפסיכולוגי 

 חשבות השכר בעירייה 

 גזברות העירייה 

  אגף שפ"י –משרד החינוך 

 –סקר שביעות רצון  .3

 ב מדגם של בתי ספר וגני ילדים בעיר.שאלונים שהופצו בקר  
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 מגבלות הביקורת

הביקורת לא עסקה בבחינת הסוגיות המקצועיות שטופלו במהלך השנה, ולא נבחנו 

 התיקים האישיים של לקוחות השירות הפסיכולוגי.

 משוב

הביקורת מביעה שביעות רצון מההיענות המלאה של כל הגורמים השותפים לעשיה 

ירות הפסיכולוגי החינוכי. המנהלת, העובדים, מנהלי מוסדות היומיומית של הש

 החינוך והרפרנטים בעירייה, ושיתוף הפעולה במהלך הביקורת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ת של מבקר העירייה, ...ביקור למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 עובדות -פרק ב' 

 רקע נורמטיבי

 .1979והתקנות שתוקנו מכוחו בשנת  1977 –חוק הפסיכולוגים התשל"ז  .1

 . 1988 –חוק החינוך המיוחד התשמ"ח  .2

 . 1981 -חוק הגנת הפרטיות התשמ"א .3

כללי הכרה במוסדות לצורך התמחות, הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה  .4

 בריאות.חינוכית, משרד ה

 חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. .5

מפרט את הבסיס להתנהלות ותוכנית  2010חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 

 העבודה של השירות הפסיכולוגי.

 בין המטלות העיקריות המוטלות על השירות הפסיכולוגי החינוכי בולטים :    

נוך איתור ואבחון מוקדם של בעיות התפתחותיות אצל תלמידי מוסדות החי .א

בעיר להם מוענק השירות והכוונת צוות החינוך במוסדות החינוך להם 

 ניתן השירות.

 הדרכת צוותי הוראה בכל מוסדות החינוך בעיר. .ב

התערבות טיפולית פרטנית בהתאם לסדרי העדיפויות ובתיאום עם  .ג

המערכת לה ניתן השירות, בהם: ילדים ובני נוער, הורים, טיפול משפחתי 

 קויי למידה.זוגי וטיפול בלי

ייעוץ שוטף לכל הגורמים במערכת החינוך העירונית תוך מעורבות בתהליכי  .ד

קביעת מדיניות חינוכית בעיר, השתתפות בוועדות שילוב בית ספריות 

 וועדות השמה וועדות ערר.

 השתתפות בתהליכי תכנון והקמה של מסגרות חינוכיות בעיר. .ה

 במצבי חירום.תן מענה מידי וזמינות גבוהה מ -מצב חירום  .ו

מערכתי  –שירות פסיכולוגי חינוכי במיטבו מחייב שילובם של שני מישורים  .6

 ופרטני.

העבודה המערכתית כולל הערכה והתערבות במערך  – המישור המערכתי

החינוכי שברשות המקומית ובמסגרת החינוכית לצורך סיוע בפתרון בעיות 

הקהילה, המוסד בתחום הרווחה הנפשית בכל המישורים המשמעותיים: 

 החינוכי, שכבת הגיל, הכיתה, הקבוצה והפרט כדלקמן: 
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  ייעוץ וסיוע בתכנון ובגיבוש של מדיניות חינוכית ברמת השרות

 מקומית.

 .הערכה מערכתית דינמית של מאפייני המסגרת החינוכית וצרכיה 

  התערבות מערכתית באמצעות היוועצות )קונסולטציה( ועבודה

 עם צוותי חינוך ועם צוותים רב מקצועיים.משותפת )קולבורציה( 

העבודה הפרטנית של הפסיכולוג החינוכי כוללת הערכה  – המישור הפרטני

 פסיכולוגית ו/או פסיכותרפיה.

  סיוע למערכות העירוניות באיתור תלמידים הזקוקים להתערבות

 שירות הפסיכולוגי.

 מחיות הילדים הצעירים בגיל הרך זקוקים להערכה רב מערכתית ומו

בפסיכולוגיה, התפתחותית. לפיכך הם מופנים למכונים להתפתחות הילד 

בהם ניתנים אבחונים אלו )רופא התפתחותי, קלינאית תקשורת, מרפאה 

בעיסוק ועוד(. יש לציין שעל פי חוזר מנכל של ועדות השמה יש צורך 

בהערכה של קלינאית תקשורת ממכון להתפתחות הילד להשמה לגן 

 שפתי.

 ות מקצועיות של שפ"י )שירות פסיכולוגי יעוצי( במשרד החינוך .הנחי .7

 "שאל את הפסיכולוג" אוגדן מידע לפסיכולוג החינוכי. .8

 אוגדן "מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי". .9
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 ממצאים -פרק ג' 

 נתונים כלליים על השירות הפסיכולוגי באור יהודה )שפ"ח( 

 לוסיית לקוחות השירות הפסיכולוגיאוכ

  7,100 -לכ השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח( מופקד על מתן שירות  .1

ינוכיות בעיר. בפועל נותן מסגרות ח 85 -הלומדים ב 15עד  3תלמידים בגילאי 

 .18השפ"ח שירות לתלמידים עד גיל 

 

 מספר כלל התלמידים בשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז: להלן פירוט  .א

מספר תלמידים  תיאור  מס'

 תשע"ו

מספר תלמידים 

 תשע"ז

 2,270 2,294 א-כיתות גן .1

 4,385 4,335 יב -כיתות ב .2

 104 87 גני ילדים בחינוך המיוחד .3

 307 291 ב בחינוך המיוחדי-כיתות א .4

 7,066 7,007 סה"כ תלמידים 

 

 

 ם  השירותים  :להלן פירוט מספר כלל מוסדות החינוך בעיר להם מוענקי  .ב

מספר המוסדות  תיאור המוסד מס'

 תשע"ו

מספר המוסדות 

 תשע"ז

 22 22 3-4גני ילדים גילאי  .1

 14 13 4-5גני ילדים גילאי  .2

 21 22 3-5גני ילדים מוכש"ר  .3

 10 9 גני ילדים חינוך מיוחד .4

 10 10 בתי ספר יסודיים .5

 1 1 בתי ספר חינוך מיוחד .6

 3 3 בינייםחטיבות  .7

 5 5 בתי ספר תיכון .8

סה"כ מוסדות חינוך  

 בעיר

85 86 
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 השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי

משרד החינוך בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, קבעו את התקינה המומלצת  .2

, לרשויות המקומיות, בהעסקת כוח האדם הייעודי לשירות הפסיכולוגי החינוכי

 כלהלן:

 העסקת פסיכולוג במשרה מלאה. –ידים בכיתות גן עד א' תלמ 500 -מ 

 העסקת פסיכולוג במשרה מלאה. –תלמידים בכיתות ב' עד י"ב   1,000   -מ 

 העסקת פסיכולוג במשרה מלאה. –בחינוך המיוחד  תלמידים 300 -מ 

 על בסיס המלצות אלו , חישבה הביקורת את הזכאות  המומלצת לתקני כוח .3

האדם בשירות הפסיכולוגי החינוכי באור יהודה בשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז 

 כלהלן :

 שנה"ל תשע"ו:     

 תאור המוסד מס'
מספר 

 התלמידים
 מספר תלמידים

 למשרה
 משרות פסיכולוגים 

 תקני
 4.59 500 2,294 כיתות גן עד א' 1
 4.34 1,000 4,335 כיתות ב' עד יב' 2

 1.26 300 378 חינוך מיוחד 3
 10.18  7,007 סה"כ 4

 

 שנה"ל תשע"ז:

 תאור המוסד מס'
מספר 

 התלמידים
 מספר תלמידים

 למשרה
 משרות פסיכולוגים 

 תקני
 4.54 500 2,270 כיתות גן עד א' 1
 4.39 1,000 4,385 כיתות ב' עד יב' 2
 1.37 300 411 חינוך מיוחד 3
 10.30  7,066 סה"כ 4

 

היה על משרד החינוך לקבוע את תקני הפסיכולוגים  לאור החישוב המוצג לעיל

משרות, ועל השירות הפסיכולוגי בעיר היה להעסיק עובדים  10.3בהיקף של 

 במספר זה .

בפועל, על פי נתוני השכר לשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז, הועסקו על ידי 

 משרות.  12.2פסיכולוגים, בהיקף של  23העירייה 

ית לנושא התקינה: כדי לאפשר לשפ"ח מתן שרות תגובת הפסיכולוגית המחוז

לכל המסגרות בעיר ניתנה העדפה מתקנת ולפיכך אחוז הכיסוי הועלה ל 

. יעד זה הושג בהצלחה ומאפשר עבודה ברמה א' בכל מסגרות החינוך 120%
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מגן טרום טרום חובה ועד חטיבה עליונה. יש לציין שמתוך תקינה זה קיים 

תקן,  11.95ה ולפיכך לעבודה השוטפת יש לחשב תקן לתוכנית מיטיב 0.75

 . 113.5כלומר אחזו כיסוי של 

מעלות השכר בהתאם   68%על פי כללי ההתחשבנות, משרד החינוך  משלם 

 הנותרים . 32% -תקנים  כפי שתוקצבו על  ידו ועל העיריה  להשתתף ב

 המבנה הארגוני של השירות הפסיכולוגי החינוכי אור יהודה

פסיכולוגי החינוכי )שפ"ח( מהווה יחידה עצמאית במחלקת החינוך השירות ה .4

 בעירייה.

עובדים הכוללים גם מנהלת  24בשירות הפסיכולוגי החינוכי מועסקים       

ומזכירה. העובדים כולם פסיכולוגים, להוציא את מזכירת השירות הפסיכולוגי 

 החינוכי.    

רבות מנהלת המחלקה מועסקים הביקורת העלתה כי כל הפסיכולוגים, ל      

בחלקיות משרה ואין פסיכולוג אחד המועסק במשרה מלאה )כולל המנהלת(, 

וזאת במטרה לאפשר לפסיכולוגים עבודה נוספת, בדרך כלל בקליניקות 

 פרטיות.

              

              

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

מחלקת מנהלת 

 החינוך

 (1) מנהלת השפ"ח

 (2מדריכות )

 

 (1) צוות ניהול 

 מזכירה

 רכז סטודנטים

 (1) 

רכזת חינוך 

 (1מיוחד   )

 רכזת גנים

(1) 

רכזת ליקויי 

 (1) למידה

  רכז פסיכותרפיה

(1) 

רכזת 

 אובדנות

(1) 

 צוות הפסיכולוגים

(13) 
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 פסיכולוגים קיימים שלושה שלבים עיקריים:בהתפתחות המקצועית של ה .5

התמחות, מומחיות והדרכה. על מנת שפסיכולוג יתקדם בהתאם לשלבים       

הללו, חובה עליו לעבור הכשרה בשירות פסיכולוגי חינוכי על ידי פסיכולוגים 

 העובדים במחלקה שהוכשרו והוכרו לביצוע ההכשרה על ידי משרד החינוך.

כולוגי החינוכי באור יהודה הוכר על ידי משרד החינוך כמוסד השירות הפסי      

 להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.

בשירות הפסיכולוגי מועסקת מנהלת מקצועית, מומחית בכירה, המשמשת גם       

  13-פסיכולוגים  מומחים ו  7פסיכולוגים מדריכים מקצועיים,    2כמדריכה , 

 פסיכולוגים מתמחים.

בה לדו"ח הביקורת ציינה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי הפסיכולוגים בתגו       

 המומחים עוזבים את השירות הציבורי בשל השכר הנמוך.

 

 שילוב השירות הפסיכולוגי החינוכי במערך החינוך בעיר

באופן עקרוני, אין משרד החינוך מחייב את השירות הפסיכולוגי החינוכי  .6

 שירותים בהיקפים מוגדרים. בתוכנית עבודה קבועה, או במתן 

אולם, מנהלת השירות הפסיכולוגי מכינה ומגישה תוכניות עבודה הן  

 לפסיכולוגית המחוזית, הן למנהלת האגף והן למשרד החינוך.

אולם, נקבעו שלוש רמות לאיכות השירות המוענק על ידי השירות הפסיכולוגי  

 החינוכי:

 וג במוסד חינוכי.נוכחות סדירה של פסיכול -רמה שירות א' 

 במסגרות החינוך . תנוכחות חלקית וייעוצי –רמה שירות ב'  

כן , התערבות במצבי לחץ ומשבר וימתן שירות פסיכולוגי ייעוצ –רמה שירות ג'       

 השתתפות בוועדות השמה.

נקבע בהנחיות שפ"י )שרות פסיכולוגי יעוצי(, בחוזר מנכ"ל משרד החינוך כי  .7

 י יפעל בסדר עדיפות זה :השירות הפסיכולוג

גני ילדים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל במרבית  -עדיפות ראשונה (1

 המקרים יפעלו בהתאם לרמה א'.

 בתי ספר חינוך מיוחד יפעלו אף הם במרבית המקרים   -עדיפות שניה (2

 בהתאם לרמה א'.

 בתי ספר תיכון יפעלו בהתאם לרמה ג'. -עדיפות שלישית (3

 עמותות ומוסדות חינוך פרטיים בהתאם לרמה ג'. -רביעית עדיפות (4
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מובן כי ככל שהרמה גבוהה יותר נדרשת תוספת משאבים משמעותית  .8

תקנים  12.2בשנים תשע"ו ותשע"ז  יהודה התקבלו-מהעירייה. בעיריית אור

 כאמור, כשני תקנים יותר מהתקינה המומלצת ע"י משרד החינוך. עודף תקינה    

רמת השירות הפסיכולוגי אשר הוקצה לכל אחד ממוסדות החינוך  להלן תיאור

 תשע"ז : -בעיר בשנה"ל תשע"ו ו

  

מספר  מסגרת חינוכית

המוסדות 

 תשע"ו

מספר 

המוסדות 

 תשע"ז

רמה  רמה  א'

 ב'

רמה 

 ג'

   כל המסגרות 22 22 3-4גני ילדים גילאי 

   כל המסגרות 14 13 4-5גני ילדים גילאי 

"ר גני ילדים מוכש

3-5 

   כל המסגרות 21 22

גני ילדים חינוך 

 מיוחד

   כל המסגרות 10 9

   כל המסגרות 10 10 בתי ספר יסודיים

בתי ספר חינוך 

 מיוחד

   כל המסגרות 1 1

   כל המסגרות 3 3 חטיבות ביניים

 1  4 5 5 בתי ספר תיכון

סה"כ מוסדות 

 חינוך בעיר

85 86 85/84  1 

 

י מרבית מוסדות החינוך בעיר נהנו מרמת שרות מהטבלה לעיל עולה כ .8.1

 נוכחות סדירה של פסיכולוג במוסד החינוכי. –פסיכולוגי ברמה א'. דהיינו 

מעונות  9בנוסף למוסדות שצויינו לעיל מלווה השירות הפסיכולוגי גם 

 בעיר.
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 תשע"ז -עלות הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי שנות הלימוד תשע"ו

הפסיכולוגי החינוכי כלול בתקציב מחלקת החינוך. מרבית  תקציב השירות .9

התקציב מיועד לתשלום שכר לעובדים. הביקורת עיינה בנתונים הכספיים 

המשויכים לפעילות השירות הפסיכולוגי החינוכי, מהם התבררו הנתונים 

  אלש"חהבאים )על פי ספרי החשבונות של העירייה(: 

 וישינ תשע"ז תשע"ו תיאור מס' חשבון

     הוצאות

 40 2,161 2,121 סיכולוגיםפ-משכורות ושכר עבודה 1817300110

 25 143 118 נהלהמ-משכורות ושכר עבודה 1817300110

 12 15 3 ד משרדי מתכלהציו-שפ"י 1817300470

 -3 1 4 ספרות מקצועית שפ"י 1817300522

 - 11 11 הוצאות תקשורת 1817300540

 -12 63 75 ת שונות הדרכההוצאו-שפ"י 1817300780

 -1 8 9 תהוצאות אחרו-שפ"י 1817300781

 -4 26 30 אבחונים בשפ"י 1817300782

 -5 5 10 ציוד טיפולי וחומרי עבודה 1817300783

 -1 2 3 קופה קטנה 1817300784

 5 5 - הוצאות מיכון 1817300570

 4 4 - ציוד מתכלה 1817300740

 20 283 263 הסה"כ הוצאות מינהלה והפעל 

 60 2,444 2,384  סה"כ
     הכנסות

 8 8 - ן ונעמתבר איל -שפ"י 1317300790

 53 1,672 1,619 כר *ש-משה"ח פסיכולוגים חינוכיים 1317300920

 13 418 405 וצ' מנהלהה-משה"ח פסיכולוגים חינוכיים 1317300920

 -51 (1) 50 101 משה"ח שפ"י שכר הדרכה * 1317300921

 23 2,148 2,125  ה"כס
     

 37 296 259 השתתפות הרשות בעלות הפעלת השפ"י 

  12% 11% %-השתתפות הרשות 

  489 502 ותהשתתפות הרש-שכר 

  23% 24% %-הרשות השתתפות-שכר 
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 *מחושב על ידי הביקורת

 -.  סך עלות הפעלת השירות הפסיכולוגי בשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז הגיעה ל9.1

אלש"ח בהיקף  60, בהתאמה. עלייה של אלש"ח  2,444-אלש"ח ו  2,384

 ההוצאות בשנה"ל תשע"ז.

אלש"ח  2,148  -בשנה"ל תשע"ו וב אלש"ח   2,125  -.  משרד החינוך השתתף ב 9.2

  23אלש"ח במימון בר אילן ונעמת(  בשנה"ל תשע"ז. סה"כ עלייה של   8) 

 אלש"ח בהיקף ההכנסות. 

אלש"ח  296-אלש"ח בשנה"ל תשע"ו ו 259מימנה את היתרה בסך  .  העירייה9.3

 אלש"ח המימון העירייה. 37בשנה"ל תשע"ז. עלייה של 

חלקה של העירייה במימון הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי בשנת          

ובשנת הלימודים תשע"ז הגיע חלקה של  11%הלימודים תשע"ו הגיע לשיעור 

 .12%העירייה לשיעור 

השתתפות העירייה בשכר עבודה הגיעה בשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז          

כפי שמתחייב  32%בהתאמה, במקום לשיעור  23%ושיעור       24%לשיעור 

 מהוראות משרד החינוך.

בהתייחסותה לביקורת הסבירה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי בשנת תשע"ז          

עות הדרכה, ואילו בשנת תשע"ו הועברו הופחתה השתתפות משרד החינוך בש

ן נראה פער גדול בין כתשע"ז, ועל  -שעות הדרכה גם בגין השנה העוקבת

 השנים.

 הקצאת תקני כוח אדם

משרד החינוך מתקצב את השירות הפסיכולוגי ייעוצי )שפ"י( בעיר, בהתאם  .10

 לגודל אוכלוסיית התלמידים בעיר ומידת ההתערבות הפסיכולוגית הנחוצה.

השירות הפסיכולוגי החינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגני      

 הילדים ובבתי הספר ולגורמים הקהילתיים.

שנים, בשלב  18שנים עד גיל  3למרות השאיפה המקצועית לספק שירותים מגיל      

 5-15זה הקצאת תקני הפסיכולוגים על פי מדיניות משרד החינוך היא לגילאי 

חינוך בלתלמידים  3-21לתלמידים במסגרות החינוך הרגיל ולגילאי  שנים

 המיוחד.

המפתח להקצאת תקנים מאפשר עבודה פסיכולוגית מיטבית על בסיס שקלול  .11

 של מספר מימדים :

 יחס סביר בין צרכי האוכלוסייה לבין המשאבים הציבוריים. .1

 הבחנה בין צרכי החינוך הרגיל לצרכי החינוך המיוחד. .2
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 צרכים התפתחותיים שונים ברצף הגיל . .3

 צרכים משתנים בהתאם לאזור )סיכון בטחוני מצוקה(. .4

 

מפתח הקצאת התקנים לשפ"חים )שירות פסיכולוגי חינוכי( נקבע על ידי שפ"י  .12

(2003: ) 

 ילדים בגיל הגן וכיתות א'. 500-תקן אחד ל .1

 .י"ב –תלמידים בכיתות ב'  1000 -תקן אחד ל .2

תלמידים בחינוך המיוחד )בתי ספר לחינוך מיוחד, כיתות  300 -תקן אחד ל .3

חינוך מיוחד במסגרות החינוך הרגיל, גני ילדים של החינוך המיוחד, 

ותלמידים זכאי שילוב הלומדים בחינוך הרגיל בבתי הספר ובגני 

 הילדים(.

בסמכותו ובאחריותו של הפסיכולוג הראשי ו/או המחוזי להפעיל שיקול דעת  .13

קצאת התקנים ולתת עדיפות זמנית לאוכלוסיות ולקהילות בסיכון או בעת ה

 במשבר.

תקני פסיכולוגים   12.2בשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז הקצה משרד החינוך  .14

 (.1)נספח 

על פי חישוב שנערך על ידי הביקורת נמצא כי, על משרד החינוך היה להקצות 

תשע"ז. על פי דו"ח משרות בשנה"ל  10.3-משרות בשנה"ל תשע"ו ו  10.18

 12.2עלות מעביד לשנות הלימוד המצוינות לעיל העסיקה העירייה 

 פסיכולוגים, בהתאם לתקנים שהוקצו על ידי משרד החינוך.
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 סביבת העבודה בשירות הפסיכולוגי החינוכי

 השירות הפסיכולוגי החינוכי מעניק שירות חשוב ונדרש לתושבי העיר. .15

ות של השירות הפסיכולוגי נמנים: תלמידים, הורים, מנהלי בקהל הלקוח      

 מוסדות חינוך וצוות העובדים ביחידות השונות של העירייה.

 עיקר השירות ניתן במשרדי השירות הפסיכולוגי החינוכי.      

הביקורת מצאה כי מבנה השירות הפסיכולוגי החינוכי סובל מהזנחה ואינו  

 מסביר פנים ללקוחות.

. תיקי 27חייב לשמור תיקי מטופלים עד הגיע כל אחד מהם לגיל החוק מ .16

המטופלים נשמרים בארונות מתכת וממוקמים בחדר ביטחון ובחדר הישיבות. 

כיום חדר הביטחון מלא בתיקים וציוד ולא ניתן לאכלוס נוסף, ועל כן תיקים 

של מטופלים מנוהלים ונשמרים בחדרי הפסיכולוגים בארון או על גבי מדף 

שאינם נעולים ועלולים להיחשף בידי מי שאינם מורשים ולגרום לפגיעה חמורה 

 בפרטיות.

   תיקי המטופלים מנוהלים באופן ידני ולא ממוחשב. .17

בתגובה לביקורת טענה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי ביקשה לרכוש תוכנה       

 לסריקת תיקי המטופלים, אך טרם נענתה בקשתה. תייעודי

 הפסיכולוגים משמש גם כחדר אוכל ומטבח, לכל העובדים. חדר ישיבות .18

בכל חדר יושבים שלושה פסיכולוגים ולהם מחשב אחד, עובדה המחייבת אותם  

לתאם את זמני עבודתם בחדר. כאמור, מדובר בחדרים אליהם מוזמנים 

 הלקוחות, על מנת לקבל שירות, טיפול, אבחון ו/או מענה למצוקותיהם.

וב והדל של החדרים, אינו מאפשר עבודה נינוחה ויעילה של המראה העז      

 הפסיכולוגים.

במרבית החדרים קיים מזגן שהותקן כך שיכול לשרת שני חדרים, אולם יוצר  

חלל משותף לשני החדרים שפוגע בפרטיות ובאפשרות להעניק טיפול מיטבי 

ת ודיסקרטי בכל אחד מן החדרים, זאת בניגוד לכללי האתיקה של שמיר

 סודיות ופרטיות המטופלים.

 בחודשי הקיץ ישנה בעיה חוזרת ונשנית של חרקים. .19

בתגובה לדו"ח הביקורת ציינה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי נשלחות משאיות  

 לפינוי אשפה וניקיון בסביבת המתחם רק לאחר תלונות מרובות.
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 הכשרת סגל הפסיכולוגים

הרשויות המקומיות וכפופים  הפסיכולוגים החינוכיים מועסקים על ידי .20

מקצועית לאגף הפסיכולוגיה בשפ"י )שירות פסיכולוגי יעוצי( באמצעות 

 הפסיכולוגית הראשית והפסיכולוגים המחוזיים.

השירות הפסיכולוגי באור יהודה  מוכר להתמחות חינוכית ע"י הוועדה 

 (.2המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית של משרד הבריאות )ראה נספח 

התמחות" חייב לעבור מספר קורסי הסבה -סיכולוג בשלב "פרה פ (1

 במהלך שנתיים על מנת להירשם להתמחות.

פסיכולוג בשלב "התמחות" חייב לבצע השתלמות במספר קורסי חובה,  (2

 בהתאם להנחיית מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי ולצרכי השירות.

לוג מדריך, וחייב לשתף כל פסיכולוג מתמחה חייב להיות בפיקוח פסיכו (3

את המדריך בסוגיות העולות בעבודתו )תנאי מחייב לביטוח אחריות 

 מקצועית(.

( זכאי לצאת לקורס אחד על 50%פסיכולוג המועסק בחלקיות משרה ) (4

 2 -משרה זכאי לצאת ל 75%חשבון המעסיק ופסיכולוג המועסק ב 

 קורסים על חשבון המעסיק.

להשתתף בהשתלמויות ובסמינרים בנושאי  במהלך ההתמחות על המתמחים .21

הליבה של הפסיכולוגיה החינוכית. מתמחים מוסמכי המגמה לפסיכולוגיה 

שעות השתלמות. מוסמכי  100חינוכית ו/או קלינית של הילד חייבים לצבור 

 שעות. 200מגמות אחרות חייבים לצבור 

גנת בשל החשיבות הרבה בהכשרת הפסיכולגים בשירות הפסיכולוגי מעו .22

 תוכנית ההשתלמות השנתית בהסכמי השכר של הפסיכולוגים.

פסיכולוגים בעלי תואר מוסמך במגמות שאינן חינוכיות או קליניות של הילד, 

 חייבים להשלים :

 שנת פרקטיקום מורחב. (1 

 שעות שנתיות   56לימודים בארבע קורסים מחייבים בהיקף של  (2 

 אקדמאיות לפחות.  

 ת הפסיכולוג :להלן תהליך הכשר .22.1

 שנים. 3 –לימודי תואר ראשון 

 הכשרת סגל הפסיכולוגים : 

 מוגבל לשנתיים. –בזמן כתיבת התזה לתואר שני  –מתמחה זמני  
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 שנים. אין הגבלת זמן. 6 -ל 4בין  –מתמחה קבוע  

עם סיום ההתמחות יש להגיש בקשה למשרד הבריאות הכוללת את 

 תיאור עבודתו של המתמחה.

ה מנוהל תיק על ידי הפסיכולוג המדריך, המרכז את העבודות לכל מתמח

 אשר בוצעו בתחנה.

 עם סיום ההתמחות זכאי המתמחה לקבל תואר "פסיכולוג מומחה". 

אחד התנאים לקבלה במחלקה לשירות פסיכולוגי חינוכי הינו המצאת 

 אישור סיום חובות לתואר שני )למעט תזה(.

נים של עבודה כפסיכולוג מומחה לאחר שלוש ש –פסיכולוג "מדריך" 

בהיקף מינימלי של חצי משרה, ניתן להגיש בקשה להשתתף בתהליך 

 הסמכה כמדריך בפסיכולוגיה חינוכית. תהליך האורך שנתיים לפחות.

העיריה מעודדת  את  העובדים ביציאה לימי עיון והשתלמויות, במטרה  .23

ר . בנוסף בשירות להכשירם, ולעדכנם  בכל  הידע והנסיון המקצועי הנצב

הפסיכולוגי עצמו מתקיים מדי יום שני , יום  מרוכז בו מתכנסים כל העובדים  

ומתעדכנים בהתפתחויות ובנושאים הרלוונטיים הקשורים לעבודתם השוטפת, 

הבעיה העיקרית הנוצרת  ועל כך הלינו , מקבלי השירות , מוסדות החינוך  

.  יתן  לקבל  מענה  מהשירות הפסיכולוגיבעיר , כי ביום זה  , מדי שבוע , לא נ

( כך  50%בנוסף יום זה , נגזל בעצם מהיקף משרה שבעקרו הינו מצומצם , )

מהיקף העבודה של  הפסיכולוגים בעירייה  , מוקדש  ללימוד  33%שקרוב ל

ולהתעדכנות. כל זאת מעבר  לעלויות הכספיות  הישירות  של  עלות ההכשרה 

 והלימוד. 

 בודה השנתיתתוכנית הע

השירות הפסיכולוגי החינוכי פועל על בסיס תכנית עבודה שנתית. לכל אחד  .24

מהפסיכולוגים נערכת תוכנית עבודה שנתית אותה הוא מחויב לבצע, בהתאם 

 להיקף משרתו.

 מאפיינים נבחרים בעבודת השירות הפסיכולוגי החינוכי

 היקף השירותים למוסדות החינוך בעיר : .24.1

ך בעיר נהנו ממתן שירות חינוכי פסיכולוגי  ברמה  א, כל מוסדות החינו

 מלבד ביהס  תיכון אחד אשר מקבל שירות ברמה ג .

התערבות השירות הפסיכולוגי בכל תחום אליו נדרשת התערבותו,  .24.2

 מחייבת פתיחת תיק למטופל.
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על הפסיכולוג עצמו לקבוע האם המקרה המטופל יוגדר כ"תיק" שוטף 

י חולף אשר אין צורך בפתיחת תיק בגינו, זאת בטיפול או כמקרה נקודת

 בכפוף להנחיות בנושא.

 יחד עם זאת, קיימים מספר תחומים שבהם חובה לפתוח תיק למטופל :

 תלמיד העובר אבחון פסיכולוגי. (1

 תלמיד הזקוק לטיפול פסיכולוגי ארוך טווח. (2

 

 בשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז נפתחו תיקים כמפורט להלן:

 תיקים שנפתחו בתשע"ז ים שנפתחו בתשע"ותיק שכבת גיל

 227 254 לדיםי-הגיל הרך)מעונות וגני

 67 49 יסודי

 21 22 חט"ב

 12 18 תיכון

 327 343 סה"כ

 

כפי שצוין, ניהול מערך התיקים הינו ידני והרישום לגבי מספר התיקים 

אף הוא ידני, עובדה המקשה על ניהול הפעילות השוטפת, יחד עם זאת 

ות הפסיכולוגי עורך רישומים במערכות אקסל ומנהל את העבודה השיר

 באופן ממוחשב.

השירות הפסיכולוגי מחויב להשתתף באמצעות נציג מטעמו, אשר  .24.3

 התמנה על ידי משרד החינוך בוועדות השמה של אגף החינוך.

כמו כן, מתקיימות וועדות פרט, וועדות היועצות. גם בוועדות אלו מחויב  .24.4

 לוג בכיר מהשירות הפסיכולוגי החינוכי.להשתתף פסיכו

 הביקורת בחנה את תכנית העבודה השנתית של השירות הפסיכולוגי.  .24.5
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 להלן נתונים כמותיים של הערכות פסיכולוגיות בשנות הלימוד תשע"ו ותשע"ז:

 

 תשע"ו:

 סה"כ תיכונים חטיבות ביניים יסודי קדם יסודי 

 100 35 5 22 38 הערכות ללא אבחון בשפ"ח

 84 0 0 40 44 הערכות עם אבחון בשפ"ח

 0 0 0 0 0 הערכות ללא אבחון בשפ"מ ציבורי

 15 0 5 8 2 הערכות עם אבחון בשפ"מ ציבורי

 0 0 0 0 0 הערכות ללא אבחון בשפ"מ הורים

 0 0 0 0 0 הערכות עם אבחון בשפ"מ הורים

 199 35 10 70 84 סה"כ

 

 תשע"ז:

 סה"כ תיכונים ייםחטיבות בינ יסודי קדם יסודי 

 99 18 14 38 29 הערכות ללא אבחון בשפ"ח

 70 0 1 30 39 הערכות עם אבחון בשפ"ח

 0 0 0 0 0 הערכות ללא אבחון בשפ"מ ציבורי

 15 0 0 5 10 הערכות עם אבחון בשפ"מ ציבורי

 0 0 0 0 0 הערכות ללא אבחון בשפ"מ הורים

 1 1 0 0 0 הערכות עם אבחון בשפ"מ הורים

 185 19 15 73 78 ה"כס

 

 השינוי בין שנה"ל תשע"ו לתשע"ז:

 סה"כ תיכונים חטיבות ביניים יסודי קדם יסודי 

 -14 -16 +5 +3 -6 סה"כ הפעילות
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 אבחונים

במסגרת עבודתם השוטפת של הפסיכולוגים נערכים על ידם אבחונים  .25

 פסיכולוגים לתלמידי מוסדות החינוך בעיר.

פי שעולה מהטבלה שהוצגה, בשנת הלימוד תשע"ו הביקורת מציינת כי כ

 86אבחונים על ידי הפסיכולוגים ואילו בשנת הלימוד תשע"ז נערכו  99נערכו 

אבחונים על ידי הפסיכולוגים. ההשקעה בזמן, בהערכות לכל אחד 

מהאבחונים הללו היא רבה, גוזלת את הזמן של הפסיכולוגים ומונעת מהם 

 ת.לבצע פעולות חיוניות אחרו

בתגובה לדו"ח הביקורת ציינה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי הירידה 

בהערכות ובאיבחונים הייתה יעד שהוצב על ידי המחוז. הירידה נובעת 

משיקולי דעת של המערכת והפסיכולוג בדבר נחיצות האבחון ותרומתו. כמו 

ם כן, בהבנה שכל אבחון גורע מהנוכחות של הפסיכולוג במערכת. במהלך השני

האחרונות הגבירו את העבודה המערכתית, נבנו תוכניות התערבות מערכתיות 

ופרטניות ולכן ירד הצורך באבחונים. יחד עם זאת מציינת המנהלת, שעם 

הערכות  22הכניסה של השפ"ח לנושא האובדנות בשנה האחרונה נעשו 

 אובדנות. מה ששוב מפחית את נוכחות הפסיכולוגים במערכת.

מנהלת כי בתקציב הרשות ישנו סעיף של אבחונים, בשל אחוזי עוד מציינת ה

החינוך המיוחד הגבוהים השפ"ח נדרש לאבחונים והערכות חוזרות. כל זכאות 

שנים. על  3של ילד לקבלת שירותי החינוך המיוחד נבחנת בוועדת השמה כל 

הפסיכולוג המלווה את המערכת להגיש מסמכים קבילים לוועדת ההשמה 

את הצורך של הילד בחינוך המיוחד. המנהלת מבקשת להגדיל את המסבירים 

התקציב של סעיף זה על מנת שינתן השרות לבית הספר לא על חשבון סל 

 השעות הקיים, וכך יוגבר נפח העבודה בבתי הספר ובגני הילדים.

 

 התערבות בשעת חירום

ערכת מצב חירום במערכת החינוך מוגדר כארוע טראומטי המפר את האיזון במ .26

 ומקשה על תפקודה הרגיל.

 מצבי חירום המחייבים נקיטת צעדי התערבות השירות הפסיכולוגי החינוכי :

מקרה של מוות ילד/מורה שקרו בתוך ביה"ס, או בשעת טיול או פעילות    .1

 חברתית מחוץ לביה"ס.

 מקרי התאבדות של תלמידים. .2

 בתוכו.פיגועים על רקע בטחוני ליד המוסד החינוכי או  .3
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 אונס של תלמיד או תלמידה בין כותלי ביה"ס ומחוצה לו. .4

 רצח שביצע תלמיד בית ספר. .5

 פשע חמור שביצע מורה או תלמיד. .6

 חטיפה של תלמיד. .7

 מצב מתח לקראת סכנת מלחמה. .8

 

שעות כוננות  30מקבלת תוספת שכר בגין  מנהלת השפ"ח -שעות כוננות .26.1

שעות כוננות נוספות  35פת שכר בגין ושתי המדריכות מקבלות תוס

 במשותף. 

כל פניות החירום מופנות למנהלת השפ"ח שנמצאת  –פניות חירום  .26.2

. במידה ומנהלת השפ"ח אינה זמינה מוגדר צוות הניהול 24/7בכוננות 

 של השפ"ח כאחראי לטיפול במצב שבו מתרחש מקרה חירום.

ח על כך וזכאי לתוספת במידה ופסיכולוג מוקפץ לאירוע חירום הוא מדוו 

 שכר. 

ו התרחש האירוע פותח קבוצת קשר בטלפון במנהל המוסד  -נוהל חירום .26.3

 הנייד לכל הגורמים הרלוונטיים, כגון מנהלת אגף חינוך, עו"ס, פסיכולוג.

האירוע מנוהל בקבוצת הקשר בטלפונים ושם מתעדכנים, מקבלים 

 החלטות ומעבירים הנחיות.

ל תרגילי החירום הלאומיים המתרחשים מנהלת השפ"ח משתתפת בכ .26.4

 ברשות.

הפסיכולוגים בשפ"ח לא קיבלו תשלום או תגמול כלשהו על שעות  .26.5

הכוננות שהם ממלאים בחגים ובחופשות, וזאת בניגוד להוראות סעיף 

)ג( לאוגדן תנאי העסקת עובדים ברשויות המקומיות.  מנהלת  9.3.8

הפסיכולוגים לקבל תשלום  השירות הפסיכולוגי ציינה כי לאחרונה החלו

 בגין שעות כוננות אלו.

 



27 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 ים המוענקים למוסדות החינוך בעיראיכות השירות

ים תלמיד 7,100 -השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח( מעניק שירותים לכ .27

 מוסדות חינוך . 85 -והוריהם, ולצוות מנהלי מוסדות החינוך כ

ני כל ימות השנה, ובדגש על שעות ביממה על פ 24השירות הפסיכולוגי מוענק 

 שעות חירום.

העבודה הרבה והקשר הישיר עם מגוון אוכלוסייה כה רחב, מחייב בקרה 

שוטפת על פעילות המחלקה. עד כה לא נערכו כל שאלוני משוב בקרב 

אוכלוסיית מקבל השירות ולא נשמעה חוות דעתם של מנהלי המוסדות על 

 ו.איכות השירות ומידת שביעות רצונם ממנ

תחת זאת, כל אחד מהפסיכולוגים בקשר הישיר שלו עם מנהל המוסד/הגננת, 

 קיבל את חוות דעתם ו/או משוב על השירות המוענק על ידו.

בנוסף, מנהל השירות מקיים קשר שוטף עם מנהלי המוסדות ועורך פגישות 

 תקופתיות עמם.

ני ילדים הביקורת ערכה פגישות עבודה במספר מוסדות חינוך : בתי ספר וג

 ולהלן תמצית הנושאים אשר הועלו בהם:

 

 כללי

בבית הספר "אלונים" קיים מרכז טיפולי "רימונים" אשר נותן מענה לכלל  .27.1

המוסדות אך בעדיפות לבית הספר "אלונים" שלו אוכלוסייה מאוד 

 מורכבת.

מנהלת השפ"ח אחראית על המרכז מבחינת תקציבים ושיבוץ               

המרכז עובד יום בשבוע מחוץ לשעות הפעילות בבית הספר  הפסיכולוגים.

 לטיפולי תרפיה, הדרכות הורים, חוגים ומשחקיה ונותן מענה מצוין.

 

 בתי הספר .1

נציגי הביקורת נפגשו עם שלוש מנהלות בתי ספר יסודיים יחד עם היועצת 

 החינוכית של המוסד בתוך כתלי בית הספר ולהלן עיקר הנושאים שעלו :
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 בי"ס יסודי א'(. 1

ביה"ס מקבל שירות משני פסיכולוגים, אחד מיועד לחינוך הרגיל והשני  .1

לחינוך המיוחד. כלל התלמידים בביה"ס מקבלים מענה מצוין וישנה 

 שביעות רצון גבוהה מהשפ"ח.

לכל כיתת חינוך מיוחד יש כיתת חינוך רגיל מאמצת. חלק מהמקצועות  .2

 נלמדים באופן משולב.

למידים שעוברים מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל. המעבר אין הרבה ת .3

לחינוך הרגיל קל יותר מאשר המעבר מהחינוך הרגיל לחינוך המיוחד כי 

 יש שיתוף פעולה של ההורים.

ס בשעות העבודה באמצעות שני פועלת בביה" -"תוכנית מיטיבה" .4

תלמידי כיתה ב'. התנאי  5-6פסיכולוגים "אחרים" מהשפ"ח, עבור 

תפות בתוכנית הינו הגעה למפגשי הדרכת הורים בערב. להשת

 הפסיכולוגים מאוד מעורבים ובקשר טוב עם צוות בית הספר.

פסיכולוג חינוך רגיל מגיע פעמיים בשבוע בימים קבועים לימים מלאים  .5

ואילו פסיכולוג חינוך מיוחד מגיע פעמיים בשבוע אך לזמן קצר יותר. 

, גם מעבר לשעות העבודה וכן גמישות קיים קשר טלפוני וזמינות גבוהה

 בימי ההגעה במידה ויש צורך בשינוי של לוחות הזמנים.

 מנהלת השפ"ח מעורבת וישנה תקשורת ישירה במידת הצורך. .6

בתקופות של אבחונים יש נוכחות נמוכה יותר של הפסיכולוג אך תמיד יש  .7

 מענה.

ראשונה בביה"ס שני הפסיכולוגים מאוד מקצועיים. לשניהם אין זו השנה ה .8

וזה מחדד את החשיבות הרבה שיש לכך שאותו פסיכולוג ילווה את 

 המוסד מספר שנים ולא יוחלף כל שנה.

 קיים קשר ישיר מצוין בין הצוות החינוכי לפסיכולוגים. .9

ביה"ס היה מעונין לקבל יותר שעות אותן היה מנצל עבור יותר מפגשים  .10

רטניות עם תלמידים מהחינוך של המורות עם הפסיכולוגים, יותר שעות פ

הרגיל ותוכנית עבודה מסודרת עם הסייעות בבית הספר שהכשרתן 

 המקצועית מאוד נמוכה.

מנהלת השירות הפסיכולוגי ציינה בתגובתה כי לא ניתן להגדיל את שעות       

 הפסיכולוג לעת עתה.
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 בי"ס יסודי ב' (.2

חד והחינוך הרגיל, כל בביה"ס פועלים שני פסיכולוגים עבור החינוך המיו .1

פסיכולוג בתחומו. פסיכולוג החינוך המיוחד מגיע יום אחד בשבוע 

והפסיכולוג השני לחינוך הרגיל פעמיים בשבוע המסתכמות לשלוש שעות 

 שבועיות. 

בעבר התמודדו עם מספר פסיכולוגים לא מקצועיים שלא הבינו את   .2

ות החינוכי. מנהלת העבודה, היו לא מקצועיים וללא אינטראקציה עם הצו

השפ"ח מאוד לויאלית לפסיכולוגים העובדים בשירות הפסיכולוגי ולכן 

 לקח זמן רב עד שהוחלפו למרות  התערבותה שלוותה בשיחות ותצפיות.

בעבר היה מקרה בו אחד מהפסיכולוגים שהוזכרו לעיל )בנוסף לבעיות  .3

ל אישור מקצועיות ואינטראקציה( גם לא היה נוכח בביה"ס כיוון שקיב

מראש ממנהלת השפ"ח להשלים לימודים וזאת ללא עדכון בית הספר. 

המצב גרם לכך שביה"ס גדול עם מספר כיתות חינוך מיוחד נשאר ללא 

 מענה והורים חיכו להפניה לפסיכיאטר במשך חצי שנה. 

מנהלת השירות הפסיכולוגי ציינה כי הפסיכולוג האמור הפסיק עבודתו 

 בשפ"ח.

וצים משני הפסיכולוגים. שביעות הרצון מהשפ"ח תלויה כיום מאוד מר .4

 מאוד באישיות הפסיכולוג המעניק שירות למוסד.

חינוך הרגיל ומקיימים איתם ועם תלמידים מה 4-במהלך השנה בוחרים כ .5

 הוריהם מפגשים שבועיים בשפ"ח והרושם מהתהליך מאוד חיובי.

התנהגותיות ורגשיות  נותן מענה לבעיות –מרכז טיפולי בבי"ס "רימונים "  .6

 קלות למספר בתי ספר.

בתקופה של וועדות השמה ואבחונים הנוכחות הפיזית של הפסיכולוג  .7

בביה"ס דלה מאוד ואין טיפול שוטף אלא במענה טלפוני שקיים תמיד, הן 

 לצוות הטיפולי והן לצוות הניהולי.

פר כיתות החינוך המיוחד בכל בית ספר הן עירוניות כיוון שבכל בית ס .8

 כיתות החינוך המיוחד הן לגילאים שונים.

השנה עברו מספר לא מבוטל של תלמידים מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל.  .9

תלמידי החינוך המיוחד משולבים במספר מקצועות עם תלמידי החינוך 
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הרגיל ותמיכת המשפחות מהווה שיקול מכריע. לכיתות החינוך המיוחד 

 ישנן כיתות חינוך רגיל מאמצות.

היקף המענה הניתן ע"י הפסיכולוג של החינוך הרגיל לא עונה על כל  .10

 הצרכים.

יש צורך לשעות פסיכולוג נוספות שיהיו מנוצלות לטובת קבוצות תמיכה  .11

בילדי חינוך רגיל בתוך בית הספר, הדרכת הורים ושעות נוספות עם הצוות 

 החינוכי.

 בביה"ס אין "תוכנית מיטיבה". .12

שיש תקופות "טובות" ותקופות "רעות" התחושה בבית הספר היא  .13

 בהתנהלות מול השפ"ח וזה תלוי פסיכולוג.

ה למקרים בהם נדרש לקיים דיון בגין יוזמה שנועד -"וועדות היוועצות" .14

תלמידי חינוך רגיל. מטרת הוועדה לקיים דיון בפורום רחב בו משתתפים 

שמנוהל בין היתר רווחה חינוכית, השפ"ח והורי התלמיד. רעיון מצוין 

באופן לקוי. אין התייחסות לדברי הצוות החינוכי שמלווה את התלמיד 

אלא בעיקר להורים וגרוע מכך לא יורדים לשורש הבעיות על מנת לקבל 

החלטות מעשיות. כאשר אין פתרונות תוקפים את בית הספר שנשאר עם 

הבעיה וסמכותו נפגעת מול הורי התלמיד. התנהלות זו מביאה לכך שבתי 

פר מעדיפים לא לפנות ל"וועדות היוועצות", אלא לפתור את הבעיות הס

 מול מפקחת בית הספר.

בתגובה לביקורת ציינה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי יש לבדוק את 

מיצוי ההליכים לפני שביה"ס פונה לוועדה וכן המליצה על העלאת הנושא 

 בישיבת מנהלים על מנת לתאם ציפיות.

חלטות בוועדות השמה לפי שיקולי מקום בכיתה לרוב הרשות מקבלת ה .15

ולא לפי שיקולים מקצועיים המסתמכים על אפיון רגשי התנהגותי או 

 לקות למידה. זה מוביל להמון תסכולים ובעיות בבית הספר.

בתגובה לביקורת השיבה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי אין הדבר כך,        

נם מקצועיים בלבד ומבוצעים על והשיקולים לגבי המשך הטיפול בילד הי

ידי אנשי מקצוע בכירים. עוד הוסיפה המנהלת כי ועדות הערר באור 

 יהודה הינן מועטות ובעצם מצביעות על התאמת ההשמות לילד ולהורים.

התחושה היא שהגורמים הרלוונטיים ברשות פונים לרוב לפתרון הקל של  .16

השפ"ח או אבחון וועדות השמה במקום למשל טיפול יסודי יותר של 
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פסיכולוגי. לרוב לא נותנים משקל לדעתו של הצוות החינוכי עד כדי יחס 

ציני ומבזה ואילו נותנים משקל יתר לדעת מנהלת השפ"ח המנוגדת 

לעיתים מדעתם של פסיכולוג והצוות החינוכי של בית הספר ומזדהה מדי 

עדות עם דעת הורי התלמידים. הבעיה חמורה עם ילדי גן שעוברים וו

השמה לבית הספר ללא נוכחות הצוות החינוכי וכאשר הנוהג הוא לתת 

לתלמיד ניסיון של שנתיים לעיתים זה יכול להיות הרסני כלפי כיתה 

 שלמה.

הצוות החינוכי "–בתגובה לביקורת ציינה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי        

וכי ואנו יושב בוועדת ההשמה. חשובה לחברי הוועדה עמדת הצוות החינ

מכבדים את הדברים. צר לי שההרגשה של מנהלת בית הספר שהיחס הוא 

ציני ומבזה. אחד הערכים שמנחה אותי הוא כבוד. להורים, לצוות החינוך 

וההנהלה, וכך אנו מנהלים את הוועדות. מתוך כבוד, הערכה ואמונה 

 שאנשים מגיעים למקצועות החינוך מתוך רצון להשפיע ולתרום".

 

 י"ס יסודי ג'ב (.3

בשנת הלימודים תשע"ז הוחלט כי יהיו לבית הספר שני פסיכולוגים, אחד   .1

לחינוך הרגיל ואחד לחינוך המיוחד וזה עבד נהדר. בשנת הלימודים 

הנוכחית)תשע"ח( מסיבות מסוימות החליטו ללא שיתוף הצוות החינוכי 

ה של בית הספר ליצור חלוקה שונה שבלבלה את הצוות החינוכי ופגע

באוכלוסיית החינוך המיוחד שלא קיבלה מענה מספק והרבה נושאים 

 התפספסו.

המחשבה "–בתגובה לביקורת השיבה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי        

הכיתות כיחידה "לשבור קירות" ולשלב את הילדים.  3הייתה לעבוד עם 

המנהלת הייתה שותפה לחשיבה זאת. מתוך החשיבה הזאת בחרנו 

ג שיתן שירות לשכבת א' )רגיל ומיוחד( ושאר בית הספר יהיה עם פסיכולו

פסיכולוג אחר )פסיכולוג בית הספר לא יכול היה להגדיל את משרתו(. לא 

ברור מה היה הבלבול. החשיבה על כלל כיתות א' הייתה משותפת והוקצו 

 משאבים מיוחדים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד )לא פגענו בתקן(".

דה של הפסיכולוגים קבועות, מאוד מוגבלות ואין גמישות שעות העבו .2

במערכת. יום שני זהו יום שמיועד להדרכות בשפ"ח ועל כן נמנעת מהם 
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היציאה מהשירות הפסיכולוגי וקשה ליצור תיאום עם ביה"ס. יש תמיד 

 מענה וזמינות טלפונית.

כמנהלת  אני" -בתגובה לביקורת השיבה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי       

השפ"ח לא מאשרת להם לצאת כיוון שיש להם חובות התמחות, יש 

מחויבות לקבוצת ההדרכה ולישיבת הצוות. המחויבות הזאת מגדילה את 

 המקצועיות של הצוות בסופו של התהליך".

מנהלת השפ"ח אינה משבצת את הפסיכולוגים למוסד ואת שעות עבודתם  .3

 צות סגל בית הספר.באופן סדיר ושוטף מבעוד מאוד ובהיווע

בתגובתה לביקורת השיבה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי השיבוצים       

 נערכים על פי שיקולים מקצועיים.

בשנים האחרונות היה פסיכולוג מאוד לא מקצועי שלא הוחלף גם אחרי  .4

שיחות ותצפיות שרק העלו את כעסו ותסכולו, רבות בשל צידודה המוחלט 

כולוג והעובדה שלא הייתה קשובה לצוות בית של מנהלת השפ"ח בפסי

 הספר.

בתגובה לביקורת השיבה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי לאור האמור        

 לעיל הופסקה עבודת הפסיכולוג.

בעת קיום אבחונים וועדות השמה מתבצעים ע"ח שעות הפסיכולוג  .5

 השוטפות בבית הספר ועל כן אין מענה שוטף לבית הספר כלל.

לוג אחד כמעט לא נוכח בבית הספר, מגיע לשעתיים בשני ימים שונים פסיכו .6

בעיקר לפגישות וישיבות עם מחנכות ללא עדכון הצוות הניהולי של בית 

בוע, מאוד מקצועי, מעורב  קשעות ביום  4-הספר. פסיכולוג שני מגיע לכ

ובאינטראקציה טובה עם בית הספר. מקפיד לא לפגוע במענה השוטף גם 

ת של אבחונים וועדות השמה. לאחרונה הקטינו לו את אחוז בתקופו

 שעות בשבוע. 3-4 -המשרה ולכן מגיע רק ל

השנה עברו מספר תלמידים מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל. בבית הספר  .7

 ישנן כיתות חינוך רגיל מאמצות לכיתות החינוך המיוחד ויש שעות שילוב.

מידים מגנים שפתיים במעבר מהגן לבית הספר מתקבלים כל שנה תל .8

לכיתות החינוך הרגיל וזה פוגע בכיתות לשנתיים שלמות כאשר רובם 

ככולם חוזרים לאחר מכן לחינוך המיוחד. מנהלת השירות הפסיכולוגי 

הסכימה כי אכן קיימת חרדה גדולה בבתי הספר מקליטת תלמידים 

 .מהחינוך המיוחד, לאור הצורך בהשקעת משאבים נוספים לתלמידים אלו
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 בית הספר אינו נוטל חלק ב "תכנית מיטיבה". .9

בית הספר קולט תלמידים "קשים" מכלל הרשות ואילו תלמידים טובים  .10

מקבלים אישור לעבור לבתי ספר אחרים וכך גם ילדים מהגנים באזור וכך 

 מועצמים הפערים והמעמדות בין התלמידים ברשות.

זמן ולכן אין כוונה  עיון טוב שלא ממומש. בזבוזר -"וועדות היוועצות" .11

 להפנות תלמידים. מהווה בעיקר כלי "איום" כלפי הורים לתלמידים.

 האפיון ושיבוץ התלמידים בוועדות השיבוצים הינו מקצועי ומדויק. .12

תלמידים  2-3המענה לטיפול הפסיכולוגי בשפ"ח כולל הדרכת הורים ל  .13

 בשנה והינו מצוין. 

חיות ל"מסוכנות אובדנית" מנהלת השפ"ח הכשירה פסיכולוגים עם מומ .14

וכשיש מקרה מסוג זה מנהלת השפ"ח מאוד זמינה ומקצועית. כך גם בכל 

 אירוע חריג או חירום שמתרחש.

 

 גני הילדים .2

גננות, במספר גנים ועמדו על איכות השירות  3נציגי הביקורת נפגשו עם 

 הפסיכולוגי המוענק לגנים על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי :

 ממלכתי -א' גן  (1

בממוצע מתחלף פסיכולוג כל שנה. לפני שנתיים היה פסיכולוג מצוין   .1

שהוחלף לאחר שנה וזאת אף לאחר בקשה של הגננת ממנהלת השפ"ח כי 

לא יוחלף. מדובר על גן מורכב מאוד עם ילדים שעברו מגן אחר וגם 

הפסיכולוגית שליוותה אותם לא המשיכה. השנה הגיעה פסיכולוגית 

 ן מתקדם, מקצועית ומעורבת שעזבה אחרי חודשיים.בהריו

הפסיכולוג שמלווה את הגן מחודש נובמבר הגיע עד יום הגעת הביקורת לגן   .2

כפעמיים, כלומר פעמיים בחצי שנה כשההנחיה היא הגעה אחת לשבועיים 

לכל הפחות. הגן לא עודכן בהיעדרות הפסיכולוג. מעבר לכך הפסיכולוג 

 אסרטיבי ולא מעורב כלל.אינו מחובר לגן, לא 

פסיכולוג הגן כלל לא היה מעורב ולא נוכח כאשר ענינו של ילד מהגן עלה   .3

 לוועדת היוועצות וגם לא התעדכן בדיעבד עם הגננת בתהליך.

למעשה את תפקיד השפ"ח מלאה בשנה החולפת מדריכת התנהגות   .4

 שהגיעה מטעם העירייה.
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יכולוגי כי בשל החובה של בתגובה לביקורת השיבה מנהלת השירות הפס

הפסיכולגים להתמחות מקצועית בבית הספר, נעשים השיבוצים 

 והחלופות של הפסיכולוגים למסגרות החינוכיות.

 ממ"ד –גן ב'  (2

בממוצע מתחלף פסיכולוג כל שנה וזה מאוד בעייתי. אין מספיק שיתוף    .1

ויבות פעולה עם הפסיכולוג השנה, נוכחותו בגן נמוכה ואין הרגשה של מח

לגן מצדו. הגננת נותרה ללא מענה מקצועי בנוגע לוועדות השמה, טפסים 

והמלצות שהיה עליה למלא. גם כשהפסיכולוג הגיע לתצפיות למשל, לא 

  O.D.Dהיה לו ברור מה לעשות. המענה שנתן הפסיכולוג לילד עם בעיית 

 היה מספר דפים מהאינטרנט ללא כלים ממשיים לעבודה והתמודדות. 

במקרה אחר, ילד שהחל תהליך אבחון עם הפסיכולוג כחודשיים לפני    .2

הגעת הביקורת לגן והגננת לא קיבלה מידע כלל על האבחון כאשר בעוד 

כשבועיים מתקיימות וועדות השמה וקיים חוסר וודאות מוחלט בנגע 

 להמשך דרכו של הילד.

לגן  במידה והפסיכולוג נדרש לאבחון לילד או שניים הוא לא מגיע   .3

 כחודשיים.

הפסיכולוג שהיה בגן בשנה שעברה לא הגיע לגן במשך ארבעה חודשים   .4

בגלל השלמת לימודים וגם ממנו כמו מהפסיכולוגים לפניו תמיד התקבלה 

 תחושה של חוסר מחויבות.

התקיימו מספר שיחות עם מנהלת השפ"ח בנוגע למורכבות הגן שלא הביאו   .5

 לשינוי בגישה כלפי הגן.

לוג הגן הגיע מתחילת השנה כחמש פעמים, כלומר נכון ליום הגעת פסיכו   .6

הביקורת לגן פחות מפעם בחודש בממוצע, כאשר ההנחיה היא אחת 

 לשבועיים לכל הפחות. 

מפגשים זה לא מספיק. על  5ע"י השפ"ח אך  שירות שניתן -תכנית לאומית  .7

 מנת שתהיה מחויבות של ההורים והישגים משמעותיים צריך שיהיו

 מפגשים. 10לפחות 

התקבל רושם שהשפ"ח אינו מקבל ביקורת מהמוסדות לו הם הוא מעניק    .8

 שירותים. הגננת מאוד לא מרוצה מהשירות הניתן ע"י השפ"ח.
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מנהלת השירות הפסיכולוגי הגדירה גן זה כגן הדורש שיבוץ קבוע של 

 פסיכולוג, אולם בשל אי התאמת הפסיכולוג נאלצה להחליפו.

 

 שפתי ממלכתי –גן ג'  (3

פסיכולוג הגן מגיע פעם בשבוע למספר שעות, לפי הצורך. בדרך כלל לפני    .1

וועדות השמה ליותר שעות. מאוד מקצועי, אהוב ע"י הורי הגן המשתפים 

 אתו פעולה.

פסיכולוג הגן מאוד מעורב בנעשה בגן, נוכח בוועדות השמה לילדי הגן    .2

אי לפני וועדות. הפסיכולוג נוהג פור-ונוהג לתדרך את צוות הגן כולל הפרא

 להזמין הורים לשיחות בשעות הפעילות של הגן.

מהתלמידים העולים לכיתה א' ייכנסו לכיתה רגילה ובממוצע כל  3השנה    .3

 מהתלמידים העולים לכיתה א' עוברים לחינוך הרגיל. 60%-שנה כ

של הגננת מאוד מאמינה בגנים השפתיים שלדעתה עוזרים לצמצום פערים    .4

ילדי הגן והכנתם למעבר לחינוך הרגיל בכיתה א, לעומת מצב הפוך בו 

תלמידים מגיעים לא מוכנים לכיתה א' בחינוך הרגיל ואז בלית ברירה 

 עוברים לחינוך המיוחד.

הפסיכולוג הנוכחי בגן שנה ראשונה. שנה שעברה הייתה פסיכולוגית    .5

ותמיד היה מענה שיצאה לחופשת לידה והחלפתה בוצעה בצורה מיטבית 

 שנים. 4-לגן. לפני כן היה פסיכולוג מצוין לגן במשך כ

 מנהלת השפ"ח זמינה ומתחשבת מאוד.   .6

 

 העסקת העובדים הפסיכולוגיים .28

 היקפי העסקת העובדים א(

 משרות. 11.85פסיכולוגים בהיקף של  23בשירות הפסיכולוגי מועסקים  

 משרה. 52%בהיקף של המשמעות הינה כי בממוצע כל פסיכולוג מועסק  

 עולה התמונה הבאה : 2017מניתוח תלושי השכר לחודש יולי  ב(

 פער היקף העסקה בפועל היקף העסקה תקן

 ימים שעות ימים שעות ימים שעות

2,112 304 1,848 277 264 27 
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היו חסרים לשירות הפסיכולוגי עובדים  2017הביקורת העלתה כי בחודש יולי 

 מהתקן שהוקצב. 10% -כ ימי עבודה. 27 -ב

 

 הפחתת שעות עבודה ג(

 שעות עבודה. 264נעדרו עובדים מהעבודה בהיקף של  2017בחודש יולי  

הביקורת בחנה את תלושי השכר בחודש זה, ונמצא כי השעות שהופחתו היו  

 כלהלן :

 תקן שעות  שם העובד מס"ד

שעות 
מחושבת 

 בפועל
 

 פער שעות 
הפחתה 
 בתלוש 

ש פער בין תלו
 לפועל בשעות 

 3.45-   3.45- 69.55 73 ס.ק.מ 1

 3.6   3.6 88.6 85 פ.נ 2

 0 1.33 1.33- 83.67 85 פ.ל 3

 2.21- 15.22 17.43- 114.07 131.5 ק.מ.ש 4

 48-   48- 54.75 102.75 ש.נ.ר 5

 2.07   2.07 87.07 85 מ.נ.ח 6

 15.87-   15.87- 78.13 94 כ.ז.ע 7

 7-   7- 78 85 ה.א 8

 6.1   6.1 91.1 85 ה.נ 9

 1.77   1.77 86.77 85 צ.א 10

 1.93-   1.93- 83.07 85 ס.נ 11

 12.35- 11.08 23.43- 68.57 92 ש.ט.נ 12

 17.98-   17.98- 72.27 90.25 ס.ש 13

 2.55   2.55 92.55 90 ל.מ 14

 3- 1.07 4.07- 108.93 113 ג.א 15

 6.5- 4.97 11.47- 73.53 85 ב.א 16

 5.12   5.12 90.12 85 ט.מ 17

 31- 12.87 43.87- 32.13 76 ח.א 18

 15.62-   15.62- 52.38 68 ל.ש 19

 1.45-   1.45- 168.55 170 ג.ר 20

 11.35-   11.35- 73.9 85.25 ל.ע 21

 31- 2.85 33.85- 67.65 101.5 ח.ס.ר 22

 32.05 4.32 27.73- 32.27 60 ז.מ 23

 סה"כ  
   

2,112.25  
       

1,847.63  
       -

264.62  
      

53.71            -155.45  

 



37 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

שעות לעובדים אלו,  53.71מהנתונים בטבלה עולה כי העירייה הפחיתה 

 .2017שעות שהיו חסרים בחודש יולי  264.62במקום 

 השלמת משרה ד(

 בחישוב היקפי המשרה לתשלום השכר נערכו על ידי חשבות השכר עיגולים

 לצורך נוחות החישוב.

 עובדים. 22משרה עבור  52%עיגולים אלו של היקפי משרה הגיעו לסך  

צאו עיגולי היקף עובדים נמ 3 -לעובדת אחת בלבד נמצאה התאמה מלאה, ול

 משרה שיצרו הפחתה בהיקף המשרה אשר מגיעה להם.

 מהיקפי משרה של עובדים אלו. 12%הפחתות אלו הסתכמו ב 

כר מקבלת כי מערכת הש -ת השיבה מנהלת מחלקת השכרבתגובה לביקור

עדכוני אחוז משרה ממחלקת משאבי אנוש ומשלמת לעובד בהתאם, ללא 

 הגדלה, הקטנה או עיגול אחוז המשרה.

בתלוש השכר, בנתוני עזר רשומים ימי עבודה ושעות עבודה בחודש ובפועל. 

לוש השכר. אין נתונים אלו נשאבים לשכר ממחלקת משאבי אנוש ונרשמים בת

השוואת נתונים בין מה שמחלקת השכר רשמה באחוז משרה למה שנתקבל 

 ממחלקת משאבי אנוש.

 דרגות לעובדים הפסיכולוגיםה(   

 -+ ו43משרד החינוך משלם לעירייה שכר ממוצע של עובד פסיכולוג לפי דרגה 

 שנות וותק. 17

, כאשר רק 44עד  37בשירות הפסיכולוגי מועסקים העובדים בדרגה מ 

 .43ועובדת נוספת בדרגה  44המנהלת מדורגת בדרגה 

 ומטה. 40ייתר העובדים מועסקים בדרגה 

מטופל היטב וישנן  נושא הדרגות -מנהלת השירות הפסיכולוגי השיבה כי 

ישיבות קבועות עם כוח אדם מידי חצי שנה בנושא הדרגות וישנה עליה על פי 

 טבלת התפקוד.

עובדים בשירות הפסיכולוגי למתח הדרגות  -ינה כי מנהלת משאבי אנוש צי

 נקבע בהסכם הקיבוצי ובהתאם להגדרת תפקידים וותק.

 אחזקת רכבו(     

סיכולוגים אחזקת רכב בנוסף לתשלום עובדים הפ 22-העירייה משלמת ל

 לעובדים 2016-2017קצובת נסיעות. להלן עלות אחזקת הרכב לעירייה בשנים 

 הפסיכולוגים :
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 ש"ח  –אחזקת רכב  השנה

2017 227,031 

2016 234,923 

 461,954 סה"כ

 

הביקורת סקרה את תשלומי אחזקת הרכב לעובדים והתברר כי העובדת 

מ.נ.ח אינה מקבלת אחזקת רכב, למרות שבמקום מגוריה בישוב גבעת עדה 

 המרוחק מאור יהודה.

כולוגים פסיה -בתגובה לביקורת השיבה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי

 נדרשים להגיע אל מוסדות החינוך השונים הפזורים בעיר.

כן ציינה כי אין הפסיכולוגים מקבלים את החזר הוצאות הביטוח והטסט של 

ק"מ(,  230הרכב אשר ברשותם וכי מספר הק"מ המשולמים להם נמוך מאוד )

 ומבקשת לשקול הגדלת תשלום בגין החזר הוצאות אחזקת הרכב.

העובדת מ.נ.ח. הצהירה כי אין בבעלותה  –נוש השיבה כי מנהלת משאבי א

 רכב ועל כן לא קיבלה השתתפות בהוצאות אחזקת רכב.
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 סקר שביעות רצון מהשירות הפסיכולוגי

הביקורת ערכה שאלון בו נשאלו מוסדות החינוך על איכות השירות הפסיכולוגי  .29

 במהלך השנים.

מוסדות  22 -דו"ח הביקורת, מ להלן תוצאות הסקר שנתקבלו עד למועד עריכת

 חינוך :

 הציון התקני השאלה מס
הציון שהתקבל 

 ציון משוקלל בסקר

 88.18 97 110 שביעות רצון כללי מהשפ"ח 1

2 
שביעות רצון מהקצאת 

 67.27 74 110 שעות פסיכולוג שבועיות 

3 
ידע ומקצועיות של 

 85.45 94 110 הפסיכולוג

4 
מהירות תגובת הפסיכולוג 

 89.09 98 110 ניות אליולפ

5 
תרומת הפסיכולוג לביהס, 

 81.82 90 110 לתלמידים ומשפחותיהם

6 
טיב מערכת היחסים של 
 91.82 101 110 ביה"ס/גן עם הפסיכולוג

 

מוסדות  86מוסדות חינוך מתוך  22מתוצאות הסקר המדגמי שנערך בקרב  .29.1

 הפסיכולוגי. חינוך, עולה כי ככלל ישנה שביעות רצון מאיכות השירות 

אולם, עיקר הטענות נגעו בהיקף השעות המצומצם שניתן למוסדות החינוך           

 וקיים צורך ודרישה להגדלת השעות המוקצות למוסדות החינוך.

בתגובה לביקורת ציינה מנהלת השירות הפסיכולוגי כי עד כה לא הופצו           

 לאמץ זאת לעתיד. שאלונים בקרב מוסדות החינוך וכי הינה מבקשת

 

 

 

 

 

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 המלצות -פרק ד' 

   להגדיל את היקפי המשרה של העובדים במגמה להגיע להיקף משרה בשיעור    .1

 ני פיזורם על היקף מצבת העובדים.   פ-,  על100%

 שפ"י. –להתאים את שכר הפסיכולוגים לתקני משרד החינוך  .2

 , כנדרש על פי הנחיות משרד החינוך. 32% -להתאים את השתתפות העירייה ל .3

יש לבחון מחדש הקצאת שעות פסיכולוג לכל מוסד חינוכי בהתאם למספר  .4

יה"ס, על מנת לתת מענה הולם למוסדות התלמידים והצרכים העולים בב

 החינוך.

לערוך מדי שנה תוכנית מבוססת על הקצאת שעות לכל מסגרת באישור מנהלת  .5

מחלקת החינוך, שלפיה יוקצו לכל מסגרת חינוכית הן סוגי השירותים והן מספר 

ית פרטנית לכל מסגרת לגבי כן לערוך תכנ-השעות עפ"י צרכי המסגרת. כמו

 בה. לערוך בקרה תקופתית על יישום התוכנית.חלוקת המטלות 

יש לקבוע שיטות מיון, שיבוץ והתאמה של פסיכולוגים בבתי הספר, כך שביה"ס  .6

 יצא נשכר מהשירותים המוענקים על ידי הפסיכולוג.

לערוך מחדש את תוכנית העבודה של הפסיכולוגים, כך שלא יפגע השירות  .7

 הרציף בבתי הספר בעת עריכת האבחונים.

הכניס ולהטמיע תוכנה ממוחשבת לניהול עבודת הפסיכולוגים, לרבות תיעוד ל .8

 פעולות השפ"ח, ניהול יומן מטפל, תיק תלמיד, תיק מטופל ועוד.

 יש להערך למחשוב תיקי המטופלים בשירות הפסיכולוגי. .9

יש להקפיד הקפדה יתרה על אחסון ושמירת תיקי המטופלים במשך כל התקופה  .10

 ות משרד החינוך.הנדרשת על פי הנחי

יש להערך לשיפוץ והשקעה בתשתיות המבנה בו שוכן השירות הפסיכולוגי  .11

לרבות חדרי עבודה לכל אחד מהפסיכולוגים, הקצאת חדר אוכל יעודי לעובדים, 

התקנת מזגנים מתאימים לכל אחד מהחדרים, או לחילופין התקנת מערכת 

 מיזוג מרכזית במבנה השירות הפסיכולוגי.

להשקעת משאבים למניעת תופעת החרקים בחודשי הקיץ, בסמוך  יש להערך .12

 למבנה השירות הפסיכולוגי.

יש לבחון אפשרות תשלום שכר לפסיכולוגים בגין שעות כוננות המבוצעת בפועל  .13

 בימי חג ובחופשות.
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יש להערך להפצת שאלוני משוב וסקרים בקרב מקבלי השירותים מידי שנה  .14

 באופן קבוע.

יש לשקול את כל הדעות של המשתתפים, לרבות את דעת  בוועדות היועצות .15

 צוות בית הספר.

יש לקבל החלטות בוועדות השמה בהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד, ולא  .16

 בכפוף להתאמה של תלמיד למקום פנוי בכיתה.

יש לפעול לתאום לוחות הזמנים של הפסיכולוגים בבתי הספר, להמנע מסגירת  .17

לם קבוע בשבוע, המיועד לצרכי הדרכת השירות הפסיכולוגי ביום ש

 הפסיכולוגים.

יש להקפיד על מתן שירות קבוע של פסיכולוג לביה"ס ולהימנע מעריכת שינויים  .18

 מדי שנה.
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 נספחים

 ינוךמשרד הח -ו"ח פרטי יחידת שפ"חד -1נספח 
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 משרד הבריאות -אישור על מעמד של מוסד מוכר -2נספח 
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 אש העירייההערות ר

עיריית אור יהודה מחויבת לפעול, ופועלת, בהתאם להנחיות משרד החינוך 

 ומשרד הבריאות ובהתאם לצורכי האוכלוסיה הנדרשת לשירותים אלו.

 

אני מנחה את מנהלת השירות הפסיכולוגי ומנהלת אגף החינוך להמשיך  .1

ולפעול בהתאם להנחיות המקצועיות של שפ"י במשרד החינוך ועל פי 

הנורמות הקבועות בהנחיות משרד הבריאות, ולהנחות את הפסיכולוגים 

 של השירות בהתאם.

אני מנחה את מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה למצוא מקום חלופי וראוי  .2

למשכנו של השירות הפסיכולוגי, אשר יכלול תנאים נאותים ובמיוחד 

דית שמירה על פרטיות המטופלים, וכן אני מנחה לרכוש תוכנה ייעו

לסריקת תיקי המטופלים, למרות שהרישומים נעשים במערכת אקסל 

והעבודה מנוהלת באופן ממוחשב, להגדיל את היקפי המשרה של 

ולהתאים את שכרם  100%העובדים על מנת להגיע להיקפי משרה של 

 שפ"י. –לתקני משרד החינוך 

 אני מנחה את מנהלת השפ"ח ומנהלת אגף החינוך, לאמץ, ככל שניתן, .3

 את המלצות המבקר, בתחומים המצויים בשליטה ובקרה שלהן.

חשוב וראוי לציין כי ממצאי הדוח עולה כי השירות הפסיכולוגי,  .4

באמצעות עובדיו ובמסגרת השיבוץ המקצועי של הפסיכולוגים שנעשה 

על ידי מנהלת השפ"ח לבתי הספר והגנים, נותן ברובם המוחלט של 

וזמין. במקרים בהם עולה כי המקרים שירות מקצועי, איכותי 

הפסיכולוג אינו מתאים למוסד, יש להיות רגישים לביקורת ולהחליף את 

 הפסיכולוג לעובד אחר שמתאים לסביבת העבודה הספציפית.
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 מבקר העירייה  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכ170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 

 ביקורת

 

מנהלת התחדשות 

 יתעירונ

 

2/2018 



 
 תוכן העניינים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמוד הנושא

 47 מבוא -פרק א 

 49 עובדות -פרק ב

 52 ממצאים -פרק ג 

 71 המלצות -פרק ד 

 73 נספחים
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 מבוא -פרק א
 

 כללי
  

ה משקיעה משאבים רבים לקידום ההתחדשות העירונית עיריית אור יהוד .1

 בשטחה שנועד לשקם שכונות הנמצאות בשטח שיפוטה.

להתחדשות העירונית השלכות רבות על תושביה: עידוד הגירה חיובית וגידול 

האוכלוסייה המשלמת מיסי עירייה, חיזוק מבני התושבים, הקמת תשתיות 

יבור חדשים ומרווחים, מבני חינוך עם תחבורה חדשות, גנים ציבוריים, מבני צ

תשתיות מתקדמות. חיזוק האוכלוסיות המוחלשות ולבסוף שיפור ברמת החיים 

 של התושבים.

משרד השיכון החל לקדם תכנית מתאר סטטוטורית להתחדשות  2013בשנת  .2

הוחלט להסב את  ,2017 טאוגוס-גיורא. במהלך יולי עירונית בשכונת קרית

מסמך המדיניות הוא זה שהגדיר . למסמך מדיניות מנחה התכנית הסטטוטורית

מפורטות.  יח"ד בתכניות 2,150את כושר הנשיאה של השכונה לתוספת של 

מסמך המדיניות קובע כי "כל תכנית בה תוספת יח"ד שתחרוג מכושר נשיאה 

בפרוגרמה לשטחי ציבור אשר תיתן מענה פרוגרמטי עבור תוספת  זה, תלווה

 חומה" יח"ד המוצעת בת

החליטה העירייה להתקשר עם חברת אביב להקמת מנהלת  2016בשנת  .3

ההתחדשות 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 

 .)נספח א'(השונים

 
 מטרת הביקורת

לבחון את הקמתה של מנהלת התחדשות עירונית, סדרי עבודתה ופעילותה מאז  .4

הקמתה, לרבות בהיבטים: כספיים, ארגוניים, נהלי עבודה, עמידה ביעדים 

 ומדיניות העירייה, עמידה בהוראות החוק ונהלים מחייבים בתחום.

 
 .2019ינואר  – 2018יולי   הביקורת נערכה במהלך חודשים
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 מתודולוגית הביקורת

הביקורת קיימה פגישות עם בעלי התפקידים, לרבות שיחת פתיחת הביקורת  .5

 כדלקמן:

 ר עופר תודרמ     -מנכ"ל העירייה   5.1

 ו"ח גיל גבריאלר     -גזבר העירייה      5.2

 ו"ד שלומית שפינדלע     -יועצת משפטית   5.3

 ' ליאת בן אבואדר -מהנדסת העיר  5.4

 תי רייכרנ   -ועי מטעם המנהלת  מנהל מקצ 5.5

 סקירת פגישות עבודה ופרוטוקולי ישיבות מועצה וועדות מחוזיות. .6

 סקירת מסמכי המדיניות. .7

 סקירת תכנית המתאר העירונית. .8

 סקירת תכנית בניין עיר. .9

 סקירת כרטסות הנה"ח ותב"ר. .10

 סקירת חו"ד המנהלת עבור מתחם קריית גיורא. .11

 י ומכתבים.סקירת תכתובות דואר אלקטרונ .12

 סקירת תכניות בנייה רלוונטיות. .13

 סקירת חוות דעת מקצועיות. .14

 בחינת הסכמים והתקשרויות. .15

 

 

 

 

 

 

                        

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ר העירייה, ...ביקורת של מבק למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 עובדות -פרק ב
ת פעולתם של מוסדות התכנון מסדיר א 1965-חוק התכנון והבנייה תשכ"ה .16

בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, הועדות השונות, תכניות 

המתאר, סדרי הרישוי, מתקנים ביטחוניים, שימוש חורג, שימור אתרים, פיקוח 

 אכיפה, עונשין ועוד.

ון קרקעות ייעשה במסגרת תכנית מתאר ותוכניות על פי החוק, תכנ 16.1

  מפורטות, שמטרתן לקבוע את ייעוד הקרקעות, תכנונן, פיתוחן             

 והשימוש בהן, תוך הבטחת תנאים נאותים לאוכלוסייה.

רשות    ל 1965-והבניה תשכ"הא)ב( לחוק התכנון 61בהתאם לסעיף  16.2

 להכין ולהגיש תוכנית.מקומית או לוועדה המקומית, קיימת סמכות 

ל , יש לקב1965-( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה3)א()145בהתאם לסעיף  16.3

היתר מרשות הרישוי המקומית לכל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל 

שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי 

על להבטיח ביצוע כל תכנית. על הוועדה המקומית להבטיח שהאחראים 

הבנייה יבצעו אותה בהתאם להיתר שניתן ולדרישות החוק, התקנות 

 והתקנים.

וסד תכנון מ   (1) " – 1965-לחוק התכנון והבניה תשכ"ה א )א(197בסעיף  16.4

הדן בתכנית רשאי להתנות את הפקדת התכנית, או את אישורה, 

, בשים לב, 197בהפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות לפי סעיף 

ן השאר, למהות התכנית והיקפה, למידת תרומתה לצורכי ציבור בי

 ולזהות הנהנים ממנה;

מוסד תכנון רשאי להתנות מתן היתר בהפקדת כתב שיפוי כאמור בפסקה 

( אם נקבעה הוראה המתירה זאת בתכנית שאושרה לפני יום ט"ו 1)

 מועד הקובע(.ה –( )בסעיף זה 2016בדצמבר  15בכסלו התשע"ז )

א)ב( "על אף האמור בתקנת משנה )א(, לא קבעה תכנית מספר 2בסעיף  16.5

מקומות חניה השונה מן הקבוע בתוספת, רשאית רשות הרישוי לקבוע 

לתוספת, מספר מקומות חנייה  1.5או  1.4בהיתר לבניית מבנה לפי פרט 

נמוך מהאמור בתוספת, אם ראתה שיש בכך כדי לענות על צורכי התכנון 

 והתחבורה באזור".
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 .1983-נות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(,תשמ"גתק .17

 וראות כלליות.ה-( חלק א': קביעת מקומות חניה1תוספת )תקנה  .18

א לפקודת העיריות העירייה לא תהיה רשאית למכור 188בהתאם לסעיף  .19

 מקרקעין, להחליפם או למשכנם אלא על פי החלטת המועצה..."

זכרון יעקב נגד מאיר אפרת  מועצה מקומית 4872/17בהתאם לפס"ד ע"א  .20

אשר דן בסוגיה האם  .INVESTMENTS & FINANCE INCאחזקות בע"מ ונגד 

חוזה מקרקעין לו הרשות מקומית הינה צד  נדרש לקבל מראש את אישור 

עולה  1965-המועצה, מצוין כי בהתאם להוראות חוק תכנון ובנייה תשכ"ה

דיניות התכנונית של הרשות בבירור כי מי שמוסמך לקבל החלטות שעניינן המ

הינה מועצת הרשות המתפקדת גם כוועדה המקומית לתכנון ובנייה ואשר לה 

 מסורות סמכויות מקומיות משמעותיות בתחום התכנון והבנייה.

בפס"ד נקבע כי במקרים בהם הרשות משמשת כצד לעסקה במקרקעין  20.1

עדיפות להכרעה בענייני תכנון ובנייה יש השפעה משמעותית על סדרי ה

של הרשות ובנסיבות העניין חלה חובה להביא את הנושא להכרעת 

 המועצה.

 5סעיף , מפרט ב1991-חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, תשנ"ב .21

 את אחריותו של מהנדס העיר כדלהלן: 

 ")א( מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.

 קידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:)ב( וזהו תחום תפ        

 תכנון העיר; .א

 הפיקוח והרישוי; .ב

 הבניה הציבורית; .ג

 העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה".  .ד

בהתאם לחוזר פנימי של העירייה "עדכון סכומים בענייני מכרזים ונוהל קבלת  .22

ומי ההתקשרות הדורשים קבלת הצעות מחירים" מתעדכנים באופן שוטף סכ

 הצעה אחת, שתי הצעות, שלוש הצעות או ביצוע מכרז. 

השטח המונציפאלי   -תכנית המתאר לפיתוח נתב"ג ומניעת רעש  – 2/4תמ"א  .23

של עיריית אור יהודה כפוף לתכנית המתאר לפיתוח נתב"ג ומניעת רעש. תוכנית 

 פה בן גוריון.זו מקובעת את גובה וקרבת מתחמי מגורים לנמל התעו
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רעש מטוסים"  "ועדה למתחמי-יש לפנות לועדה למר"מ –לטובת בקשה חורגת  .24

 במנהל התכנון, אשר רת"א חברה בה.

"ניהול תקציב בלתי רגיל", מתואר  2.1.04לנוהל העירייה מספר  1בנספח  24.1

תהליך ניהול ואישור תקציב בלתי רגיל ליישום פרויקטים עירוניים 

 כדלהלן:

 

"תשלומים לספקים", מתואר תהליך הכנת  2.1.02רייה מספר בנוהל  העי .25

 תשלומים ואישורם לספקים. להלן תהליך אישור התשלום:
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 ממצאים -פרק ג

החליטה העירייה להתקשר עם חברת אביב להקמת מנהלת  2016בשנת  .26

ההתחדשות 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  .27

 ולתכנון אדריכלי והקידום של אתרים ספציפיים.  

 מנהלת:שירותים שבאחריות ה .28

תכנון וליווי  מנהלת ההתחדשות העירונית אחראית על תכנון, ניהול, תיאום 28.1

 פרויקטים עירוניים.

המנהלת תהווה מרכז ידע, ותיתן לבעלי דירות ייעוץ, ליווי, תמיכה       28.2

 והכוונה לקידום תהליך ההתחדשות העירונית בשכונות.

ם ינוך,         חניוניקידום תוכניות הכוללות פתרונות להקמת מבני ציבור וח 28.3

 ציבוריים ושבילי אופניים.

המנהלת תהווה גורם מתאם ומתווך בין רשויות התכנון, הרווחה ויתר  28.4

 הרשויות העירוניות לבין התושבים.
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 מבנה ארגוני של המנהלת להתחדשות עירונית אור יהודה :  .29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדיניות העירייה

דיניות הוא מסמך מנחה שמטרתו העיקרית היא יצירת בסיס מסמך המ .30

תכנוני לתהליך ההתחדשות העירונית בשכונה, בצורה שתאפשר שיפור 

באיכות החיים ושמירה על תחושת הקהילתיות הקיימת בה. המסגרת 

 התכנונית תייצר ודאות ותכלול את המטרות כלהלן:

 ונה.פתרונות התחדשות עבור מגוון מתחמי המגורים בשכ 30.1

תוספת אוכלוסייה חדשה ומגוונת לשכונה תוך שמירה על המבנה               30.2

החברתי הקיים, ע"י שילוב מבוקר בין מתחמים לעיבוי בנייה    

 ומתחמי  פינוי בינוי.

מהנדסת 
 העירייה

מנכ"ל 
 העירייה

 

מנהלת התחדשות מנהל 
 עירונית

מנהל 
 מקצועי

 

יועץ 
 תנועה

 

שמאי/ת 
 מקרקעין

 

 דין -עורך

 

 מנהלה
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התחדשות המרחב הציבורי ומענה לשטחי ציבור עבור גידול          30.3

 נית מפורטת        האוכלוסייה, ע"י  עיבוי שטחי הציבור הקיימים בתכ

 והקצאת מגרשים חדשים לצרכי ציבור במתחמי פינוי בינוי. 

 אפשרות לפתרונות תנועה עבור גידול האוכלוסייה, ע"י מתן המלצות  30.4

 להרחבת דרכים והתייחסות לתקן חנייה מומלץ.          

הביקורת העלתה כי מנהלת התחדשות עירונית  הייתה שותפה לגיבוש טיוטת  .31

של הרשות להתחדשות עירונית ומשרד הבינוי  2018יניות מחודש יולי מסמך מד

 והשיכון.

מסמך מדיניות התחדשות עירונית בקריית גיורא מתבסס על המלצותיה  של  .32

התוכנית העירונית ושל תכנית המתאר הכוללנית לאור יהודה אשר נמצאת 

 ) נספח ב'(.בשלבי הכנה 

ת עירונית כי לאור יהודה אין תכנית בהתייחסות לביקורת נמסר ממנהלת התחדשו

מתאר כוללנית בתוקף כמשמעות המושג בחוק התכנון והבניה. בימים אלו מונע מחדש 

 תהליך להכנת תכנית מתאר כוללנית אך הוא מצוי עדיין בראשיתו.

מטרתו העיקרית של מסמך המדיניות הינה לקדם התחדשות עירונית בשכונה   .33

 פח ב'(באמצעות מנגנונים שונים.)נס

 –כולל קריטריונים עיקריים כמפורט  תמסמך המדיניו .34

 מיקום     –הישענות על צירים ראשיים המרכיבים את השלד העירוני  34.1

 מתחמים לפינו בינוי לאורך הרחובות הראשיים, רח' העצמאות       

     רחבתורחוב יוסף חיים ליצירת אינטנסיביות ברחוב והזדמנות לה                       

 זכויות הדרך הקיימות.                       

  –העדפת מתחמים לפינוי בהם הצפיפות נמוכה יחסית במצב הקיים  34.2

 בהתאם לבדיקת היתכנות לפינוי בינוי בצפיפות מוצעת השומרת על 

 איכות החיים בשכונה, נבחרו מתחמים לפינוי בינוי בהם הצפיפות           

 יחסית.הקיימת נמוכה          

 חינת גודל יח"ד ואיכות המרחב    ב-איכות החיים במתחמי המגורים 34.3

 הציבורי שבין הבניינים במצב הקיים.         

שימור מתחמי בנייה צמודת קרקע   –תמהיל מגוון של טיפוסי מגורים  34.4

 במטרה לשמור על התמהיל המגוון של טיפוסי המגורים בשכונה.
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אינו מקנה זכויות בנייה ואינו קובע המסמך אינו בעל מעמד סטטוטורי,  .35

הוראות, אלא מתווה מדיניות לקידום ההתחדשות העירונית בשכונה ומהווה 

תשתית להכנת תכניות שיקבעו את ייעודי הקרקע וקיבולת האוכלוסייה כשלב 

 מקדים לתכנון מפורט.

בנוסף קובע מסמך המדיניות כי במקרים שאינם דורשים שינוי תב"ע, נתן יהיה  .36

 עול מיידית ע"פ תוכניות תקפות.לפ

הביקורת בקשה לבחון את פעילות המנהלת בהתאם לקווים המנחים של מסמך  .37

כפי שפורט כאמור. לצורך כך ביצעה הביקורת ניתוח של פרמטרים  תהמדיניו

ובדקה האם הם מופיעים בתוכניות שהוגשו בכל  תנבחרים מתוך מסמך המדיניו

ורת. נמצא כי קיימת התייחסות אחד מהפרויקטים אותן בחנה הביק

  לפרמטרים, כמפורט:

תחדשות עירונית קרית ה-מסמך מדיניות
 גיורא

 פרמטרים רלוונטיים בתוכניות הגשה 

ות לא קובע את מסמך המדיני -לא רלוונטי
 היקף יח"ד שנדרש לפנות

 מספר יחידות דיור שיפונו

המסמך לא מתייחס לכדאיות כלכלית 
 נדרשת

 כדאיות כלכלית

המסמך אינו מגדיר מהו מספר הבניינים 
 שייבנו

 מספר בניינים שייבנו

 גובה הבניינים שייבנו (4/2מ' )לפי תמ"א  86
 מספר יחידות דיור שייבנו 4,360 -תוספת מקמימלית כ

 סה"כ מספר יחידות דיור שייבנו בקומה דירות בקומה 4-6
 שטח דירה ממוצע חדשה )מ"ר( אין התייחסות

 קן חנייהת 1:1.25
 מכפיל דירות מול ישנות( אין התייחסות

 מסחר בקומת הקרקע )מ"ר( בצירים ראשיים
 חדרים 3מ"ר/דירות עד  80יחידות קטנות עד  אין התייחסות לתמהיל

 חדרים 4מ"ר/דירות  100יחידות בינוניות עד  אין התייחסות לתמהיל
 מ"ר( 100)מעל 

חדרים  5חדרים , 4מ"ר/דירות  150עד יחידות גדולות  אין התייחסות לתמהיל
 מיוחדות

-ורוחבו לא יקטן מ 15%-גודלו לא יקטן מ
 מ' 20

 גודל שצ"פים )דונם(

 מ' 25 -לא יפחת מ
 

מרחק חזיתות ראשיות של שני בניינים רבי קומות סמוכים  
 )או רב קומות קיים(

 םמרחק בין חזיתות ראשיות לבניין רב קומות קיי מ' 18 -לא יפחת מ 

בניינים רבי קומות  2מרחק בין חזיתות משניות של  מ' 12 -לא יפחת מ 
 סמוכים או בניין רב קומות קיים

מרחק בין חזיתות משניות בין בניין רב קומות לבניין גבוה  מ' 10 -לא יפחת מ 
 קיים

 קו בניין לרחובות ולשצ"פ מ' 3לפחות 
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תחדשות עירונית קרית ה-מסמך מדיניות
 גיורא

 פרמטרים רלוונטיים בתוכניות הגשה 

 מ' 4 -מעבר זכות שלא ירד מ 
 

" הכולל 0מסחרית  ) האם קיים קו " בניין הכולל חזית
 מ'( 4קולונדה או מעבר לציבור ברוחב מינימלי של 

 

מסמך המדיניות הוא מסמך מנחה שמטרתו העיקרית היא יצירת בסיס תכנוני  .38

לתהליך ההתחדשות העירונית בשכונה, בצורה שתאפשר שיפור באיכות החיים 

תכנונית תייצר ודאות ושמירה על תחושת הקהילתיות הקיימת בה. המסגרת ה

 ותכלול את המטרות כלהלן:

 פתרונות התחדשות עבור מגוון מתחמי המגורים בשכונה. 38.1

תוספת אוכלוסייה חדשה ומגוונת לשכונה תוך שמירה על המבנה          38.2

החברתי הקיים, ע"י שילוב מבוקר בין מתחמים לעיבוי בנייה          

 ומתחמי פינוי בינוי.

בורי ומענה לשטחי ציבור עבור גידול          התחדשות המרחב הצי 38.3

  האוכלוסייה, ע"י  עיבוי שטחי הציבור הקיימים בתכנית מפורטת        

 והקצאת מגרשים חדשים לצרכי ציבור במתחמי פינוי בינוי. 

 אפשרות לפתרונות תנועה עבור גידול האוכלוסייה, ע"י מתן המלצות  38.4

 לתקן חנייה מומלץ.להרחבת דרכים והתייחסות           

 

 ניהול פיקוח ומעקב –תוכניות עבודה ויעדים 

 תוכניות עבודה 

)ד( למפרט הקמת המנהלת, המנהלת תאשר תכנית עבודה  5בהתאם לסעיף  .39

 מפורטת כדרך פעולתה לקדם את הפרויקטים השונים שבאחריותה. 

מסקירת הביקורת עולה כי מנוהלות תכניות עבודה מסודרות למעקב ברמה  .40

וללת אחר פעילויות המנהלת הכולל התייחסות לסוגיות שונות הקשורות כ

לפעילות המנהלת כדלקמן : הכנת מסמך מדיניות,  הכנת פרוגרמה לצרכי 

, רום העירד -ליווי וקידום מנגנון התחדשות עירונית לשכונות התח"ר ציבור, 

וי, מתן גיבוש מנגנונים לשיפוץ מבנים, השתתפות בדיוני סטטוס בוועדות היג

 מענה פרטני ליזמים, תושבים ואנשי מקצוע וכד'.

למנהלת  התחדשות עירונית קיים בנוסף מעקב ברמה פרטנית אחר כל אחד  .41

מהפרוייקטים אשר בתחום אחריותה. מעקב זה כולל התייחסות לפרמטרים 
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מיפוי בעלי הדירות והפעילות  שונים כגון: גיבוש מדניות העיריה לגבי המתחם,

קידום התכנית בתיאום  ,גיבוש מודל לעבודה מול התושבים ,מתחםהיזמית ב

, לווי והצגת מסמכים בוועדה מקומית לתכנון ובניה עם התושבים ויזם נבחר

 ובוועדה מחוזית, וכד'.

 תוכניות עבודה של המנהלת להתחדשות עירונית כמפורט:  4הביקורת סקרה  .42

 .2017עדכון ת.ע מנהלת התחדשות עירונית  42.1

 .2018עירונית אור יהודה בקרה  התחדשות 42.2

 . 2018תכנית עבודה  42.3

 .2018תכנית עבודה מנהלת  42.4

נמצא כי התוכניות מפרטות את אופן הפעולה של המנהלת וכוללת יעדים  .43

 ברורים ומדידים הכוללת התייחסות לאופן השגתם, כדלקמן: 

,התחדשות עירונית חידוש 38יעוד עירוני כגון: מתחמי פינוי בינוי, תמ"א  43.1

 שתיות והערכות לצמיחה דמוגרפית בעיר הקיימת ובמתחמים החדשים.ת

משימות מרכזיות/אבני דרך כגון : הכנת מסמך קבלת החלטות הכולל  43.2

 כלים תכנוניים, תקציביים ומשפטיים לשיפוץ מבני מגורים ישנים וכד'.

 מועד לביצוע המשימה/ אבן הדרך. 43.3

 ,  וידוא הטמעתן, עברת  הערות לעורכי התכניתה-מדדי תוצאה  כגון  43.4

 גיבוש מדיניות העירייה לפרוייקט.         

שותפים עיקריים למשימה הפרטנית )כגון: מומחה מקצועי  43.5

 רלוונטי,           גורם ממונה מטעם הרשות וכד'(.

 הערות לגבי המשימה. 43.6

 הערות לחציון. 43.7

 ביצוע סוף שנה. 43.8

י הביצוע מסקירת הביקורת עולה במרבית המשימות המנהלת עמדה ביעד .44

לתכנית ואלו במשימות בהן האחריות להשלמת המשימה הייתה שייכת לצד ג' , 

 בוצע מעקב על ידי המנהלת עד לסיום הטיפול.
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 פיקוח מקצועי

להסכם, "העירייה תמנה מנהל מטעמה אשר יטפל בכל  1.3בהתאם לסעיף  .45

ל הקשור בביצוע הסכם זה עם חברת  אביב. לעניין זה יהיה המנהל מנכ"

 העירייה  או מהנדס העירייה או כל מי שימונה מטעמם )להלן "המנהל"(.

 הביקורת דגמה פרוטוקולים וסיכומי פגישה בין המנהלת לגורמים בעירייה. .46

מסקירת הפרוטוקולים עולה כי המנהל הממונה מטעם העיריה לפיקוח  46.1

על פעילות המנהלת, נוכח בישיבות בנושאים כגון: חלופות תכנון , 

 י סטטוס.עדכונ

הביקורת סקרה את הנחיות ראש העיר שנתנו במסגרת ישיבות             46.2

 סטטוס בנושאי פרויקטים הקשורים לפיקוח המנהלת. להלן פירוט 

 הישיבות שנדגמו:                

 נושא הפגישה תאריכי פגישות

 ישיבת התנעה  26/6/2016

 שות עירונית לקריית גיוראמדיניות העירייה ביחס לתכנית להתחד 21/07/2016

דיון בחזון ומטרות המנהלת, קשר חוזי בין היזם לתושב, קביעת מתחמים לה"ע, הגדרת  27/07/2016

 מבנה ותכולה למסמכי מדיניות.

 השלמת שלב א' בתהליך הקמת המנהלת. – 1ועדת היגוי מס' 27/09/2016

תכנון אזורי תעסוקה צפוני ודרומי, כנס וסף חיים, קידום י-יוזמות במתחם דוד אלעזר 27/11/2016

 תושבים קריית גיורא, תקן חנייה מתחמי התחדשות עירונית.

 מתחמי פינוי בינוי בקרית גיורא 20/12/2016

 מתחמי הכלנית + הבנים 22/01/2017

 ירוף העירייה / הוועדה המקומית כמגישת תכנית.צ -התחדשות עירונית 19/03/2017

 ישיבת סטטוס.-ות עירונית התחדש 21/05/2017

 מטלות יזם בפינוי בינוי, מתחמי התחדשות עירונית, ציר קזז, משימות לטיפול המנהלת.

 עמדת העירייה לתכנית התחדשות עירונית קרית גיורא. –התחדשות עירונית  25/06/2017

י בינוי ברח' מימוש תכנית העצמאות ,הבנים, שוק גולדמן. מתחם פינו –פגישת סטטוס  24/09/2017

 הסביון. מתחם פינוי בינוי הרח' היסמין והעצמאות.
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 נושא הפגישה תאריכי פגישות

 ישיבת התנעה  26/6/2016

 שות עירונית לקריית גיוראמדיניות העירייה ביחס לתכנית להתחד 21/07/2016

דיון בחזון ומטרות המנהלת, קשר חוזי בין היזם לתושב, קביעת מתחמים לה"ע, הגדרת  27/07/2016

 מבנה ותכולה למסמכי מדיניות.

( 2הצגת המדיניות להתחדשות עירונית בפני לשכת התכנון המחוזית ומתכננת המחוז. 24/10/2017

 ( מתחם פינוי בינוי3פתרון ניצול יעיל של שטח ביה"ס יובלים. –מתחמי הסביון והיסמין 

( מתחם פינוי 5תקן חנייה. –ינוי בינוי ברח' הכלנית פ (מתחם4הקו הכחול. -ברח' היסמין

וי ( מתחם פינ7( מתחם פינוי בינוי ברח' הבנים.6מענה לצרכי הציבור. –בינוי רח' הערמון 

 (משימות בטיפול המנהלת.9( מתחם התח"ר.8בינוי ברח' השלהבת.

סמך מדיניות מסמך מדיניות ציר קזז, מתחם הכלנית, תכנית ומ –פגישת סטטוס  26/11/2017

 התחדשות עירונית קריית גיורא מענה למשב"ש.

הגשת מתחם הכלנית במסלול ותמ"ל, תכנית התחדשות עירונית קריית  –פגישת סטטוס  31/12/2017

 מענה למשב"ש. –גיורא 

ושינוי ייעוד במתחם פרקאוף, מתחמי התחדשות עירונית  קרקע משלימה -פנייה לרמ"י

 משימות לטיפול המנהלת.במסמך מדיניות ציר קזז, 

פוליניים, הכנה לדיון רמ"י על קרקע משלימה, מתחם יוסף שירותים מטרו-תכנית המתאר 21/01/2018

ולל שוק הפריקסטים(, הכנה לסיור מנהל הרשות להתחדשות עירונית, דוד אלעזר )כ-חיים

-ונפליקט בין היזמים, מתחם פנקסק-גשה לותמ"ל, מתחם השלהבת ה-מתחם הכלנית

 הגדרת פינוי בינוי, תקן חנייה, משימות המנהלת.

קידום מתחם התח"ר, חיוב יזמים להצגת מידע, הצגת מסמך מדיניות  –פגישת סטטוס  11/03/2018

קידום פינוי בינוי, מתחם  –מכתב ליזם, מתחם פנקס  –קריית גיורא, מתחם היסמין 

אישור המתחם  –אלעזר ( וד ד-קידום פינוי בינוי, מתחם המלבן )יוסף חיים –פנקס 

כוח מתוספת קומות -, הודעה לתקשורת 38במסלול רשויות, ניוד זכויות מכוח תמ"א 

 ,שילוט.38תמ"א 

קבלת תקציב הפרוייקט מהרשות להתחדשות  –מתחם המלבן)יוסף חיים דוד אלעזר (  15/04/2018

חנייה, מסמך  קןת-יון בותמ"ל, מסמך מדיניות קריית גיוראד-עירונית, מתחם הכלנית 

קידום תכנון באמצעות קרקע  –מתחם הבנים, מתחם הסביון  –מדיניות קריית גיורא 

משלימה, מתחם העצמאות, תכנית פינוי בינוי של חברת הכשרת היישוב ,משימות 

 המנהלת.



61 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 נושא הפגישה תאריכי פגישות

 ישיבת התנעה  26/6/2016

 שות עירונית לקריית גיוראמדיניות העירייה ביחס לתכנית להתחד 21/07/2016

דיון בחזון ומטרות המנהלת, קשר חוזי בין היזם לתושב, קביעת מתחמים לה"ע, הגדרת  27/07/2016

 מבנה ותכולה למסמכי מדיניות.

בכפוף להסכמת  קידום התכנית-מתווה רצוי לקידום, מתחם גניש –מתחם התח"ר  27/05/2018

קומות הקרקע, סדר יום לוועדה בשטחי ציבור  -ם הוועדה המחוזיתתושבים, פ"ע ע

המקומית, לו"ז מוצע לאספות תושבים, תכנית פינוי בינוי של חברת הכשרת היישוב, 

 מתחם השלהבת 

 פוטנציאל ציפוף.-מתחם התח"ר  17/06/2018

 תכנית התחדשות עירונית קריית גיורא,

 .מתחם המלבן, מתחם גניש, הנחיות כלליות

 

נמצא כי המטלות לביצוע המתקבלות מראש העיר במסגרת הישיבות שנדגמו,  46.3

 משתקפות בתוכניות העבודה של המנהלת ומבוצעות בפועל. 

הביקורת סקרה את תוכניות העבודה ובחנה את ההלימות שבין הנחיות ראש  46.4

 :  21/01/2018העיר לתוכניות העבודה, פרוטוקול מיום 

ראש העיר אכן מיושמת בתוכניות העבודה  הביקורת מצאה כי הנחיות  46.4.1

 כולל מדדי ביצוע.

           נמצא כי לא מוגשים דוחות סטטוס תקופתיים לעדכון המנהל הממונה מטעם          46.5

העיריה לצורך ביצוע מעקב ופיקוח . הביקורת סבורה כי לצורך פיקוח ובקרה 

 נאותים ראוי כי יוגשו דוחות סטטוס תקופתיים.
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 פיקוח על נאותות החיובים

להסכם העירייה תמנה מנהל מטעמה אשר יטפל בכל  1.3כאמור, על פי סעיף  .47

לאחר "  –להסכם  6.4הקשור בביצוע הסכם זה עם חברת אביב. על פי סעיף 

שהמנהל יאשר את הסכומים שיפורטו בחשבונית המס יועבר התשלום לאביב 

 ידי המנהל מטעם העירייה...". ימים ממועד אישור חשבונית המס על 60בתוך 

בבדיקה שבצעה הביקורת לנאוות חיובי המנהלת מתחילת פעילותה בחודש יוני  .48

ועד היום, נמצא כי קיימים חודשים בהם דיווח הפעילות של המנהלת זהה  2016

 ,2018פברואר -לדיווח בגין החודש שקדם, לדוגמא הדיווחים בגין חודשים ינואר

 .)נספח ג'(2018ולי י-, מאי2018אפריל -מרץ

הביקורת מצאה כי לא קיים תיעוד לבדיקה מקצועית שמבצע גורם מקצועי  .49

מוסמך מטעם העירייה טרם העברת החשבוניות לתשלום במחלקת כספים. 

מהנדסת העיר מסרה לביקורת כי  העבודה עם המנהלת להתחדשות עירונית 

כיצד הם מתקדמים  הינה על בסיס יום יומי וכי המנהלת מדווחת באופן שוטף

 בנושאים שונים ובנוסף קיים קשר טלפוני רציף ופגישות עבודה. 

בנוסף נמצא כי לא קיימים דוחות "מתן שירותים" בסיום כל שלב, המפרטים  .50

את מתן השירותים שבוצעו במסגרת כל אחד משלושת השלבים כפי שנקבעו 

 להסכם מול המנהלת. 6.4בסעיף 

ד מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית למנות להסכם  "עו 6.3על פי סעיף  .51

מטעמה איש קשר ליצירת הממשקים מול הציבור, בהיקף משרה שתמורתה לא 

מסכום התמורה החודשית הנקובה בנספח א'...... ועלות זו תקוזז  10%תעלה על 

 מהתשלום החודשי לאביב בתוספת מע"מ".

הממשקים מול בבדיקה של הביקורת נמצא כי משרת "איש הקשר ליצירת  .52

 הציבור" לא אוישה מעולם.

הביקורת מצאה כי חידוש ההסכם מול המנהלת בוצע באופן אוטומטי בהתאם  .53

להסכם. יחד עם זאת לא נמצא כל תיעוד לדיון שנערך בנושא  4.2להוראות סעיף 

 טרם ביצוע החידוש.)נספח ז'(
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קיימה התייעצות לדברי מנכ"ל העירייה, "טרם כניסת חידוש החוזה לתוקף הת       

ועל דעת כל הגורמים המקצועיים היה נכון להמשיך בהתקשרות ומשכך נכנס 

 החידוש האוטומטי לתוקף".

 

 נהלי עבודה 

הביקורת מצאה כי לא קיימים נהלי עבודה מוסדרים בתחומים העבודה השונים  .54

 המתייחסים לפעילות המנהלת כגון:

 ורמים ממונים.תהליך ליווי פרויקט ואופן דיווח התקדמות לג 54.1

 תהליך ייצוג מול וועדות. 54.2

 אופן העברת נתונים לגורמים חיצונים. 54.3

 אופן תיעוד חתימות דיירים לאישור פרויקטים. 54.4

 

 הצטרפות הרשות המקומית/וועדה מקומית כמגישה לתוכנית
 כללי

א)ב( לחוק התו"ב, לרשות המקומית קיימת סמכות להכין 61בהתאם לסעיף  .55

החלטת רשות מקומית בנוגע להגשתה של תוכנית צריך ולהגיש תוכנית )תב"ע(. 

 די מועצת הרשות המקומית ) נספח ד(.י-שתתקבל על

פינוי בינוי מתחם גניש, אור יהודה  566הביקורת העלתה כי בתוכנית מספר מא/ .56

הוועדה המקומית אור יהודה הינה חלק מבעלי העניין/יזמי התוכנית לצד יזם  

 א' )נספח ח'(.

 568מאא/-רחוב הבנים אור יהודה ובתכנית 567י בתוכניות מאא/בנוסף נמצא כ .57

התחדשות עירונית "מתחם הכיכר" רחוב יוסף חיים, הייתה "עיריית אור 

 נספח ח'(.)ג', בהתאמה  -יהודה" בין בעלי העניין/יזמי התכנית לצד היזמים ב' ו

 

 אישור מקדמי כמצטרפת בהגשה לתכנית

 גישת תכניתצרוף העיריה/הוועדה המקומית כמ

נושא צירוף העירייה/וועדה מקומית כמגישת התוכנית נידונה בפגישה  .58

בין נציגי המנהלת  העירונית, נציגי העירייה וראש   19.03.2017שהתקיימה ביום 

 העירייה )נספח ה(.
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בפגישה עלה שהצטרפות רשות מקומית/ועדה מקומית הינה פעולה שכיחה  .59

כך עשויה להיחשף לתביעת פיצויים לפי סעיף בהרבה תוכניות פינוי בינוי, ובשל 

 לחוק תכנון בניה. 197

א' לחוק מתיר את התניית הליך התכנון בהפקדת כתבי שיפוי ע"י 197בסעיף  .60

 היזם לטובת הרשות והוועדה המקומית לתו"ב.

לדברי הסבר יועמ"ש העירייה בדיון, מבחינה משפטית אין משמעות מי תצטרף  .61

גישת התכנית. היועמ"ש יחד עם משרד עו"ד אייל )העירייה או הוועדה( כמ

מאמו הכין כתב שיפוי הנותן מענה גם למצב בו הוועדה מצטרפת כמגיש נוסף 

 יחד עם יזם וגם אם הועדה היא יוזמת התכנית.

הנחיית רה"ע הייתה כי  הועדה המקומית תצטרף כמגישת תכניות לפי הצורך  .62

 ובכפוף לדיון ספציפי שהועדה תקיים.

לדוח,  73מת התוכניות שביצעה הביקורת נמצא שבשתי תכניות ראה סעיף בדגי .63

העירייה ניגשה כמגישה ולא הוועדה המקומית וזאת בניגוד להחלטת ראש 

 העירייה וללא  כתב שיפוי כנדרש.

 

 אישור הצטרפות הוועדה המקומית 

הצטרפות הוועדה המקומית כחלק מבעלי העניין בפרויקט  נושא -וועדה מקומית .64

של וועדת המשנה  05/06/2017מתאריך  20170005קיבל תוקף בישיבה מספר 

לתכנון בניה בה נדון "אישור הצטרפות רשות מקומית אור יהודה כמגיש 

עם חברה פרטית יזם ג'. במסגרת ההחלטות נקבע כי  יחד 566מאא/התכנית 

', מסמכי התכנית יוגשו ביחד עם הוועדה המקומית כמגישת התכנית.)נספחים ו

 י'(

ציין  05.06.2017דה המקומית לתכנון ובניה מיום בישיבת הווע - רשות מקומית .65

עו"ד אייל שרון יועמ"ש הוועדה כי "רשות מקומית וועדה ומקומית הן לא אותו 

א' לחוק}תכנון ובניה{ יכולה להצטרף  61גורם. הוועדה המקומית על פי סעיף 

 ית יכולה להצטרף..." כיזם לתוכנית. לפי אותו סעיף גם רשות מקומ
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הביקורת פנתה אל מהנדסת העירייה, בשאלה לגבי זהות המגישים בתוכניות  .66

התייחסותה מסרה המהנדסת כי הוועדה . ב 568מאא/ -ו  567מאא/ -ו 566מאא/

 לתכנון ובניה היא אשר הצטרפה.)נספח ט'(

ש לוועדה , הביקורת העלתה כי בישיבת הוועדה לתכנון ובניה מיום שאל היועמ" .67

 יון "העירייה היא חלק מיזמי התוכנית?"צ -עו"ד גל אוהב

)נספח בתשובה לשאלתו השיבה אדר' ליאת בן אבו, מ"מ מהנדס העירייה: "כן" 

 ט(.

 

הביקורת העלתה כי עירייה אור יהודה היא הישות אשר הצטרפה כיזם 

חד עם התחדשות עירונית "מתחם הכיכר", י 568אא/מ -ו 567לתוכניות מאא/

 ג', בהתאמה. -יזמים ב' ו

      

 אישור מקדמי להצטרפות הרשות המקומית

כפי שפורט במסגרת  19.3.17על אף קביעתה של ראש העירייה בישיבה מיום   .68

סעיף קודם, כי הגורם אשר יצטרף כמגיש בתוכנית פינוי בינוי הינו הוועדה 

 568מאא/ -ו 567המקומית לתו"ב אור יהודה, נמצא כי בשתי תוכניות, מאא/

 עיריית אור יהודה הצטרפה כמגישת תוכנית.

לדיון בפני מועצת העירייה לשם קבלת אישור   דהביקורת לא איתרה תיעו .69

החלטת המועצה להסמכת הרשות להופיע כמגישת התוכנית וכבעלת עניין לצד 

 .568אא/מ -ו 567היזמים בכל אחד מהתוכניות מאא/ 
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 גישהקביעת מדיניות להצטרפות כמ

הביקורת בדקה האם קיימת מדיניות סדורה באשר לאופן הצטרפות  .70

 הרשות/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כמגישה בפרויקט.

ניות ההצטרפות הרשות כמגישה אושרה במסגרת נמצא כי מדי - רשות מקומית

. במסגרת הישיבה נקבעו כללי 30.12.2018מיום  19/18ישיבת מועצה מספר 

צריכה הרשות לקיים על מנת להצטרף כמגישה בתכנית פינוי המדיניות אותן 

 בינוי כמפורט:

קבלת המלצה בכתב מהמנהלת להתחדשות עירונית אור יהודה   70.1

ומהנדסת העיר אשר יתייחסו בהמלצתם לתועלת הציבורית של 

התכנית, להכרזה מקדמית למתחם על ידי הרשות להתחדשות 

ים הקיימים במסגרת עירונית )ככל וקיימת(, לשטחים הציבורי

התכנית וליצירת שטחים ציבוריים חדשים, לחיזוק פיתוח המרחב 

העירוני, לחידוש המרחב הציבורי, להתאמת התכנית למסמכי 

מדיניות להתחדשות עירונית אור יהודה, להיבטים הכלכליים 

והשמאים של התכנית ובמסגרת זאת בין היתר האם כלכליות 

שבחה וכן באשר לחשיפה להגשת הפרויקט תאפשר תשלום היטל ה

 תביעות לירידת ערך.

 קיומם של שטחי ציבור נרחבים מאוד במצב הנכס. 70.2

ומעלה מהדיירים בפרויקט בהסכם סופי וחתום  75%קבלת הסכמה של  70.3

בין היזם לדיירים. תנאי זה הינו גמיש וניתן לקבל החלטה על 

 75%הצטרפות גם אם יש חתימות על הסכם סופי של פחות 

ירים במתחם, בהתאם לשיקול הדעת במועצת העיר. במצב זה מהדי

יינתן משקל משמעותי להמלצת מנהלת ההתחדשות העירונית 

 ומהנדס העיר.

בקשה ו/או המלצה של כל אחת מהרשויות שלהלן: הוועדה הארצית  70.4

לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור ו/או הוועדה המחוזית 

י והשיכון ו/או הרשות להתחדשות לתכנון ובניה ו/או משרד הבינו

 עירונית.

למועצה שמור שיקול הדעת להחליט שהעירייה לא תצטרף כמגישה  70.5

 לתכנית.
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כמו כן למועצה שמור שיקול דעת להחליט על הצטרפות העירייה גם אם  70.6

במכלול השיקולים שלעיל עולה כי אין להצטרף כמגישת התוכנית. 

עמים מיוחדים. ניתן במצב זה החלטת המועצה תהיה מנומקת ומט

 יהיה לבחון מדניות זו מחדש לאור שינויים והתפתחויות בדין.

הביקורת העלתה כי וועדה לתכנון ובניה לא קבעה ואישרה כללי מדיניות  .71

לבחינת הצטרפותה כמגישת תוכנית בפרויקטים של פינוי בינוי או תוכניות בניין 

 עיר, בכלל.

 להלן תגובת של מהנדסת העיר :

לדוח,  76-77הערת הביקורת בנוגע לגבי המדיניות הסדורה בהתאם לסעיפים באשר ל

"לא קיימת מדיניות סדורה לאופן הצטרפות העירייה כמגישה בתוכניות, מצאתי לנכון 

מתוקף תפקידי כמהנדסת עיר, לבנות מדיניות כזו שאכן נדונה ואושרה במועצה 

ל סמך מדיניות שאושרה רק . לפיכך, לא ניתן להסיק מסקנות ע30/12/18בתאריך 

 לגבי תכניות שהיו והוחלטו עליהם בעבר)טרם שהיה כל מדיניות בנושא(". 12/18ב

 פרוייקטים

אמור במתחם גיורא כהפרויקטים  7-המנהלת מעורבת בין היתר בקידומם של כ .72

 כמפורט:

שם 

 פרוייקט

מוסד תכנון בו 

מוקדמת 

 התוכנית

מועד תחילת 

מוערבות 

המנהלת 

 במיתחם

הפרוייקט  שלב

במועד תחילת 

 מוערכות המינהלת

 שלב נוכחי בתהליך

קידום תכנון ראשוני  08/2016 ותמ"ל הכלנית

ודיון ממלאת מקום 

 מהנדסת העיר

כנת ה-עיבוד חלופה נבחרת

 מסמכים

קידום תכנון ראשוני  08/2016 ותמ"ל הסביון

ודיון ממלאת מקום 

 מהנדסת העיר

קידום חלופה עקרונית 

 למתחם

קידום תכנון ראשוני  09/2016 מחוזית וןהערמ

ודיון ממלאת מקום 

 מהנדסת העיר

דיון מכינה בוועדה המחוזית 

ותיקון התכנית לקראת דיון 

 במליאה

קידום תכנון ראשוני  07/2016 מחוזית המלבן

ודיון ממלאת מקום 

קידום תכנון ראשוני ודיון 

ממלאת מקום מהנדסת 
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מניתוח נתוני הטבלה עולה כי הפרויקטים אשר עברו במסלול הותמ"ל קודמו  .73

באופן מהיר משמעותית בהשוואה לפרויקטים המצויים במסלול הוועדה 

 המחוזית.

הפרויקטים בהשוואה להוראות מסמך המדיניות עולה כי קיימים  מניתוח נתוני  .74

 פערים כסוגיות שונות כמפורט:

מסמך מדיניות התחדשות  פרמטר

 עירונית קרית גיורא

 המלבן הכלנית הכיכר היסמין 

מועד כניסת היזם 

 לפעילות במתחם

 2016 2012 2016 2016 ל.ר

 37.5 13.7 5.6 18.5 ל.ר גודל המתחם )דונם(

 20 -כ 8 3 7 ל.ר ספר בניינים שיפונומ

מספר יחידות דיור 

 שיפונו 

 156 96 48 148 ל.ר

 16% 14% 17.5% 17% ל.ר כדאיות כלכלית

מספר בניינים 

 שייבנו

  17 4 2 5 ל.ר

למגורים 

 ומבני ציבור

 העיר מהנדסת העיר

קידום תכנון ראשוני  03/2017 מחוזית הכיכר

ודיון ממלאת מקום 

 מהנדסת העיר

דיון מכינה בוועדה המחוזית 

ותיקון התכנית לקראת דיון 

 במליאה

קידום תכנון ראשוני  01/2017 מחוזית היסמין

ודיון ממלאת מקום 

 מהנדסת העיר

קידום תכנון ראשוני ודיון 

ממלאת מקום מהנדסת 

 העיר

-יוסף חיים

 השלהבת

קידום תכנון ראשוני  06/2017 תמחוזי

ודיון ממלאת מקום 

 מהנדסת העיר

קידום תכנון ראשוני ודיון 

ממלאת מקום מהנדסת 

 העיר
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מספר הקומות המקסימאלי 

 בפרוייקט. 

מ' מעל פני הים לפי הוראות  86

ים בהנחת מ' מעל פני ה 92רת"א.

קומות   -כ  17קבלת הקלה מרת"א )

 + חדר מכונות מעליות(.

  8-19 +גג15  17 17 15

תוספת מקסימאלית   מספר יחידות דיור שייבנו

. כושר 4,360-של כ

 .2,150-נשיאה כ

713 260 512 712 

 556 416 212 565  תוספת יחידות דיור נטו 

סה"כ מספר יחידות דיור שייבנו 

 בקומה

4-6 4-6 3-4 4-6 4 

 99 122 107 104  שטח דירה ממוצע חדשה )מ"ר(

 1:1.25 1:1.4 1:1.5 1:1.5 1:1.25 גודל חנייה

 4.6 5.3 5.4 4.8 ל.ר מכפיל דירות מול ישנות(

 2500 300 - 1,200 בצירים הראשיים מסחר בקומת הקרקע )מ"ר( 

מ"ר/דירות עד  80יחידות קטנות עד 

 חדרים 3

רם ט 20% 27% 19% 

 נקבע

מ"ר/דירות  100יחידות בינוניות עד 

 חדרים 4

 מ"ר( 100)מעל 

טרם  8% 58% 54% 

 נקבע

 4מ"ר/דירות  150יחידות גדולות עד 

 חדרים מיוחדות 5חדרים ,

טרם  72% 15% 27% 

 נקבע

-גודלו לא יקטן מ גודל שצ"פים )דונם(

ורוחובו לא יקטן  15%

 מ'. 20-מ

 4 -כ

 דונם

468 1.1 6.5 
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טרם  ל.ר דל שפ"פים )דונם(גו

נקבע גודל 

 מדויק

הייעוד  מ"ר 400

שונה 

 לשצ"פ

 אין

 3  1 1 0.9 ל.ר גודל שב"צ )דונם(

 25 –כ  ל.ר תמורות לכל אחד מהדיירים

 מ"ר

 25 –כ 

 מ"ר

 –כ  מ"ר 25 –כ 

20 

 מ"ר

מרחק חזיתות ראשיות של שני 

בניינים רבי קומות סמוכים  )או 

 רב קומות קיים(

 -מ לא יפחת

 מ' 25

ברוב  ל.ר כן

 המבנים

 כן

מרחק בין חזיתות ראשיות לבניין 

 רב קומות קיים

לא יפחת מ 
 מ' 18 -

 

 ל.ר ל.ר ל.ר כן

 2מרחק בין חזיתות משניות של 

בניינים רבי קומות סמוכים או 

 בניין רב קומות קיים

לא יפחת מ 

 מ' 12 -

בחלק  כן

 מהמבנים

בחלק 

 מהמבנים

 כן

שניות בין מרחק בין חזיתות מ

 בניין רב קומות לבניין גבוה קיים

 

 

לא יפחת מ 

 מ' 10 -

 ל.ר ל.ר ל.ר כן

 כן כן כן כן מ' 3לפחות  קו בניין לרחובות ולשצ"פ  

בניין הכולל חזית מסחרית  ) 

" הכולל 0האם קיים קו "

קולונדה או מעבר לציבור ברוחב 

 מ'( 4מינימלי של 

מעבר זכות 

שלא ירד מ 

 מ' 4 -

 יש יש לא כן

 

להתחדשות עירונית בקריית גיורא  תנמצא כי מסמך המדיניו -גודל חניה 74.1

 . 1:1.25מגדיר תקן חניה ביחס של 

מלבן, "מתחם גניש", "היסמין " הפרוייקטים  4-נמצא כי ב -גובה בניינים 74.2

ו"מתחם הכיכר", גובה הבניינים המוצג בתכנית עובר את מגבלת הגובה כפי 

ת התעופה האזרחית(, ולכן היזמים פנו לקבלת שנקבעה ע"י רת"א  )רשו

 הקלה.
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מניתוח נתוני השוואה בין הפרויקטים, עולה כי קיימים פערים בסעיפים שונים  .75

 בין פרוייקט אחד לרעהו, כמפורט:

נמצא כי בפרוייקט הכיכר מספר הדירות בקומה  –מספר יחידות בקומה  75.1

תאם לתב"ע יש לשמור . על פי מסמך המדיניות ובה4 -ל 3בהערכה יהיה בין 

 דירות בקומה. 4-6בין 

דונם(,  6.5גדול ביותר הינו בפרוייקט המלבן)שטח השצ"פ ה -שטח שצ"פ  75.2

 דונם( . 1.1מפרוייקט בעל השצ"פ הנמוך ביותר הכלנית) 400%-גבוה ב

משטח  233%-דונם( גבוה בכ 3שטח השב"צ בפרוייקט המלבן ) –גודל שב"צ  75.3

 ם(.דונ 0.9השב"צ בשטח היסמין )

הביקורת בקשה לבצע ניתוח של פרוגרמות מבני חינוך ומוסדות ציבור כפי  .76

שנקבעה ע"י העירייה, בהשוואה לנתונים שמופיעים במסגרת תכנית הפרויקט, 

 להלן פרוט הממצאים:

 מלבן כלנית היסמין כיכר 

 תכנית פרוגרמה תכנית פרוגרמה תכנית פרוגרמה תכנית פרוגרמה 

שב"צ 

 )דונם(

1.16 1 0.73 0.9 0.92 1 1.5 3 

שטחי 

שצ"פ 

+שביל 

ציבורי 

 )דונם(

2.56 0.468 4 4 0.6 1.1 0.75 6.5 

 

בפרויקט "מתחם הכיכר " שטח השצ"פ נמוך משמעותית ביחס  –שצ"פ  76.1

 לפרוגרמה.

 להלן תגובת המנהלת להתחדשות עירונית: 

פועל נו היקף השטח הציבורי המוקצה במתחם הי, 74-75 יפי הדוחעבהתייחס לס

יוצא של גודל המתחם עצמו, ההיצע הקיים ופוטנציאל המיצוי של השטחים 

משום כך אנו סבורים .הציבוריים בסביבתו, ואילוצים תכנוניים וכלכליים נוספים

שהשוואת היקפי שטחי הציבור בין מתחם למתחם אינה משרתת מטרה 

ן, כאשר מטרת מעבר לכך, כל המתחמים שנבדקו מצויים עדיין בהליכי תכנו.כלשהי

 העירייה והמנהלת הינה למקסם את השטחים בייעוד ציבורי הכלולים בהם.
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 המלצות –פרק ד 

תוכנית מתאר כוללנית אשר נמצאת בשלב מתבסס על  תהמדיניומסמך  ממצא: .1

 ובכלל.מבחינת נושא התחדשות עירונית  הכנה

 המלצה:

אשר תהווה עדכנית  תוכנית מתאר כוללנית לאור יהודה יש לקדם אישור 

בנושא התחדשות ובכלל זה  בסיס לקווים מנחים ומסמכי מדניות עתידיים 

 עירונית.

המנהלת אינה מגישה דוחות סטטוס תקופתיים כנדרש בהתאם  ממצא: .2

 להנחיות ההסכם.

 המלצה:

יש לוודא קבלת דוחות סטטוס התקדמות מהמנהלת כנדרש בהתאם להוראות 

 ההסכם.

המבוצעת טרם אישור תשלומים תקופתיים של  לא קיים תיעוד לבקרהממצא:  .3

 המנהלת.

 המלצה:

 יש לתעד את הבקרה החודשית המבוצעת ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה

 טרם אישור תשלומי המנהלת.  בפירוט משימות מדוייקות,

לא מומשה הזכות מינוי איש קשר מול התושבים מטעם העיריה ועל  ממצא: .4

 ההסכם.חשבון המנהלת בהתאם להוראות 

 המלצה:

בכדי לייעל את השרות לתושב, יש לשקול למנות אישר קשר מול התושבים 

 בהתאם להוראות ההסכם מול המנהלת.

הסכם ההתקשרות מול המנהלת חודש באופן אוטומטי ללא קיום תיעוד  ממצא: .5

 לביצוע דיון מקצועי מקדמי טרם ביצוע החידוש.

 המלצה:

 יש לקיים דיון מקדמי ולתעד את הסיבות להחלטה בגין חידוש או אי חידוש.

: לא קיימים נהלי עבודה סדורים למנהלת בנושאי ליבה כגון: אופן ממצא .6

תהליך ייצוג בוועדות, אופן  דיווח התקדמות,תהליך ליווי פרויקט ואופן ו

שור פרויקט העברת נותנים לגורמים חיצונים, אופן תיעוד חתימות דיירים לאי

 וכד'.
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 המלצה:

 יש לוודא קיום נהלים בנושאי הליבה הרלוונטיים לפעילות המנהלת.

"רחוב הבנים" ותכנית  567העירייה נגשה כמצטרפת לתכנית מאא/ ממצא: .7

ה כי המצטרפת ת"מתחם הכיכר" בניגוד להנחיית ראש העיר שהנח 568מאא/

 לתכנית תתבצע ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

 מלצה:ה

ר במועצה את הצטרפות העירייה כמצטרפת ומגישת תוכנית ושילאלהביא יש 

 .על מנת לתקף את התוכניות 568מא/מ -ו 567לתוכניות מאא/

כנגד תביעות פיצויים  תב שיפוי שניתןהעיריה נגשה כמצטרפת ללא כממצא:  .8

 א' לחוק תכנון ובניה. 197לפי סעיף 

 המלצה:

דא כי הוועדה המקומית לתכנון ובניה ור ולויש לקיים את הנחיות ראש העי

ובמקרים שהעירייה היא הישות המצטרפת, לוודא  תהה המצטרפת לתכניות

 א' עבור העירייה. 197המצאות כתב שיפוי כנגד תביעות לפי סעיף 

ובניה  ניות סדורה לאופן הצטרפות הוועדה לתכנוןילא קיימת מדממצא:  .9

 בינוי. -פינוי כמגישה לתוכניות

 לצה:המ

ניות סדורה לאופן הצטרפות הועדה המקומית לתכנון ובניה ייש לקבוע מד

 בינוי.-פינוי כמגישה לתוכניות 

 הפרוייקטים.  נמצא פערים בפרמטר "במספר הדירות בקומה" ביןממצא:  .10

  המלצה:

 יש לשמור על אחידות בפרמטר מספר יחידות בקומה בין הפרוייקטים.

עותית ביחס משטח השצ"פ נמוך מש "הכיכר"מתחם בפרויקט ממצא:  .11

 .שנקבעה לפרוגרמה

 המלצה: 

תואם  , עבור כל תוכנית, יהיהיש לוודא כי  שטח השצ"פ המוגש על פי התכנית

 לדרישות הנדרש הפרוגרמה.
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 נספחים
 

 נספח א'

הסכם בין עיריית אור יהודה לחברת אביב "ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ 

 ונית באור יהודה. הקמת המנהלת להתחדשות עיר
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 נספח ב'

 יוראג-קיטוע ממסמך מדיניות להתחדשות עירונית קריית
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 נספח ג': חשבוניות שהוגשו לעירייה ע"י חברת אביב

 

 



81 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 

 



82 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 נספח ד': מדניות הצטרפות העירייה כמגישה בתוכנית פינוי בינוי
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 כום דיון בנושא הצטרפות הרשות/הוועדה כמגישת תוכניתנספח ה:סי
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 566נספח ו' : אישור הצטרפות הוועדה המקומית כמגישת תוכנית מאא/
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 נספח ז': דוא"ל ממנכ"ל העירייה בנוגע לחידוש האוטומטי של החוזה
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, 567, מאא/566ת מאא/נספח ח': הצטרפות העירייה/הוועדה לתו"ב תוכניו

 568מאא/
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 27.02.2018נספח ט': קיטוע מפרוטוקול הוועדה לתו"ב 
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 :5.6.2017נספח י': קיטוע מפרוטוקול ועדה לתו"ב מיום 
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 הערות ראש העירייה

מדוח הביקורת עולה כי המנהלת עובדת בצורה מסודרת ומנהלת  .1

טרות שהוצבו לה, תוך קביעת יעדי תוכניות עבודה מסודרות, בהתאם למ

מדיניות ופיקוח ובקרה על כל אחד מן הפרויקטים אשר בתחום 

 אחריותה.

אני מנחה את מנכ"ל העירייה ומהנדסת העיר לקיים דיון מתועד לקראת  .2

 סיום כל שנת התקשרות וחידוש ההתקשרות לשנה נוספת.

ל הועדה הערת הביקורת ביחס למסמך מדיניות לגבי אופן ההצטרפות ש .3

המקומית לתכנון ובניה כמגישה לתוכנית פינוי בינוי, כבר תוקן ומסמך 

 כזה אושר במועצת העיר והועדה פועלת על פיו.

לעניין המלצת הביקורת בדבר קידום אישור תוכנית מתאר כוללנית  .4

מול הועדה  2013לאור יהודה, הרי שזו תוכנית המקודמת עוד משנת 

וכנית הדורשת חשיבה ממושכת בהיותה המחוזית. תוכנית זו הינה ת

צופת פני עתיד של העיר, ומטבע הדברים לוקחת זמן. לעירייה היו אי 

הסכמות עם המחוז בנקודות מסוימות ולפני מספר חודשים חזרו 

 הצדדים לקדם את התוכנית.
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

יף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסע170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 

 ביקורת

 

 נגישות מוסדות חינוך
 

 3/2018דו"ח מס' 
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תוכן העניינים 

 

 

 

 

 

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 

 

 עמוד הנושא

 100 מבוא -פרק א 

 102 עובדות -פרק ב 

 ממצאים -פרק ג 

               

106 

 

 136 המלצות -פרק ד 

 נספחים:

 נספח א' מסמכים ישימים       

 י' –נספחים ב'        

        

 

 

138 

154- 139 
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 מבוא -פרק א

חוק שוויון  -)להלן  1998-ם עם מוגבלות, התשנ"חבחוק שוויון זכויות לאנשי

זכויות(, נקבע עקרון היסוד הזה: "זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה 

של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה 

ו בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות". כן נקבע בחוק זה כי מטרת

, ולעגן את זכותו להשתתפות 1היא "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות

שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים 

באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי 

 מלוא יכולתו". 

וקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות. בסעיף היא תנאי מ 2נגישות פיזית

 ח לחוק שוויון זכויות נקבע כי "מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות".19

הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא זכויות אנשים עם מוגבלות מצאה 

יזית, פ -בישראל הינם אנשים עם מוגבלות  המהאוכלוסיי 10%-כי "למעלה מ

שכלית או נפשית. זוהי קבוצת מיעוט אשר סבלה בעבר ועדיין סובלת מהפליה, 

כלכלית. מערכות החברה השונות -קיפוח, סגרגציה ]הפרדה[ ונחיתות חברתית

וסביבת חייו של אדם בישראל מתוכננות ופועלות לרוב מבלי לקחת בחשבון את 

 .3הדרכים והנסיבות של המשתייכים לקבוצה זו"

 .2018דצמבר  -ספטמבר ת נערכה במהלך החודשים הביקור

 מטרת הביקורת

לבחון את אופן הטיפול של גורמי העירייה בנושא נגישות מוסדות החינוך ושירותי 

 החינוך בעיר. עמידה בהוראות החוק והתקנות המחייבים בתחום.

 מתודולוגית הביקורת

כ"ל העירייה, מנהלת הביקורת קיימה פגישות עם בעלי תפקיד בעירייה, לרבות מנ

 מחלקת החינוך, מנהלת תחום אכיפה ותביעה עירונית במחלקה המשפטית, מנהל 

                                                           
אדם עם מוגבלות הוגדר בחוק שוויון זכויות "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה   1

 או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".
"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות  -לעניין אותו פרק לחוק שוויון זכויות הוגדרה "נגישות"  1בפרק ה'  2

בו, שימוש והנאה משירות... שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם והכל באופן 
 שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי".

. את 11-12שנ"ז(, עמ' )הת דוח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא: זכויות אנשים עם מוגבלות  3
 שר המשפטים ושר העבודה והרווחה. 13.11.98-הוועדה מינו ב
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מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך, מנהלת קיימות, נגישות ופרויקטים מיוחדים, מ"מ 

 מנהלת היחידה לטיפול בפרט במחלקת החינוך. 

בתוכנית  הביקורת סקרה דוחות תברי"ם וכרטיסיות הנהלת חשבונות, עיינה

עירונית רב שנתית להנגשת העיר, תוך מתן דגש על עמידה בדרישות המפורטות 

בתקנות ובחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובהנחיות שהופצו עד כה. הביקורת סיירה 

 במוסדות חינוך בעיר.

 סימנים מוסכמים

 >< מסמן סימוכין, פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 עובדות -פרק ב

 רקע נורמטיבי

הבנייה(, והתקנות וחוק התכנון  -)להלן  1965-. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1

ו קובעים את אופן ההנגשה של מבני ציבור ומוסדות חינוך; חוק שהותקנו מכוח

שוויון הזדמנויות והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים את הסידורים שנדרשים 

 להנגשה ואת פרקי הזמן הנדרשים להנגשת בניינים קיימים.

נוסף לחוק התכנון והבנייה בשנת ש -שים עם מוגבלות" "נגישות לאנ -א 1. פרק ה'2

וסק בהתאמות נגישות במקומות ציבוריים חדשים, לרבות בנייני ציבור , ע2005

במקום המיועד להיות מוסד חינוך רשמי, שהיתר ומוסדות חינוך. בפרק זה נקבע כי 

של התקנות שהתקין שר הפנים לתוקף לבנייתו או לשימוש בו ניתן לאחר כניסתן 

נגישות בהתאם להוראות יבוצעו התאמות  ז לחוק התכנון והבנייה,1ו158לפי סעיף 

. תקנות אלה מתייחסות לבנייני ציבור, למעט מוסדות שיקבע שר הפנים לפי פרק זה

 חינוך.

בפרק א לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  1. בחלק ח'3

-תקנות התכנון והבנייה(, שהוראותיו נכנסו לתוקף ב -)להלן  1970-ואגרות(, התש"ל

פורטו התאמות הנגישות בבניינים ציבוריים חדשים, דהיינו בניינים שקיבלו  ,1.8.09

היתר בנייה לאחר מועד זה. על פי הנקבע, ההתאמות צריכות להתבצע בחניה, סמוך 

לבניין, בכניסה אליו ובתוכו. כמו כן נקבע כי בבניין ציבורי חדש יש להתקין מעלית 

 1ל מוסדות חינוך יחולו הוראות פרק ה'. עם זאת נקבע, כי ע4ובתי שימוש מיוחדים

לחוק התכנון והבנייה "סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים" והתקנות 

 שהותקנו על פיו.

בתקנות התכנון והבנייה נקבעו התאמות שונות הנדרשות להנגשת בניין ציבורי 

כנון לחוק הת 3ו158התקן(. בסעיף  -)להלן  1918חדש, על פי תקן ישראלי ת"י 

והבנייה נקבע כי לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר לבניין ציבורי חדש ולמוסד 

 .5חינוך חדש אלא לאחר קבלת "אישור 'מורשה נגישות"

נוספו לחוק שוויון זכויות הוראות בדבר הנגשת מקום ציבורי,  2005. בשנת 4

לשימושו המוגדר מקום או חלק ממקום המנוי בתוספת הראשונה לחוק, "העומד 

 של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו"; מקום שבו ניתן שירות ציבורי המיועד 

                                                           
 ח לחוק שוויון זכויות הוטלה החובה להנגיש בניין ציבורי על בעליו או על מפעיליו.19בסעיף   4
 יות.מא לחוק שוויון זכו19"מורשה נגישות" הוא אדריכל, מהנדס או הנדסאי שעומד בדרישות שצוינו בסעיף   5
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לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו; או שירות הניתן בידי גוף ציבורי או 

 במקום ציבורי; וכן שירות מהשירותים המפורטים בתוספת השנייה לחוק. 

ת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התקין שר המשפטים את תקנו 2011. בשנת 5

תקנות  -)להלן  20116-)התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, התשע"ב

. בתקנות נקבעו 22.6.12-התאמת נגישות בבניינים ציבוריים(, ואלה נכנסו לתוקפן ב

לוחות זמנים הדרגתיים להנגשת מבנים. מועדי ההנגשה המצוינים בלוחות הזמנים 

ורים נקבעו לפי מספר המבנים שיש להנגישם המצויים בבעלותו של גורם אחד האמ

ולפי מצבם הפיזי של מבנים אלה. ביצוע ההנגשה יסתיים לא יאוחר מהמועדים 

וברשויות  2017, במגזר הציבורי עד נובמבר 2015האלה: במגזר הפרטי עד נובמבר 

 . 2021המקומיות וברשויות ציבוריות מסוימות עד נובמבר 

לחוק שוויון  1לג19בעניין הנגשת מוסדות חינוך ושירותי חינוך נקבע בסעיף  )א(

זכויות כי שר החינוך יקבע בתקנות התאמת נגישות במוסדות חינוך קיימים 

)למעט גני ילדים( בשני נושאים בלבד: בניית פיר מעלית בבניין מרכזי אחד; 

לגברים בקומת הכניסה  ובניית תא שירותים נגיש לנשים ותא שירותים נגיש

פרסם שר החינוך את  2011ת(. בספטמבר הנגשה בסיסי -בבניין המרכזי )להלן 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות במוסד חינוך קיים(, 

נגישות במוסד חינוך קיים(. בתקנות אלה  תקנות התאמת -)להלן  2011-התשע"א

עלית ושל תאי שירותים במוסדות חינוך קיימים נקבעו חובת ההתקנה של פיר מ

 וכן הוראות לגבי תחזוקתם, לפי המצוין בתקן.

לחוק שוויון זכויות נקבע כי החלת הוראות הנגישות על  3לג19בסעיף  )ב( 

 , בפריסה1.5.19עד  1.5.07-שנה, מ 12מוסדות החינוך תיעשה בהדרגה, במשך 

בנוגע לפריסה, תחול חובת ההנגשה שווה בכל אחת משנים אלה. בהיעדר קביעה 

 .1.5.19-במלואה לא יאוחר מ

לד לחוק שוויון זכויות נקבעה הזכות ל"נגישות פרטנית" לתלמיד 19בסעיף  )ג( 

עם מוגבלות ולהורה עם מוגבלות למוסד חינוך או גן ילדים ולשירותי החינוך 

ההתאמות שהם נותנים. בסעיף זה גם נקבע כי שר החינוך יתקין תקנות בדבר 

הנדרשות, ובכלל זה תקנות להתקנת מעלית נגישה בבניין מרכזי אחד ולהתקנת 

תאי שירותים נגישים. כמו כן, על השר להתקין תקנות להנגשת הכניסה לבניין 

                                                           
 .1.8.09בניין ציבורי שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לפני  -בניין קיים הוגדר בתקנות אלה   6



105 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

המרכזי ולהנגשת הדרכים למבנים סמוכים, לאולם הספורט ולחצר, וכן להתאמת 

ות הנדרשות כדי לאפשר אמצעי גישה לבעלי מוגבלות חושית ולהתאמות אחר

 לתלמיד ולהורה נגישות סבירה.

התקין שר החינוך  את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם  2018יולי  17ביום 

. תחילתן 2018 –מוגבלות )התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה(, התשע"ח 

 .7יום מיום פרסומן 30של תקנות אלה , 

וגיית הנגישות הפיזית של מוסדות חינוך, בס 1995. בית המשפט העליון דן בשנת 6

. 8במסגרת דיון בעתירת תלמיד נכה שביקש להנגיש את כל שטח בית הספר שבו למד

בית המשפט ציין כי התקנת השירותים לנכים היא אמצעי אחד מני רבים, אשר נועד 

לאפשר לילד הנכה להשתלב בבית הספר הרגיל. לדברי בית המשפט, "מטרת 

לאפשר לילד הנכה להשתלב בבית הספר ככל ילד אחר, להבטיח בכך ההוראה הינה 

 את כבודו ולאפשר לו שוויון הזדמנויות בחינוך. 

 יידורס -פרסם במשרד החינוך נוהל בדבר "קבלת תקציב סיוע  2008. בחודש מאי 7

ספר -הל נקבע כי "בתיהנוהל(. בנו -נגישות פיזית וחושית במוסדות חינוך" )להלן 

דים תלמידים עם מוגבלות, ושאין בהם סידורים מתאימים המאפשרים שבהם לומ

להם להגיע לכל מרחבי הלמידה המופיעים בפרוגרמה החינוכית והפיזית של משרד 

החינוך ולהשתמש בהם, זכאים לסיוע כספי לשם ביצוע פתרון הנדסי מתאים". 

חינוך שבהם נקבע כי סיוע כזה יינתן גם למוסדות  2011בנוהל מעודכן מנובמבר 

 לומדים תלמידים שהוריהם הם בעלי מוגבלות.

פרסם מנכ"ל משרד החינוך חוזר בדבר "הקדמת הרישום לילדים  2011. בדצמבר 8

בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי". בחוזר, שנכנס 

חודש  15-כ , נקבע כי ניתן לרשום ילדים בעלי צרכים מיוחדים1.1.2012לתוקף ביום 

לפני תחילת הלימודים, כדי שהרשות המקומית תיערך בזמן להנגשת המוסד 

 החינוכי שאליו נרשמו ילדים אלה.

הנגשה כללית לבתי ספר  –פרסם משרד החינוך חוברת תדריך  2013. בנובמבר 9

תדריך מקוצר תכנון וביצוע במטרה לסייע בתכנון וביצוע ההתאמות  –קיימים 

 קיים ובהגשת תיק התכנון לאישור ותקצוב משרד החינוך.הנדרשות במבנה 

נציבות שוויון זכויות  2000לחוק שוויון זכויות, הוקמה באוגוסט  20. על פי סעיף 10

לאנשים עם מוגבלות. תפקידיה של הנציבות הם לקדם את מימוש עקרונות היסוד 

                                                           
 .2570. עמ' 2018ביולי  30ק"ת י"ח באב התשע"ח,        7
 (. 1996) 26, 19( 1, פ"ד נ) שחר בוצר נ' מועצה מקומית מכבים רעות 7081/93בג"ץ   8
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את  שעליהם מושתת חוק זה, למנוע הפליה של אנשים עם מוגבלות, לעודד

 השתלבותם ואת השתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה ולמלא את 

זכויות לאנשים  ןהתפקידים שהוטלו עליה בחוק. בראש הנציבות עומד נציב שוויו

 הנציב(. -עם מוגבלות )להלן 

אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש  –"נגישות" החוק מגדיר 

הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר  והנאה משירות, קבלת מידע

אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, 

 והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי."

 ל על המעמסה הכלכלית על החייבים בנגישותעל מנת להק  -החלה הדרגתית 

מות הנגישות ופורש אותה על פני מאפשר החוק החלה הדרגתית של ביצוע התא

 מספר שנים במנות מוגדרות בכל שנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 ממצאים -פרק ג 

מטיל חובה ישירה על  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח חוק שוויון .1

הרשויות המקומיות להנגשת כל המקומות שבאחריות הרשות, וכל השירותים 

שהרשות מספקת, בתוך פרק זמן קצוב. הנגישות הנדרשת היא לכל סוגי 

 9המוגבלות. חובות אלה באות לאפשר לאדם עם מוגבלות לממש זכויותיו.

מקומית היא תהליך מורכב, הנוגע למרבית תפקידיה ותחומי  הנגשת רשות .2
 הפעילות שלה:

ית מחויבת להנגיש את כל מבני הרשות המקומ -הרשות כבעלים וכיזם 

 הציבור, הרחובות, השטחים הפתוחים והתשתיות בתחומה.

ית מחויבת להנגיש את הרשות המקומ -הרשות כספק שירותים 

ואת המקומות שבהם הם  השירותים שהיא מספקת לכלל הציבור

 ניתנים.

ת חוקי התכנון והבניה ואת אכגוף האוכף  -הרשות כגוף רישוי ואכיפה 

חוק רישוי עסקים, ניתנת לרשות המקומית הסמכות לאכוף את החקיקה 

הנוגעת לנגישות הפעלת בקרת נגישות בהליכי תכנון ורישוי היא כלי רב 

 כוח לשינוי.

ספר וגני ילדים שבהם התחנכו -עלו בעיר בתיתשע"ט פ -בשנת הלימודים תשע"ו  .3

 ילדים כמפורט:

                                                           
 .6, עמ' 2009מדינת ישראל, משרד המשפטים, התשס"ט,  עיר נגישה, מדריך למנהלים, 9
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 להלן נתוני מוסדות חינוך שפעלו בעיר:

 מס' מוסדות                  סוג

 תשע"ו

2015-2016 

 תשע"ז

2016-2017 

 תשע"ח

2017-2018 

 תשע"ט

2018-2019 

 7 7 7 7 בי"ס יסודי

 -בי"ס  יסודי

 מוכש"ר

5 5 3 3 

 6 6 4 5 בי"ס על יסודי

 1 1 1 1 בי"ס לחינוך מיוחד

 49 48 46 44 "י ממלכתי וממ"דגנ

 20 20 21 22 גנ"י מוכש"ר

 86 85 84 83 סה"כ
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 להלן נתוני תלמידים שהתחנכו במסגרות החינוך בעיר כפי שנמסרו לביקורת:

 

, שנת הלימודים תשע"ז התחנכו 2016מעיון בטבלה שלהלן עולה כי בשנת 

, שנת הלימודים תשע"ח 2017ת תלמידים, בשנ 7,156במוסדות החינוך בעיר 

 7405, שנת הלימודים תשע"ט התחנכו בעיר 2018תלמידים ובשנת  7253

 תלמידים.

 ההיערכות להנגשה   

בחקיקה נקבע כי הנגשת מבני ציבור קיימים תיעשה בהדרגה. הנציב המליץ  .4

שלבית ליישום ההנגשה -לרשויות המקומיות להכין תכנית רב 200910בשנת 

ן. התכנית תכלול סקר נגישות ולוח זמנים לביצועה כנדרש שבתחום שיפוט

בתקנות התאמת נגישות בבניינים ציבוריים, פירוט של מנגנוני התיאום 

לניהולה של התכנית, להטמעתה ולבקרה עליה, וכן אומדן עלויות. להצלחת 

                                                           
 .12מדריך למנהלים, עמ'  10

 סה"כ תלמידים            מס' מוסדות                  סוג
 תשע"ו

2015-2016 
 זתשע"

2016-2017 
 תשע"ח

2017-2018 
 תשע"ט

2018-2019 
 תשע"ו

2015-2016 
 תשע"ז

2016-2017 
 תשע"ח

2017-2018 
 תשע"ט

2018-2019 
בי"ס 
 יסודי

7 7 7 7 2513 2479 2486 2478 

בי"ס 
 -יסודי

 מוכש"ר

5 5 3 3 471 640 639 672 

בי"ס 
על 

 יסודי

5 4 6 6 2137 2080 2135 2164 

בי"ס 
לחינוך 
 מיוחד

1 1 1 1 145 142 136 148 

גנ"י 
ממלכתי 

 וממ"ד

44 46 48 49 1217 1261 1300 1481 

גנ"י 
 מוכש"ר

22 21 20 20 603 554 557 462 

 7405 7253 7156 7,086 86 85 84 84 סה"כ
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 -יישום התכנית על הרשות המקומית למנות את אחד מעובדיה הבכירים 

 למוביל התכנית. -בעל סמכויות רחבות מקבילות מנכ"ל הרשות או 

 –מינתה העירייה את הגב' ל.ו. עובדת העירייה  2012נמצא כי בחודש דצמבר 

מחלקת הנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, אדריכלית רישוי, בודקת 

 <.1תכוניות בוועדה, לתפקיד רכזת נגישות מבנים, תשתיות וסביבה>

, שלבית האמורה-ייה לא הכינה את התכנית הרבהביקורת העלתה כי העיר

 בניגוד להמלצתו של הנציב.

פנתה רכזת הנגישות והחלה בבקשת הצעות מחיר  2014בראשית שנת  .5

להתקשרות עם יועצים חיצוניים ליעוץ בנושא נגישות וכן ביצוע סקרי נגישות 

צא כי פציפי )אולם ספורט(. נמס -לבניין ציבורי קיים, עבור מבנה ציבור אחד

פניות אלו לא מומשו לכדי התקשרות עם נותני שירותים בתחום הנגישות 

 והעירייה לא קדמה את הטיפול בנושא.

נשלח לעירייה מכתב מאת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם  30.9.2014תאריך   .6

מוגבלות בדרישה לקבלת מידע על אודות התאמות נגישות לבניין. בתאריך 

ב התראה לפני צו נגישות שעניינה דרישה לקבלת מידע נשלח מכת 28.10.2015

אודות מנות ביצוע התאמות נגישות לבנייני ציבור שהם בגדר בניין ציבורי 

 11קיים, אשר יש לערוך אותם בהתאם לאמור בתקנות.

. יבות ולא העבירה את המידע המתבקשעולה כי העירייה לא נענתה לפניית הנצ      

הוצא נגד העירייה ונגד בעלי התפקיד בה,  9.12.2015בעקבות כך, בתאריך 

ידי הנציב -לרבות ראש העירייה, מנכ"ל העירייה ומהנדס הרשות צו נגישות על

בו נאמר כי מחדלכם הנ"ל מהווה עילה להוצאת צו נגישות נגדכם, בהתאם 

 .1998 –מג לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 19להוראות ס' 

שלח מנכ"ל העירייה  10.12.2015כי בעקבות מכתב הנציבות, בתאריך  נמצא      

הנוכחי, מר עופר תודר תגובה ובה פירט כי העירייה עברה לפני מספר חודשים 

מערכת בחירות מיוחדות, ראש העירייה עו"ד ליאת שוחט נבחרה לתפקידה 

לנושא  . העירייה רואה חשיבות16.11.15 -, והוא נכנס לתפקידו ב8.9.15ביום 

ובימים אלו הושלמה התקשרות עם יועץ נגישות חיצוני, אדר' אבי ורשבסקי. 

הערכתו כי הכנת תוכנית רב שנתית להנגשת מוסדות ציבור תושלם תוך מס' 

                                                           
 .0112 -תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים( התשע"ב 11
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שבועות ומייד עם השלמתה, תחל העירייה בביצוע פעולות ההנגשה בהתאם 

 . )נספח ב'(לסדרי העדיפויות אשר יוגדרו בתוכנית 

כתב הנציב כי לאחר קבלת הנסיבות המיוחדות שאליהן נקלעתם בתגובה 

)התפטרות ראש העירייה הקודם ובחירות מיוחדות לראשות העירייה, ר.מ.ב.ס( 

 .29.2.16הוחלט לתת לכם אורכה מעבר למקובל. זאת עד ליום 

הביקורת העלתה כי למרות התוכנית הרב שנתית שהוכנה והוגשה לנציבות  .7

תגובתו של מנכ"ל העירייה לנציבות, נכון למועד ולמרות המתחייב  מ

הביקורת, כארבע שנים לאחריה, טרם ביצעה העירייה פעולות פיזיות בפועל 

להתאמת נגישות כללית במוסדות החינוך כנדרש בחוק ובתקנות ) ראה פרק 

 הנגשת מוסדות חינוך(.

יבות נשלח לעירייה מכתב התראה לפני צו נגישות מאת נצ 3.8.2015בתאריך  .8

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא החלה הדרגתית של התאמות 

לחוק הקובע כי ביצוע  3לג19נגישות למוסדות חינוך. המכתב בהתאם לסעיף 

הוראות ההנגשה הכללית של מוסדות חינוך יעשה בהדרגה ובפריסה שווה על 

יאוחר פני שנים, עד לסיום המלא של התקנת התאמות הנגישות הכללית, לא 

 .1.5.2019מיום 

למכתב זה צורפה רשימת מוסדות החינוך מחולקת לפי ההחלה ההדרגתית      

האמורה, כפי שהוצעה על ידי הנציבות, כאשר לעירייה יש את האפשרות 

לשנות את סדרי העדיפות, ובלבד שהעקרונות אשר נקבעו במכתב, יישמרו 

, אם יש כאלה, נדרשה עד באופן מלא. תגובת העירייה לשינוי סדרי העדיפות

 .30.10.2015ליום 

הביקורת העלתה כי העירייה לא שלחה תעדוף מטעמה, השונה מהמוצע      

 במכתב הנציבות.

נמצא כי בעקבות מכתב ההתראה של הנציבות פנה מהנדס העירייה דאז אל       

מנכ"ל העירייה דאז במכתב בו פירט לשיטתו את ניהול הליך הנגשת מוסדות 

 :)נספח ג'(ינוך וביצוע העבודות הנדרשות. ממכתב זה עולה כי הח
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נמצא כי למרות ההגדרה להחלה הדרגתית של התאמות הנגישות הנדרשות, 

[, העירייה טרם החלה בביצוע. זאת ועוד למרות 20.9.15במועד התכתובת ]

החלטה בוועדת התקשרויות בנושא התקשרות עם יועץ נגישות חיצוני, לא 

סכם להעסקתו ולמעשה העירייה לא נערכה כיאות להנגשת מוסדות נחתם ה

 החינוך.

שעניינו החלה הדרגתית של  צו נגישותנשלח לעירייה  10.1.2016בתאריך  .9

התאמות נגישות מוסדות חינוך. הצו קובע החלה הדרגתית שתתפרס על פני 

ה ארבע שנים שנותרו לפי רשימה של בתי הספר ומועדי הנגשתם, כך שבכל שנ

מכלל מוסדות החינוך יעמדו בדרישות התקנות והחוק כאמור, עד למועד  25%

 .2019במאי  1-ה -בו תתקיים החובה להנגשה כללית במלואה בכל המוסדות

במכתב נאמר כי הפרת צו הנגישות תגרום להליך אכיפה נגדכם ]ראש העירייה,      

י הגשת כתב אישום מנכ"ל העירייה, מנהלת מחלקת החינוך[, העשוי להגיע לכד

 )נספח ד'(.פלילי, והכל בהתאם לקבוע בחוק 

 28.10.15הביקורת העלתה כי בעקבות מכתב התראה לפני צו נגישות מיום       

מאת הנציבות בדבר הפרת תקנות שוויון  14.3.2016ולאחריו מכתב נוסף מיום 

ין התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בני -זכויות לאנשים עם מוגבלות

, השיבה היועמ"ש לעירייה במכתב בו פרטה שוב את הנטען על ידי מנכ"ל קיים

העירייה בדבר הבחירות המיוחדות לראשות העירייה, כניסת ראש העירייה 
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והמנכ"ל לתפקידם וכן פירוט פעולות ההנהלה החדשה ותחילת ביצוע  בנושא 

 ההנגשה.

שנתית להנגשת העיר מיום למכתבה אל הנציבות צרפה עותק מהתוכנית הרב       

5.2.2016. 

עוד כתבה  היועמ"ש לעירייה כי הוצאת צו נגישות כנגד העירייה, בנסיבות       

המתוארות, אינה מוסרית ואינה מאפשרת את הזמן הדרוש להנהלת העירייה 

החדשה לעמוד בתוכניות שהחלה להפעלתן. הוצאת צו נגישות שכזה, אינו אלא 

ראוי בנסיבות העניין. בסיכומו בקשתה לשקול את  כלי להפעלת לחץ בלתי

 .)נספח ה'(הדברים ולקבוע כי אין מקום להוצאת צו נגישות כנגד העירייה 

בתגובה למכתבה של היועמ"ש לעירייה והבהרות בשיחה טלפונית עם עו"ד       

 :)נספח ו'(מהמחלקה המשפטית, נתקבלה תשובת הנציבות 

 

 
 

 15%מבנה ציבור אחרים שהם  5לעירייה לתעדף נמצא כי הנציבות אפשרה 

מסך מבנה הציבור הקיימים אשר יהיו בבחינת "מנת ההנגשה הראשונה" 

 .6/2015י התקנות הינה עד לתאריך פ-שחובה להנגשתם על

עוד עולה כי בתשובת הנציבות הובהר כי אין המדובר בהתאמות נדרשות 

דת לוחות זמנים כעולה להנגשת מוסדות חינוך אשר לגביהם יש לבצע הפר

 מהתקנות.
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נשלח  לעירייה מכתב התראה לפני צו  25.3.2015כך אירע לאחר שבתאריך     

נגישות מאת משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

בדבר נגישות לתחנות אוטובוס ומדרכות באור יהודה. נמצא כי בעקבות מכתב 

מנכ"ל העירייה דאז את גורמי העירייה ההתראה לפני צו הנגישות הנחה 

הרלוונטים, מח' תשתיות וביצוע ומח' שפ"ע לטפל בדחיפות בהנגשת תחנות 

האוטובוס ובהמשך לכך התקשרה העירייה עם יועץ נגישות לטיפול בהנגשת 

 תחנות האוטובוס ברחבי העיר.

מינתה העירייה את גב' נ.ש לתפקיד מנהלת קיימות,  2015בחודש דצמבר  .10

 <.4ישות ופרויקטים מיוחדים >נג

אחר המלצת הנציב להחלה הדרגתית של מבנה כשבע שנים ל - 2016בפברואר  .11

 שלבית להנגשת-ייה בחוזה עם יועץ, להכנת תכנית רבהתקשרה העיר -קיים 

מבנים ושירותים ציבוריים בעיר. בחוזה נקבע כי התכנית להנגשה תוגש 

 .2016לעירייה ביולי  

, פנתה מנהלת קיימות, נגישות ופרויקטים 2016צמבר נמצא כי בחודש ד .12

מיוחדים אל הנציבות בבקשה להחלפת תעדוף ביצוע הנגשה כללית של שם 

מוסדות חינוך, זאת מאחר ומשרד החינוך תקצב מוסדות חינוך בשונה 

מהתוכנית הרב שנתית שקבעה העירייה, ההרשאה התקציבית מוגבלת בזמן 

ת ספר בין המנו-אה מכך יש צורך להעביר בתיוכתוצ 2017עד חודש אוגוסט 

נה שנתית הספר[ בכל מ -השנתיות. עוד צויין בפנייה כי מספר המבנים ] בתי

 נותר, בעינו. כמוכן צורפה גם התוכנית הרב שנתית המעודכנת.

נמצא כי העירייה לא בצעה את התאמות הנגשת מוסדות החינוך במנות        

ה מהנדרש בתקנות וכעולה מהתוכנית הרב השנתיות כפי שהתחייבה כעול

 שנתית כפי שהוכנה על ידה.

 

 

 

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 הנגשת מוסדות חינוך 

 2018 -2015ו לביקורת על ידי מחלקת החינוך,  בשנים על פי הנתונים שהועבר .13

 7,086  2015דים ובהם למדו :  בשנת ספר וגני יל -בתי  86 - 83בעיר  פעלו

, שנת הלימודים תשע"ח 2017תלמידים, בשנת  7,156 2016תלמידים, בשנת 

 7405, שנת הלימודים תשע"ט התחנכו בעיר 2018תלמידים ובשנת  7253

 תלמידים.

שוויון זכויות נקבע כי הוראות הנגישות הנוגעות למוסדות החינוך  בחוק .14

ושירותי החינוך יוחלו בהדרגה ובפריסה שווה על פני שנים עד לסיום המלא 

 . 2019במאי  1(, לא יאוחר מיום 100%)

לב ולמעט גני 19יף כהגדרתו בסע -לחוק קובע כי בכל מוסד חינוך 1לג19סעיף  .15

ת מסוימות בלבד בבניין המרכזי במוסד: בניית ישויבוצעו התאמות נג -ילדים

 הנגשה כללית של מוסד חינוך"(." -פיר מעלית ובניית שני תאי שירותים )להלן

כן נקבע כי בעלי מוסדות חינוך יגישו לשר החינוך מדי שנה דוח בדבר הנגשת 

מוסדות החינוך ושירותי החינוך שבוצעה בשנה החולפת. חובה זו הוחלה 

 מועד פרסום תקנות נגישות במוסד חינוך קיים. 2011מספטמבר 

הביקורת העלתה כי העירייה לא נערכה כיאות לביצוע החלה הדרגתית של 

 מוסדות החינוך כנדרש בחוק ובתקנות.

נשלח לעירייה מכתב התראה לפני צו נגישות מאת  3.8.2015נמצא כי בתאריך  .16

חלה הדרגתית של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא ה

 התאמות נגישות למוסדות חינוך.

שעניינו החלה הדרגתית של  צו נגישותנשלח לעירייה  10.1.2016בתאריך  .17

התאמות נגישות מוסדות חינוך. הצו קובע החלה הדרגתית שתתפרס על פני 

ארבע שנים שנותרו לפי רשימה של בתי הספר ומועדי הנגשתם, כך שבכל שנה 

ינוך יעמדו בדרישות התקנות והחוק כאמור, עד למועד מכלל מוסדות הח 25%

 .2019במאי  1-ה -בו תתקיים החובה להנגשה כללית במלואה בכל המוסדות

 הצו מפרט את העקרונות הבאים:

 1.5.16רבע ממוסדות החינוך יעמדו בדרישות ההנגשה הכללית עד ליום  .א

(25%.) 
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 1.5.17ת עד ליום מחצית ממוסדות החינוך יעמדו בדרישות ההנגשה הכללי .ב

(50%.) 

שלושה רבעים ממוסדות החינוך יעמדו בדרישות ההנגשה הכללית עד ליום  .ג

1.5.18 (75%.) 

 1.5.19כלל מוסדות החינוך יעמדו בדרישות ההנגשה הכללית עד ליום  .ד

(100%.) 

הביקורת העלתה כי העירייה לא קיימה את העקרונות אשר נקבעו בצו 

ביקורת, העירייה לא בצעה התאמת נגישות ההנגשה. נמצא כי עד למועד ה

 כללית אפילו לא במוסד חינוך אחד.

הביקורת בקשה לבחון עם מנכ"ל העירייה האם נעשתה פנייה מאת העירייה,  .18

לרבות לשכתו או מי מטעמו בבקשה מנציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות 

ות במטרה להאריך את מועדי גמר ביצוע המנות השנתיות של הנגשת מוסד

החינוך. הביקורת העלתה כי העירייה לא פעלה מול הנציבות בעניין הצו וזאת 

למרות העובדה  שהעירייה לא קיימה את העקרונות שנקבעו בצו הנגישות 

 .2018, 2017, 2016בחלוף השנים 

צו הביקורת מציינת כי בעקבות הערתה וממצא הביקורת לגבי קיומו של  .19

החלה הדרגתית של התאמות הנגישות בנושא  10.1.2016מיום  הנגישות

כרת בצו הזמנים המוז -במוסדות חינוך, מצאה לנכון, בשל מגבלות לוחות 

הנגישות, להסב את תשומת לב מנכ"ל העירייה, המחלקה המשפטית, מנהלת 

 מח' החינוך ומנהלת קיימות ונגישות, ואף לפני סיום הליך הביקורת. 

ך הכנת בקשה  מהנציבות להארכת בעקבות פועלה זה, פתחה העירייה בהלי

 תוקף כניסת מועד צו הנגישות לתוקף.

בהתייחסותה לביקורת מסרה המחלקה המשפטית כי במענה לצו הנגישות 

וכנה בקשה להארכת מועד כניסה ה, 2019מאי 1 -אשר צפוי להיכנס לתוקף ב

לתוקף של צו הנגישות החלה הדרגתית של התאמות נגישות מוסדות חינוך. 

[ 9.1.19. הבקשה ]נכון ליום 2020דצמבר  1ה המבוקשת הינה עד ליום הארכ

 טרם נחתמה והינה עדין בגדר טיוטה.
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הביקורת ביקשה וקבלה רשימת סטטוס עדכנית לכלל מוסדות החינוך בהם  .20

נדרשה לבצע התאמת נגישות כללית. להלן הנתונים כפי שנמסרו מאת מנהלת 

 מח' קיימות ונגישות:

 

 

מוסד שם ה מס"ד
 החינוכי

ביצוע  נושא ההנגשה              
סקר 

 נגישות

 הערות

בניית 
פיר 

 מעלית

הנגשת 
תאי 

 שירותים

הנגשת 
דרכי 

גישה 
 ומעברים

  

ביה"ס  .1
 סעדיה גאון

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

מסכים ברנקו  .2
 וייס

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

    וצעלא ב לא בוצע לא בוצע 'ח-יובלים ז' .3

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע יובלים ט' .4

    בוצע בוצע לא בוצע ב'י -יובלים י' .5

מכתב מאליהו  .6
 בנות

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

מכתב מאליהו  .7
 בנים

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

ביה"ס  .8
היסודי אור 

 חנה

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

בית הספר  .9
התיכון אור 

 ה )אורות(חנ

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

ביה"ס  .10
היסודי אור 

 אבנר

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

ביה"ס  .11
התיכון אור 

 אבנר

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

ביה"ס בית  .12
 אקשטיין

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

ביה"ס  .13
 אלונים

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע
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ביה"ס  .14
 סביונים

    לא בוצע לא בוצע בוצע לא

בית הספר  .15
התיכון בית 

יעקב )מסכים 
 לשעבר(

    לא בוצע לא בוצע לא בוצע

ביה"ס  . 16
היסודי אהוד 

 מנור

בוצע  
באגף 
 החדש

    בוצעה
הנגשה 

במסגרת 
בניית 

 אגף חדש
ביה"ס  .17

 היסודי שיזף
יבוצע  

באגף 
 החדש

    בוצעה
הנגשה 

במסגרת 
בניית 

 אגף חדש
יחידה ה . 18

 לקידום נוער
מבנה חד    לא בוצע לא בוצע ל.ר

 קומתי
 

 
 הערות

 
קיים סקר נוסף, של המיקום הקודם של ביה"ס  -בי"ס תיכון בית יעקב .20.1

 ברח' משה חייק. 

(, לכן 2019מוסדות החינוך הבאים שייכים למנה השנתית האחרונה ) .20.2

ועם התקדמות  2019, לקראת טרם הוכן סקר עבורם, יבוצע בקרוב

 נגשת שאר מבני החינוך:ה

 המכינה הקדם צבאית. 

  התייחסותה למוסד זה ציינה מנהלת קיימות ב -ישיבת ברכת יצחק

ונגישות כי הישיבה פועלת במבנה השייך לעירייה, נבדקת זכאות 

העירייה להשתתפות משרד החינוך בעלות הנגשה כללית. להבנתה 

ם בוצע סקר ממנהל נכסי העירייה, המבנה מיועד להריסה ולכן טר

 נגישות.

' ידי מנהלת מח-מעיון בטבלה וכעולה מהנתונים כפי שנמסרו לביקורת על .21

קיימות , נגישות ופרויקטים מיוחדים, העירייה טרם ביצעה את ההתאמות 

 הנדרשות להנגשת מוסדות חינוך, כמתחייב בתקנות הנגשת מבנה  חינוך קיים.
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מוסדות החינוך למעט המוסדות נמצא כי העירייה ביצעה סקר נגישות ב       

 בהערות. 20.2המפורטות בסעיף 

נמצא כי טרם בוצעו ההנחיות כמתחייב מתוקפו של צו הנגישות וכי מועד        

 הביצוע הנדרש חלף, ופעולות העירייה הינן באיחור של כשלוש שנים.

גיבשה העירייה באמצעות יועץ נגישות חיצוני ובשיתוף  2016בחודש פברואר  .22

יה, מנכ"ל העירי -רמי העירייה האחראים על התחומים הרלוונטיים לתוכניתגו

אגף ההנדסה, מנהלת קיימות ונגישות, מח' החינוך, מח' הרווחה, מח' תשתיות 

נתית להנגשת העיר, מבני ציבור עירוניים שתוכנית רב   -וביצוע ואגף שפ"ע

 .תוכנית רב שנתית להנגשה"(" -והמרחב הציבורי הפתוח )להלן

התוכנית מציגה סדר קדימויות להנגשת מתקנים ואתרים בכל אחד        

מהתחומים, לרבות מוסדות חינוך. התוכנית קובעת עקרונות ושנת יעד 

להשלמתה, ומציעה "מתווה פעולה שיבטיח את יישומה באופן מלא, יעיל 

 ומקצועי".

תאמות הנדרשות הביקורת העלתה כי בעניין יישומה של התוכנית להשלמת הה       

להנגשת מוסדות חינוך קובעת התוכנית כי שנת היעד שנקבעה הינה שלוש 

 שנים מאוחר יותר מהמועד שנקבע בחוק.

 התוכנית מפרטת "מנות שנתיות" לביצוע בכל אחת מהשנים עד למימושה. .23

הביקורת העלתה כי העירייה לא עמדה ביעדי התוכנית הרב שנתית אשר היא        

מה. עולה כי העירייה באיחור של ארבע שנים מאוחר יותר הגדירה לעצ

מהקבוע בחוק ואף לא עמדה בהנחיות צו הנגישות אשר הוגש נגד נושאי משרה 

 בעירייה.

בתוכנית( קובעת "צעדים ראשונים הנדרשים  9התוכנית הרב שנתית )סעיף  .24

 לקראת יישומה:

מארבעת תחומי  מינוי ממונה עירוני ומנהל פרוייקט עירוני עבור כל אחד .א

 התוכנית. 

נמצא כי העירייה לא מינתה ממונה עירוני ומנהל פרוייקט עבור כל אחד 

 .מארבעת התחומים

קידום תוכניות להנגשת מוסדות והאתרים הכלולים במנת הביצוע של שנת  .ב

 . 2017וף שנת , עד ס 2016-2015
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ם נמצא כי העירייה לא קדמה תוכניות להנגשת מוסדות החינוך הכלולי

במנות אשר הוגדרו הן על ידה והן על ידי הנציבות כפי שפורטו בצו 

 הנגישות.

הגשת היתרי  –קידום תכנון פרוגרמטי להנגשת כל בתי הספר, ולפי הצורך  .ג

. הביקורת ביקשה 2016בניה לעבודות נגישות טעונות היתר, עד סוף שנת 

 . שיוגשו לעיונה כל תיקי התכנון הקיים וסטטוס השלבים לביצוע

( העירייה טרם  2018נמצא כי  נכון למועד הביקורת, )חודש דצמבר 

קדמה תכנון פרוגרמטי להנגשת מוסדות חינוך, וטרם הבשילו השלבים 

להכנת תיק הנדסי/בניין לרבות תוכניות הגשה לוועדה לתכנון ובניה 

לצורך בקשת התרי בניה לעבודות נגישות טעונות היתר, ואפילו לא עבור 

 .וכי אחדמוסד חינ

 

לחוק שוויון זכויות נקבע כי בעלים של מוסדות חינוך יגישו לשר  2לג19בסעיף  .25

החינוך תכנית מפורטת בדבר הנגשתם הבסיסית של מוסדות החינוך 

שבבעלותם ושל שירותי החינוך שהם נותנים, זאת עד שישה חודשים מיום 

 .27.3.12פרסום התקנות המצוינות לעיל, דהיינו עד 

ביקורת העלתה כי העירייה לא הגישה למשרד החינוך תכנית המפרטת את ה       

 דרכי הנגשתו והתאמתו של מוסדות החינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידה.

לא בצעה את ההתאמות הנדרשות להנגשת מוסדות  העירייה כי הועלה עוד       

 לא גם אהחינוך, מבנה קיים, בהתאם למנה ההדרגתית השנתית הנדרשת וממל

 .התקנות פרסום מאז שחלפה בשנה בתחומה חינוך מוסדות הנגשת על דיווחה

 

בהתייחסותו לביקורת השיב מנכ"ל העירייה כי תהליך הנגשת מבנה חינוך 

וציבור הוא ארוך וסבוך, הכולל מינוי של מספר רב של יועצים. על מנת לעמוד 

רשת היערכות בכל דרישות החוק בנוגע להתקשרות עם בעלי מקצוע, נד

עירונית מקיפה האורכת זמן רב מהצפוי. בתקופה הקרובה תושלם התשתית 

 הביצועית ויחל שלב היישום בהתאם לתוכנית שהוגדרה.

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 מבקר העירייה, ... ביקורת של למועצה, ולא יפרסם ממצא 



121 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 

 .5.12.2018מדרגות כניסה , צולם בתאריך  –בית הספר היסודי אור חנה  

 

 

 

 

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 .5.12.2018דרגות לקומה שנייה, צולם בתאריך מ -אורותבית הספר 
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 .5.12.2018ניסה מזרחית, צולם בתאריך כ -בית הספר סביונים

 



124 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 
 .5.12.2018דרגות כניסה, צולם בתאריך מ -בית הספר סעדיה גאון
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הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של  

 המוסד החינוכי

ערכת החינוך זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד תלמיד במ .26

בו כפועל יוצא של הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות, בפרק 

החינוך. ואולם, מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכיו של התלמיד 

ד הוא בדרך כלל ממושך, ויש חשש שהילד יגיע בפתיחת שנת הלימודים למוס

החינוכי ויגלה כי אינו מונגש לצרכיו, משרד החינוך מאפשר, לאחר שתיאם את 

ההוראות הבאות מול מרכז השלטון המקומי ומול נציבות שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות, רישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים. זאת כדי 

תחיל שתהליך ההנגשה של המוסד החינוכי שהם מיועדים להשתבץ אליו י

במועד מוקדם יותר ואפשר יהיה לסיימו טרם פתיחת שנת הלימודים שבה 

 הילד אמור להתחיל ללמוד במוסד.

פרסם משרד החינוך חוזר מנכ"ל אשר בא להסדיר את  2011בחודש נובמבר  .27

 להנגשה הזקוקים מיוחדים צרכים בעלי הנוהל להקדמת הרישום לילדים

 בעל חובה לימוד בגיל לילד פרטנית ותבנגיש מדובר) החינוכי המוסד של פיזית

 <.2>  2012  בינואר 1-מ תוקפו של החוזר: החל (.מיוחד צורך

 שנת לתחילת הקודמת השנה של יוני בחודש להיעשות יכול המוקדם הרישום .28

 המועד לפני חודשים 15  יתבצע הרישום, כלומר. ללמוד יחל בה הלימודים

 לרשום יהיה ניתן 2017 יוני ודשבח, לדוגמה. הלימודים תחילת של המשוער

 להתחיל אמור התלמיד אם נגישות להתאמת הזקוק תלמיד חינוך למוסד

 .(2018ספטמבר ) ט"תשע הלימודים בשנת ללמוד

, ילדים לגני רישום: שלב כל עבור לבצע ניתן חינוך למוסד מוקדם רישום       

 לחטיבת יסודי פרס מבית כגון) מוסדות בין במעברים רישום', א לכיתה רישום

 .וכדומה דירה מעבר(, תיכון ספר לבית ביניים ומחטיבת ביניים

הביקורת העלתה כי מחלקת החינוך לא פעלה ולא נערכה לביצוע רישום        

מוקדם. המחלקה לא פרסמה את הזכות בקרב ההורים ו/או התלמידים, לא 

 נקבע נוהל להסדרה וכן לא נערכו טפסי רישום מתאימים.

(, 2012ואר שבע שנים )ינ-זאת ועוד, למרות כניסתו לתוקף של החוזר מלפני כ       

במחלקה לא הטמיעו את חוזר המנכ"ל על כל המשתמע מקיומו, לרבות 

 פרסומו בקרב המנהלים הרלוונטיים.
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בהתייחסותה לביקורת ובמענה לשאלתה, הפנתה מנהלת החינוך את הביקורת 

 של העירייה.למנהלת מחלקת קיימות ונגישות 

 :בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת מחלקת קיימות ונגישות כי

אני נדרשת לסוגיית הרישום המוקדם, למרות שמדובר בהנגשה פרטנית 

החינוך, מאחר והתברר לי לפני כשנה וחצי, כי  ]מחלקת[ שבאחריות אגף

והחלטתי לקדם יצירת תשתית לביצוע  ]במחלקה[הסוגייה אינה מוכרת באגף

ת הנושא נגישות להסדר-רווחה-קידום שת"פ חינוך –רישום המוקדם, דהיינו ה

 באמצעות חשיבה, כתיבת נוהל, ייצור מסד נתונים וכיוצ"ב.

. שוחחתי על ]מנהלת מח' החינוך דאז[ התחלתי בכך בשלהי תקופת תמר חכימי

כך עם דלילה כשנכנסה לתפקיד וטרם סגרנו איך נתקדם בשל העומס המוטל 

 לנושא, תסייע להתקדם מהר יותר. ]רפרנטית[ ה שכניסת מרבואני מקועליה. 

התכנית שלי, היא להקים מסד נתונים על בסיס מידע מהרווחה והחינוך, 

 שיאפשר לנו:

 .לפנות ישירות למשפחות מבעוד מועד ולהזמינן לביצוע רישום מוקדם •

ורים להתכונן מראש, הן תקציבית והן ביצועית, למעברי תלמידים וה •

 .עם מוגבלות בין מסגרות החינוך )מגן לבי"ס יסודי וכן הלאה(

, מסד נתונים כזה אינו קיים ברשויות אחרות, למיטב ידיעתי עוד מסרה כי

 ונצטרך "להתגלח" על עצמנו בהקמתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

קבע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנ170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 הנגשה פרטנית

תלמיד עם מוגבלות זכאי לנגישות לד. נקבע כי 19בחוק שוויון זכויות, סעיף  .29

י למקום שהוא מוסד חינוך או גן ילדים, לפי הענין, ולשירות חינוך הניתן על יד

ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן  גן –אותו מוסד; בסעיף זה, "גן ילדים" 

ילדים בבעלות רשות חינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק החינוך 

 המיוחד.

-נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  2018בחודש אוגוסט  .30

 התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.

נגישות בקשר לכל  תקנות לפי סעיף זה יכללו הוראות בדבר ביצוע התאמות

 אחד מאלה:

 התקנת מעלית נגישה בבנין מרכזי אחד, למעט לענין גן ילדים; (1)

בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה בבנין  (2)

 המרכזי;

הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבנין המרכזי, בין  (3)

ם ודרכי הגישה לחצר ולאולם הספורט הבנין המרכזי למבנים הסמוכי

 ולרבות כבשים בדרכי הגישה;

אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראיה ובשמיעה, לרבות התקנת  (4)

 אמצעי עזר ושירותי עזר;

התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן סביר  (5)

 במוסד החינוך או בגן הילדים בו הוא לומד.

וגן ילדים יבצעו את התאמות הנגישות בעבור תלמיד הלומד מוסד חינוך 

במוסד החינוך, בעבור ילד הרשום במוסד החינוך והעתיד ללמוד בו ובעבור 

הורה כאמור בסעיף קטן )ג(, מיד לאחר המועד שבו נודע לראשונה למוסד 

 החינוך, או לגן הילדים, לפי הענין, על רישומו של התלמיד במקום.

כי  העירייה לא החלה בביצוע התאמות נגישות בבתי הספר  הביקורת העלתה

בהם קיימת יותר מקומה אחת לרבות התקנת פיר מעלית וממלא לא בוצעה 

הנגשה פרטנית אשר במסגרתה הותקנה מעלית כמתחייב בתקנות )למעט באגף 

 החדש אשר נבנה בביה"ס אהוד מנור ושיזף(.
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הנדרשות אשר במסגרתן כן העלתה הביקורת כי טרם הושלמו ההתאמות 

הותקנו תאי שירותים נגישים במבנה המרכזי בבתי הספר, אחד לנשים ואחד 

 לגברים.

כח של ארגון -הופנתה לעירייה תלונה מאת בא 2018נמצא כי בחודש אוקטובר 

בית אקשטיין אשר מפעיל ומנהל את בית הספר בית אקשטיין בעיר,  בטענה כי 

ם בוצעו התאמות הנגישות הפרטניות עד כה ולמרות פניות קודמות טר

 )נספח ז'(.הנדרשות וזאת לאור דרישת הורה לתלמיד הלומד בבית הספר 

בהתייחסותה לביקורת מסרה מנהלת מחלקת החינוך כי לעניין הנגשת הכניסה 

טיין לה נזקק הורה עם מגבלה כי חרף העובדה שמדובר הספר בית אקש-לבית

ט לבצעה במסגרת הנגשה כללית, דהיינו בהנגשה פרטנית על פי החוק, הוחל

במימון העירייה  )ולא מתקציב משרד החינוך( וזאת בסיכום דברים בין מנכ"ל 

 העירייה ורכזת הנגישות.

 

כיתות והנגשת גנים  -אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראיה ובשמיעה

 לתלמידים חרשים וכבדי שמיעה:

ה של החינוך הרגיל או החינוך תלמיד עם לקות שמיעה הלומד בגן או כית .31

 המיוחד, זכאי להנגשה אקוסטית של כיתתו.

 תהליך מימוש הזכאות:      

מהרגע שנודע לרשות המקומית על תלמיד עם לקות שמיעה הלומד, או עתיד  .32

ללמוד בתחומה, עליה לזמן, מטעמה, יועץ אקוסטי וקלינאי/ת תקשורת 

 .מהמרכז הטיפולי הנותן שירות לאותו התלמיד

היועץ והקלינאי/ת יבקרו עם נציג הרשות המקומית, במסגרת החינוכית בה        

לומד או עתיד ללמוד התלמיד )לאחר ועדת השמה או ועדת שילוב(, יחד עם 

 מנהל/ת המסגרת, לקביעת מיקום הכיתה המונגשת וההתאמות הנדרשות.

תאמות, ייקבע עפ"י דוחות היועץ האקוסטי והקלנאי/ת ובהתאם לעלות הה       

 די הקלינאי/ת.י-סדר העדיפות של ההתאמות על

ידי -הרשות המקומית תגיש טופס בקשה לאישור ביצוע ההנגשה, חתום על

 הקלינאי/ת לאגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך.

פרסם אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך מסמך בדבר קבלת  2008בחודש מאי  .33

 <.3פיזית וחושית במוסדות חינוך>תקציב וסיוע לעניין סידורי נגישות 
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 5%)מהם ₪  30,000נמצא כי משרד החינוך מאשר השתתפות עד לסך        

ליועצים( עבור הנגשה אקוסטית של הגן או הכיתה. חובת הביצוע היא על 

 הבעלים של מוסדות חינוך, הרשות המקומית.

אקוסטית כפי  לביקורת הוצגו מספר דוגמאות לבקשות לתקצוב התאמת כיתה       

 שהועברו ממחלקת החינוך בעירייה למשרד החינוך.

ריכוז וניהול ביצוע ההתאמות בפועל הינן בטיפול מחלקת תחזוקת מוסדות        

 חינוך.

הביקורת העלתה כי בהעדר הליך רישום מוקדם אשר במסגרתו תינתן לעירייה  .34

ר בהן אורכה להכנה ולהתאמת הנגשת הכיתות האקוסטיות הנדרשות, אש

עתידים התלמידים בעלי לקות חושית ללמוד, נפתחת שנת הלימודים 

התלמידים מתחילים ללמוד וזאת מבלי שבוצעו התאמות הנגשת כיתת 

 הלימוד או גן הילדים.

בהתייחסותו לביקורת מסר מנהל מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך כי משך        

 ימי עבודה, 3-4ינו הזמן הממוצע הנדרש להתאמות כיתה אקוסטית אחת  ה

וכי אחד החסמים בהנגשת כיתות אקוסטיות במוסדות  החינוך, לרבות גני 

הילדים, הינה העובדה כי המוסדות בפעילות רצופה בה שוהים תלמידים 

 בשעות הפעילות ובהן לא ניתן לבצע עבודות התקנה ותחזוקה.

 תקצוב ומימון

, את הנוהל בדבר תקצוב <, כאמור לעיל3> 2008משרד החינוך פרסם במאי    .35

הנגשה  כללית והנגשה פרטנית של בתי ספר שבהם לומדים תלמידים בעלי 

מוגבלות. נוסף על הנוהל פרסם המשרד הנחיות לרשויות המקומיות בנוגע 

לאופן קבלת תקציב סיוע להסדרת סידורי נגישות במוסדות חינוך. בהנחיות 

המסמכים שיש לכלול בבקשה , פורטו 2011אלה, שעודכנו לאחרונה בנובמבר 

לקבלת התקציב, ובהם מסמכים שמצוין בהם פירוט טכני של הפתרונות 

המוצעים להנגשת המוסד החינוכי ותכניות מעשיות לביצוע. בהנחיות נקבע כי 

 תכנון סידורי הנגישות ייעשה בידי אדריכל רישוי או מהנדס רישוי ויאושר בידי

 מורשה נגישות מבנים ותשתיות.

עוד נקבע בהנחיות כי לאחר בחינת מסמכי הבקשה ימציא משרד החינוך        

לרשות המקומית התחייבות תקציבית להנגשת בית הספר. עם קבלת 
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ההתחייבות התקציבית רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז ולהתקשר עם 

 קבלן לביצוע ההנגשה. 

קורת כי השתתפות מנהלת קיימות, נגישות ופרויקטים מיוחדים מסרה לבי       

 פר.ס-לבית₪  110,000משרד החינוך בעלות הנגשה כללית הינה 

הממלכתיים,  -משרד החינוך מממן את ההנגשה הפרטנית של כל בתי הספר        

העירוניים והפרטיים. נקבע כי את הגשת הבקשות לתקצוב ההנגשה תגיש 

של משרד הרשות המקומית בלבד, כי לזכותה תירשם ההתחייבות הכספית 

החינוך להנגשה, וכי היא שתפקח על ביצוע ההנגשה ותדאג לקבל את מלוא 

 התקציב הנדרש למימונה.

  

 )נספח ט'(: להלן נתוני התחייבות תקציבית להנגשה כללית מול נתוני ביצוע

התחייבות 

תקציבית 

משרד 

 החינוך

תקציב 

 מאושר

 בש"ח

מספר 

 התב"ר

תאריך 

 פתיחה

ביצוע עד 

31.12.2017 

וע ביצ

בשנת 

2018  

ביצוע 

מצטבר 

 % -ב

יתרה 

 לביצוע

 בש"ח

2014/64/067 660,000 1314 2014 29,484 0  630,516 

2014/64/068 660,000 1315 2014 16,848 0  643,152 

 1,273,668 3.51  46,332   1,320,000 סה"כ

 

העביר משרד החינוך התחייבות  2014הביקורת העלתה כי בחודש יוני  .35.1

הנגשה לעירייה עבור ₪  660,000ך ס-( על2014/64/067) תקציבית

 של שישה בתי ספר כמפורט: כללית

 .אלונים 

 .סעדיה גאון 

 .סביונים 

 פר אחר(.ס-הדרים )נתבקשה החלפה לבית 

 .אור חנה 

 .אור אבנר 
חודשים. נמצא כי העירייה לא ממשה את  6 -תוקף ההתחייבות הינה ל

ולאחר פניות למשרד ההתחייבות התקציבית האמורה במועדה 

. עולה 31/8/2017החינוך, נאות זה להאריך את ההקצבה עד לתאריך 
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כי העירייה לא ממשה הקצבה זו גם בהגיע מועד הארכה. נמצא כי 

האריך משרד החינוך את ההתחייבות  2017בחודש אוקטובר 

, 2018חודשים נוספים,  עד לחודש אפריל  6 -התקציבית האמורה ל

עבור חמישה בתי ספר, ₪  550,000 -צומצם ל אך הסכום הכספי

 פחות.₪  110,000כלומר 

, העירייה לא 2018נמצא כי גם בהגיע מועד האורכה הנוספת, אפריל 

ממשה את ההתחייבות התקציבית מאת משרד החינוך להנגשת 

 מוסדות החינוך. 

העביר משרד החינוך התחייבות  2014הביקורת העלתה כי בחודש יוני  .35.2

הנגשה לעירייה עבור ₪  660,000ך ס-( על2014/64/068)תקציבית 

 של שישה בתי ספר כמפורט: כללית

 .)תיכון יובלים )חט"ב וחטיבה עליונה 

 .בית אקשטיין 

 ברנקו וייס.-מסכים 

 בנות.-מכתב מאליהו 

 בנים. -מכתב מאליהו 
מצא כי העירייה לא ממשה את חודשים. נ 6 -תוקף ההתחייבות הינה ל

יבית האמורה במועדה ולאחר פניות למשרד ההתחייבות התקצ

.  נמצא כי 31/8/2017החינוך הוארכה ההתחייבות עד לתאריך 

העירייה לא ממשה את ההתחייבות התקציבית האמורה במועדה 

ולאחר פניות חוזרות למשרד החינוך, נאות זה להעריך את ההקצבה 

עד . עולה כי העירייה לא ממשה הקצבה זו 31/12/2018עד לתאריך 

 למועד הביקורת.

אגף זה"ב,  -נשלח מכתב ממשרד החינוך 2018נמצא כי בחודש ינואר  .35.3

נגישות ואורח חיים בטוח  אל ראש העירייה בנושא הנגשת מוסדות 

חינוך בו צוטטה החובה החלה על הרשות המקומית מכוח החוק לפעול 

להנגשה כללית במוסדות החינוך הקיימים. כן ציין והביא לידיעתה כי 

העירייה טרם ניצלה את התקציב שאושר להנגשת חמישה מוסדות 

 .)נספח ח'(חינוך: אלונים, סביונים, סעדיה גאון, אור אבנר ואור חנה 

הביקורת העלתה כי הטיפול בהתחייבות התקציביות אשר נתקבלו  .35.4

ממשרד החינוך, נעשה במשך תקופה בקרב מספר גורמים שונים 
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דות חינוך, מחלקת קיימות, נגישות בעירייה כגון מחלקת תחזוקת מוס

ידי לשכת ראש העירייה אשר פנו  אל -ופרויקטים מיוחדים והן על

 משרד החינוך בבקשה להאריך את תוקפן של ההתחייבויות.

  וככל הידוע ל, היות ומדובר בתב"רחשב מח' החינוך מסר לביקורת כי  .35.5

 .מטפלת בתהליךאשר  מנהלת תחום תבר"ים שבגזברות היא

ההתחייבויות התקציביות ת תחום תבר"ים  מסרה לביקורת כי מנהל

דואגת  והיאמאושרות ע"י משרד החינוך  הממשרד החינוך מגיעות אלי

לאחר ביצוע . הפנים.( שרדאישור מור )אישור מועצה, "לפתיחת תב

טפסים לאישור מנהל הפרויקט שבאחריותו למלא  יםעברוהעבודה מ

 הל ידע  הדיווח נשלח ההחזר. את הטפסים הנדרשים ע"מ לקבל את

 למשרד החינוך לבדיקה וקבלת החזר .

דואגת  היאלאחר קבלת ההחזר  .הבכל השלבים המעקב נעשה על יד

 ר."לסגירת התב

, זו לאור ממצא הביקורת הערתה בעקבות כי מציינת הביקורת .35.6

 הואיל אשר החינוך משרד אל מהעירייה פנייה נעשתה כך ובעקבות

התקציביות האמורות עד  ההתחייבויות שתי של תוקפן את להעריך

 .31.12.2019ליום 

 תקצוב הנגשה פרטנית

 5%)מהם ₪  30,000כאמור, משרד החינוך מאשר השתתפות מלאה ועד לסך  .36

ליועצים(  בהתאם לאומדן וכתב כמויות, עבור הנגשה אקוסטית של הגן או 

 שות המקומית. הכיתה. חובת הביצוע היא על הבעלים של מוסדות חינוך, הר

 

 :2018-2015להלן נתוני תקציב ) תברי"ים( להנגשה אקוסטית  לשנים           

מוסד 
 חינוך

מס' 
 התב"ר

תאריך 
 פתיחה

סה"כ 
תקציב 
מאושר 

 בש"ח

סה"כ 
ביצוע 
 בש"ח

מומש/ 
לא 

 מומש

שנת 
 ביצוע

 הערות

-בית

 אקשטיין

לא  0 90,000 2015 1324

 מומש
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₪  239,670 -הביקורת העלתה כי התחייבויות תקציביות על סך של כ .36.1

שנתקבלו ממשרד החינוך והועברו מקרנות הרשות לטובת הנגשה 

 אקוסטית של כיתות במוסדות החינוך, טרם מומשו.

מחלקת החינוך כי על פי עדכון מנהלת בהתייחסותה לביקורת מסרה מנהלת 

לא מומש במלואו משום שהעבודות  1325תבר"ים בגזברות, תב"ר מס' 

 הסתיימו בעלות נמוכה יותר ממה שתוקצב.

מקום מנהלת היחידה לטיפול בפרט במחלקת החינוך מסרה  -ממלאת .37

ושטיפולה בעת הזאת מתרכז  2018לביקורת כי היא החלה בעבודה בחודש יולי 

 

 

 

 יובלים

 מומש 46,221 106,221 2015 1325

 חלקי

יתרה  2015
של 

29,670 
 ש"ח

  2018 מומש 30,000 30,000 2017 1460

לא  0 90,000 - 1515

 מומש

טרם  -
אושר 
תב"ר 

 במועצה
  2015 מומש 61,262 61,262 2015 1326 אלונים

אהוד 

 מנור

  2015 מומש 33,577 33,577 2015 1327

  2018 מומש 150,000 150,000 2017 1462

גן 

 מרגנית

  2015 מומש 50,298 50,298 2015 1328

  2015 מומש 29,999 30,000 2015 1343 גן כלנית

גן 

 אופירה

  2015 מומש 30,001 30,000 2015 1344

ביה"ס 

 שיזף

  2018 מומש 30,000 30,000 2017 1461

לא  0 120,000 - 1514

 מומש

טרם  -
אושר 
תב"ר 

 במועצה
  2018 מומש 30,000 30,000 2017 1476 גן ורד

  2018 מומש 30,000 30,000 2017 1477 גן תאנה
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פול בבקשות פתוחות להנגשה פרטנית של תלמידים בעלי ליקויי שמיעה בטי

 עבורם נדרשות התאמות נגישות אקוסטיות בבתי הספר שם הם לומדים.

שנשלח לעירייה  3.4.2018מ"מ מנהלת היחידה הציגה לביקורת מכתב מיום         

, יפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים ט -מאת משרד החינוך מרכז חינוכי

בדבר התאמות אקוסטיות לתשע"ח. המסמך כולל נוהל הנגשה למנהלי 

רפת כן למסמך מצו-מחלקות חינוך ואחראי נגישות מטעם משרד החינוך. כמו

-רשימה שמית של תלמידים בעלי ליקוי שמיעה/חרשים שילמדו/לומדים בבתי

    )נספח י'(.ספר שבתחום העירייה עבורם נדרש להגיש בקשות להתאמות נגישות 

מ"מ מנהלת היחידה לטיפול בפרט הציגה לביקורת פירוט של בקשות שמיות        

וכן מענה באמצעות התחייבות תקציבית שנתקבלה ממשרד החינוך להנגשה 

 כמפורט:

שם בית 
 הספר

מספר 
 ההתחייבות

 כ"סה תאריך
 תקציב
 מאושר

 ח"בש

כתב 
כמויות 

 אומדן

 בש"ח

שם 
 התלמיד

 הערות

בית 

 אקשטיין

  נ.א 41,400 30,000 6.8.18 2018/24/914

 א.ס 63,600 90,000 6.8.18 2018/24/915 יובלים
 ל.מ
 ש.ל

 

 נ.ר 115,900 120,000 6.8.18 2018/24/913 שיזף
 נ.א

 א.א
 ש.ב.א

ראה 
סעיף 

37.1 

 

בקשת הביקורת לקבל את מסמכי יועץ האקוסטיקה אשר הועברו  .37.1

רש להנגשת כיתות למשרד החינוך הכוללים כתב כמויות ואומדן נד

הספר שיזף,  -אקוסטיות עבור ארבעת התלמידים הלומדים בבית

 הושלם. -נתקבלה ללא הנתונים
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 נתוני תלמידים בעלי מוגבלות 

על מנת שהרשות המקומית תוכל לוודא כי מבוצעת הנגשה פרטנית של  .38

מוסדות החינוך בתחום שיפוטה, רשמיים ופרטיים כאחד, שבהם לומדים 

ים בעלי מוגבלות, מן הראוי שיהיה ברשותה מאגר מידע מלא בנוגע תלמיד

 לאותם תלמידים. 

הביקורת העלתה כי במחלקת החינוך לא קיימים נתונים של תלמידים בעלי        

מוגבלויות פיזיות. מנהלת מחלקת החינוך מסרה לביקורת כי למחלקה אין 

הידוע לה אין שיתוף  נתונים על תלמידים בעלי נכויות. עוד מסרה כי ככל

במידע אודות תלמידים, תושבי העיר בין מחלקת הרווחה והשירותים 

 החברתיים לבין מחלקת החינוך.

בהתייחסותה לביקורת מסרה מנהלת מחלקת החינוך כי לאחר בדיקתה נמצא        

 9 כי במסגרת תלמידי חוץ בעלי נכות פיזית בשנת הלימודים תשע"ט ישנם :

ילדים  8 ות פיזית המוסעים למסגרות לימוד מחוץ לרשות וכןילדים בעלי נכ

בעלי מוגבלות חושית )שמיעה/ ראיה( אשר מוסעים ללמוד במוסדות לימוד 

 תלמידים. 17 מחוץ לרשות המקומית. סה"כ

 

 הודעת הרשות המקומית על זכאות להתאמות נגישות פרטניות לתלמיד או להורה  

]הורה או אדם אחר  12ינוך יודיע לרושםהתקנות קובעות כי מנהל מחלקת הח .39

ספר[, על זכותו שיבוצעו התאמות -הבא לרשום תלמיד לגן ילדים או לבית

נגישות לתלמיד או להורה שהוא אדם עם מוגבלות. הודעה כאמור תימסר יחד 

עם ההודעה על מועדי הרישום ברשות המקומית, הנשלחת למענו של הרושם, 

ה או בהירשמו לראשונה למוסד חינוך. בהגיע התלמיד לגיל לימוד חוב

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.

וגבלות על התקנות קובעות כי המנהל יפעל כדי ליידע הורים של תלמידים עם מ .40

זכותם לבצע רישום מוקדם וכן, כי אתר אינטרנט של הרשות המקומית יכלול 

 פרסום קבוע על הזכות לביצוע רישום מוקדם.

                                                           
 .9591-תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט 12
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הביקורת העלתה כי אתר האינטרנט של העירייה לא כולל פרסום בדבר הזכות       

 לביצוע רישום מוקדם כמתחייב בתקנות.

ור הממצא והערתה זו, הליקוי תוקן ובאתר הביקורת מבקשת לציין, כי לא       

העירייה באינטרנט, בפורטל החינוך, בקישוריות ל"הודעות ועדכונים" פורסמה 

הודעה להורים בדבר הזכאות לרישום מוקדם, לרבות מי זכאי וכיצד מבצעים 

 זאת.

בתקנות נקבע כי רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה חוברת מידע,  .41

וך ושתכלול הסבר על הזכאות להנגשה של מוסדות חינוך לפי שיכין משרד החינ

 סוגי ההנגשה המפורטים בתקנות ותיאור של סוגי ההנגשה האפשריים;

הביקורת העלתה כי באתר העירייה באינטרנט , בפורטל החינוך ישנו קישור        

 לדף מידע של משרד החינוך ובו פירוט סוגי הזכאויות בהתאם לסוגי ההנגשה.

התקנות קובעות כי במשרדי הרשות המקומית תמצאה חוברת בפורמט מודפס        

)ד( לתקנות נגישות השירות.  נמצא כי במחלקת 29ומונגשת בהתאם לתקנה 

 החינוך של העירייה לא קיימת החוברת האמורה.
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 המלצות -פרק ד

את וכנדרש בחוק לשם הנגשה כללית של מוסדות ש-על העירייה להערך ביתר .1

ינוך שבתום שיפוטה, לרבות הסדרת מקורת תקציב, תכלול התהליך הח

ומיסודו, התקשרות עם יועצים חיצוניים לתחום, קידום תוכניות בניין והתרי 

 בניה לעבודות הטענות היתר, ועוד.

תיקוף, אישרור וקידום השלבים בתוכנית הרב שנתית להנגשת העיר בפרק  .2

 מוסדות חינוך הנגשה כללית מבנה קיים.

מימוש וקיום העקרונות אשר נקבעו בצו הנגשה מאת הנציבות לזכויות לאנשים  .3

 אשר הוגש לעירייה. 10.1.2016עם מוגבלות מיום 

מינוי ממונה עירוני ומנהל פרויקט לריכוז, תכלול וקידום תחום הנגשת מוסדות  .4

 חינוך בעיר.

תוכניות פר להנגשה כללית לרבות קידום ס-קדום תכנון פרוגרמטי להנגשת בתי .5

בניין, הגשת בקשות להיתרי בנייה לעבודות נגישות טעונות היתר בהתאם 

 להוראות חוק התכנון והבנייה.

הכנת תוכנית המפרטת את דרכי הנגשתו והתאמתו של כל מוסד חינוך קיים  .6

 והגשתו לשר החינוך.

על מנהלת מחלקת החינוך לפעול כדי ליידע הורים של תלמידים עם מוגבלות על  .7

ם לבצע רישום מוקדם וכן לוודא שאתר העירייה באינטרנט יכלול פרסום זכות

 קבוע על הזכות לביצוע רישום מוקדם.

על מחלקת החינוך להערך ולפעול להקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים  .8

מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי בו הם עתידים ללמוד 

 ים.לפני המועד המשוער של תחילת הלימוד

על מחלקת החינוך לערוך נוהל להסדרת הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים  .9

מיוחדים הזקוקים להנגשה של מוסד החינוך בו הם עתידים ללמוד , לרבות 

 הסדרת ביצוע פעולות הנגשה הלכה למעשה במסגרת הנגשה פרטנית.

נוגע לש לקדם שיתוף פעולה בין מחלקות החינוך והרווחה  וליצור מאגר מידע ב .10

לתלמידים בעלי מוגבלויות ולדאוג להנגשה פרטנית של מוסדות החינוך שהם 

 עתידים ללמוד בהם.

לקבוע מנגנון ונוהל לפיקוח ומעקב אחר קבלת התחייבויות תקציביות ממשרד  .11

החינוך להנגשת מוסדות החינוך ומימושן בפועל בהתאם לתוכנית שנתית/רב 

 שנתית.
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ד כניסה לתוקף של צו הנגישות להחלה לפנות לאלתר בבקשה להארכת מוע .12

 .10.1.2016הדרגתית של התאמות נגישות מוסדות חינוך מבנה קיים מיום 

לערוך ולהכין במשרדי העירייה לרבות במחלקת החינוך חוברת מידע בפורמט  .13

)ד( לתקנות נגישות השירות, שתכלול הסבר  29מודפס ומונגש בהתאם לתקנה 

החינוך לפי סוגי הזכאות בהתאם לסוגי  על הזכאות להנגשה של מוסדות

 ההנגשה.
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 מסמכים ישימים –נספח א' 

 

 תאריך סימוכין מאת הנושא מס'

כתב מינוי לרכזת נגישות  .1
 מבנים תשתיות וסביבה

מנכ"ל 

 העירייה

 27.12.2012 

הקדמת הרישום לילדים  .2
בעלי צרכים מיוחדים 
הזקוקים להנגשה פיזית 

 של המוסד החינוכי

.ארגון 3 החינוך משרד

 3.10 -ומינהל

1.1.2012 

 -קבלת תקציב סיוע .3
סידורי נגישות פיסית 

 וחושית במוסדות חינוך

 -משרד החינוך

אגף בינוי 

 ותקצוב

10-12 21.5.2008 

כתב מינוי למנהלת  . 4
קיימות, נגישות 

 ופרויקטים מיוחדים

מנכ"ל 

 העירייה

 28.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו  ג)ו(: לא יפרסם170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 -מכתב מנכ"ל העירייה אל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -נספח ב'
 :התראה לפני צו נגישות
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 מכתב מהנדס העירייה: -שות מוסדות חינוךהתראה לפני צו נגי -נספח ג'
 
 



142 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 צו נגישות -החלה הדרגתית של התאמות נגישות מוסדות חינוך  -נספח ד'
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 מכתב היועמ"ש לנציבות: -מבנה ציבור קיים –התראה לפני צו נגישות   -נספח ה'
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פניית מכתב תשובת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ל -נספח ו'
 העירייה:

 
 

 



149 

 2018לשנת  13דו"ח מבקר העירייה מס' 

 

 

 

 

 :פניית בכ"ח ארגון בית אקשטיין בדבר הנגשת בית הספר –נספח ז' 
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 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח -נספח ח': מכתב משרד החינוך
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 דוח כספי לתב"ר: -נספח ט'
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 :משרד החינוך -שע"חת -כתב התאמות נגישות אקוסטיות מ -נספח י'
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 העירייההערות ראש 

נושא נגישות מוסדות חינוך והנגשה בכלל הינו בעל חשיבות עליונה בעיני  .1

והעירייה משקיעה משאבים רבים בכח אדם ובתקציבים בקידום נושא 

, לרכז ולהיות 2015זה, בכלל זה מונתה גב' נורית שולמן, עוד בשנת 

אחראית לכל נושא תוכניות העבודה, התכנון והביצוע של פעולות 

 ה.ההנגש

ידוע לי כי תהליך ההנגשה הינו מורכב וסבוך וכולל שילוב בין יועצים  .2

רבים כגון אדריכל, יועץ מעליות, יעוץ חשמל, יועץ בטיחות וכיוצ"ב, דבר 

הגורם להתמשכות התהליכים. יחד עם זאת, נעשתה עבודה רבה ברחבי 

העיר, הראויה לציון ולשבח, ואני מנחה את מנכ"ל העירייה ואת 

הנגישות, להמשיך ולפעול בכל דרך, להנגשת מוסדות חינוך  אחראית

 נוספים ברחבי העיר, עד סיום המלאכה בהתאם להוראות החוק.

אני מנחה את נורית שולמן לבחון את המלצות המבקר, וכלל שהינן  .3

פרקטיות לעבודה השוטפת, לאמצן כלשונן, או בהתאמות הנדרשות, על 

 .פי שיקול דעתה המקצועי
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 מבקר העירייה                      

 

 ביקורת

ביקורת מבקר המדינה 
  2017לשנת 

רכש טובין וניהול מצאי, טיפול "

 "נבחרי העירייה ולעובדיהבמתנות ל

 מעקב תיקון ליקויים

 

 4/2018דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים

 

 

 עמוד בנושא

 157 מבוא -פרק א

 159 מצאי ביקורת מעקב אחר תיקון הליקוייםמ -פרק ב
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 מבוא -פרק א

 כללי

רכש בדק משרד מבקר המדינה את נושא  2017 עד מרץ 2016 בחודשים נובמבר

. פול במתנות לנבחרי העירייה ולעובדיה בשלטון המקומיטובין וניהול מצאי, טי

 .2017 ממצאים פורטו בדו"ח המבקר אשר הופץ בחודש נובמבר ה

 ביקורת מעקב בנושא. הבוצע, 2018 בהתאם לתוכנית ביקורת מבקר העירייה לשנת

 , לסירוגין.2018דצמבר מאי ובחודש   הביקורת נערכה במהלך חודש 

 מטרת הביקורת

 ב אחר תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח מבקר המדינה.לבצע מעק

 מתודולוגית הביקורת

הביקורת ביקשה וקיבלה דיווח ממנכ"ל העירייה הן כיו"ר צוות תיקון הליקויים 

אביב במשרד -והן מתוקף הדיווח למשרד מבקר המדינה ולממונה על מחוז תל

 הפנים לאופן טיפול העירייה בתיקון הליקויים.

ותו לביקורת, צירף מנכ"ל העירייה את מכתבה של ראש העירייה כפי בהתייחס

 שדווח למשרד הפנים.
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 לכבוד
 מר רמי בן סעדון

 מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
 כאן

           
 א"נ,  

  
 

 מעקב תיקון ליקויים  – 0172ביקורת מבקר המדינה בשלטון המקומי לשנת הנדון: 
 2018במאי  16סימוכין: פנייתך מיום       

 
, הכולל, בין היתר, פרק 21.11.2017בהמשך לדוח השנתי של מבקר המדינה אשר פורסם ביום 

ך הנוגע לעיריית אור יהודה, הכולל, ביקורת בנושא "רכש טובין וניהול מצאי", ובמענה לפניית
העביר את התייחסות רו"ח גיל גבריאל, גזבר העירייה, עו"ד שבסימוכין, הריני מתכבד ל

 שלומית שפינדל, היועמ"ש לעירייה, והח"מ ולהשיבך כדלקמן:
 

בנובמבר  21בפתח דבריי אציין, כי בהמשך לדוח מבקר המדינה שפורסם כאמור ביום  .2
ן , התקבלה בעירייה פנייתו של עו"ד שחר גולדמן, מנהל היחידה למעקב אחר תיקו2017

, בצירוף טבלה בה נדרשה העירייה לפרט את הפעולות 2017בנובמבר  26ליקויים, ביום 
שנעשו על ידי העירייה בהמשך לדוח מבקר המדינה ולפעולות שננקטו על ידי הצוות 

 לתיקון ליקויים וסטטוס הליקויים.
 

 בהמשך לישיבות הצוות לתיקון ליקויים ולפעולות שנקטה העירייה ביחס לנושא רכש .3
, התייחסות ראש העיר, עו"ד ליאת 2018במרץ  5הטובין וניהול המצאי, הועברה ביום 

שוחט, ליחידה למעקב לתיקון ליקויים בצירוף התייחסות העירייה לליקויים כפי שהועלו 
 בטבלה שצורפה על ידי מבקר המדינה.

 
רכה יצוין, כי בהמשך לדוח מבקר המדינה ולבקשת מחוז תל אביב במשרד הפנים, נע .4

ישיבה עם הממונה על מחוז תל אביב, עו"ד כרמית פנטון, בצירוף המענה כפי שנמסר 
למבקר המדינה. בהמשך לישיבה זו נשלח מכתבה של עו"ד ליאת שוחט, ראש העירייה, 

 "(.טבלת הסטטוסלממונה על המחוז בצירוף טבלת סטטוס מעודכנת )להלן: "
 

, בצירוף הטבלה לתיקון ליקויים עותק ממכתבה של ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט
 , מצ"ב כנספח "א" למכתב זה.2018במרץ  28וסטטוס הטיפול כפי שהועברה ביום 

 
לאור האמור, והואיל והעירייה פעלה ופועלת לתיקון הליקויים, וממילא נעשו על ידה  .5

עבודות ופעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, מצ"ב התייחסותנו לטבלה כפי 
 רה על ידך תוך הפניה לסעיפים הרלבנטיים בטבלת הסטטוס.שהועב

 
 בכבוד רב ובברכה,                                              
          
 עופר תודר                                      
                מנכ"ל העירייה                                   

  

 לשכת מנכ"ל העירייה
 "ד בסיון, תשע"חכ                                                                                                                           

 2018ביוני,  7                                                                                                                           
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ן וניהול " "רכש טובי -ביקורת מבקר המדינה בנושאממצאי  -פרק  ב' 
 עקב תיקון ליקוייםמ -מצאי, טיפול במתנות לנבחרי העירייה ולעובדיה

 
 להלן הממצאים כפי שעלו בביקורת: .1

 

מס'  ממצא/ליקוי הנושא מס
 עמוד

 הערות סטטוס המלצה לתיקון

 

1. 

רכישת טובין 
 בהליך מכרזי 

 ספר ספקים

 

 

 

א נמצא כי העירייה ל
ניהלה כלל ספר ספקים 

לרכש טובין )כגון כלי 
רכב, מזגנים ומחשבים(. 
בפועל, הגורמים שביצעו 

את הרכש פנו וקבלת 
הצעות מספקים על פי 

שיקול דעתם, שלא 
בהתאם לנדרש בתקנות 

 המכרזים.

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

 

על העירייה 
לנהל ספר 

ספקים, כנדרש 
בתקנות 

 המכרזים.

ר' התייחסות 
 1.2לסעיף 

ת בטבל
 הסטטוס.

 

קיום מכרזי  .2
 זוטא

נמצא כי העירייה רכשה 
טובין בלי שביצעה מכרז 

זוטא גם כאשר סכום 
ההתקשרות חייב את 

ביצועו. למשל, באוגוסט 
היא רכשה שלושה  2016

טרקטורונים בעלות 
ש"ח  235,172כוללת של 

 בלי שביצעה מכרז זוטא.

 

 

 

 

יש לפעול על פי  260
תקנות 

המכרזים 
 ובין.ברכישת ט

ר' התייחסות 
 1.2לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

העירייה רכשה טובין בלי  פיצול הזמנות .3
שקיימה מכרז זוטא,  אף 
כאשר סכום ההתקשרות 

 חייב זאת.

הביקורת העלתה כי 
לעתים העירייה  רכשה 

ר' התייחסות   261
 1.2לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.
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פריטי טובין בסכום 
שמחייב לרוכשים 

באמצעות מכרז זוטא, 
אך פיצלה את הזמנות 

 טנים .הרכש לסכומים ק

רכש טובין  .4
בהליך של 

קבלת הצעות 
 מספקים

אישור ועדת 
רכש ובלאי 
לפני ביצוע 

 רכש

מסקירת הפרוטוקולים 
של ועדת רכש ובלאי 

עולה  2016-ו 2015בשנים 
כי כל ישיבותיה עסקו 

בפסילת פריטי טובין, וכי 
הרכישות שביצעה 

הובאו כלל העירייה לא 
לאישורה של ועדת רכש 

 ובלאי.

על העירייה  263
להקפיד שלא 
לרכוש טובין 
בלי שוועדת 
רכש ובלאי 

בחנה ואישרה 
את רכישתם 

 בעוד מועד.

ר' התייחסות 
 1.20לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

נמצא כי ועדת רכש   .5
ובלאי לא התכנסה כלל 
במחצית הראשונה של 

ושל שנת  2015שנת 
2016. 

נס את יש לכ 
הוועדה 

בתדירות 
הנדרשת 
בפקודת 
 העיריות

ר' התייחסות 
 1.3לסעיפים 

בטבלת  1.4 -ו
 הסטטוס.

 

הליך רכש  .6
 הטובין

בבדיקה לא נמצאו כל 
סימוכין לכך שוועדת 

רכש ובלאי אישרה 
למנהל הרכש לבצע 

 רכישות ללא אישורה.

264   

הביקורת העלתה כי בכל   .7
הנוגע להליך בקשת 

חיר מספקים, הצעות מ
נוהל רכש הטובין אינו 

כולל הגדרת תהליך 
עבודה וכללים לביצוע 

 רכש בנושאים מרכזיים.

   

הפרדת  .8
 תפקידים

הביקורת העלתה כי 
במשך יותר משנה, מיוני 

, 2016ועד אוגוסט  2015
לא אויש תפקיד קניין 

 העירייה.

 בעת שלא אויש כי נמצא
ביצעו , התפקיד האמור

ן עובדי טוביה רכש את
יחידות שונות בעירייה 

שלא היו מורשים לבצע 
 על הקפדה ללארכש, 

 בליו תפקידים הפרדת
 של הרכש מחלקתש

בדקה את  העירייה
, תקינותו של הליך הרכש

שלא בהתאם  וזאת
 ולנוהל הרכש תקנותל

 .הטובין רכש

על העירייה  264
להקפיד 

ולשמור על 
עקרון הפרדת 

התפקידים 
המשמש אמצעי 

של מרכזי 
בקרה ונועד 

לחשוף טעויות, 
דרים ס-אי

 ומעילות.

ר' התייחסות 
 1.5לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

 ייחסות ר' הת  265עובדי יחידות שונות   .9
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בעירייה שלא היו 
מורשים לבצע רכש, 

ביצעו את רכש הטובין, 
ללא הקפדה על הפרדת 

תפקידים ובלי שמחלקת 
הרכש של העירייה בדקה 

את תקינותו של הליך 
 הרכש.

 1.5לסעיף 
בטבלת 

 הסטטוס.

הצעות מחיר  .10
 מספקים

נמצא כי העירייה רכשה 
"שי למסיימי י"ב ]בית 

ספר[ יובלים" בסך כולל 
ש"ח, בלי  119,000של 

שנמצאו סימוכין לכך 
שהתקבלו הצעות מחיר 
מספקים, והדבר מעורר 

חשש כי הצעות כאלו לא 
 התקבלו.

ר' התייחסות   
 1.9לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

נמצא כי העירייה לא   .11
פעלה בהתאם להנחיות 

שהיא עצמה קבעה, בכך 
שלא הקפידה על קבלת 

מספר הצעות המחיר 
 המזערי הנדרש.

 

ר' התייחסות   266
 1.7לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

נמצא כי לעתים רכשה   .12
העירייה בפועל טובין על 

סמך הצעות מחיר 
שקיבלה יותר מחצי שנה 

ן, ובלי שקיבלה לפני כ
הצעות מחיר נוספות 
בסמוך למועד ביצוע 

 הרכש.

מן הראוי  
שרכישת טובין, 

גם בסכומים 
הפטורים 

ממכרז, 
תתבסס על 
הליך רכש 

מוסדר, 
תחרותי, הוגן 
ושוויוני ולפי 

הנהלים 
וההנחיות 

שקבעה 
 העירייה בנושא.

ר' התייחסות 
 1.7לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

נמצא כי טופסי בביקורת  הזמנת רכש .13
הזמנות הרכש בעירייה 

נחתמו בידי הגזבר וראש 
העירייה וקודמיהם 

מורשי  -בתפקיד )להלן 
החתימה(, אבל לא בידי 

מנהל רכש ואספקה, 
וזאת שלא בהתאם 

 לתקנות הרכש.

 

ר' התייחסות   267
 1.10לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

בביקורת נמצאו טופסי   .14
הזמנות רכש שהעירייה 

נה בהם תיאור לא ציי

ר' התייחסות   
 1.6לסעיף 

בטבלת 
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מלא של פריטי הטובין 
שהוזמנו והחסירה 

פרטים נוספים הנדרשים 
בתקנות הרכש, כמו 

מספר היחידות שנרכשו 
מכל פריט ומחיר 

 ליחידה.

עוד נמצא כי בשום 
הזמנות  50-הזמנה מ

הרכש שנסקרו בבדיקה 
לא צוינה תקופת 

האחריות של הציוד 
 שנרכש.

 

 טטוס.הס

תוכנית צריכה  .15
 תקופתית

הביקורת העלתה כי 
העירייה לא הכינה 

תכנית צריכה תקופתית  
כנדרש בתקנות הרכש 

ורכישותיה בוצעו על פי 
 צרכיה השוטפים.

על העירייה  268
להכין תכנית 

צריכה 
תקופתית מדי 
רבעון ולפעול 

 לפיה.

ר' התייחסות 
 1.4לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

 2016י בשנת נמצא כ  .16
-הזמינה העירייה יותר מ

 מזגנים בסך של יותר  100
 ש"ח. 650,000-מ

ההזמנות בוצעו על ידי 
לפחות ארבע יחידות 

שונות בעירייה, במסגרת 
 הליכי רכש 20-יותר מ

נפרדים, מספקים שונים 
ובמחירים שונים. כל 
המזגנים נרכשו בלא 

שוועדת רכש ובלאי נתנה 
לעירייה אישור לביצוע 

 רכש.ה

 

ר' התייחסות   269
 1.1לסעיף 

בטבלת 
הסטטוס. 

העירייה ערכה 
מכרז לרכישת 

 מזגנים.

 

רכש שביצע  .17
מנהל 

המחשוב 
 לשעבר

בביקורת נמצא כי מנהל 
מחלקת מחשוב ומערכות 
מידע של העירייה לשעבר 

( המחשוב מנהל - להלן)
לא היה עובד עירייה, 

אלא הועסק על ידי 
החברה החיצונית 

לעירייה את  שסיפקה
מערכת המידע 

 הממוחשבת.

 המחשוב מנהל כי נמצא
את רכישות  ביצע

 והציוד המחשבים
 העירייה עבור ההיקפי

 בלימספקים שונים, 
 ובלאי רכש שוועדת

270  

 

 

על העירייה 
לקבוע באופן 

מסודר את 
סמכויות בעלי 

התפקידים 
בעירייה שאינם 

 עובדי עירייה.

ר' התייחסות 
 1.8לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.
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 הרכישות את אישרה
 הרכש בתקנות כנדרש

וללא מעורבות של 
מחלקת הרכש של 

העירייה. יתר על כן, 
רכש  2016שנת נמצא כי ב

 העירייה עבורהמנהל 
סורקי  ומכספיה
 מחברתמסמכים 
 .הועסק שבה המחשוב

 

רכש שי  .18
למסיימי 

 כיתות י"ב

)כפילות עם 
 10סעיף 

 בטבלה(

וך ת החינומחלקנמצא כי 
היו מעורבות לא והרכש 

השי בהליך רכש 
 .למסיימי כיתות י"ב

 ביצוע בעתיצוין כי 
 תפקיד קניין הרכישה
 ,מאויש היה העירייה

באותו פרק זמן ו
נרכשו  עבורןש היחידות

 נהגו למלאפריטי מצאי 
 וגשושהלרכש  דרישות

העירייה לצורך  לקניין
 .הרכשביצוע 

בביקורת נמצא כי 
 בדרישה ובהזמנה של

רכש השי צוין רק הסכום 
הכולל של הרכישה ולא 
צוינו בהן מהות הטובין 

שהוזמנו, מספר היחידות 
שהוזמנו והמחיר 

 ליחידה.

עוד הועלה כי הפרטים 
האמורים לא צוינו גם 

בחשבונית שקיבלה 
העירייה מחברת 

האלקטרוניקה שממנה 
 נרכש השי.

 רכש ועדת כי נמצא
לא אישרה את  ובלאי

 כנדרש הרכישה
 הרכש. תקנות בהוראות

צוות  שעשה מבירורים
עלה כי השי  הביקורת

שנרכש עבור התלמידים 
כלל טאבלטים, ואלה 

נמסרו לכאורה למסיימי 
כיתות י"ב בכמה בתי 

ספר, אם כי אין ברשות 
העירייה נתונים 

מהותיים כגון: סוג 
הטאבלטים שנרכשו; 

ר' התייחסות   270
 1.9לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.
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מספר היחידות שנרכשו; 
 שמותהעלות ליחידה; 

 שעבורם נקנוהתלמידים 
; שמות הטאבלטים

התלמידים שקיבלו 
אותם בפועל; הצעות 
מחיר מהספק שממנו 
נרכשו הטאבלטים או 

 מספקים אחרים.

 

רכישת  .19
חומרים 

ופריטים 
 מתכלים

העירייה רכשה חומרים 
ופריטים מתכלים לצורך 

ביצוע תפקידיה 
 2014 ומשימותיה לשנים

מיליון  1.02ך , בס2015-ו
מיליון ש"ח  0.8-ש"ח ו

 בהתאמה.

נמצא כי העירייה רכשה 
חומרים ופריטים 

מתכלים בלי שביקשה 
מוועדת רכש ובלאי 

לאשר את הרכישה, בלי 
שביצעה הליך תחרותי, 

לבחירת  שוויוניהוגן ו
הספקים, בלא שביקשה 
מספקים הצעות מחיר, 
ובלי שיחידות העירייה 

דרישות רכש לכל הכינו 
. זאת ועוד, 13רכישה

חומרים ופריטים 
מתכלים נרכשו מחנויות 

שבהן אושרה לחלק 
 14מיחידות העירייה

מסגרת אשראי. הגזבר 
וראש העירייה חתמו 

ואישרו את סכום מסגרת 
האשראי התקופתית לכל 
חנות ולא חתמו על טופס 

הזמנה לכל רכישה 
 שבוצעה.

 

271  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על העירייה 
מיע בקרב להט

עובדיה הליכי 
עבודה סדורים 

ותקינים ולוודא 
כי מתבצעת 

בקרה נאותה 
על תהליך רכש 

 הטובין.

 

ר' התייחסות 
 1.10לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

ניהול ורישום  .20
של מלאי 

 -ומצאי

מינוי רשם 
 המצאי

 כי הועלה בביקורת
 של המצאי רשם תפקיד

 מאויש היה לא העירייה
יולי -בחודשים ינואר

. יצוין כי בנובמבר 2016
אותה שנה, במועד הכנת 
הביקורת, רשמת המצאי 

ר' התייחסות   274
 1.11לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

 

 

 

 

                                                           
, שלא כרכש של חומרים משרדי וטונרים נרכשים מספקים שזכו במכרזים שפרסמה העירייה ציודש מסרה העירייהיצוין כי  13

 .ופריטים מתכלים
 .ועוד חינוך מוסדות תחזוקת מחלקת, העיר פני שיפור אגף 14
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החדשה של העירייה 
 .טרם הוכשרה לתפקיד

 

ניהול פנקסי  .21
 הטובין

 כי הביקורת העלתה
 רשום שהיההמצאי 

בפנקס הטובין של 
מעודכן  היה לאהעירייה 

 מויותכ את יקףש ולא
 ברשותה שהיו המצאי
  .הכנת הביקורת במועד

 

ר' התייחסות   
 1.12לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

 

 2014נמצא כי בדצמבר   .22
הזמינה העירייה שני 

טאבלטים. על דרישת 
הרכש נרשמו שמות של 

שני עובדים 
שהטאבלטים יועדו להם. 
הועלה כי לאחר קבלתם 

של הטאבלטים הם לא 
ן של נרשמו בפנקס הטובי

 העירייה.

 הביקורתהכנת  במועד
לא נמצאו כל טאבלטים 
ברשות המחלקות שבהן 

 הועסקו שני העובדים.

 

  ?????  

 לניהול בנוהלכי  נמצא  .23
בכל  התייחסות אין מצאי
 הרשאות למתןהנוגע 

שיקנו לעובדים גישה 
 בפנקס שינויים לביצוע
ובכל הנוגע  הטובין

לביטול הרשאות 
ת לעובדים שעזבו א

 .תפקידם

 

ר' התייחסות   276
 1.14לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

העירייה נתנה הרשאות   .24
לבציע שינויים בפנקס 
הטובין לגורמים רבים 
בעירייה, בכללם כאלה 
שאין להם נגיע לניהול 

 הפנקס.

על העירייה  277
לכלול בנהליה 
הוראות למתן 

הרשאות 
שימוש בפנקס 

לוודא הטובין ו
רשאות הכי ה
וע שינויים לביצ

במערכת המידע 
ניתנות רק  שלה

לעובדים 
שההרשאות 

דרושות להם 
לצורך ביצוע 

ר' התייחסות 
 1.14לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.
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 .תפקידם

מחיקת  .25
רישומים 

בפנקס 
 הטובין

 בפנקס רישומים כי נמצא
אף  ,נמחקו הטובין

נקבע כי  הרכש תקנותשב
  .אסור למוחקם

 

ר' התייחסות   
 1.13לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

בביקורת נמצא כי  סימון המצאי .26
העירייה סימנה בסמל 

העירייה פריטים שנתנה 
להם מספר טבוע בלבד, 
אף שלפי תקנות הרכש 

עליה לסמן בסמל 
העירייה את כל פריטי 

 המצאי שברשותה.

 רכש ועדת כי נמצא
 אילו קבעה לא ובלאי

 במספר לסמן יש פריטים
 בהתאם שלא, טבוע

 בנוהלשנקבעה  לדרישה
 לניהול מצאי.

עוד נמצא כי בפנקס 
הטובין רשומים פריטים 

מאותו הסוג, כמו 
מדפסות, אקורדיונים, 
כספות ומסורים, אשר 

לחלק מהם ניתן  רק
 מספר טבוע.

 

ר' התייחסות   278
 1.15לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

 מתחילת שנתכי  נמצא  .27
העירייה לא סימנה  2015
 מלבס מצאיפריט  שום

 .העירייה

לאחר נמצא כי  עוד
חלק מיחידות העירייה ש

קיבלו פריטי מצאי 
על לא דיווחו  , הןחדשים

לרשמת המצאי או כך 
לצורך , 15למנהל הרכש

סימונם. עוד נמצא כי 
תפקיד  בפרק הזמן שבו

רשם המצאי בעירייה לא 
אויש, לא מונה עובד 

אחר לסמן את המצאי 
 שהעירייה רכשה.

 

על העירייה  279
לרענן את 

 לניהול הנוהל
ולוודא כי  מצאי

 הוא מיושם.

 

ניהול מצאי  .28
ביחידות 

נמצא כי יחידות העירייה 
לא מינו אחראים 

 מצאי לניהוליחידתיים 

על העירייה  
לוודא כי 

יחידותיה 

ר' התייחסות 
 1.16לסעיף 

בטבלת 

 

                                                           
 בפרק הזמן שבו לא אויש תפקיד רשם המצאי בעירייה. 15
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ולא ניהלו באופן מסודר  העירייה
את המצאי שברשותן. 

עוד נמצא כי רבות 
מיחידות העירייה לא 

מסרו לרשם המצאי או 
למנהל הרכש דיווחים 

סודרים על מצאי חדש מ
 שרכשו וקיבלו לשימושן.

 

מנהלות כראוי 
את המצאי 

 שברשותן.

 הסטטוס.

שנת נמצא כי מתחילת  ספירת מצאי .29
 2016תום שנת  ועד 2005

ביצעה העירייה רק שלוש 
בשנת  -ספירות מצאי 

בשנת ו 2013, בשנת 2006
2015. 

הכנת  במועדכי  נמצא
הטובין  פנקס הביקורת

את  כלל לא העירייה של
ספירת המצאי  ממצאי

של כמה יחידות רישום 
 שבוצעהעצמאיות, 

. 2015 שנת בתחילת
מכאן עולה חשש כי 
פריטי המצאי שהיו 

ביחידות אלה לא נספרו 
חמור במיוחד  הדברכלל. 
 העובדה כי נוכח

 הרישומים של פריטי
שבוצעו בשנים  יהמצא

נמחקו,  2014-2009
ובמקום זאת הוצגו 

הספירה  ממצאי
 שבוצעה.

 

ר' התייחסות   
 1.17לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

 ולא ביצע יחידות  .30
 על מיוחדות ותביקור
אף שהדבר  יחידתי מצאי
 .נדרש

 

ר' התייחסות   
 1.16לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

אופן הטיפול  .31
בממצאי 
 הספירה

לפני  כי נמצא רתבביקו
הרישומים  שנמחקו

בפנקס הטובין לא בדקה 
 ההפרשים את העירייה

 תספיר ממצאיבין 
 ותליתר בפועל המצאי

רשומות בפנקס  שהיו
 לא, כן כמוהטובין. 

ברשות העירייה  ונמצא
 מסמכים המתעדים
חוסרים או עודפים 

שהתגלו בספירת המצאי, 

ר' התייחסות   282
 1.18לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.
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ולמותר לציין כי לא 
נמצאו מסמכים 

 החלטות המתעדים
לגבי הטיפול  שקיבלה
סוגיית הנדרש ב

 הפרשים.ה

 

הועלה כי ועדת רכש   .32
ובלאי לא דנה בתוצאות 

ספירת המצאי, ולא ידוע 
מיהו הגורם שהחליט 
לבצע שינויים בפנקס 
הטובין בלי שבוצעה 

בין  בדיקת התאמה
 ותתוצאות הספירה ליתר

ו רשומות בפנקס שהי
הטובין, כנדרש בתקנות 

 הרכש.

 

ר' התייחסות   
 1.18לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

העברה  .33
והשאלה של 

 פריטי מצאי

שנת כי ב נמצאבביקורת 
 בפנקס נרשמולא  2014

מצאי  העברותהטובין 
בין יחידות שונות של 

 2016שנת ב וכי ,העירייה
העברת מצאי  נרשמה

 כי נמצא עוד. אחת בלבד
 העירייה ברשות אין

טפסים המתעדים את 
 מצאי פריטי ם שלהעברת

וכי  ,שונות יחידות בין
יחידת רישום המצאי לא 

חלק קיבלה דיווח על 
 העברות שבוצעו.מה

 

ר' התייחסות   283
 1.19לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

נמצא כי העירייה לא   .34
פעלה בנושא השאלת 
פריטי מצאי לעובדים 

כש בהתאם לתקנות הר
 .מצאי לניהול ולנוהל

ר' התייחסות   
 1.19לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

35.  

 גריעת פריטי
 מצאי

כי  הועלה בביקורת
ועדת רכש  המלצות

לפסילת פריטי  ובלאי
מצאי לא הובאו לאישור 

 זאת מועצת העירייה,
 הוראותשלא בהתאם ל

 .קבעה עצמה שהעירייה

 מזגנים כי נמצא כןכמו 
 ןמבניי שהוסרו ישנים

 וממוסדות העירייה
( בחדשים והוחלפו) חינוך

בלא , כגרוטאות פונו

ר' התייחסות   285
 1.13לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.
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 או ובלאי רכש וועדתש
אישרו  העירייה מועצת

 .זאת

נמצא כי ריהוט ישן 
)שהוחלף בחדש( בגני 

ילדים נזרק ללא קבלת 
אישור לכך מוועדת רכש 

ובלאי או ממועצת 
 העירייה.

 

הטיפול  .36
בפריטי מצאי 
שהוחלט על 

פסילתם 
וגריעתם 

מפנקס 
 הטובין

בביקורת נמצא כי 
העירייה לא מכרה פריטי 

מצאי שהוחלט על 
פסילתם, וכי בפועל ועדת 

רכש ובלאי רק אישרה 
לפסול פריטי מצאי 

ולגורעם מרישומי 
המצאי של העירייה, אך 

היא לא החליטה מהו 
 ייעודם.

  

 

 העירייה על
 נהלול לרשום

 המצאי את
 שברשותה

 בהתאם
 להוראות

 הרכש תקנות
 ולנהליה,

 ולוודא
שמחלקותיה 

 השונות מנהלות
את המצאי 

שברשותן על פי 
אותן אמות 

 מידה.

 

ר' התייחסות 
 1.19לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

 

 

 טיפול במתנות הניתנות לנבחרי העירייה ולעובדיה
 

קבלת מתנות  .37
 בעירייה

ועדה עירונית 
לטיפול 

במתנות וועדת 
היתרים 

 לקבלת מתנות

 

כי העירייה לא  נמצא
מינתה ועדה עירונית 

היתרים לטיפול  וועדת
 .במתנות

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העירייה לא מינתה   .38
ת לטיפול ועדה עירוני

ולמותר לציין במתנות, 
מסמכים  רשותהאין בש

הודעות של  המתעדים
 ועובדי ציבור נבחרי

מתנות  בדברעירייה 
 בקשותשקיבלו או 
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להקנות להם את 
המתנות על פי התנאים 

המפורטים בחוק 
המתנות ובתקנות 

 מכאן. המתנות
העירייה גם לא ש

מנבחריה קיבלה 
כל תשלום ועובדיה 

תנות המ השקול לשווי
 קיבלו לכאורה. שהם

 

ראה 
התייחסות 

העירייה 
 1.21לסעיף 

בטבלת 
 הסטטוס.

 

כמו כן, הוכן 
נוהל אשר 
יובא לידיעת 
מועצת העיר 

בישיבתה 
 הקרובה.

מתן הודעה  .39
קבלת  בדבר

מתנה 
 והפקדתה

 

הועלה כי בחדרה של 
ראש העירייה נמצאות 

מתנות שערכן אינו ידוע 
אך הדעת נותנת שאינו 

זניח, כגון חנוכיית כסף, 
פמוטים מזכוכית, 

תלבושת מסורתית של 
העדה האתיופית, ספר 

מהעדה הבוכרית ותליון 
 מסה. לקיר בצורת ח

נמצא כי  בביקורת
העירייה לא ניהלה 

רישום בדבר המתנות 
נבחריה  שקיבלו

 כי נמצא עוד. עובדיהו
 פרסמה לא העירייה
 כיצדהקובעות  הנחיות

 ועובדיה נבחריה על
 כאשר ניתנות לנהוג
 .מתנות להם

   

רישום  .40
הודעות 

ומתנות בספר 
 מתנות

 

 

 כי העלתה הביקורת
 ספר ניהלה לא העירייה

 תועדו לא וכי ,מתנות
 נבחרי שקיבלו המתנות
. ועובדיה העירייה

 הוראות אמנם
 חלות אינן"ר התקשי

, המקומי השלטון על
הראוי היה  מן אולם

לפעול לפי אמות 
 .הןהמידה שנקבעו ב

 

   

מסירת  .41
המתנות 

לאפוטרופוס 
 הכללי

 

 איןהעירייה  בידי
 מסמכים המתעדים

 לידי שהועברו מתנות
 . הכללי וסהאפוטרופ

 

   

 ראוי שתפרסם  העירייה לא פרסמה   .42
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הנחיות המציינות כיצד 
ראוי שנבחריה ועובדיה 
ינהגו במתנות שהוענקו 
להם, ולא מינתה ועדה 

בכך לטיפול במתנות. 
פעלה העירייה באופן 

עולה בקנה אחד שאינו 
 עם לשון החוק ותקנות

והדבר עלול , המתנות
 הציבורשבאמון  לפגוע

על ובשמירתה  נותן בה
 טוהר המידות.

 

נבחריה  בקרב
ועובדיה נוהל 
פנימי המפרט 
את הסייגים 

והתנאים 
לקבלת המתנות 

בכלל זה  -
הנחיות בדבר 

הודעה על 
קבלת המתנה, 

 ואופן הפקדתה
ומקום  רישומה
. עליה אחסונה

גם למנות ועדה 
עירונית וועדת 

 כדיהיתרים 
 ידונו שהן

 קבלת הליכיב
 מתנות.ה
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 מבקר העירייה                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 הבסיס החוקי
 
 ביקורתלעבודת ה
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת 
 המשנה, המתייחסים באופן ישיר לעבודת הביקורת בעירייה.

 :עירייה( בנושא הביקורת בנוסח חדש)פקודת העיריות להלן הוראות 

 העירייהי עובדי: תשיעפרק 

 (תשס"ו' :  מינוי מבקר וסמכויותיו )תיקון : אסימן 

  עירייהמינוי מבקר ה 

 לעירייה מבקר במשרה מלאה.  תמנה בהחלטת רוב חבריה,ה, המועצ)ב( 167

 אם כן תקיימו בו כל אלה:לא העירייה אמבקר כאדם  ולא יכהן  לא ימונה (ג)
 .הוא יחיד (1)
 .הוא תושב ישראל  (2)
  .שיש עמה קלון הוא לא הורשע בעבירה  (3)
 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד (4)

 להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו,  לעניין זה,  מוסד להשכלה
 .גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. (5)
 בהנהלה פעילה או בגוף הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או   (6)

דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות                   
 המקומית.

לא ימונה ולא יכהן כמבקר העירייה מי שכיהן כחבר  מועצה,אלא אם (   1)ג
כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה, או 

 ירייה גובלת.שנתיים מתום כהונתו כחבר  מועצה בע
 בקר אותהן כמלא יכה ת העירייה,מי שהיה מועמד בבחירות למועצ(  2)ג

שהיה  שאליה  המועצהל  אותה , למשך כל תקופת כהונתה שעירייה
 מועמד.

של  רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו)ג(, בסעיף קטן הוראות על אף  (ד)
( לסעיף 5)-ו( 4אשר  לא נתמלא בו מן התנאים המנויים בפסקאות ) אדם 

קטן )ג(, כמבקר העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת 
 .1992-ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 

 מועצה שלא מינתה מבקר  .א167

כי בצו ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר,  רשאי הוא לדרוש ממנה  (א)
 בצו.תוך הזמן הנקוב  ,167כאמור בסעיף  ,תמנה מבקר

למנות תוך הזמן האמור,  רשאי הממונה הצו לא מילאה המועצה אחר  (ב)
 מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.
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 תפקידי המבקר .א170

 ואלה תפקידי המבקר : (א)

     ,  לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, עירייהפעולות האת לבדוק  (1)
 הרטו  על  תתוך שמיר ,לעשותםבידי המוסמך  ,,  נעשו כדין1965 - התשכ"ה

 .סכוןיהמידות ועקרונות היעילות והח
 העירייה.לבדוק את פעולות עובדי  (2)
 מבטיחות קיום הוראות סדרי הבוחן והוראות הנהוגים בעירייה לבדוק אם  (3)

 .חסכוןת כל דין,  טוהר המידות ועקרונות היעילו
    פי ולבדוק אם דרכי החזקת כסהעירייה לבקר את הנהלת חשבונות  (4)

 .מניחות את הדעתרכושה והחזקתו  שמירתו העירייה 

הדתית שבתחום העירייה הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי  (ב)
העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף  אשר העירייה 

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או 
  .םמשתתפת במינוי הנהלת

 .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " גוף עירוני מבוקר"

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,   ,בכפוף להוראות סעיף קטן )א( (ג)
  :את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת

 של המבקר. שיקול דעתועל פי   (1)
 .לבקר עניין פלוניהעירייה דרישת ראש  (2)
 ישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא על פי דר (3)

 יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.       

 פי שיקול דעתו  את הדרכים לביצוע ביקורתו.על המבקר יקבע  (ד)

מדי שנה הצעת תקציב שנתי העירייה יכין ויגיש לראש העירייה  מבקר (ה)
י הפקודה. היקף לפהתקציב הכנת במסגרת  ,לרבות הצעת תקן,ללשכתו

לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של  הצעת התקציב
שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה  כפיהעירייה, 

 ובגודל תקציבה השנתי.

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר  (ו)
רת דיוניהן בהצעת התקציב העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסג

 השנתי.
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 מסמכים ומסירת מידע המצאת  ב.170

ראש המועצה הדתית העירייה, וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה ראש  (א)
וחברים ועובדים של  ,וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית

סמך , על פי דרישתו, כל מהעירייה ימציאו למבקר עירוני מבוקר, ,כל גוף
 רכי הביקורת ויתנו למבקרודרוש לצ העירייה  שברשותם אשר לדעת מבקר

בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן  כל מידע או הסבר שיבקש העירייה 
 הקבוע בה.

לצורך ביצוע  ,או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה העירייה  למבקר (ב)
ולכל תוכנת  לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ,תפקידו

המשרתים את העירייה או של  או שלהעירייה עיבוד נתונים אוטומטי של 
 .גוף עירוני מבוקר 

ועל עובדים מטעמו  העירייה  לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר (ג)
 המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.

עבודתו  ןלעניי ,, יחולו עליוהעירייה שאינו עובד העירייה  של המבקר ועובד (ד)
 כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר ,האמורה
 .העירייה

ויהיה רשאי להיות נוכח בכל  העירייה לצורך ביצוע תפקידו יוזמן המבקר (ה)
או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של ת העירייה ישיבה של מועצ

אף על ידי להיות נוכח  הוא בישיבה שאינה סגורה רשאי מבוקר. עירוני גוף
 מעובדיו.עובד 
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 המבקרדו"ח  .ג170

העירייה דוח על ממצאי  הביקורת שערך, הדו"ח יוגש המבקר יגיש לראש  (א)
שנה שלאחר השנה שלגביה  הוגש הבאפריל של  1-אחת לשנה, לא יאוחר מ

יים שמצא וימליץ הדוח, בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקו
 על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.

ה ולועדהעירייה בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש  (ב)
ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר לענייני 

 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.ה לענייני ועדהאו העירייה ראש 

ה לועדהעירייה ם מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש תוך שלושה חודשי (ג)
העתק לכל חברי המועצה ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לענייני 

 מהדו"ח בצירוף הערותיו.

עליו העירייה יקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש ה לענייני בועדה (ד)
רו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמס

לא הגיש ראש העירייה את כאמור בסעיף קטן )ג(. העירייה לה הערות ראש 
הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר 
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים 

בטרם תשלים הועדה את סיכומיה  ממועד המצאתו על ידי מבקר לועדה.
רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של   והצעותיה
 מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. עירוני  או של גוףהעירייה 

סיכומיה והצעותיה תקיים  ה אתועדההגישה שתוך חודשיים מן היום ( 1) (ה)
ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או  המועצה דיון מיוחד בהם

 .מורההצעות כא

תוכנו,  לפני  חלק ממנו או לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או (ו)
ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר  שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום  בקרהעירייה, ואולם מ
 כאמור.

י של העירייה או היועץ המשפטראש היה למבקר העירייה יסוד להניח ש (ז)
העירייה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק 

מבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר ה, יעביר 1977-העונשין,התשל"ז
  המדינה.

 

 מינוי עובדים ללשכת המבקר ה.170

 העירייה מבקר עובדים ללשכת ימנה העירייה בהסכמת מבקר העירייה ראש )ה(  
ראות סעיפים פי האמור בהו-הפנים בתקנות ועל שר קבעילתקנים שבהתאם 

קטנים )א( עד )ד(. תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב 
  במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגדול תקציבה השנתי.

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם  כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה  (  1)ה
 (.4( עד )1)ג()167ות סעיף אלא אם  כן התקיימו בו הורא
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עירייה, בהסכמת מבקר (, רשאי ראש ה1( על אף הוראות סעיף קטן )ה2)ה
לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור העירייה, 

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף 4)ג()167בסעיף 
  .1992ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

   עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כאשר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו)ו(  
 הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.

       לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר )ז(  
 (.1)171העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 

 .בד המבצע פעולת ביקורתעו –בסעיף זה, "עובד ביקורת" )ח(  
 

 המועצה : ועדותשמיניפרק 

 ועדה לענייני ביקורת )תיקון תשס"ב(   .ג149

שתפקידה לדון בכל דו"ח  ביקורת ה לענייני המועצה תבחר מבין חבריה ועד (א)
של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח 

ח של מבקר העירייה, ועקוב אחרי של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"
תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת 
אחר על העירייה שהוגש לפי דין: הועדה תגיש למועצה את סיכומיה 

 .והצעותיה
מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה: הרכב הועדה יהיה תואם, ככל  (ב)

וחברי ועדת  וסגניוהעירייה,  אשרשניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה: 
 הביקורת. ה לענייני לא יהיו חברים בוועד ההנהלה 

 

 א. צוות לתיקון ליקויים1ג 170

 עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים,  –בסעיף זה , "בצוות"  (א)
 1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"יח21שמונה לפי  הוראות סעיף 

 חוק מבקר המדינה(.  -]נוסח משולב[ )בסעיף זה

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר  (ב)
(, לפי העניין, 2( או )1ג)ה()170העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

וח הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שד (ג)
מבקר העירייה נדון על ידי המועצה, וידווח  לוועדה לענייני ביקורת על 

 יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק  (ד)
זו לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר  הדחיי

 לו המלצות הצוות.משלושה חודשים לאחר שהוגשו 
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ר ב לחוק מבק21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  (ה)
 המדינה.

 

 1974-ד"ה( התשליתקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העירי

 אלה: לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות 347בתוקף סמכותי לפי סעיף  

 וחשבון  תאריך הגשת דין .1
בכל שנה,  16ה, לא יאוחר מהאחד באוגוסטירייה יגיש לראש העיימבקר העיר

דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי 
 הביקורת שערך.

 וחשבון תוכן דין .2
בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את 

 הליקויים.

 המלצות .3
ולמניעתם המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים 

 בעתיד.

 רשימת מעקב .4
הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים 
 וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם

 , והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעוההעירייבתחום סמכויותיו של מבקר 
 תוקן.

 תחילה .5
 לושים לאחר פרסומן.תחילתן של תקנות אלה ביום הש

 

 

                                                           
ד הגשת דו"ח המבקר, הוקדם מוע 14.1.02לפקודת העיריות מיום  80בתיקון מס'  הערה:  16

די שנה. לאור תיקון זה, צפוי שינוי בהתאם גם מ  באפריל  1-ונקבע שיוגש לא יאוחר מה
 .באפריל 1 בתקנות העיריות, וכמובן שהתאריך המחייב הינו 
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