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 לכבוד 

 מר אלון דוידי
 שדרות ראש העיר

 
 כבוד ראש העיר,

 

 

 2017לשנת דין וחשבון מבקרת העירייה הנדון: 
 

ג לפקודת העיריות )נוסח חדש(, אני מתכבדת להגיש בזאת דין וחשבון 170בהתאם לסעיף 
 .2017לשנת מבקרת העירייה  

 למבוקרים במשך השנה.בדו"ח זה רוכזו כל הדוחות שהוגשו 
 

והן בתחום  גאוגרפיהעיר שדרות נמצאת בעיצומו של תהליך צמיחה וגדילה הן בתחום ה
. השינוי הוהרשות בניהולך משנה פניה ומתרחבת בהתאם לצורכי האוכלוסיי דמוגרפיה

 ימי עיון,ב מהותיים הבאים לידי ביטוי במתן כלים לעובדים אירגוניים םמצריך תהליכי
בהתאם לתפקידם, פרטנית ותמיכה מקצועית נאות, ימי גיבוש מחלקתיים ורשותיים וסד

 האדם ברשות הינו המשאב החשוב ביותר לצורך הצלחתה שכן כח ,ועל כך יש לברך
 . נושאת פרי ברחבי העירמצד העירייה וההשקעה בו 

 
על תמיכתך בביקורת בעירייה, על שיתוף הפעולה אני רוצה להודות לך כבוד ראש העיר 

הצלחה, לאחל לך, לעובדי העירייה ונבחריה והשקיפות בעשייה שלך ושל עובדי העירייה ו
 בורכת והמשך התקדמות ושגשוג למען תושבי העיר.עשייה מ

 

 

 

 בכבוד            רב,
 
 

 מירי              גלס
 מבקרת   העירייה

 
 חברי ועדת ביקורת.  העתקים:
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 ברשות חיובי מים

 המקומיות הרשויות החוק לחקיקת . קודם2001נחקק בשנת , וביוב מים תאגידי חוק
 המים שרותי מתן את, להעביר היתה החוק מטרת. בשטחן וביוב מים שירותי סיפקו
 . מסחרי/כלכלי בסיס על הפועלים לתאגידים המקומיות מהרשויות והביוב

 מטרות השגת לשם (ב)"קובע כי:  2001 –)ב( בחוק תאגידי מים וביוב תשס"א  1סעיף 
, ציבורי לשירות חברות, זה חוק לפי, להקים המקומיות הרשויות יוסמכו החוק

 חובות יוטלו החברות על; בתחומיהן וביוב מים שירותי לתת יהיה העיקרי שתפקידן
 את לגבות יוסמכו, הפליה בלא התושבים לכלל נאותה באיכות, השירותים מתן לענין

 ועלויות איכות ולבקרת הממונה לפיקוח נתונות יהיו והן, השירותים בעד התשלומים
 .השירותים" תעריפי את גם תקבע אשר, הרשות בידי השירותים

עם . כלכלית אוריינטציה בעל למשק ישראל של המנהלי המים משק הפך את  החוק
החוק  הצרכנים. לכלל סבירה ובעלות( ואיכות מחיר) גבוהה ברמה שרות שאיפה למתן

 בתשתיות להשקעה גם ישמשו ביוב ושרותי מים מאספקת ההכנסות נועד להבטיח כי
 המגזר של בשותפויות לרבות, להשקיע בתשתיות הפרטי לסקטור העירוניות ולאפשר

 והציבורי. הפרטי

 כל של הסכמתם נדרשת זה במקרה אך אחת מקומית מרשות יותר לשרת יכול תאגיד
 .השרות את התאגיד מספק בהם הרשויות

 לחובות כפופים החוק קובע התאגדות של כל שירותי המים והביוב בתאגידים. התאגידים
 ויתר התעריפים. הפנים משר הפעלה היתר לקבל ונדרשות גיאוגרפי וכיסוי אספקה
 אשר סטטוטורי גוף שהינו רשות המים לאישור כפופים התאגיד ידי על הנגבים האגרות

 .התאגידים ידי על הנגבים התשלומים על לפקח מנת על הוקם

 משקיעים של או פועלת היא בה המקומית הרשות של להיות יכולה בתאגיד הבעלות
 .פרטיים

 את להפעיל הסמכות את להעביר ואף התאגיד בפעולות להתערב הזכות נשמרת לממשלה
 לרבות, התאגיד ידי על השרות הפסקת של במקרה אחר לגוף והביוב המים מערכת
 .התאגיד של רגל פשיטת של במקרה

 רשויות 155  -ב אזרחים מליון 6.6 -כ המשרתים וביוב מים תאגידי 55 כיום ישנם 
 . חוק פי על בתאגוד המחויבות רשויות 183 מתוך מקומיות

והיא מספקת מים והולכת ביוב באופן עצמאי עיריית שדרות אינה מאוגדת בתאגיד מים 
 לכלל צרכני העיר )להלן בדו"ח: "הצרכנים"( .

 חוקים נוספים המתייחסים לתחום המים והביוב: 

 .1987 –תעריפי המים המסופקים מאת מקורות תשמ"ז 

 .1959התשי"ט  -חוק המים 

 .2010 – ע"התש(, תיקון()מים מדי) מים מדידת תקנות

 .1962 -שכ"בחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, הת

 .1955 -חוק איגודי ערים תשט"ו 

 .2015 -ה"התשע, מים( אספקת )ניתוק וביוב מים תאגידי כללי

 מושגי יסוד:

 המטרית ומוגדר גם כקוב.  בשיטה לנפח מידה יחידת הוא - (ק"מ) מעוקב מטר

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/235_001.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/235_001.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/p213_025.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/p213_025.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/P182_025.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/P182_025.doc
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 בחומרים. נפח למדידת המשמשת הינו מידה - קוב

 ליטר מים. 1000=  מטר מעוקב( של  מים 1קוב אחד ) 

מדד זה בוחן את רמת תשתיות הולכת  - ברשות המקומיתפחת מים מסך כל אספקת המים 
ישוב גדולים יותר כך ניתן להסיק שאיכות יהמים ברשויות המקומיות. ככל שאובדני המים ב

 ירודה יותר.תשתית הולכת המים 

את כמויות מדד זה מעריך את כמויות המים הנצרכות או  - צריכת מים עירונית לנפש

זמינות לאוכלוסייה. הוא מסייע לזהות קבוצות אוכלוסייה אשר צורכי המים המים ה

 מענה הולם. יםמקבל םהבסיסיים שלהן אינ

שסיפקה רשות מקומית לסוגי השימוש  ,מים במ"קהכמות  ך כלס - מים עירונית צריכת
 השונים, ללא צרכני תעשייה בהקצבה וחקלאות בהקצבה.

מים שפירים הנלקחים ממי תהום או ממים עיליים, לצמיתות או באופן זמני,  - הפקת מים
  ומועברים לצריכה.

 סיכום של תקבולי הפקה ותקבולי קנייה. - תקבולי מים ך כלס

ושבת כהפרש בין סך כל תקבולי המים חהמ ,מים במ"קהסך כל כמות  - פחת מים ך כלס
 וסך כל צריכת המים באותה תקופת זמן.

מים שהזדהמו בשל שימוש ביתי, תעשייתי או ציבורי ואינם  - שפכים גולמיים
 מתאימים לשימוש נוסף ללא טיפול וניקוי.

שובי מגורים ומשירותים שמקורם העיקרי הוא ישפכים מי - שפכים משימוש ביתי
 חילוף חומרים אנושי ופעילויות של משקי בית.

שפכים משימוש ביתי או מעורבים בשפכים משימוש תעשייתי ו/או  - שפכים עירוניים
 נגר של מי גשמים.

וליכה מי שפכים מערכת של צינורות האוספת ומ - מערכת איסוף שפכים עירוניים
 עירוניים.

תהליך אשר באמצעותו מטפלים בשפכים על מנת להתאימם לתקנים  - טיפול בשפכים
 תקני איכות אחרים לצורך מחזור או שימוש חוזר.לסביבתיים או 

 המגיעים השפכים את אליו המנקז מתקן הוא שפכים טיהור מכון - מכון טיהור שפכים )מט"ש(
 המטוהרים המים - למערכת השבתם ומאפשר טיהורם לשם, המוניצפאלית הביוב מרשת אליו

 הטיפול תהליך אינטנסיביים טיהור מכוני. בטבע לנחלים להשבה או לחקלאות המשמשים
 שניוני, ראשוני טיפול: עיקריים שלבים לשלושה נחלק האינטנסיביים הטיהור במכוני בשפכים

 טיפול: ראשוני טיפול. הטיהור בתהליך השלבים מספר פי על נקבעת הקולחים איכות. ושלישוני
 ראשוני ושיקוע( כבדים חלקיקים של שיקוע) גרוסת שיקוע, השפכים של גס סינון הכולל מכני

 בו ביולוגי טיפול: שני טיפול. האורגני והחומר המרחפים מהמוצקים חלק הרחקת הכולל
 של שיקוע, המרחפים המוצקים הרחקת, בשפכים האורגני החומר פירוק של תהליך מתבצע
 את בעיקר המכילה) הבוצה

 מעבירי) פתוגנים מיקרואורגניזמים סילוק לצורך הקולחים וחיטוי( המפרקים החיידקים
 (. מחלות

 

 

 

 



 2017דו"ח מבקרת העירייה לשנת   
 

5 
 

  נפשות( בישראל ליום: 3.7למשפחה ממוצעת ) צריכת מים שפירים חישוב

 

 באחוזים ליטרים השימוש

 35% 280 (מים שחוריםהדחת אסלות )

 5% 40 (מים שחורים)    הדחת כלים

 10% 80 (מים אפורים)  כביסה וניקיון

 35% 280 (מים אפורים)             רחצה

 15% 120 בישול, שתיה, השקיית גינה

  ליטר 800 סה"כ ליום

 

 

 :בישראל למשפחה ממוצע שנתי מיםחישוב 

 :ליום לנפש ליטר 200 של צריכה לפי

 .בשנה קוב 219 צורכת נפשות 3 של משפחה

 .בשנה קוב 292 צורכת נפשות 4 של משפחה

 .בשנה קוב 365 צורכת נפשות 5 של משפחה

 

 

 מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הרשויות המקומיות:

, צריכת המים הממוצעת 2014המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(  לשנת  על פי נתוני הלשכה 

 151נפשות הינה:  ₪3,  129נפשות הינה:  ₪2,  73נפשות הינה:  1בש"ח לחודש למשפחה בעלת 

 ₪. 224+ נפשות הינה: ₪6,  203נפשות הינה:  ₪5,  180נפשות הינה:   ₪4, 

 ק. "מ מיליון 505 -בכ מקומיות ובמועצות בעיריות 10 - הביתית המים צריכת הסתכמה 2014 " ב
  .2013 ב ק"מ 68.2 ל - בהשוואה עלייה, לנפש ק"מ 68.6

, לבנייה, ציבורי לגינון, מקומית רשות למוסדות, למגורים צריכה כוללת ביתית מים צריכת)
 ולחקלאות. לתעשייה כולל אינו ועוד(.  ומלאכה למסחר

 ל בהשוואה ק"מ 49.7 היה 2014 ב לנפש למגורים מים צריכת של הממוצע למגורים מים צריכת
 2013 ב לנפש ק"מ 49.3

 חברתית מרמה מקומיות מועצות היו ביותר הגבוהה הייתה לנפש המים צריכת שבהן הרשויות
 .10-8 -גבוהה, בדירוג כלכלית

 ורשויות הערבי במגזר מקומיות מועצות היו ביותר הנמוכה הייתה הצריכה שבהן הרשויות
 3-1 -נמוכה כלכלית חברתית וברמה חרדית המאופיינות באוכלוסייה יהודיות מקומיות

 .בדירוג"

 

http://www.water-recycle.co.il/items.asp?wood=592
http://www.water-recycle.co.il/items.asp?wood=592
http://www.water-recycle.co.il/items.asp?wood=592
http://www.water-recycle.co.il/items.asp?wood=592
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 2015סקר נכסים 

ערכה העירייה סקר נכסים לעיר. הסקר נועד על מנת לקבל תמונת מצב אמיתית  2015בשנת 
 והמדידות השטחים לגבי הנכסים הקיימים בעיר וגודלם ולחייבם בהתאם במיסי הרשות. נתוני

בביקורת  המידע מערכת י"ע נותחו אורהייטק. הנתונים חברת י"ע נמסרו בטבלה המופיעים
הנכסים חויבו במחלקת הגביה לפי השטח החדש. המגורים מתייחסים רק לבתים  .העירייה

פרטיים.  הסקר אינו כולל בניה רוויה חדשה וישנה. התעריפים המופיעים בטבלה הינם  לפי צו 
הינם  113 -ו 112, 111ללא עליה באם התבצעה באישור חריג. סיווגים  2015רנונה לשנת הא

 .2015סיווגים חדשים שהחלו בשנת 
 

 מלש"ח. 7.6 -בכ  2015כתוצאה מהסקר  עלו הכנסות הארנונה של העירייה בשנת 
 
 

תאור  סיווג
 הסיווג

מס' 
נכסים 

 שנמדדו

סה"כ 
שטח לפני 

 המדידה

סה"כ השטח 
אחרי 

 המדידה

סה"כ חיוב 
בש"ח לפני 

 המדידה

סה"כ חיוב בש"ח 
 לאחר מדידה

 סה"כ פער בש"ח

 437,878.0116 1,349,048.472 911,170.46 15,837.62 10,697 66 עסקים 201

 2,512,410.103 18,456,808.7 15,944,398.6 196,098.69 169,405 107 תעשייה 400

 12,099.076 172,513.176 160,414.1 1,889.52 1,757 8 תעשייה 410

 7,079.6116 45,094.4716 38,014.86 1,202.84 1,014 9 מגורים  101

 1,658,148.209 8,302,013.539 6,643,865.33 221,446.08 177,217 1,327 מגורים  103

 296,911.0526 1,419,511.613 1,122,600.56 37,863.74 29,944 279 מגורים  104

 136,090.9494 763,223.6694 627,132.72 20,358.06 16,728 120 מגורים  105

מחסנים  111
 למגורים

1,143 0 15,143.61 0 283,866.9695 28,3866.9695 

סככות  112
 למגורים

372 0 6,691.14 0 125,425.4193 125,425.4193 

עסקים  113
במגורים 

 משולב

18 224 869.65 19,080.32 74,076.787 54,996.467 

 452,343.9732 1,443,849.493 991,505.52 22,070.46 15,156 44 תעשייה 420

קרקע  700
תפוסה 

 לתעשייה

89 88,314 171,914.98 1,712,408.46 3,333,431.462 1,621,023.002 

 
 7,598,272.844 35,768,863.77 28,170,590.93 711,386.39 510,456 3582 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שטחים במ"ר לפני מדידה ואחרי מדידה לפי סיווגים באחוזים:-מתוך סקר הנכסים 
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 חיוב  בש"ח לפני מדידה ואחרי מדידה לפי סיווגים :- הנכסים סקר מתוך

 

 

 

 

 

כפי שנקבע ע"י  לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב עירוניים המים והביובתעריפי 
:רשות המים
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 תעריף נמוך  מתאריך
 למ"ק, כולל מע"מ()₪ 

 תעריף גבוה 
 למ"ק, כולל מע"מ()₪ 

 12.327 7.659 2017בינואר  1

 12.355 7.676 2016בינואר  1 

 12.82 7.96 2015ביולי  1

 12.95 8.05 2015בינואר  1

 14.29 8.88 2014ביולי  1

 14.31 8.89 2014בינואר  1

 14.91 9.26 2013ביולי  1

 14.65 9.10 2013בינואר  1

 14.24 8.85 (בעקבות שינוי מע"מ) 2012בספטמבר  1

 14.12 8.77 2012ביולי  1

 13.89 8.63 2012בינואר  1

 13.89 8.63 2011ביולי  1

 12.48 8.63 2011בינואר  1

 12.48 8.63 2010ביולי  1

 11.95 8.11 2010בינואר  1

, שימושים כגון מסחר, שירותים, תעריף המים והביוב לשימושים הביתיים הנוספים
שירותים ציבוריים, צה"ל וכד' הוא התעריף הגבוה )למעט התעריף לגינון ציבורי הפטור מרכיב 

 הביוב(.
   

 .מס' שנים עד לתעריף הגבוהיעלה בהדרגה על פני תעריף המים לתעשיה 
  

יעלה בהדרגה עד לתעריף שישקף את העלות הממוצעת של הפקת תעריף המים לחקלאות 
החקלאות פטורה מרכיב  ואספקת המים לחקלאות, לרבות חלקה של החקלאות בהתפלה.

 ב.הביו

 

 

 מים

 תעריפי המים לעיר שדרות
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 לכל הארצית ברמה אחידים הם העירוניים והביוב המים בתאגידי והביוב המים תעריפי
 ברשויות(. הביוב על שונה תעריף המשלמים תעשייתיים צרכנים למעט) הצרכנים סוגי

 חבות שאינן מקומיות וברשויות החוק לפי וביוב מים תאגיד הקימו שטרם המקומיות
 ביוב אגרות לשלם ממשיכים וצרכניהם, אחידים שנקבעו המים תעריפי התאגוד בחובת

 .העירוני העזר לחוק בהתאם

 מים לכמות ראשונה מדרגה: מדורגים הינם הביתיים המים לצרכני המים תעריפי
 נמוך בתעריף – דיור ליחידת ק"מ 7 -מ פחות ולא חודש בכל נפש לכל ק"מ 3.5 עד בסיסית

 עד היתה הראשונה המדרגה 2011 יולי עד) יותר גבוה בתעריף נוספת כמות וכל, יחסית
 (. דיור ליחידת ק"מ 5 -מ פחות ולא חודש בכל נפש לכל ק"מ 2.5

 המים שירותי אספקת של הריאלית העלות עקרון פי על נקבעו והביוב המים תעריפי
 לביצוע המים לספקי הנדרשות העלויות סך את יכסו והביוב המים תעריפי. והביוב

 .והביוב המים מערכות ולתפעול השקעות

רשות המים קובעת את תעריפי גביית מים לרשויות המקומיות. תעריפי המים שנקבעו 
למ"ק, ₪  7.676 -הינם: התעריף הנמוך נקבע ל 1/1/2016 -החל מתאריך ה 2016לשנת 

למ"ק כולל מע"מ. העירייה גובה על פי התעריף ₪  12.355כולל מע"מ, ותעריף גבוה 
 הנמוך. 

 חצי שנה לפי מדד המחירים לצרכן.התעריפים מתעדכנים מדי 

העבירה רשות המים לעירייה בכתב  את תעריפי חיוב וגביית אגרות  31/7/2016בתאריך 
 . להלן התעריפים :2016ביוב החל מחודש יולי 

 ₪. 7.659    מחיר לצרכן מים וביוב תעריף כמות מוכרת 

 ₪. 12.327   מחיר לצרכן מים וביוב תעריף מעבר לכמות המוכרת

 ₪. 3.100   תעריף כמות מוכרת לפני מע"מ –מחיר רכישה ממקורות 

 ₪. 7.030  תעריף מעבר לכמות מוכרת לפני מע"מ –מחיר רכישה ממקורות 

לפני מע"מ. סכום זה נגבה  0.381המוכר במסגרת אגרת הביוב הינו  תעריף המט"ש
 במסגרת תעריף הביוב ומועבר לאיגוד ערים שדרות שער הנגב לביוב.

"כללי המים )תעריפי מים  30/6/2016 -כמו כן הודגש כי בנוגע לחיוב צרכני שדרות עד ל
ביוני  30 -י עד הקובעים כ 2016 –שמספקים ספקים מקומיים) )הוראת השעה( תשע"ו 

, רשאי היה ספק מקומי אחר ובלבד שהותר לו לעשות כן לאחר שהגיש בקשה 2016
 1/7/2016לאור זאת, צריכת מים וביוב בעיר שדרות מיום למועצת הרשות הממשלתית. 

 ".תחויב בתעריף מלא על פי הכללים בהתאם לתעריפים המפורטים מעלה
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 תעריפי ביוב:

 ₪. 4.02     כני אזור התעשיהאגרת ביוב עבור צר

 ₪. 0.381  אגרת ביוב לטיפול במט"ש מכל הצרכנים של שדרות לפני מע"מ

 ₪. 1.55    עבור הצרכנים של מועצה אזורית שער הנגב

 ₪. 1.298 לחודש הראשון להפעלת המט"ש באיכות שלישונית לפני מע"מ 1 -ב

כמות המים שעד לגובה הכמות כאמור, חיובי המים נמדדים לפי התעריף הראשון שהינו 
המוכרת בש"ח ותעריף שני שהינו כמות המים שמעל הכמות המוכרת. המחירים כוללים בתוכם 
את מרכיב הביוב. העירייה קונה את המים מחברת מקורות והתעריפים נקבעים ע"י רשות המים 

 מ.פעמיים בשנה בחודש ינואר ובחודש יולי. התעריפים כוללים שינוי במדדים ומע"

מ"ק מים וביוב כפי שנקבעו ע"י רשות המים לעיר שדרות לשנים  1מצ"ב  תעריפי חיוב  
2010 – 2017: 

מ"ק לכל  1תעריף  שנה
 כמות מוכרת

מ"ק  1תעריף 
מעבר לכמות 

 המוכרת
 12.327 7.659 2017ינואר 

 12.327 7.659 2016יולי 
 12.355 7.676 2016ינואר 

 9.559 4.885 2015יולי 
 9.655 4.934 2015ינואר 

 10.664 5.450 2014יולי 
 10.679 5.458 2014ינואר 

 11.121 5.684 2013יולי 
 10.929 5.586 2013ינואר 

 10.540 5.387 2012יולי 
 10.364 5.297 2012ינואר 

 10.364 5.297 2011יולי 
 9.207 5.408 2011ינואר 

 9.207 5.408 2010יולי 
 8.431 4.614 2010ינואר 
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 – 2010מצ"ב תעריפי המים )תעריף ממוצע( שגבתה העירייה בפועל מהצרכנים בשנים 
2017: 

ממוצע  שנה
 1תעריף 

מ"ק עד 
הכמות 

המוכרת 
 בש"ח

ממוצע תעריף 
מ"ק מעבר  1

לכמות 
המוכרת 

 בש"ח

 ק"מ 1 תעריף
 ביוב

2017 7.659 12.327 0.00 
2016 6.04 10.13 0.68 
2015 5.35 9.70 0.68 
2014 5.88 10.40 0.68 
2013 5.91 -- 0.68 
2012 5.60 -- 0.68 
2011 5.60 -- 0.68 
2010 4.88 -- 0.68 

 

 : 2016 - 2010סה"כ כמות המים בפועל שסיפקה העיר  לצרכנים בשנים 

 מספר שנה
 נפשות
 בעיר

מ"ק עד 
הכמות 
 המוכרת

מ"ק מים מעבר 
 לכמות מוכרת

2016 23,703 1,316,645 199,621 
2015 23,090 1,170,239 242,443 

2014 22,474 1,487,347 232,190 
2013 21,881 1,342,686 219,009 

2012 21,582 1,280,944 289,737 

2011 21,050 1,331,088 134,547 
2010    21,070 1,150,274 103,588 

 1,421,135 9,079,223  סה"כ:
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 מסקנות חיוב תעריפי מים לעיר

מ"ק  10,500,358חייבה העירייה את התושבים בשימוש של  2016ועד לשנת  2010משנת  .1
מ"ק  1,421,135 -מ"ק מים לפי התעריף עד גובה הכמות המוכרת ו 9,079,223מים מתוכם 

 .מים מעבר לכמות המוכרת
 

 ובתעריף המוכרת בכמות מים ק"מ 1,316,645 סיפקה העירייה לצרכנים 2016 בשנת .2
 10.13 של ממוצע בתעריף לכמות מעבר ק"מ 199,621 -ו  ק"מ -ל ₪ 6.04 של    ממוצע

 .ק"מ 1 -ל ₪
 

 ובתעריף המוכרת בכמות מים ק"מ 1,170,239 סיפקה העירייה לצרכנים 2015 בשנת .3
 9.70 של ממוצע בתעריף לכמות מעבר ק"מ 242,443 -ו  ק"מ -ל ₪ 5.35 של ממוצע

 .ק"מ 1 -ל ₪
 

 ובתעריף המוכרת בכמות מים ק"מ 1,487,347 סיפקה העירייה לצרכנים 2014 בשנת .4
 10.40 של  ממוצע בתעריף לכמות מעבר ק"מ 232,190 -ו  ק"מ -ל ₪ 5.88 של ממוצע

 .ק"מ 1 -ל ₪
 

 המוכרת בכמות מים ק"מ 1,342,686 סיפקה העירייה לצרכנים 2013 בשנת  .5
 ממוצע בתעריף לכמות מעבר ק"מ 219,009 -ו  ק"מ -ל ₪ 5.91 של  ממוצע ובתעריף

 .ק"מ 1 -ל ₪ 0.00 של
 

 ובתעריף המוכרת בכמות מים ק"מ 1,280,944 סיפקה העירייה לצרכנים 2012 בשנת .6
 0.00 של ממוצע בתעריף לכמות מעבר ק"מ 289,737 -ו  ק"מ -ל ₪ 5.60 של  ממוצע

 .ק"מ 1 -ל ₪
 

 ובתעריף המוכרת בכמות מים ק"מ 1,331,088 סיפקה העירייה לצרכנים 2011 בשנת .7
 0.00 של ממוצע בתעריף לכמות מעבר ק"מ 134,547 -ו  ק"מ -ל ₪ 5.60 של ממוצע

 .ק"מ 1 -ל ₪
 

 ובתעריף המוכרת בכמות מים ק"מ 1,150,274 סיפקה העירייה לצרכנים 2010 בשנת .8
 0.00 של ממוצע בתעריף לכמות מעבר ק"מ 103,588 -ו  ק"מ -ל ₪ 4.88 של ממוצע

 .ק"מ 1 -ל ₪
 

 0.68 של הסכום על ועמדו לצרכנים הביוב תעריפי השתנו לא 2016 – 2010 בשנים .9
 .המים חיוב מרכיב מתוך ביוב ק"מ 1 -ל ₪
 

 לכמות מעבר צריכה בגין התושבים את העירייה חייבה לא 2013 – 2010 בשנים .10
 .המוכרת

 
 בתוך נכללה היא אלא לתעשיה ק"מ את מקורות תימחרה לא 2016 -ו 2015 בשנים .11

 .הכוללת  הכמות
 

 .המים רשות י"ע לנקבע בהתאם צרכניה את העירייה חייבה 2015 לשנת עד .12
 
 

קבעה רשות המים לעיר שדרות תעריף מים לכמות המוכרת  2016החל מינואר  .13
 ומעבר לכמות המוכרת הזהה לתעריף הנגבה בתאגידי המים. 
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תעריף הביוב כלול בחיוב הצרכנים במים וביוב בכמות המוכרת  2016החל מינואר  .14

 ומעבר לכמות המוכרת.
 

( בממוצע) ₪ 6.04 של ךהנמו במחיר  הצרכנים את העירייה חייבה 2016 בשנת .15
 לכמות ק"מ 1 עבור ₪ 7.676 של הסכום לעומת מים ק"מ 1  עבור המוכרת לכמות

 .המים רשות י"ע שנקבע המוכרת
 

( בממוצע) ₪ 10.13 של הנמוך במחיר  הצרכנים את העירייה חייבה 2016 בשנת .16
 ק"מ 1 עבור ₪ 12.327 של הסכום לעומת מים ק"מ 1  עבור המוכרת לכמות מעבר
 .המים רשות י"ע שנקבע המוכרת לכמות מעבר

 
 85% -כ על עומד המוכרת לכמות ומעבר המוכרת הכמות עד המים צריכת בין היחס .17

 .ובממוצע בהתאמה 15% -ו
 

מ"ק  1תעריף המים שנקבע לעיר שדרות ע"י רשות המים עבור  2017החל מינואר  .18
 12.327 -ו₪(  3.575הינו  )חלקו של הביוב מתוך תעריף ז₪.  7.659מים וביוב  הינו 

 המוכרת. לכמות למעבר
 

העירייה נדרשת להעביר לאיגוד ערים שדרות שער הנגב, עבור  2017החל מינואר  .19
מ"ק מים שהיא גובה מצרכניה, לעומת סכום  1ש"ח לכל  1.81המט"ש סכום של 

 .2016בשנת ₪  0.381של 
 

 הצגה גרפית:
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 קניית מים מחברת ממקורות

 ופועלת תחת ,ישראל מדינת של הלאומית המים חברת , הינה"מ"בע מים חברת מקורות"
 80%-כ כיום מספקת חברת מקורות. והמים האנרגיה, התשתיות משרד של האחריות

 מים של וספק כמפיק פועלת חברת . בארץ המים מצריכת 70%-וכ בישראל השתייה ממי
 הארצי המים מפעל את ומנהלת מפעילה וכן, 1959-ט"התשי המים חוק הוראת לפי

 .המים חוק לפי הארצית המים כרשות הסמכתה בתוקף
 למחויבויותיה בהתאם, ולתעשייה לחקלאות, הביתי למגזר מים מספקת החברה

, מים איכות, מים אספקת בתחומי ארצית בפריסה מתקנים מדיניים ומתפעלת בהסכמים
 .ועוד התפלה, בשפכים לטיפול מכונים, תשתיות

עיריית שדרות קונה את המים על שירותיו מחברת מקורות בהתאם למחירים שקובעת 
 רשות המים.

מדי  2חיבורים ראשיים. בכל חיבור ישנם  4העיר שדרות מחוברת לחברת מקורות ע"י 
 צול. 8חיבורים של  4 -צול ו 6חיבורים של  4מדי מים ראשיים שמתוכם:  8מים. סה"כ 

שנים, למעט מקרים בהם ישנה  3ת החיבורים הראשיים מוחלפים כל בהתאם לתקנו
 תקלה ספציפית והמד מוחלף טרם זמנו.

 
 

 :2016 – 2010מ"ק לשנים  1מחיר קניית מים בפועל של העירייה ממקורות לפי 

מחיר מ"ק  שנה
 לתעשיה

 בש"ח 

מחיר מ"ק 
לכמות מוכרת 

 בש"ח **

מחיר מ"ק 
מעבר לכמות 

המוכרת בש"ח 
** 

סה"כ קניה  סה"כ מ"ק
 בש"ח

2016 * 3.11/3.09 7.05/7.02 2,353,157 13,372,181.00 
2015 * 2.60/2.58 6.55/6.48 2,117,917 10,980,801.00 
2014 5.52 2.87 7.255/7.245 2,215,774 12,612,738.00 
2013 4.86/4.90 3.04/3.07 7.45/7.54 2,197,377 12,756,065.00 
2012 3.28/3.33/3.378 1.82/1.85 6.00/6.10 2,228,322 8,588,770.00 
2011 2.03 1.93/1.82 5.00/6.00 2,306,866 9,274,086.00 
2010 0.95/1.29 1.07/1.74 4.07/4.73 2,242,305 7,297,585.00 

 
 מים ללא חלוקה לפי סוגי צריכה.  רשות המים קבעה מחיר אחיד למ"ק 2016 – 2015* בשנים 

 

 ** מחירי המים הינם בשתי פעימות ינואר עד יולי ויולי עד דצמבר.
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מ"ק מים מקורות לעיר שדרות שטרם התאגדה וחייבת בתאגוד, כפי  1תעריפי קניית 
 :2017שנקבעו ע"י רשות המים לשנת 

תעריף לכמות שעד  שנה
לגובה הכמות המוכרת 
)בש"ח למ"ק לא כולל 

 מע"מ(

תעריף לכמות שמעל 
הכמות המוכרת )בש"ח 

 למ"ק לא כולל מע"מ(

תעריף לביוב )בש"ח 
למ"ק לא כולל מע"מ( 

* 

 3.543 5.546 1.615 2017ינואר 

 2.144 7.030 3.100 2016יולי 

 2.144 7.051 3.113 2016ינואר 

 
 * תעריף הביוב על פי הטבלה מתייחס רק לצרכני ביוב שאינם צרכני מים. 

 
 

   – הערת הביקורת
בקניית המים ממקורות. תעריף הקניה  50% -העירייה קיבלה הנחה של כ 2017בשנת 

כיון שרשות המים הכירה במרכיב  1.615 -ל 3.100 -של העירייה מרשות המים ירד מ
תושבים ואת הסכום שהעירייה צריכה להעביר לאיגוד הביוב שהעירייה מחייבת את ה
 שדרות שער הנגב עבור המט"ש.
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 :2016 – 2010 לשנים מקורות מחברת מים ריכוז קניית

 

 

 מקורות לא תימחרה את מ"ק לתעשיה אלא היא נכללה בתוך הכמות  הכוללת. 2016 -ו 2015* בשנים 

 

 

 

 :7201 – 2010תשלום העירייה למקורות לשנים 

 ₪. 10,328,117לזכות מקורות סכום של העבירה העירייה  2017בשנת 

 ₪. 15,699,742לזכות מקורות סכום של העבירה העירייה  2016בשנת 

 ₪. 13,441,509העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של  2015בשנת 

 ₪. 15,829,325מקורות סכום של העבירה העירייה לזכות  2014בשנת 

 ₪. 15,794,282העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של  2013בשנת 

 ₪. 10,403,045העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של  2012בשנת 

 ₪. 11,475,601העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של  2011בשנת 

 ₪. 8,871,743העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של  2010בשנת 

 

 בקניית 60% -כ של עלייה קיימת 2013 -ל 2010 השנים בין -  הערת הביקורת
 גדל לא התושבים מספר שכן דמוגרפי גידול של פקטור שאינו ממקורות המים

 . הרכישה מול אל משמעותית
 

 

 

 

 

 

 

קניה תעשיה  שנה
 )מ"ק(

קניה כמות 
מוכרת בית 

 )מ"ק(

קניה מעבר 
לכמות 

המוכרת בית  
 )מ"ק(

סה"כ קניה 
 )מ"ק(

קניה תעשיה 
 בש"ח ללא מע"מ

קניה כמות מוכרת 
בית   בש"ח ללא 

 מע"מ בתים

קניה כמות מעבר 
למוכרת  בש"ח 
 בתים  ללא מע"מ

סה"כ קניה 
 בש"ח ללא מע"מ

2016 * 812,196 1,540,961 2,353,157 * 2,523,084.00 10,849,097.00 13,372,181.00 
2015 * 719,496 1,398,421 2,117,917 * 1,867,812.00 9,112,989.00 10,980,801.00 
2014 336,300 656,604 1,222,870 2,215,774 1,858,224.00 1,889,046.00 8,865,468.00 12,612,738.00 
2013 336,300 643,728 1,217,349 2,197,377 1,643,951.00 1,972,062.00 9,140,052.00 12,756,065.00 
2012 336,300 994,940 947,082 2,228,322 1,117,802.00 1,735,386.00 5,735,582.00 8,588,770.00 
2011 358,296 607,566 1,341,004 2,306,866 737,196.00 1,134,228.00 7,402,662.00 9,274,086.00 
2010 273,300 582,480 1,386,525 2,242,305 307,326.00 823,914.00 6,166,345.00 7,297,585.00 

 74,882,226.00 57,272,195.00 11,945,532.00 5,664,499.00 15,661,718 9,054,212 5,017,010 1,640,496 סה"כ:
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 חובות לחברת מקורות

לחברת מקורות ₪  10,734,618נוצר חוב ע"ס  12/2012ועד  4/2010בתקופה שבין חודש 
בגין קרן שיקום חדשה. קרן שיקום חדשה משמעו שעבור כל מ"ק מים שמכרה מקורות 
לעירייה היא חייבה אחוז מסוים לצורך תחזוקה ושיקום קווי מים. העירייה לא שילמה 

 7,562,414כם שלעיל בתוספת ריבית פיגורים ע"ס בגין שירות זה והחוב הצטבר לכלל הס
  ₪. 18,297,032סך החוב הינו כלומר ₪. 

 קרן שיקום בתביעה משפטית. מקורת תבעו את העירייה על כך שלא שילמו להם. 

 , קובע כי:1987-בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, תשמ"ז 8סעיף 

( 2' מס) כללים 2012-ג"תשע כללים 2009-ע"תש כללים וביוב מים מערכות "אחזקת
 2016-ז"תשע כללים 2015-ו"תשע כללים 2013-ג"תשע

 כמות כל בעד, מקומית ברשות ספק שחייבה הסכומים מתוך תפריש מקורות(  א.    )8
 שימוש או צריכה מטרת לכל שסופקו למים מהחיוב ק"למ סכום, לו שסיפקה מים

 :לחקלאות למעט

 ;ח"ש 0.825 – רשותי מקומי לספק(   1) 

 ".ח"ש 0.427 – מקומית ברשות אחר לספק(   2) 

הגישה מקורות חברת מים בע"מ תביעה נגד עיריית שדרות בתיק  18/12/2012בתאריך 
בצירוף ריבית ₪  12,067,107בבית המשפט המחוזי מרכז, ע"ס  35197-12-12שמספרו 

לתשלום בפועל. כאמור החוב עומד כיום על סכום של ופיגורים מיום הגשת התביעה  ועד 
18,297,032 .₪ 

על פי התביעה, סיפקה חברת מקורות מים לעיר שדרות בהתאם לכללי המים )תעריפי 
והעירייה התחייבה לשלם דמי שיקום  1987 –מים המסופקים מאת מקורות(, תשמ"ז 

 חת מהיקף הצריכה.פ 8%בחשבונות החודשיים בהתאם לכמות המים שנצרכה בניכוי 

העירייה הגישה בקשת רשות להתגונן והציגה את טענותיה הכוללות ביתר היתר את 
 הטיעונים הבאים:

 . חברת מקורות טרם מיצתה את הליכי הגביה טרם הגישה את התביעה.1

 . "קרן השיקום" אינו מידתי וחורג ממתחם הגבולות שהציבו התקנות.2

 ירייה ולפגיעה בתושבים.. התביעה תוביל לקריסתה של הע3

. העירייה עשתה ככל שביכולתה על מנת להקים תאגיד מים ולפיכך אין להטיל עליה 4
 חיובים שנועדו עבור רשויות שלא הקימו תאגיד.

. כיון שאין תאגיד שמוכן לקבל את עיריית שדרות, משמעות התביעה הינה התעשרות 5
 התובעת על חשבון משלם המיסים בשדרות.

 ה לקבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה להגשת התביעה.. בקש6

 

טרם התקבלה החלטת בית המשפט בתיק התביעה של חברת  - הערת הביקורת
 מקורות את עיריית שדרות.
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 פחת המים

 לכמות" מקורות"שרוכשת הרשות המקומית מ המים כמות בין ההפרש מים הינו פחת
 שירותים, חקלאות, תעשייה, ביתית צריכה הינה: .לצרכניה מוכרת שהיא המים

 .וכדומה ציבורי גינון כמו משותפים
דליפה  גורמי בשל שנגרם מים פחת הוא הנצרכת לכמות הנרכשת הכמות בין ההפרש

  גלויים וסמויים. 
 .המים משק ניהול הוא שלהם שהמכלול גורמים מספר של תוצאה להיות יכול מים פחת
שהונפקו  החיובים מלוא את לגבות הרשות המקומית  יכולת באי מקורו הגביה פחת

 אי, המים בתשתיות בנזילות שמקורם מים איבודי, לצרכניה מסיבות שונות  כדוגמת
 פיראטית התחברות, מסוימים צרכנים אצל לא תקנים מים מדי, מים מדי התקנת

 אבדן מזהים שלא מדי גדולים מים מדי באמצעות לקויה מדידה, מדידה שיבושי, למערכת
 לזהות ניתן תמיד שלא לנזילות שגורמים ובתשתית בצנרת ליקויים, עקבי אך קטן מים
 מים.  ואף גניבות, בעין

 

מצ"ב השוואה בין פחת המים כפי שדיווחה העירייה לביקורת לפחת המים כפי שדיווחה 
 העירייה לרשות המים:

 

 

שדיווחה סה"כ נתוני פחת כפי  שנה
 העירייה לביקורת

סה"כ נתוני פחת כפי שדיווחה 
 העירייה לרשות המים

2016 30.40% 30.40% 
2015 27.20% 27.30% 
2014 33.10% 15.50% 
2013 27.90% 15.40% 
2012 14.10% 14.10% 
2011 14.80% 10.60% 
2010 16.90% 10.60% 

 

 מסקנות מן הטבלה:

קטן משמעותית מן הפחת  2014 – 2013פחת המים שדיווחה העירייה לרשות המים בשנים 
 שדיווחה העירייה לביקורת.

 
הדיווחים בפחת המים בין  לפער העירייה תגובת את מבקשת הביקורת -  הערת הביקורת

 הדוחות שהוגשו על ידה לביקורת לבין הדוחות שהגישה לרשות המים.
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 :2014 – 2010פירוט נתוני פחת של רשות המים לעיר שדרות לשנים 

 קניה  שנה

 ממקורות

 מ"ק

צריכה 
 מגורים

 מ"ק
 

   צריכה

 עירונית

 מ"ק
 

   צריכה 

תעשייה 
 ומסחר

 מ"ק
 

   צריכה

 אחרת

 מ"ק
 

   סה"כ

 צריכה

 מ"ק
 

 סה"כ פחת

 מ"ק
 

סה"כ פחת 
 באחוזים

 

2016 2,353157 1,095,584 224,356  258,618 60,345 1,638,903 714,254 30.4% 

2015 2,093,317 1,012,533 227,765  232,050 52,158 1,524,506 568,811 27.2% 

2014 2,215,774 1,021,785 174,578  244,403 41,826 1,482,592 733,182 33.1% 

2013 1,865,924 833,608 200,035  219,934 91,067 1,344,644 521,280 27.9% 

2012 2,228,322 952,017 553,824  369,461 39,044 1,914,346 313,976 14.1% 

2011 2,324,392 944,919 546,052  422,363 66,667 1,980,001 344,391 14.8% 

2010 2,225,775 979,092 462,097  367,960 40,731 1,849,880 375,895 16.9% 

 
 מסקנות מן הטבלה:

 
 גדול יותר  עירככל שאובדני המים במתוך אחוז פחת המים הגבוה לעיר ניתן להסיק ש .1

 ככל שאחוז צריכת המים גדולה יותר ירודה יותר ות הולכת המים וכך איכות תשתי    
 הפחת יקטן.    
 
 על פי הדיווח שמסרה העירייה לביקורת, ניתן לראות שפחת המים גדל משמעותית בין  .2

  , לעומת הצריכה העירונית וצריכה לתעשיה למסחר שהצטמצמה 2013 -ל 2012השנים    
 מאידך סכום קניית המים ממקורות לא השתנה משמעותית, כדי להעיד על  50% -בכ   
 הגדלת הפחת.    
 

 הסיבות לכך:
 הרשויות המקומיות ניפחו את הצריכה העירונית כדי  2014 – 2013. בשנים 2.1

 להקטין את פחת המים על מנת להימנע מקבלת  קנסות מרשות המים.       
 

 . מדי מים מקולקלים בצריכה העירונית ובצריכה לתעשיה ולמסחר.2.2
 

 . גניבת מים.2.3
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 מים לפי סוגי צריכה באחוזים: -הצגה גרפית 

 

 

 

 

 מדי מים 

 מווסתת זרימה על המבוסס זמן למדידת אמצעי הוא מים שעון מים או כהגדרתו מד
 (.לזמן נפח) לו מחוצה או מסוים קיבול כלי לתוך מים של( אחידה)

 בדבר ההסדרים את , קובעות2010 – ע"התש(, תיקון()מים מדי) מים מדידת תקנות
, כיול בדבר הוראות, מים מדי לבדיקת מבדקות אישור, זה ובכלל מים במדי שימוש
  מים. מדי של והחלפה בדיקה

 מערכת להתקין המים מדי לבעלי להורות הרשות מנהל לסמכות מתייחס החוק  תיקון
 לרשות אמת בזמן המים למדידת בקשר נתונים תשדר אשר, מרחוק מים מד קריאת

 .המים

 רבים ספקים אך  בלבד וולטמן סילוני רב מסוג מים למדי מתייחסות התקנות כיום
 מדידת לצורך משולבים מים במדי גם, המים רשות באישור, משתמשים בסוגים שונים

 המים.

 , קובע כי: 2010 – ע"התש(, תיקון()מים מדי) מים מדידת בתקנות 19סעיף 

, שקילה בשיטת או נפחית בשיטה תיעשה המים מד של המדידה דיוק בדיקת( א) " 
 :להלן כמפורט

 מכן לאחר ייאספו המים; המים מד דרך וקבועה מסויימת בספיקה מים יוזרמו (1)
 ובסופה הבדיקה בתחילת המים מד של הקריא הפרש השוואת סמך על; מכוייל במכל

 ;המים מד של המדידה בדיוק הסטיה חישוב ייקבע, המכוייל במכל המים נפח לבין
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 לבין המים מד של הסופי הקריא בין ההפרש תהיה המים במד שנרשמה הכמות (2)
 הכמות בין ההפרש תהיה המים מד של המדידה בדיוק הסטיה; ההתחלתי הקריא

 ;המכוייל המכל של הקריא לבין המים במד שנרשמה

 של ובסימן המים מד של המדידה בדיוק)%(  באחוזים תחושב היחסית הסטיה (3)
 :הבאה המשוואה לפי( -) מינוס או)+(  פלוס

 :כאשר

 e- כאשר חיובית) מסויימת בספיקה המים מד של המדידה בדיוק( באחוזים) סטיה 
 (.המכוייל המכל קריא מאשר גדול המים מדי של הקריאים בין ההפרש

 A- הבדיקה בתחילת( בליטרים) המים מד קריא. 

B - הבדיקה בסוף( בליטרים) המים מד קריא. 

 V – הבדיקה בזמן המכוייל במיכל שנאספו( בליטרים) המים כמות. 

( 1) בפסקאות כמפורט תיעשה המים מד של המדידה דיוק בדיקת, שקילה בשיטת (4)
 .השניה בתוספת כמפורט יחושב במכלים המצטבר המים נפח זה ולעניין(, 3) עד

 שיטה, בקשתו לפי, למבדקה רישיון לבעל לאשר רשאי הממשלתית הרשות מנהל( ב) 
, ובתנאים הממשלתית הרשות מנהל של דעתו שיקול לפי, המדידה דיוק לבדיקת אחרת
 ." אלה בכללים הנדרש המדידה דיוק את תבטיח שהשיטה ובלבד

 , קובע כי: 2010 – ע"התש(, תיקון()מים מדי) מים מדידת בתקנות 33סעיף 

 הישראלי התקן לפי וסימונו מים מד דגם אישור"

 שיפורסם לנוהל בהתאם, מים מד דגם לאשר רשאי הממשלתית הרשות מנהל( א. )א33
 ; ולביוב למים הממשלתית הרשות של האינטרנט באתר

 הרשות מנהל לשימוש שאישר מדגם מים במד אלא, מים במד אדם ישתמש לא( ב)
 ."הישראלי התקן לפי והמסומן הממשלתית

 , קובע כי: 2010 – ע"התש(, תיקון()מים מדי) מים מדידת בתקנות 46סעיף 

 ";המים מדי של מרחוק קריאה ומערכת מים מד של ובבדיקה בהתקנה חיוב"

 :יבוא ואחריו( א) יסומן בו האמור( 2)

  – למפיק להורות רשאי הממשלתית הרשות מנהל(  ב") 

, שברשותו המים מדי של מרחוק קריאה מערכת, חשבונו על, מים במקור להתקין( 1) 
; ולביוב למים הממשלתית הרשות אל אלחוטית בתקשורת נתונים שידור המאפשרת

 מערכת התקנת אופן את תפרט והיא, מסוייגת או כללית להיות יכולה כאמור הוראה
 הרשות מנהל שיורה אחר תנאי וכל בה הטיפול, המים מדי של מרחוק הקריאה

 ;הממשלתית

 לפי להחליפה או ולתקנה המים מדי של מרחוק הקריאה מערכת תקינות את לבדוק( 2)
 .הצורך

 המים מדי את ויחזיק זה סעיף לפי הממשלתית הרשות מנהל הוראות אחר ימלא מפיק( ג)
 במצב שברשותו המים מדי של מרחוק הקריאה מערכת ואת מים במקור המותקנים

 . תקין

 -" המים מדי של מרחוק קריאה מערכת, "זה קטן סעיף לעניין( ד)
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 נתונים שידור לצורך נוספים והתקנים, מים במקור המותקן, מים ממד המורכבת מערכת
 ותקשורת יחיד בתדר אלחוטית תקשורת לרבות, כלשהי אלחוטית בתקשורת
 ." סלולארית

פרסמה רשות המים נוהל אישור מדי מים, בהתאם לכללי מדידת מים )מדי  18/12/2012בתאריך 
. אישור מדי מים לצורך מדידת מים חוקית מוסדר בחוק מדידת מים, 1998-מים(, תשמ"ח

מדי מים מהירותיים מטיפוס רב סילוני, וולטמן ומדי מים ותקנותיו.  1955-תשט"ו
 משולבים מאושרים על פי החוק לרכישה ע"י הרשויות המקומיות.

 

 להלן תמצית הוראות הנוהל:

 הבקשה בצרוף המסמכים הבאים: הבקשה לאישור דגם מד המים תוגש על גבי טופס

 מאת מעבדה מאושרת ע"י הממונה על התקינה. 63. תעודת בדיקה של התאמה לתקן ת"י 1

 . מפרט טכני של מד המים הכולל תמונות ותרשימים.2

 . שירטוט חתך מד מים עם פירוט החלקים.3

 המים.. רשימת רכיבים עיקריים של מד המים ושם היצרן/יצרנים של חלקי מד 4

 . הגדרת החומרים העיקריים מהם עשוי מד המים.5

 . אישר דגם של מד מים שהתקבל מאת רשות מנהלית מוסמכת בחו"ל.6

 . לוגו היצרן על גבי מדיה אלקטרונית.7

 . רשימת מבדיקות מאושרות ע"י מנהל הרשות לתיקון ובדיקת מדי המים מהסוג המבוקש.8

 לטה בדבר אישור דגם מד המים.. בחינת הבקשה ע"י מנהל הרשות והח9

 שנים מיום מתן תעודת אישור דגם מד המים. 10. אישור דגם מד מים יהיה בתוקף עד 10

 . מנהל רשות המים יהיה רשאי בכל עת לבטל את אישור דגם המים במתן הודעה מוקדמת 11

 ומנומקת לבעל תעודת האישור.     
 

 הערת הביקורת
 
 . מדי המים הנמצאים בשימוש צרכני העיר הינם בשיטת המדידה הרגילה )לא 1

 אלחוטית(.    
 
 . מחלקת הגביה לא ידעה להשיב לביקורת אילו סוגי  מדי מים נרכשים.2
 
 . מחלקת הגביה לא ידעה להמציא לביקורת העתקים של הזמנות רכש לקניית 3
 

 מדי המים.      
 
 . מחלקת המים לא ידעה להמציא לביקורת אישורי רשות המים למדים 4
   

 הנרכשים ע"י העירייה.      
 
 .  העירייה קונה שעוני מים בניגוד  לנוהל רשות המים לרכישת מדי מים.5
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 נתוני מדי מים:

 :1987משלמים שלגביהם נמדדו מדי המים החל משנת   2,742מתוך 

 שנים. 5ו מדי מים בטווח של משלמים הוחלפ 1049 -ל

 שנים.  5 -משלמים הוחלפו מדי מים בטווח של מעבר ל 1693 -ל

 משלמים הותקנו מדי מים חדשים ולא היה ברשותם מד מים ישן.  345 -ל

 משלמים היו בעלי מדי מים ישנים ולא הותקנו להם מדי מים חדשים. 76 -ל

 מדי מים הותקנו בשבת. 88

 

 מים לפי שנים כפי שהתקבלו מדוחות האוטומציה:מספר התקנות מדי 

 מספר מדים  שהותקנו שנה

1987 22 

1988 15 

1989 13 

1990 19 

1991 90 

1992 147 

1993 207 

1994 277 

1995 221 

1996 157 

1997 164 

1998 156 

1999 169 

2000 0 

2001 0 

2002 0 

2003 0 

2004 0 

2005 0 

2006 0 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 207 

2011 193 

2012 251 

2013 389 

2014 45 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

 2,742 סה"כ
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 :2017 – 1987רכישת מדי מים בעירייה לשנים  –הצגה גרפית 

 

 

 

 

 

 

 מסקנות
 

לא היו התקנות מדי מים בעיר. עשור  2009-2000כפי שעולה  מהטבלה בשנים 
הוחלפו בו מדי מים. מספר התקנות המים הכי גבוהות התבצעו שלם שלא 

 .2013 -ו 1994בשנים 
 

 לא נקלטו דיווחים באוטומציה על רכישת מדי מים. 2015-2016בשנים 
 

המלצת הביקורת שהעירייה תצא לסקר מדי מים לבדיקת תוקפם והחלפתם 
 ם אלו.של העירייה המתהווה בימי GIS -במידת הצורך ולהוספתם למערכת ה
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 רכישת ציוד מים

 העירייה רכשה מדי מים וציוד עבור מחלקת המים להלן סוגי השירותים שסופקו:

 מים , מד3/4" , בוררת3/4" לקממ , הסבה3-5 מים חריצים, צד" 2" , מד3/4" , ניפל1/2" מים מד
 טרייד מתוברג" 2" מים גבוהה, מד רגישות" 1/2" מים מגנטי, מד לאנטי מים מד , שינוי 1/2"

, 2" מים מד והרכבה , פירוק1 1/2"  מים מד והרכבת , פירוק3/4" מים מד והרכבת אין, פירוק
 3/4" מים , מד3/4" מים מגנטי, מד לאנטי מים מד , שינוי3/4" בגוף 1/2" מים שדה, מד שירות
" 1" , בושינג1/10 טפלוןברגים, כפפות,  לשחרור , זזקל1-3/4 , אטם1-3/4 רקורד, אטם+הסבה

 , שיפוץ 3/4" לקממ , הסבה7-10 מים , מד2" ז"ר מים , מד3-5 מים , מד2" חדשים מים , מדי3/4
 1/2" ז"ר מים נגנטי, מד אנטי 3/4" בגוף 1/2" ז"ר מים , מד1" לקממ , הסבה2" מים מד וכיון

 , מד1 1/2" בשטח מים מד והרכבת , פירוק3/4" בשטח מים מד והרכבת גבוהה, פירוק רגישות
 רגישות 1 1/2" ז"ר מים גבוהה, מד רגישות 1" ז"ר מים נגנטי, מד אנטי 3/4" בגוף 1/2" ז"ר מים

 והרכבת נגנטי, פירוק אנטי 3/4" בגוף 1/2" ז"ר מים אין, מד טריד מתוברג 2" מים גבוהה, מד
 מגנטי, פירוק לאנטי מים מד י, שינוינגנט אנטי 3/4" בגוף 1/2" ז"ר מים , מד3/4" בשטח מים מד

 שדה , שירות513 אשכול נוה קטע פיצוץ ותיקון שדה , שירות3/4" בשטח מים מד והרכבת
 וכו'. 2" מים מד והרכבה בשטח פירוק חלקים והחלפת

 להלן רשימת הספקים שסיפקו את השירותים והוצאות העירייה לפי שנה:

 

 

 

רכש המים כולל בתוכו ציוד עבור כלל מחלקת המים ולא ניתן  – הערת הביקורת
לדעת איזה חלק נרכש בגין מדי מים. כפי שמופיע בטבלת מדי המים ועל  פי 

-2015הנתונים שהתקבלו בביקורת מהאוטומציה, העירייה לא רכשה בשנים 
 מדי מים. 2016

 

סכום בש"ח שם הספקשנה

0ארם שירותי מד מים בע"מ2016

40,962.00גת מדי מים בע"מ2016

0מדי ורד בע"מ2016

40,962.00           סה"כ לשנת 2016:

3,752.00ארם שירותי מד מים בע"מ2015

176,845.00גת מדי מים בע"מ2015

4,012.00מדי ורד בע"מ2015

184,609.00           סה"כ לשנת 2015:
0ארם שירותי מד מים בע"מ2014

165,265.00גת מדי מים בע"מ2014

124,944.00מדי ורד בע"מ2014

290,209.00            סה"כ לשנת 2014:
0ארם שירותי מד מים בע"מ2013

47,727.00גת מדי מים בע"מ2013

563,694.00מדי ורד בע"מ2013

611,421.00           סה"כ לשנת 2013:
0ארם שירותי מד מים בע"מ2012

192,805.00גת מדי מים בע"מ2012

0מדי ורד בע"מ2012

192,805.00            סה"כ לשנת 2012:
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 חוזה עם חברת מגער בע"מ

נחתם חוזה בין העירייה לחברת מגער לאספקת שירותי גביית תשלומים  16/3/2010בתאריך 
 שונים.

הורחב החוזה בין העירייה לחברת מגער להפעלת מוקד טלפוני לצורך  13/12/2011בתאריך 
 בירורים ותשלומים לעירייה ומתן ייעוץ שוטף בנושא תפעול מערך המים בעיר.

 כלול:על פי נספח החוזה היועץ י

 טיפול ויעוץ בהקטנת הפחת.

 יעוץ לעניין הגדלת חיובי המים ודרכי טיפול.

 ניהול ופיקוח על המכרז החלפת מדי מים בעיר.

 ניתוח דוחות מים.

 הגשת דוחות מים לנציבות/רשות המים.

 ימים מתחילת כל חודש בגין החודש שקדם. 5דוח חודשי לגזבר על פעולות היועץ שיוגשו עד 

 לא כולל מע"מ.₪  12,000עלות התוספת למכרז עם מגער 

 

חברת מגער לא שיתפה פעולה עם הביקורת לעריכת דו"ח  – הערת הביקורת
ביקורת זה. מנהלת הגביה לא ידעה למסור נתונים אילו מדי מים העירייה מזמינה 
וכמה, לא העבירה נתונים על תעריפי המים כפי שחייבה את הצרכנים ובחלוקה 

ופות שנה, דוחות הפחת שהגישה לעירייה סותרים בחלקם את דוחות רשות לתק
 המים.
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 ביוב

 איגוד ערים לביוב שדרות שער הנגב 

על פי צו איגוד ערים )אזור שדרות שער  1995איגוד ערים שדרות שער הנגב הוקם בשנת 
 .1995 –הנגב( )ביוב( התשנ"ו 

האיגוד משותף לעיריית שדרות ולמועצה האזורית שער הנגב והוא מטפל בשפכים של 
 אזורי תעשיה של העירייה והמועצה האזורית.

גב להקמת איגוד ערים לביוב, בהתאם עיריית שדרות חברה למועצה האזורית שער הנ
 –לכללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב(, תשע"ה 

 , )להלן: "הכלל"(.2014

 בכלל קובע כי: 2סעיף 

  או התקנתו הוצאות ובכללן, הביוב החזקת הוצאות לכיסוי, לאיגוד ישלם ספק (א)" 

 – המחויבת המים כמות בעד, קנייתו             

 ;התעריף את – האיגוד בתחום ספק (1)

  בתוספת הספק לבין האיגוד בין שהוסכם סכום – האיגוד לתחום מחוץ ספק (2)

  האמור הסכומים שצירוף ובלבד, איגוד לאותו השנייה בתוספת הנקוב הסכום            

 .התעריף על יעלה            

 –( א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)    

  האמור הסכום את ישלם וביוב מים תאגיד שאינו מספק ביוב שירותי המקבל צרכן (1)

 ;הספק באמצעות לאיגוד( א) קטן בסעיף             

 .לאיגוד ישירות התעריף את ישלם, במישרין לביוב תהום מי שהזרים צרכן (2)

  כמשמעותו מוסף ערך מס כוללים אינם אלה בכללים הנקובים התעריפים (ג) 

 .1976-ו"התשל, מוסף ערך מס בחוק             

   לפי שלא, ביוב שירותי בעד תשלום כל יגבה לא, מטעמו מי או איגוד (ד) 

    אם גם דומה שמשמעותו תשלום כל לרבות, אלה בכללים הנקובים התעריפים             

  הרשות מועצת בידי נתונה לקביעתו שהסמכות תשלום כל או שונה כותרתו             

  או בדיקה, ניטור תכנית הכנת עלות בעד תשלום למעט, ולביוב למים הממשלתית             

  שפכי) וביוב מים תאגידי כללי לפי האמורים לצרכים ייעוץ שירות לרבות דיגום             

  בעד תשלום שאינו ובלבד, 2013-ד"התשע(, הביוב למערכת המוזרמים מפעלים             

 אלה". בכללים כמשמעותם בשפכים הטיפול             

 

 

 

 

 



 2017דו"ח מבקרת העירייה לשנת   
 

28 
 

הקים משרד התעשיה והמסחר מתקן טיהור שפכים )מט"ש( בעלות  1996 – 1999בשנים 
ע"י משרד התעשיה והמסחר.  2001מלש"ח והוא הופעל עד לסוף שנת  9.6 -כוללת של כ

 הוא הועבר ללא תמורה לאיגוד. 2002בשנת 

מכון טיהור שפכים הוא מתקן המנקז אליו את השפכים המגיעים אליו מרשת הביוב 
המים המטוהרים המשמשים  -המוניצפאלית ,לשם טיהורם ומאפשר השבתם למערכת 

 .לחקלאות או להשבה לנחלים בטבע

 המים עומק בהן) אנאירוביות ייצוב בריכות כלל בדרך כוללים אקסטנסיביים תהליכים
 אצות מתפתחות אלו בבריכות. רדודות אארוביות בריכות עם המשולבות(, יחסית גדול

 בהן בבריכות. המזהמים של מיקרוביאלי לפירוק בכך ומסייעות למים חמצן התורמות
 מכני אוורור בהוספת צורך לעתים יש, יתיחס קטנים שטח פני או גבוה אורגני עומס מצוי

 .החמצון תהליכי לשיפור

מלש"ח  43 -החל האיגוד בהקמת מט"ש שעלותו הסתכמה בסכום של כ 2010בשנת  
.בנייתו  של המט"ש 2015בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד לשנת 

 מומן במענקים ובהלוואות לזמן ארוך צמודות מדד. הסתיימה אך אינו פעיל. המט"ש

גביית אגרת הביוב של איגוד ערים שדרות שער הנגב הינה עבור טיפול אקסטנסיבי 
 .לסניטרי ואינטנסיבי לתעשיה

במצב כיום שהמט"ש לא עובד לא ניתן להוציא היתרי בניה למגרשים משווקים 
 זאת. בשכונות העתידיות כיון שמשרד הבריאות לא מאפשר

 0.381בסכום של  31/12/2016איגוד ערים שער הנגב שדרות חייב את העירייה עד לתאריך 
+ מע"מ עבור מ"ק בגין כל כמות מים שהעיר צרכה בניכוי פחת.  אזור התעשיה חויב 

 + מע"מ עבור כל מ"ק. 4.02בסכום של 

מע"מ למ"ק  ₪ + 1.81איגוד ערים שדרות שער הנגב גובה מהעירייה  2017החל מינואר 
בהתאם לכמות המים המסופקת לתושבי שדרות.  החלק המוכר כביוב בלבד מחויב לפי 

 כולל מע"מ.₪  3.757

 וחודרים קנסות ללא ש"למט נשפכים הגשמים מי, הנגב שער שדרות איגוד לטענת
 .כספי פיצוי ללא האיגוד סופג תוצאותיו ואת העירונית הביוב למערכת

 הינו בגין טיהור בלבד. חקלאים  אינם משלמים.החוב של העירייה 

 

 :2017להלן פירוט חוב העירייה לאיגוד שדרות שער הנגב לשנת 

 .ק"מ 266,169:  הינה  המים צריכת

 .₪ 560,552=1.17*1.8*266,169 סך החוב הינו:

 ₪. 560,552סך החוב נכון ליום הוצאת טיוטה זו הינה: 
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 :2015ערים שדרות שער הנגב )ביוב( על פי דו"ח כספי מבוקר לשנת נתונים כספיים לאיגוד 

 מאזן

 

 2014לדצמבר  31         2015לדצמבר  31      רכוש
 בש"ח   בש"ח       

 

 4,975,132  1,911,353               מזומנים ושווי מזומנים

 944,635  357,798    לקוחות והכנסות לקבל

 14,161  301,236      מע"מ

 --   3,719    רשויות מקומיות

      ___________ __________ 

      2,574,106  5,933,928 

 6,476,963  6,234,338   עלות מופחתת –רכוש קבוע 

 39,245,615  43,260,777  רכוש קבוע השקעה בתהליך מט"ש

      ___________ __________ 

      52,069,221  51,656,506 

 

 התחייבות וקרנות

 385,108  594,071 התחייבויות שוטפות כולל המחאות לפרעון

 282,297   20,679    רשויות מקומיות

 393,490   --    מע"מ –זכאים שונים 

 1,200,000  1,271,000  עלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך

      __________  __________ 

      1,885,750  2,260,895 

 21,396,481  21,710,362    הלוואה לזמן ארוך

 27,999,130  28,473,109    נכסים נטו ללא הגבלה

      ___________ __________ 

      52,069,221  51,656,506 

 

 

 

 

 

 דו"ח הכנסות והוצאות
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 2014לדצמבר  31         2015לדצמבר  31      
 בש"ח   בש"ח      

 

 501,055  516,913   מאגרות ביוב ממפעלי שדרותהכנסות 

 2,307,013  1,678,271 הכנסות מאגרות ביוב ממפעלי שער הנגב

 15,254    הכנסות ממכרזים
      __________  ___________ 
      2,210,438  2,808,068 

 410,219  410,219  הפעלת המט"ש באמצעות קבלן משנה

 386,425  428,688    תחזוקת המט"ש

 120,000  120,000   השתתפות במשכורות ונלוות

 415,148  869,093      חשמל

 8,238   41,229     פינוי פסולת

 79,063  174,291     בדיקות מים

 --   3,334     חומרים

 242,626  242,626      פחת

 101,700   97,884      ריסוס

 8,460   30,206      מים

 11,292   4,705      גינון

      ___________ __________ 
      2,422,275  1,783,171 

 4,937   13,649     אחזקת משרד

 54,000   54,369     משפטיות ויעוץ

 65,120   65,159   הנהלת חשבונות וביקורת

   177,950  219,000     יעוץ מקצועי

 49,115   49,074      ביטוח

 155,792  140,802     עמלות גביה

 416,285  301,306    חובות מסופקים

 (7,998)   1,140   שונות כולל ביטול יתרות
      ___________ __________ 
      844,499  915,201 
    

 2,698,372  3,266,774     סה"כ הוצאות

 109,696  (1,056,336)    עודף )גרעון( לפני מימון

 (1,119,647)  (819,009)    הוצאות מימון נטו

      __________  ___________ 
   (1,009,951)  (1,875,345)   עודף )גרעון( מועבר לקן כללית

 ריכוז חובות מים וביוב לעיר שדרות
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 לחודש מים ק"מ 3.5-ל זכאית נפש כל: בבית הנפשות מספר לפי מחושב המים חשבון
 כולל) ק"מ לכל בתעריף הגבוה משלמים לכך מעבר שנצרכה הכמות על, נמוך בתעריף

 (. מ"מע

 לקבל רשאים זכאים של מצומצם מספר. המים לחשבונות כלשהן הנחות קבועות לא כיום
 הכמות של הכפלה כלומר, הבסיסי בתעריף לחודש לנפש מים ק"מ 3.5 של  תוספת

 לחודש. הנמוך בתעריף המוכרת

 להלן הזכאים:

 ;הכנסה השלמת או, הכנסה הבטחת, לנכה תוספת המקבלים זקנה קצבת ות/מקבלי

 ;לפחות 150% של בשיעור סיעוד גמלת ות/מקבלי

 ;מיוחדים שירותים גמלת ות/מקבלי

 ;ניידות קצבת ות/מקבלי

 ;נכה ילד גמלת ות/מקבלי

 חוק לפי 70% של בשיעור רפואית נכות להם שנקבעה, כללית נכות קצבת ות/מקבלי
 ;הלאומי הביטוח

 ן/ואינם 25%מ גבוהה ן/נכותם שדרגת, הנאצים רדיפת נכי חוק לפי מוגדל תגמול ות/זכאי
 "(;הכנסה לפי לתגמול זכאי)" נוספת הכנסה בעלי

 ן/ואינם 10%-מ גבוהה ן/נכותם שדרגת, בנאצים המלחמה חוק לפי מוגדל תגמול ות/זכאי
 "(;הכנסה לפי לתגמול זכאי)" נוספת הכנסה בעלי

(, ושיקום תגמולים) הנכים חוק לפי לפחות 50% בשיעור נכות ה/לו שנקבעה ל"צה ות/נכי
 ;הביטחון ממשרד קבוע קיום לתגמול ת/וזכאי, 50%-מ נמוכה ה/נכותו שדרגת מי או

 פעולות נפגעי חוק לפי לפחות 50% בשיעור נכות ה/לו שנקבעה איבה פעולות ות/נפגעי
 ממשרד קבוע קיום לתגמול ת/וזכאי, 50%-מ נמוכה ה/נכותו שדרגת מי או, איבה

 .הביטחון
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 ריכוז כללי גביית מים וביוב בהתאם  לדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה:
 

גביית  שנים
מים 

 באלש"ח

תשלום 
מים 

 באלש"ח

מים 
רווח/ 

)גרעון( 
 באלש"ח

גביית 
ביוב 

 באשל"ח

תשלום 
ביוב 

 באלש"ח

ביוב 
רווח/)גרעון( 

 באלש"ח

2016 12,434 16,419 (3,985) 663 1,441* (778) 
2015 10,703 14,496 (3,793) 805 669 136 
2014 12,118 16,456 (4,338) 952 794 158 
2013 13,175 16,929 (3,754) 936 858 78 
2012 12,372 14,687 (2,315) 823 836 (13) 
2011 11,910 16,073 (4,163) 789 812 (23) 
2010 11,968 13,874 (1,906) 711 857 (146) 

 כולל פרעון מלוות.* 

 מתוך הטבלה לעיל:

 בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים: 

 מלש"ח מים מצרכניה ושילמה לחברת  12 -גבתה העירייה כ 2016בשנת . 1
 מלש"ח. 16 -מקורות סכום של כ    
 
 מלש"ח מים מצרכניה ושילמה לחברת  10 -גבתה העירייה כ 2015בשנת . 2

 מלש"ח. 14.5 -מקורות סכום של כ    
 
 מלש"ח מים מצרכניה ושילמה לחברת  12 -גבתה העירייה כ 2014. בשנת 3

 מלש"ח. 16.5 -מקורות סכום של כ    
 
 ת מלש"ח מים מצרכניה ושילמה לחבר 13 -גבתה העירייה כ 2013. בשנת 4

 מלש"ח. 17 -מקורות  סכום של כ    
 
 , נמצא כי סעיף 2016 - 2010. בהתאם לדוחות המבוקרים של העירייה לשנים 5

 גביית המים הינו גרעוני.    
 
 . גביית המים הינה על בסיס מזומן מול התשלום לחברת מקורות ואת הגרעונות 6

 נאלצת העירייה לספוג מחשבונה השוטף.    
 
 נמצא כי       2016 – 2013דוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנים . בהתאם ל7

 מסך התשלומים המגיעים לה  25% -העיריה אינה גובה בסעיף המים כ    
 .מהצרכנים    
 
  צפי ₪ 15,635,000 תקבולים צפי: 2017 לשנת המים של העירייה תקציב -הערה  .8

  .₪ 17,169,000 תשלומים    
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 להלן  פירוט חובות מים וביוב של הצרכנים לעירייה:

 :2/2017הנתונים נכונים לסוף חודש 

 ₪. 14,145,261 הינם:  2016סה"כ חובות מים של הצרכנים במצטבר לסוף שנת 

 ₪. 1,505,523הינם:  2016סה"כ חובות ביוב של הצרכנים  במצטבר לסוף שנת 

 פירוט חובות הצרכנים:

 בש"חחוב ביוב   ביוב  מספר חייבים בש"ח חוב מים מים חייביםמספר  שנת החוב

 970,592.70 277 9,034,765.10 696 עד 2007

2008 329 503,500.70 198 102,189.20 

2009 414 580,404.30 240 108,823.30 

2010 517 618,039.10 328 108,400.00 

2011 490 585,135.30 313 48,433.40 

2012 509 486,716.90 322 38,940.70 

2013 507 425,248.70 272 33,972.20 

2014 567 495,233.60 331 28,863.30 

2015 646 550,665.60 505 32,649.70 

2016 1,640 865,551.90 708 32,659.40 

 1,505,523.90  14,145,261.20  סה"כ:
 

 

 חובות מים וביוב לפי שנים ובחלוקה לאחוזים:
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 גרף לפי מספר חייבים מים וביוב

 

 

 מתוך החובות להלן חוב המים של  המועצה הדתית שטרם טופל ע"י העירייה:

 הערות סכום החוב בש"ח שם הנכס מספר נכס

 .2013 - 2006החוב הינו לשנים  1,602,894.90 מקווה הברוש 5303500093

 . 2006חוב עבור שנת  1,337,362.00 מקווה טהר ניר עם 6300004024

 140-. מתוכו כ2006חוב עבור שנת  144,000.40 משרדי המועצה הדתית 5800003725
 אלש"ח חוב ארנונה.

. הותקן מונה 2006חוב עבור שנת  750,104.70 בית העלמין 5105300047
 חדש.

נרשם על . החוב 2006חוב עבור שנת  37,281.90 בתי כנסת ללא בית עלמין 5105300048
מונים ישנים שבוטלו. המונים  2

 אינם פעילים.

    

  231.00 מקווה רחל אמנו 6901885001

 חוב ישן. החוב עתיד לגשת למחיקה. 75,308.60 בית עלמין 5105300046

  3,947,183.50 סה"כ:  
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  –הערת הביקורת 
 

 ₪. 3,947,183. סה"כ חוב מים למועצה הדתית 1
 

 . חובות המים אינם נרשמים כחובות המסופקים. העירייה היתה אמורה לתקצב    2
 את עלויות המים כחלק מתקצוב המועצה הדתית ולקזז את עלויות המים     
 מהתחייבותה הכספית של הרשות כלפי המועצה הדתית, גם באמצעות פריסת    
 תשלומים    

 

 אכיפת חובות מים וביוב ע"י העירייה

 מערכת הגביה בעירייה מפרידה בחיובים בין מים וארנונה. 

גביית חובות מים וארנונה מתבצעת בעירייה  באכיפה מנהלית הכוללת עיקולי בנק, צד ג' 
הודעות דרישה עיקולי מטלטלין, מאידך, לדברי מנהלת הגביה, העירייה אינה מפעילה 
אכיפה מנהלית עבור חובות מים בנפרד. האכיפה מתייחסת לכלל סכום החובות מים 

 וארנונה ולא קיימת הפרדה ביניהם.

 ₪. 457,441דרישות לתשלום ואכיפה בסכום של  3,196העירייה הוציאה 

דרישות לתשלום ואכיפה בסכום של  438העירייה הוציאה במסגרת ההוצאה לפועל 
290,446 .₪ 

₪  43,992דרישות לתשלום ובסכום של  396 -העירייה פעלה באכיפה ע"י ניתוקי מים  ב
 )ניתוק וביוב מים תאגידי כללי בחוק 5לסעיף בניגוד לאמור ע"י מנהלת הגביה ובניגוד 

 בנכסו המים מאספקת ינותק לא ביתי , קובע כי:  "צרכן2015 -ה"התשע, מים( אספקת
 ביוב בנכס". שירותי או מים אספקת בעד תשלום אי בשל

 230,081דרישות לתשלום ובסכום של  1,481 -העירייה פעלה באכיפה ע"י עיקול בבנק  ב
.₪ 

 78,891דרישות לתשלום ובסכום של  355 -העירייה פעלה באכיפה ע"י עיקול מטלטלין  ב
.₪ 

 

 ₪. 1,100,851סך דרישות האכיפה הסתכמו בסכום של 

 

  – הערת הביקורת
 

הביקורת ממליצה לעירייה לנהל מערכת אכיפה נפרדת למים על מנת לכסות את 
 ₪. 14,145,261הגרעון הקיים ע"ס 

 
הביקורת ממליצה לעירייה לפעול על פי חוק ולהימנע מניתוקי מים של צרכנים 

 ביתיים.
 

 

 

 

 

 שיקום תשתיות המים וביוב בעיר
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 הסדרת. המוניציפאליות הרשויות באחריות הינם היישוב מתחום וסילוקם בשפכים הטיפול
 ב"התשכ( )ביוב) המקומיות הרשויות בחוק מעוגנת מוניציפאלית רשות של בתחומה הביוב
 מערך את להסדיר יש כי 1992 בשנת בקביעתה, ישראל ממשלת. הרשות של עזר ובחקיקת( 1962

 מאספים העל מערכות ובעיקר הביוב תשתיות פיתוח תחום שכל לכך הביאה, הארצי הביוב
 תשתיות לפיתוח המינהל הוקם כך לשם. אחד ממשלתי גורם בידי ירוכז, שפכים טיהור ומכוני

 הזרוע הינה( ב"מילת) ביוב תשתיות לפיתוח המינהל ייעודית. ממשלה החלטת במסגרת ביוב
, בהביו תשתיות ופיתוח לקידום להביא מנת על. המים ברשות ביוב תשתיות לביצוע הממשלתית

 תפעוליים, לוגיסטיים מערכים בהקמת, ציבוריים ולגופים פרטיים לגופים מסייע  ב"המילת
 . 2009 באוקטובר המים לרשות צורף ב"המילת .הביוב תשתיות ובהקמת

 פיתוח תוכניות של הנדסית-מקצועית בחינה לפיתוח תשתיות לבצע המינהל של תפקידו
 תורם, כן כמו. התשתיות בהקמת ומענקים בהלוואות ולסייע בינמשרדית ועדה במסגרת

, לוגיסטיים מערכים בהקמת, ציבוריים ולגופים פרטיים לגופים הרב מניסיונו ב"המילת
 ועד היזום משלב המקצועי הליווי, ב"המילת של פעילותו דרך. הביוב תשתיות והקמת תפעוליים

 . הקמתם את מבטיחים הפרויקטים של להשלמתם

מלש"ח לשיקום מערכת המים והביוב העירונית.  50 -עיריית שדרות תוקצבה בסכום של כ
 מיסודן האזורי והביוב המים החלפת מערכת ביוב שתוביל ישירות למט"ש.  מי אשקלון תאגיד

נתיבות, הינו הגוף המנהל לפרויקט זה. קבלן ביצוע: אסיק תשתיות  ועיריית אשקלון עיריית של
ויקט: לוגיסטר בע"מ, מהנדס הפרויקט: איגור רוזנטל מהנדס ראשי מי בע"מ, מנהל הפר

אשקלון, מתכנן הפרויקט: ברז'יק מהנדסים בע"מ. עבור הפרויקט מקבלת מי אשקלון העיר 
 מכל חשבון קבלן. 4%אחוז שכר טרחה של 

 להלן החשבוניות שהוגשו לפרויקט שיקום תשתיות מים וביוב:

מס' הפרוייקט 
 במנהלה

מספר 
 תאור החשבון שם הספק/קבלן שנה חשבון

סכום כולל 
 מע"מ

 38865 מדידה פוטו מאפ בע"מ 2016 1 4047
 163202 תכנון ברז'יק מהנדסים בע"מ 2016 1 4344
 87980 4%שכר טרחה  תאגיד מי אשקלון בע"מ 2014 1 4047

 15-יונ 1 4047
כחלית ניהול פרויקטים 

 38085 4%שכר טרחה  בע"מ
 904509 ביצוע אסיק תשתיות בע"מ 15-יונ 1 4047
 13718 4%טרחה שכר  תאגיד מי אשקלון בע"מ 2015 2 4047

 15-אוג 2 4047
כחלית ניהול פרויקטים 

 23571 4%שכר טרחה  בע"מ
 559794 ביצוע אסיק תשתיות בע"מ 15-אוג 2 4047
 30682 תכנון ברז'יק מהנדסים בע"מ 2016 3 4047
 637644 ביצוע אסיק תשתיות בע"מ 15-ספט 3 4047
 12057 העתקים תאגיד מי אשקלון בע"מ 2016 3 4047

 15-ספט 3 4047
כחלית ניהול פרויקטים 

 6712 1%שכר טרחה  בע"מ

 15-נוב 4 4047
כחלית ניהול פרויקטים 

 6902 1%שכר טרחה  בע"מ
 325796 ביצוע אסיק תשתיות בע"מ 15-ינו 4 4047
 286355 ביצוע אסיק תשתיות בע"מ 16-מרץ 5 4047
 908636 ביצוע אסיק תשתיות בע"מ 05-יול 6 4047
 414003 ביצוע אסיק תשתיות בע"מ 05-יול 7 4047
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 השתלשלות העניינים לפרויקט שיקום מים וביוב בעיר:

התקיימה ישיבה לבחינת התקשרות חוזית לפטור ממכרז בהתקשרות עם  10/10/2011בתאריך 
(. בישיבה השתתפו: מר שמעון פרץ, מנכ"ל העירייה "המתכנן"ברז'יק מהנדסים בע"מ )להלן: 

לשעבר, מר זבולון עזורה, גזבר העירייה לשעבר, עו"ד בני סעדון, יועמ"ש העירייה, ארכ' יואב 
ס העירייה ומר נתי משה, מנהל רכש ותקציבים בעירייה. היקף העבודה שנקבע לפידות, מהנד

מערך ביצוע  4.65%הינו בכפוף לדרישות מהנדס העירייה ותקציב מאושר ושכ"ט שנקבע הינו 
מערך ביצוע העבודות תכנון עבודות בתחנת  6.2%  -העבודות תכנון קווי הולכה לשפכים ו

 השאיבה.

, מהנדס העירייה הציג בפני חברי הועדה את הצעתו של המתכנן וציין על פי פרוטוקול הישיבה
כי לאור היכרותו וניסיונו מדובר במתכנן מקצועי אשר מומלץ ע"י מנהל המים ושכ"ט הינו סביר 

 ובמחירי השוק.

חתמה העירייה חוזה עם המתכנן. על פי החוזה העירייה ביקשה להשלים  2010בחודש אוגוסט 
רכות הביוב שבתוך העיר ואת מערכת ההולכה למכון טיהור שפכים )מט"ש(, ולשדרג את כל מע

על מנת שהשפכים יגיעו למט"ש כסדרם ולכן המתכנן יבצע סקר מקדים של המערכות, כדי 
לקבוע אילו עבודות יבוצעו וכן לבצע תכנון מפורט של כל אחד מהפרויקטים שיאושרו לביצוע. 

חיים וגזבר העירייה לשעבר -ווה שלעבר יששכר בןעל החוזה חתומים המתכנן, החשב המל
 זאביק עזורה.

 התחייבויות המתכנן על פי החוזה:

 . ביצוע סקר מקדים ולימוד כל מערכות השפכים בעיר והמערכות המשותפות, על בסיס  1

 תוכנית האב שהוכנה לעיר.    

 ם והכנת מסמך . גיבוש המלצות לטיפול במערכות הקיימות: קווים, ת"ש, קווים מאספי2

 מקצועי עם חלופות והמלצות לשיפוט.    

 . הגשת התוכנית למלת"ב לשיפוט, הצגתו וקבלת אישור מקצועי ממלת"ב.3

 . הצגת התוכנית בוועדת משנה לביוב וקבלת אישורה.4

 . הכנת תיקי תכנון מפורטות לכל אחד מהפרויקטים על פי החלטת העירייה.5

 המזמין בכל שלבי התכנון והפתרונות המומלצים.. יעוץ והתייעצות עם 6

 . הכנת מפרים למדידה בהתאם לצורכי התכנון.7

 . עיבוד תוכניות והכנת המסמכים הטכניים הדרושים לשם אישור התוכניות על ידי 8

 הרשויות השונות לרבות רשויות התכנון.    

 . לדאוג כי כל האביזרים, הציוד, הכלים, המתקנים שיתוכננו יותאמו לדרישות הרשויות 9

 המוסמכות ולקבל במידת הצורך את אישורן.    

 . הכנת חישובי הכמויות של העבודה והחומרים ואומדן לשם הערכת עלות העבודה.10

סה"כ חשבוניות לפרויקט שיקום תשתיות מים וביוב לעיר, -  הערת הביקורת
4,458,511   .₪ 
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 ות והחומרים . הכנת מסמכי המכרז לרבות כתב כמויות, תאורים טכניים של העבוד11

 הדרושים להתקשרות בהסכמים בין העירייה לקבלנים.      

מערך ביצוע העבודות עבור תכנון קווי הולכה  4.65%בחוזה למתכנן ישולם  10בהתאם לסעיף 
 לשפכים ועל פי חשבונות שיאושרו לקבלן.

 וט.תמורה זו כוללת גם את התשלום עבור הסקר המוקדם והצגת התכנון בכל ועדות השיפ 

מערך ביצוע העבודה על פי חשבונות  6.2%עבור תכנון עבודות בתחנת השאיבה תשלם העירייה 
 שיאושרו לקבלן.

הסכום הינו מתב"ר שמספרו ₪.  17,400העבירה העירייה למתכנן סכום יחיד של  2010בשנת 
  במשרד הפנים. 12/1/2010אושרה בתאריך ₪   80,000ע"ס  1286תכנון תב"ע.  תב"ע  1286

 

למרות שהיה ברשות העיר חוזה לשיקום תשתיות המים והביוב  עם  -  הערת הביקורת
, היא לא פעלה ליישמו לא הייתה מסגרת תקציבית עבורו 2010המתכנן ברז'יק משנת 

בה חלה תפנית בגישת העירייה  2014ותשתיות המים והביוב לא שוקמו, עד לשנת 
 ובחשיבות בו היא מטפלת בנושא.  

 

 קט שיקום מערכת מים וביוב באמצעות חברת מי אשקלון בע"מפרוי

נחתם חוזה בין מי אשקלון תאגיד מים וביוב בע"מ לבין ברז'יק מהנדסים בע"מ,  12/2014בחודש 
 הסכם תכנון ופיקוח עליון תשתיות מים וביוב.

 נבנתה פרוגרמה כך שהעירייה תקבל את הכספים במענקים ממנהל משק המים ובתחום הביוב
 במינהל תשתיות הביוב.

נקבע כי מי אשקלון הם צינור להעברת הכספים ממינהל תשתיות הביוב ועד לביצוע בעיר 
 שדרות.

המינהל לפיתוח תשתיות המים ומינהל המים באמצעות תאגיד מי אשקלון בע"מ קיבלו 
שירותי תכנון לפרויקט ושירותי פיקוח עליון על ביצוע עבודות הנדסיות  מהמתכנן  ברז'יק

 בתחום המים והביוב בשדרות. בתמורה ישלם התאגיד למתכנן ברז'יק שכר טרחה כמפורט: 

 מהיקף הביצוע. 4.5%שיקום רשות המים  

 מהיקף הביצוע. 4.65%שיקום רשות הביוב 

 מע"מ כחוק.₪ +  60,000תוכנית אב לביוב לפי סכום קבוע ע"ס 

 תוכנית אב למים לפי תעריף מנהל משק מים עירוניים. 

 מלש"ח.  50החוזה כולל את כל תכנון תשתיות ושיקום הביוב בכל העיר בעלות של 

 

 בוצעו החלפות קווי המים והביוב בשכונות וברחובות הבאים:

 . החלפת קו משכונת נאות הנביאים ועד המט"ש.1

 . החלפת הקו שעובר מאזור התעשיה לשכונות נאות אשכול ונאות דקל ועד רחוב מנחם 2

 בגין ועד המט"ש.    

 . החלפת הקו העובר מדרך העליה ועד המט"ש.3
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 הוצאות קבלניות של העירייה עבור מים וביוב

הסתכמו הוצאות הקבלניות של העירייה עבור מים וביוב בסכום של  2017 – 2010בשנים 
 לפי החלוקה הבאה:₪  1,062,907

הוצאות קבלניות ביוב  שנה
 בש"ח

הוצאות קבלניות מים 
 בש"ח

2017 23,400.00 0.00 
2016 85,866.00 34,924.00 
2015 81,325.00 25,326.00 
2014 126,708.40 47,804.00 
2013 92,660.00 184,526.67 
2012 76,354.00 64,602.19 
2011 65,123.28 17,028.34 
2010 133,779.53 3,480.00 

 377691.2 685,216.21 סה"כ
 

 

 

הועמסו עבודות קבלניות בביוב גם על סעיף  2017ועד  2014בשנים   - הערת הביקורת
 המים כצורך מהגדלת עבודות בביוב בשנים אלו.
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 מסקנות והמלצות:

העירייה אינה מאוגדת בתאגיד מים ומספקת מים והולכת ביוב באופן עצמאי  .1
 לצרכנייה.

 
              לכמות מים תעריף שדרות לעיר המים רשות קבעה 2016 מינואר החל .2

 . המים בתאגידי הנגבה לתעריף הזהה המוכרת לכמות ומעבר המוכרת
 

 המוכרת בכמות וביוב במים הצרכנים בחיוב כלול הביוב תעריף 2016 מינואר החל .3
 .המוכרת לכמות ומעבר

 
 מים ק"מ 1 המים שנקבע לעירייה ע"י רשות המים עבור תעריף 2017 מינואר החל .4

 12.327 -ו (₪ 3.575 הינו ז תעריף מתוך הביוב של חלקו). ₪ 7.659 הינו  וביוב
 למעבר לכמות המוכרת.

 
 עבור, הנגב שער שדרות ערים לאיגוד להעביר נדרשת העירייה 2017 מינואר החל .5

 סכום מצרכניה לעומת גובה שהיא מים ק"מ 1 לכל ח"ש 1.81 של סכום ש"המט
 .2016 בשנת ₪ 0.381 של

 
₪  7.659גובה העירייה מים בהתאם לתעריף רשות המים  שהינם  2017בשנת  .6

 לכמות המוכרת 
 

 המים מרשות המים בקניית 50% -כ של הנחה קיבלה העירייה 2017 בשנת .7
 מרשות העירייה של הקניה תעריף. ממקורות בגין מרכיב הביוב בתעריף המים

 שהעירייה הביוב במרכיב הכירה המים שרשות כיון 1.615 -ל 3.100 -מ ירד המים
 שער שדרות לאיגוד להעביר צריכה שהעירייה הסכום ואת התושבים את מחייבת

 .ש"המט עבור הנגב
 

וצפי ₪  15,635,000בצפי תקבולים  2017העירייה תקצבה את סעיף מים לשנת  .8
 ₪. 17,169,000תשלומים 

 ח"מלש 12 -כ העירייה גבתה 2016 בשנת המבוקרים הכספיים לדוחות בהתאם .9
 .ח"מלש 16 -כ של סכום מקורות לחברת ושילמה מצרכניה מים

 

מלש"ח  10 -גבתה העירייה כ 2015בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בשנת  .10
 מלש"ח. 14.5 -מים מצרכניה ושילמה לחברת מקורות סכום של כ

 
מלש"ח  12 -גבתה העירייה כ 2014בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בשנת  .11

 מלש"ח. 16.5 -מים מצרכניה ושילמה לחברת מקורות סכום של כ
 

מלש"ח  13 -גבתה העירייה כ 2013בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בשנת  .12
 מלש"ח. 17 -מים מצרכניה ושילמה לחברת מקורות סכום של כ

 
לדוחות הכספיים המבוקרים בהתאם לדוחות המבוקרים של העירייה בהתאם  .13

 , נמצא כי סעיף גביית המים הינו גרעוני.2016 - 2010לשנים 
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נמצא כי  2016 – 2013בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנים  .14
 מסך התשלומים המגיעים לה מהצרכנים.   25% -העיריה אינה גובה בסעיף המים כ

 
בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים גביית המים הינה על בסיס מזומן מול  .15

 התשלום לחברת מקורות ואת הגרעונות נאלצת העירייה לספוג מחשבונה השוטף.
 

 15,661,718העירייה ממקורות  קנתה 2016 – 2010בשנים  - קניית מים ממקורות .16
 9,054,212 -כרת ומ"ק מים בגין צריכה בכמות המו 5,017,010מ"ק מים שמתוכם 

 ₪. 74,882,226מ"ק בגין צריכה מעבר לכמות המוכרת ובעלות כוללת של 
 

מ"ק מים עד הכמות  9,079,223 -העיר לצרכנים כ סיפקה 2016 – 2010בשנים  .17
 מ"ק מעבר לכמות המוכרת לפי החלוקה הבאה: 1,421,135 -המוכרת ו

 
"ק מים בכמות המוכרת מ 1,316,645סיפקה העירייה לצרכנים  2016בשנת  16.1

מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע  199,621 -מ"ק  ו -ל₪  6.04ובתעריף ממוצע של 
 מ"ק. 1 -ל₪  10.13של 

 
מ"ק מים בכמות המוכרת  1,170,239סיפקה העירייה לצרכנים  2015בשנת  16.2

מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע  242,443 -מ"ק  ו -ל₪  5.35ובתעריף ממוצע של 
 מ"ק. 1 -ל₪  9.70של 

 
מ"ק מים בכמות המוכרת  1,487,347סיפקה העירייה לצרכנים  2014בשנת  16.3

מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע  232,190 -מ"ק  ו -ל₪  5.88ובתעריף ממוצע של 
 מ"ק. 1 -ל₪  10.40של 

 
מ"ק מים בכמות המוכרת  1,342,686סיפקה העירייה לצרכנים  2013בשנת  16.4

מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע  219,009 -מ"ק  ו -ל₪  5.91ובתעריף ממוצע של 
 מ"ק. 1 -ל₪  0.00של 

 
מ"ק מים בכמות המוכרת  1,280,944סיפקה העירייה לצרכנים  2012בשנת  16.5

מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע  289,737 -מ"ק  ו -ל₪  5.60ובתעריף ממוצע של 
 מ"ק. 1 -ל₪  0.00של 

 
מ"ק מים בכמות המוכרת  1,331,088סיפקה העירייה לצרכנים  2011בשנת  16.6

מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע  134,547 -ומ"ק   -ל₪  5.60ובתעריף ממוצע של 
 מ"ק. 1 -ל₪  0.00של 

 
 מ"ק מים בכמות  1,150,274סיפקה העירייה לצרכנים  2010בשנת   16.7     
 מ"ק מעבר לכמות  103,588 -מ"ק  ו -ל₪  4.88המוכרת ובתעריף ממוצע של      
 מ"ק. 1 -ל₪  0.00בתעריף ממוצע של      

 

ם בגין צריכה מעבר לכמות לא חייבה העירייה את התושבי 2013 – 2010בשנים   .18
 המוכרת, דבר הגרם להפסד כספי לעירייה.

 
לא תימחרה מקורות את מ"ק לתעשיה אלא היא נכללה  2016 -ו 2015בשנים   .19

 בתוך הכמות  הכוללת.
 .המים רשות י"ע לנקבע בהתאם צרכניה את העירייה חייבה 2015 לשנת עד .20
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( בממוצע) ₪ 6.04 של הנמוך במחיר  הצרכנים את עירייהה חייבה 2016 בשנת .21
 לכמות ק"מ 1 עבור ₪ 7.676 של הסכום לעומת מים ק"מ 1  עבור המוכרת לכמות

 .המים רשות י"ע שנקבע המוכרת
 

( בממוצע) ₪ 10.13 של הנמוך במחיר  הצרכנים את העירייה חייבה 2016 בשנת .22
 ק"מ 1 עבור ₪ 12.327 של הסכום לעומת מים ק"מ 1  עבור המוכרת לכמות מעבר
 .המים רשות י"ע שנקבע המוכרת לכמות מעבר

 
 0.68 של הסכום על ועמדו לצרכנים הביוב תעריפי השתנו לא 2016 – 2010 בשנים .23

 .המים חיוב מרכיב מתוך ביוב ק"מ 1 -ל ₪
 

 -כ על עומד המוכרת לכמות ומעבר המוכרת הכמות עד המים צריכת בין היחס .24
 .ובממוצע בהתאמה 15% -ו 85%

 ₪. 10,328,117העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של  2017בשנת  .25
 

 ₪. 15,699,742 של סכום מקורות לזכות העירייה העבירה 2016 בשנת .26
 

 .₪ 13,441,509 של סכום מקורות לזכות העירייה העבירה 2015 בשנת .27
 

 .₪ 15,829,325 של סכום מקורות לזכות העירייה העבירה 2014 בשנת .28
 

 .₪ 15,794,282 של סכום מקורות לזכות העירייה העבירה 2013 בשנת .29
 

 .₪ 10,403,045 של סכום מקורות לזכות העירייה העבירה 2012 בשנת .30
 

 .₪ 11,475,601 של סכום מקורות לזכות העירייה העבירה 2011 בשנת .31
 

 .₪ 8,871,743 של סכום מקורות לזכות העירייה העבירה 2010 בשנת .32
 

 שאינו ממקורות המים בקניית 60% -כ של עלייה קיימת 2013 -ל 2010בין השנים  .33
 מול אל משמעותית גדל לא התושבים מספר שכן דמוגרפי גידול של פקטור

 . הרכישה
 

 פחת מים  .34
 

 מתוך נתוני העירייה:
 

 1,849,880מ"ק מים וצרכה  2,225,775קנתה העירייה ממקורות  2010בשנת  32.1
 . 16.9%מ"ק המהווה  375,895מ"ק מים ובפחת של 

 
 1,980,001מ"ק מים וצרכה  2,324,392קנתה העירייה ממקורות  2011בשנת  32.2

 . 14.8%מ"ק המהווה  344,391מ"ק מים ובפחת של 
 

 1,914,346מ"ק מים וצרכה 2,228,322קורות קנתה העירייה ממ 2012בשנת  32.3
 . 14.1%מ"ק המהווה  313,976מ"ק מים ובפחת של 
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 1,344,644מ"ק מים וצרכה  1,865,924קנתה העירייה ממקורות  2013בשנת  32.4
 . 27.9%מ"ק המהווה  521,280מ"ק מים ובפחת של 

 
 1,482,592מ"ק מים וצרכה  2,215,774קנתה העירייה ממקורות  2014בשנת  32.5

 . 33.1%מ"ק המהווה  733,182מ"ק מים ובפחת של 
 

 1,524,506מ"ק מים וצרכה  2,093,317קורות קנתה העירייה ממ 2015בשנת  32.6
 . 27.2%מ"ק המהווה  568,811מ"ק מים ובפחת של 

 
 1,638,903מ"ק מים וצרכה  2,353,157קנתה העירייה ממקורות  2016בשנת  32.7

 . 30.4%מ"ק המהווה  714,254מ"ק מים ובפחת של 
 

 עירני המים בככל שאובדמתוך אחוז פחת המים הגבוה לעיר ניתן להסיק ש 32.8
ככל שאחוז צריכת המים ירודה יותר ות הולכת המים וגדול יותר כך איכות תשתי

 גדולה יותר הפחת יקטן.
 

, לעומת הצריכה 2013 -ל 2012פחת המים גדל משמעותית בין השנים  32.9
מאידך סכום קניית  50% -העירונית וצריכה לתעשיה למסחר שהצטמצמה בכ

 שמעותית, כדי להעיד על הגדלת הפחת. המים ממקורות לא השתנה מ
 

 הסיבות לכך: 32.10
 

      בעת ההיא הרשויות המקומיות ניפחו את הצריכה העירונית כדי להקטין  32.10.1
 את פחת המים על מנת להימנע מקבלת  קנסות מרשות המים.             

 
 מדי מים מקולקלים בצריכה העירונית ובצריכה לתעשיה ולמסחר. 32.10.2

 
 גניבות מים. 32.10.3

 
 פחת מים לעיר שדרות מתוך נתוני רשות המים 32.11

 שוניםמדוחות רשות המים, אשר מקבלת את נתוניה מהעירייה עולים אחוזי פחת 
 מהדיווח שקיבלה הביקורת מהעירייה. להלן הנתונים:

מ"ק מים וצרכה  2,242,305קנתה העירייה ממקורות  1020בשנת  32.11.1
 . 10.6%מ"ק המהווה  238,187מ"ק מים ובפחת של  2,004,118

מ"ק מים וצרכה  2,308,866קנתה העירייה ממקורות  2011בשנת  32.11.2
 . 10.6%מ"ק המהווה  244,329מ"ק מים ובפחת של  2,062,537

מ"ק מים וצרכה  2,228,322ת קנתה העירייה ממקורו 2012בשנת  32.11.3
 . 14.1%מ"ק המהווה  313,976מ"ק מים ובפחת של  1,914,346

מ"ק מים וצרכה  2,197,377קנתה העירייה ממקורות  2013בשנת  32.11.4
 .15.4%מ"ק המהווה  338,624מ"ק מים ובפחת של  1,858,753

כה מ"ק מים וצר 2,215,774קנתה העירייה ממקורות  2014בשנת  32.11.5
 .15.5%מ"ק המהווה  343,734מ"ק מים ובפחת של  1,872,040

 הדוחות בין המים בפחת הדיווחים לפער העירייה תגובת את מבקשת הביקורת .35
 .המים לרשות שהגישה הדוחות לבין לביקורת ידה על שהוגשו
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מהנתונים שהעבירה  שוניםהנתונים שהעבירה העירייה לרשות המים בפחת המים  .36
 מחלקת הגביה לביקורת.

 
 ס"ע חוב נוצר 12/2012 ועד 4/2010 חודש שבין בתקופה - חוב לחברת מקורות .37

 משמעו חדשה שיקום קרן. חדשה שיקום קרן בגין מקורות לחברת ₪ 10,734,618
 לצורך מסוים אחוז חייבה היא לעירייה מקורות שמכרה מים ק"מ כל שעבור

 הצטבר והחוב זה שירות בגין שילמה לא העירייה. מים קווי ושיקום תחזוקה
 החוב סך כלומר. ₪ 7,562,414 ס"ע פיגורים ריבית בתוספת שלעיל הסכם לכלל
  .₪ 18,297,032 הינו

 
נחתם חוזה בין העירייה לחברת  16/3/2010בתאריך  -חוזה עם חברת מגער בע"מ  .38

 מגער לאספקת שירותי גביית תשלומים שונים.
 

הורחב החוזה בין העירייה לחברת מגער להפעלת מוקד  13/12/2011בתאריך  .39
טלפוני לצורך בירורים ותשלומים לעירייה ומתן ייעוץ שוטף בנושא תפעול מערך 

לה עם הביקורת לעריכת דו"ח ביקורת זה. המים בעיר.חברת מגער לא שיתפה פעו
מנהלת הגביה לא ידעה למסור נתונים אילו מדי מים העירייה מזמינה וכמה, לא 
העבירה נתונים על תעריפי המים כפי שחייבה את הצרכנים ובחלוקה לתקופות 

 שנה, דוחות הפחת שהגישה לעירייה סותרים בחלקם את דוחות רשות המים.
 

האיגוד משותף לעיריית שדרות ולמועצה  - שדרות שער הנגב איגוד ערים לביוב  .40
האזורית שער הנגב והוא מטפל בשפכים של אזורי תעשיה של העירייה והמועצה 

 האזורית.
 

 43 -כ של בסכום הסתכמה שעלותו ש"מט בהקמת האיגוד החל 2010 בשנת .41
 של  בנייתו .2015 לשנת התאגיד של המבוקרים הכספיים לדוחות בהתאם ח"מלש
 ארוך לזמן ובהלוואות במענקים מומן ש"המט .פעיל אינו אך הסתיימה ש"המט

 .מדד צמודות
 

גביית אגרת הביוב של איגוד ערים שדרות שער הנגב הינה עבור טיפול אקסטנסיבי  .42
 לסניטרי ואינטנסיבי לתעשיה. 

 
המט"ש כיום אינו עובד לא ניתן להוציא היתרי בניה למגרשים משווקים בשכונות  .43

 העתידיות כיון שמשרד הבריאות לא מאפשר זאת.
 

בסכום  31/12/2016עד לתאריך  איגוד ערים שער הנגב שדרות חייב את העירייה .44
+ מע"מ עבור מ"ק בגין כל כמות מים שהעיר צרכה בניכוי פחת.  אזור  0.381של 

 + מע"מ עבור כל מ"ק. 4.02התעשיה חויב בסכום של 
 

מע"מ ₪ +  1.81איגוד ערים שדרות שער הנגב גובה מהעירייה  2017החל מינואר  .45
 בי שדרות.  למ"ק  ביוב בהתאם לכמות המים המסופקת לתוש

 
לטענת איגוד שדרות שער הנגב, מי הגשמים נשפכים למט"ש ללא קנסות וחודרים  .46

 למערכת הביוב העירונית ואת תוצאותיו סופג האיגוד ללא פיצוי כספי.
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החוב של העירייה לאיגוד שדרות שער הנגב הינו בגין טיהור בלבד. חקלאים  אינם   .47
 משלמים.

 
  – ה לאיגוד שדרות שער הנגבפירוט החוב הכספי של העיריי  .48

 .ק"מ 266,169:  הינה  המים צריכת
 .₪ 560,552=1.17*1.8*266,169 סך החוב הינו:

 ₪. 560,552סך החוב הינה: 
 

מחייב  1988 –בכללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח  2011תיקון   -מדי מים  .49
את ספקי ומפיקי מים להשתמש בדגמי מדי מים שאושרו לשימוש ע"י מנהל 

 הרשות הממשלתית למים וביוב ומסומנים בהתאם לתקן הישראלי למדי המים.
 

מדי המים הנמצאים השימוש צרכני העיר הינם בשיטת המדידה הרגילה )לא  .50
 אלחוטית(.

 
 וגי  מדי מים נרכשים.מחלקת הגביה לא ידעה להשיב לביקורת אילו ס .51

 
מחלקת הגביה לא ידעה להמציא לביקורת העתקים של הזמנות רכש לקניית מדי  .52

 המים. 
 

מחלקת המים לא ידעה להמציא לביקורת אישורי רשות המים למדים הנרכשים  .53
 ע"י העירייה.  

 
 העירייה קונה שעוני מים בניגוד  לנוהל רשות המים לרכישת מדי מים. .54

 
 :1987משלמים שלגביהם נמדדו מדי המים החל משנת   2,742מתוך  .55

 שנים. 5משלמים הוחלפו מדי מים בטווח של  1049 -ל

 שנים.  5 -משלמים הוחלפו מדי מים בטווח של מעבר ל 1693 -ל

 משלמים הותקנו מדי מים חדשים ולא היה ברשותם מד מים ישן.  345 -ל

 א הותקנו להם מדי מים חדשים.משלמים היו בעלי מדי מים ישנים ול 76 -ל

 מדי מים הותקנו בשבת. 88

לא היו התקנות מדי מים בעיר. עשור שלם שלא הוחלפו בו מדי  2000-2010בשנים  .56
 .2013 -ו 1994מים. מספר התקנות המים הכי גבוהות התבצעו בשנים 

 לא נקלטו דיווחים באוטומציה על רכישת מדי מים. 2015-2016בשנים  .57
 

 והחלפתם תוקפם הביקורת שהעירייה תצא לסקר מדי מים לבדיקתהמלצת  .58
 של העירייה המתהווה בימים אלו. GIS -ולהוספתם למערכת ה הצורך במידת

 
רכש המים כולל בתוכו ציוד עבור כלל מחלקת המים ולא ניתן   – רכש מדי מים .59

 לדעת איזה חלק נרכש בגין מדי מים. כפי שמופיע בטבלת מדי המים ועל  פי
 2015-2016הנתונים שהתקבלו בביקורת מהאוטומציה, העירייה לא רכשה בשנים 

 מדי מים.
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 3.5-ל זכאית נפש כל: בבית הנפשות מספר לפי מחושב המים חשבון -חובות מים  .60

בתעריף  משלמים לכך מעבר שנצרכה הכמות על, נמוך בתעריף לחודש מים ק"מ
 (. מ"מע כולל) ק"מ לכל הגבוה

 
 זכאים של מצומצם מספר. המים לחשבונות כלשהן הנחות קבועות לא כיום .61

 כלומר, הבסיסי בתעריף לחודש לנפש מים ק"מ 3.5 של  תוספת לקבל רשאים
לחודש שהינם בעיקר נכים, קשישים  הנמוך בתעריף המוכרת הכמות של הכפלה

 ומקבלי גמלת נכות וסיעוד.
 

 כספים סגור.העירייה אינה מנהלת את מפעל המים כמשק  .62
 

 הינם:  2016סה"כ חובות מים של הצרכנים במצטבר לעירייה לסוף שנת  .63
14,145,261 .₪ 

 
הינם:  2016סה"כ חובות ביוב של הצרכנים במצטבר לעירייה  לסוף שנת  .64

1,505,523 .₪ 
 

 ₪. 3,947,183סה"כ חוב מים של המועצה הדתית הינו  .65
 

עירייה היתה אמורה לתקצב חובות המים אינם נרשמים כחובות המסופקים. ה .66
את עלויות המים כחלק מתקצוב המועצה הדתית ולקזז את עלויות המים 
מהתחייבותה הכספית של הרשות כלפי המועצה הדתית, גם באמצעות פריסת 

 תשלומים.
 

מערכת הגביה בעירייה מפרידה בחיובים בין מים  - אכיפת חובות מים וביוב .67
ית חובות מים וארנונה מתבצעת בעירייה  וארנונה. לדברי מנהלת הגביה, גבי

באכיפה מנהלית הכוללת עיקולי בנק, צד ג' הודעות דרישה עיקולי מטלטלין, 
מאידך, העירייה אינה מפעילה אכיפה מנהלית עבור חובות מים בנפרד. האכיפה 

 מתייחסת לכלל סכום החובות מים וארנונה ולא קיימת הפרדה ביניהם.
 

 ₪. 457,441דרישות לתשלום ואכיפה בסכום של  3,196העירייה הוציאה  .68
 

דרישות לתשלום ואכיפה בסכום  438העירייה הוציאה במסגרת ההוצאה לפועל  .69
 ₪. 290,446של 

 
דרישות לתשלום ובסכום של  396 -העירייה פעלה באכיפה ע"י ניתוקי מים  ב .70

(, מים אספקת ניתוק) וביוב מים תאגידי כללי בחוק 5 לסעיף בניגוד ₪. 43,992
 אי בשל בנכסו המים מאספקת ינותק לא ביתי צרכן:  "כי קובע, 2015 -ה"התשע

 ".בנכס ביוב שירותי או מים אספקת בעד תשלום
 

דרישות לתשלום ובסכום של  1,481 -העירייה פעלה באכיפה ע"י עיקול בבנק  ב .71
230,081 .₪ 
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ת לתשלום ובסכום של דרישו 355 -העירייה פעלה באכיפה ע"י עיקול מטלטלין  ב .72
78,891 .₪ 

 
 .₪ 1,100,851 של בסכום הסתכמו האכיפה של העירייה דרישות סך .73

 
הביקורת ממליצה לעירייה לנהל מערכת אכיפה נפרדת למים על מנת לכסות את  .74

 ₪. 14,145,261הגרעון הקיים ע"ס 
 

 צרכנים של מים מניתוקי ולהימנע חוק פי על לפעול לעירייה ממליצה הביקורת .75
 .ביתיים

 
 50 -עיריית שדרות תוקצבה בסכום של כ -שיקום תשתיות המים וביוב בעיר  .76

מלש"ח לשיקום מערכת המים והביוב העירונית. החלפת מערכת ביוב שתוביל 
 עיריית של מיסודן האזורי והביוב המים ישירות למט"ש.  מי אשקלון תאגיד

ויקט זה. קבלן ביצוע: אסיק נתיבות, הינו הגוף המנהל לפר ועיריית אשקלון
תשתיות בע"מ, מנהל הפרויקט: לוגיסטר בע"מ, מהנדס הפרויקט: איגור רוזנטל 
מהנדס ראשי מי אשקלון, מתכנן הפרויקט: ברז'יק מהנדסים בע"מ. עבור 

 מכל חשבון קבלן. 4%הפרויקט מקבלת מי אשקלון העיר אחוז שכר טרחה של 
 

ות מים וביוב לעיר הינה בסכום של יקט שיקום תשתיסה"כ חשבוניות לפרו .77
4,458,511  .₪ 

 
 בוצעו החלפות קווי המים והביוב בשכונות וברחובות הבאים: .78

 החלפת קו משכונת נאות הנביאים ועד המט"ש. 187.

 החלפת הקו שעובר מאזור התעשיה לשכונות נאות אשכול ונאות דקל   287.

 ועד רחוב מנחם בגין ועד המט"ש.                    

 החלפת הקו העובר מדרך העליה ועד המט"ש. 387.

 

הסתכמו הוצאות הקבלניות  2017 – 2010בשנים  - הוצאות קבלניות מים וביוב .79
 ולפי החלוקה הבאה:₪  1,062,907של העירייה עבור מים וביוב בסכום של 

 
 ₪. 23,400והוצאות ביוב: ₪   0.00הוצאות מים:  2017בשנת  197.
 

 ₪. 85,866.00והוצאות ביוב: ₪   34,924.00הוצאות מים:  2016בשנת  297.
 

 ₪. 81,325.00והוצאות ביוב: ₪   0025,326.הוצאות מים:  2015בשנת  397.
 

 ₪. 126,708.40והוצאות ביוב: ₪   47,804.00הוצאות מים:  2014בשנת  497.
 

 ₪. 92,660.00והוצאות ביוב: ₪   184,526.67הוצאות מים:  2013בשנת  597.
 

 ₪. 76,354.00והוצאות ביוב: ₪   64,602.19הוצאות מים:  2012בשנת  697.
 

 ₪. 65,123.28והוצאות ביוב: ₪   17,028.34הוצאות מים:  2011בשנת  797.
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 ₪. 133,779.53והוצאות ביוב: ₪   3,480.00הוצאות מים:  2010בשנת  897.
 

הועמסו עבודות קבלניות בביוב גם על סעיף המים כצורך  2017ועד  2014בשנים  .80
 מהגדלת עבודות בביוב בשנים אלו.

 
שהוצגו בדו"ח זה ולאור העובדה שצרכני העיר משלמים מים וביוב לאור הנתונים  .81

 בתעריף של תאגוד, ממליצה הביקורת לעירייה להצטרף לתאגיד מים, שיעניק
 .יותר איכותיים וביוב מים והובלת אחזקת שירותי העיר לתושבי
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 ניהול עצמי בתי ספר יסודיים 

ממלכתי ההמוכרים ממלכתי ובעיר,  החל משנת הלימודים תשנ"ה עברו בתי הספר היסודיים
תייחס הדו"ח: מדעים אלון, גיל, תורני חדש, שקמים, מדתי לניהול עצמי. בתי הספר אליהם 

 מדעי תורני והרוא"ה.

ארגונית שעומדת בבסיס העברת הניהול העצמי לבתי הספר הינה העברת -התפיסה הניהולית
מוקד קבלת ההחלטות לבתי הספר, הגדלת מרחב שיקול הדעת בניהול הפדגוגי והתקציבי של 

ליחידות בעלות סמכות ואחריות הפועלות לשיפור העשייה הבית ספרית  םוהפיכת בתי הספר
לסמכות  ותלותיות, תוך צמצום מרבי של הליכים בירוקרטים ברמה הפדגוגית והארגונית

,  עם העלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי לרווחתם הלימודית, הרגשית פנימית
 והחברתית.

הרציונל שעומד מאחורי התפיסה הניהולית העצמית הינה הידיעה שצוות בית הספר מכיר את 
צמי בית הספר יגיע למלוא מימוש יכולתו צורכי התלמיד ואוכלוסייתו ובדרך הניהול הע

 הפדגוגית, ניהולית וכלכלית ולהעצמת המנהלים והמורים ולהעמיק את מקצועיותם.

הניהול העצמי מאפשר לבית הספר לאגם משאבים ולייעל תקציבים בהלימה גבוהה יותר 
 לצרכים הפדגוגים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.

 הספר בניהול העצמי ועל פיו מחויב בית הספר לפעול. העירייה הוציאה אוגדן נהלים לבתי

 מטרת הניהול העצמי:

 העלאת רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים.. 1

 הבטחת רווחתם הלימודים, הרגשית והחברתית של התלמידים ומתן מענה מיטבי . 2
 לצרכים הייחודיים של כל תלמיד.    

 

 השבחת תרבות הניהול בבית הספר.. 3

 חיזוק האחריות והמחויבות של בתי ספר לתפוקות והתוצאות.. 4

 הרחבת מעגל השותפים והמעורבים הפועלים לקידום החינוך.. 5

 קיימים יחסי גומלין בין בית הספר לעירייה ומשרד החינוך, הבא לידי ביטוי בדרכים
 הבאות:

 ה סל תלמיד.איגום משאבי משרד החינוך והעירייה והעברתם לבתיה"ס במודל הקצא. 1

 העברת מירב תחומי האחריות השוטפים לניהולו של ביה"ס.. 2

 גיבוש ספר נהלים רשותי, נהלי עבודה והגדרת תחומי אחריות.. 3

 יצירת תשתית תפעולית למימוש האוטונומיה הכלכלית, הניהולית והפדגוגית של  . 4
 .בתי הספר    
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 העצמימנהל/ת בית הספר בניהול מעמדו של 

מתן סמכויות רחבות לביה"ס בתחום הפדגוגי והתקציבי מטיל על המנהל/ת ביה"ס אחריות 
עליו בעת שהוא צריך לדווח על הישגיו הפדגוגים ועל  חלהרבה ומקיפה וחובת ההוכחה 

 התנהלותו הכספית.

שיתוף צוות ביה"ס בתהליך קבלת ההחלטות וקביעת מטרות וסדרי עדיפויות וביישום תכניות 
 ביה"ס לספק את התנאים המיטביים להצלחת ביה"ס. תהעבודה, יעזרו למנהל/

פתח תפיסת עולם חינוכית, ל בידי המנהל/ת היכולתלביה"ס בניהול עצמי יכולת הכוונה עצמית, 
את שיטות ההוראה למציאות הבית  להתאיםעל פיה סדרי עדיפויות ותכנית עבודה ו ולגבש

ויש ביכולתו לפתח מומחיות  של בית הספר כיו המשתניםער לצרמנהל/ת בית הספר ספרית. 
 בתחומים שונים ולפעול כארגון דינמי וגמיש. 

 

 ניהול ביה"ס באופן העצמי בא לידי ביטוי בדרכים הבאות:

 . יצירת חשבון בנק בנפרד.1

 . ניהול תקציב כמשק כספים סגור.2

 . הוצאות התפעול משולמות מחשבון ביה"ס.3

 כישות והתקשרויות.. יכולת לבצע ר4

 . יכולת להשכיר את מתקני ביה"ס ולהפעיל פעילויות נוספות.5

 . יכולת להעסיק כוח עזר נוסף מנהלי ופדגוגי.6

 

 גבולות הסמכות של בית הספר בניהול העצמי הינם:

 . תוכנית הלימודים הממלכתית הרשמית היא המחייבת.1

 הכללים.. בית הספר יפעל על פי חוקי החינוך, התקנות ו2

 . העסקת כוח אדם בבתי ספר תהיה על פי הסכמי העבודה עם ארגוני המורים או עם 3
 עובדים ועל פי הנחיות משרד החינוך. ארגוני    
 
 . מספר שעות הלימוד לא יפחת, ואורך יום הלימודים לא יהיה קצר מהנקבע ע"י משרד 4

 החינוך.    
 
 . על בית הספר בניהול עצמי לפעול על פי הנחיות ותחת בקרת הכספים הנהוגה בידי 5

 הרשות המקומית ועל פי נוהלי משרד החינוך ומשרד החינוך ומשרד הפנים המתואמים     
 עם מרכז השלטון המקומי.    
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 -הנחות היסוד העומדות בבסיס המעבר של בתי הספר לניהול עצמי 
 

 . צוות ביה"ס מכיר את צורכי תלמידיו ואוכלוסיית. לצוות בית הספר הכרות מעמיקה  1
 עם צורכי התלמידים והניהול העצמי יעניק לביה"ס מרחב אוטונומי, כלים והכשרה     
 נדרשת להתאים את אמצעי ההוראה לצורכי התלמיד.    
 
 לצרכים המשתנים של  . הניהול העצמי יעניק לביה"ס גמישות ותגובתיות בהתאמה2

 התלמידים. העברת אוטונומיה ומשאבים לבית הספר מצמצמת את הבירוקרטיה     
 ומשפרת את יכולת התגובה של ביה"ס.    
 
 . הרחבת האוטונומיה הפדגוגית, הניהולית והכלכלית תורמת להעצמתם של מנהלים 3

 ת, המחויבות, מסוגלות ומורים, מעמיקה את מקצועיותם ומגבירה את תחושת השייכו    
 והאחריות שלהם. האוטונומיה תורמת לשיפור יכול ההשפעה של המורים והמנהלים,     
 לחיזוק שביעות הרצון של המורים והמנהלים ולהפחתת נשירה של מורים חדשים     
 וותיקים.    
 
 הפעלת . ניהול עצמי פדגוגי מיטבי מצריך משאבים ותקציבים ומתן מרחב לשיקול דעת ב4

 המשאבים.  איגום של משאבים ממקורות שונים והעמדתם לרשות בתי הספר לצורך     
 הלימה לצרכים שזוהו ע"י בית הספר ולשפר את יעילות הקצאת המשאבים ואף להביא     
 לחסכון.    
 
 . מתן אוטונומיה וסמכות לבתי הספר מאפשר לדרוש מבתי הספר להיות אחראיים 5

 ומחויבים לתוצרים החינוכיים של בתי הספר. פיתוח אחריות הכרוך בדיווח על     
 התוצרים החינוכיים של בית הספר לאור המשאבים שעומדים לרשותו.      
 
 

 העקרונות המנחים את הניהול העצמי הינם:

 ית בית הספר כמוקד לקבלת ההחלטות בניהול ובפעולות.. ראי1

 . אחריותיות של מנהל/ת בית הספר וצוות ביה"ס.2

 . קידום העבודה הצוותית של סגל בית הספר.3

 . התאמת תוכניות העבודה לצורכי בית הספר ולצרכי תלמידיו.4

 . איגום כלל המשאבים הבית ספריים במסגרת תוכנית העבודה.5

 ערכה ומשוב בית ספרי וחוץ בית ספרי.. קידום ה6

 . חיזוק השותפות בין הרשות המקומית ובית הספר.7

 . הגברת העצמאות של ביה"ס בניהול התקציב )משק כספים סגור(.8
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 תוכנית העבודה הבית ספרית

תוכנית העבודה הבית ספרית תתבסס על מטרות המוסד, מדיניותו ותוכנית הלימודים 
 משרד החינוך.הרשמית של 

ע"י תוכנית העבודה מחייבת הצגת תפוקות לצרכים הספציפיים של התלמידים כפי שיוגדרו 
 הנהלת בית הספר:

 . בניית סל שעות תוך התאמה לצרכים הספציפיים של התלמידים.1

 . יעדים מוגדרים לאחזקה שוטפת של בית הספר.2

 ספרית.. יעדים מוגדרים בתחומי הרכש וההצטיידות הבית 3

 . ניהול מושכל של כ"א המנהלי של בית הספר.4

 . יעדים מוגדרים לתוכניות החינוכיות של בית הספר.5

 

 תקצוב בתי הספר ע"י העירייה

 . העירייה תאשר תקציב לבית הספר בטרם תחל שנת הלימודים על מנת לאפשר לבית   1
 ול את הסכום השנתי הספר לאשר תכנית עבודה מתוקצבת. התקציב הבית ספרי יכל    
 שיועבר לניהול העצמי של בית הספר.    

 

 . אישור התקציב יכלול את סל התלמיד.2
 

 . החלטת העירייה תועבר לבית הספר תוך שבוע מיום שאושרה ותכלול את מודל 3
 התקצוב, מועדי ההעברה ורשימת סכומי ההקצאה המתוכננים.    

 

 ללא קיזוזים. . סל התלמיד יועבר במלואו לבית הספר4
 

 גובה התקציב שיאושר לבית הספר

 . מנהל/ת בית הספר יכין תקציב לשנת הלימודים שיכלול את כל מקורות ההכנסה ואת 1
 כל ההוצאות הצפויות.    
 
 ליווי, יחד עם תוכנית העבודה המתוקצבת לא יאוחר  . התקציב יוגש לועדת2

 ויאושר על ידה עד שבועיים מיון ההגשה. מנהל ביה"ס יגיש את התקציב  15/7מתאריך     
 המאושר לגזבר העירייה ולמנהל אגף החינוך תוך שבוע מיום אישורו.    
 
 . מבנה התקציב יהיה מפורט בהתאם לתחומי האחריות של בית הספר.3
 
 . העברת סכומים מסעיף לסעיף תיעשה בידיעת העירייה או ועדת הליווי הבית ספרית. 4

 אין להעביר סכומים מסעיף לסעיף ללא מסמך או ללא תיעוד מתאים המסביר את שינוי     
 השיוך.    
 
 . יתרות תקציב תועברנה משנה אחת לשנה הבאה.5
 
 רי ועדת הליווי דוח ניצול רבעוני . בית הספר יעביר לעירייה לרשות המקומית ולחב6

 המפרט את הסכומים המתוקצבים, הסכומים שהועברו/נגבו בפועל, הסכומים שנוצלו     
 ושיעור הניצול, על פי החלוקה לסעיפים ולנושאים השונים.    
 
 . במהלך חודש ימים מתום שנת הלימודים יעביר בית הספר לעירייה ולוועדת הליווי, 7
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 פיים לסיכום השנה.דוחות כס    
 
 ביולי בכל שנה. 31לאוגוסט ועד  1 -. שנת התקציב של בית הספר הינה מ8

 . תקציב בית הספר הכנסות והוצאות יוכנו כתקציב רגיל ועבור הוצאות שוטפות. לא 9
 כולל תקציבי פיתוח.    
 

 ות.. הצעת התקציב של בית הספר תהיה מאוזנת. סך ההוצאות יהיה שווה לסך ההוצא10
 בית הספר יעשה כל הנדרש למימוש סעיפי ההכנסה שבתקציב.      

 
 מהתקציב עבור הוצאות בלתי צפויות. 10% -. בית הספר ישריין כ11
 

 . מנהל בית הספר ינהל "דוח ניצול תקציב" שבו תירשמנה תנועות כספיות הכנסות 12
 הוצאות והתחייבויות.      

 
 תקציב משנה אחת לשנה שנייה. בכספי ההורים יהיה      . בית הספר רשאי להעביר יתרות13

 הדבר מותנה באישור ההורים ומשרד החינוך.      
 

 . כל חיסכון כספי בגין התייעלות נשאר כולו לטובת בית הספר.14
 

 . מנהל בית הספר אחראי באופן אישי לכל גירעון שיוצר בקופת בית הספר.15
 

 באופן אישי לנושא בטיחות המבנה והמתקנים.. מנהל בית הספר אחראי 16
 

 טיפול בהכנסות בית הספר

 החשבונות והנהלת הגביה תהליכי בכל תומכת בתי הספר עובדים בתוכנת "אסיף". המערכת
 מערכת: כגון חיצוניות למערכות התממשקות מאפשרת" אסיף" מערכת . ספריים הבית
 תומכת המערכת . ועוד א.ב.ש ב"מס, יעד, חשבשבת תוכנת, החינוך משרד של החדשה ס"המנב

 .הורים ש"עו וחשבון( רשות)ספר-בית ש"עו חשבון בין מלאה בהפרדה

פעמים בשנה. הדיווח  4בתי הספר נדרשים להעביר דיווח כספי למערכת "מאגר מידע כספי" 
 הינו לבקרה של העירייה על ההתנהלות הכספית של ביה"ס.

 הינם:מועדי הדיווח 

 ספטמבר. –בחודש אוקטובר בגין התקופה אוגוסט 

 דצמבר. –בחודש ינואר בגין התקופה אוגוסט 

 מרץ. –בחודש אפריל בגין התקופה אוגוסט 

 יולי )שנה כספית מלאה(. –בחודש אוגוסט בגין התקופה אוגוסט 
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 הנושאים באחריות בית הספר:

 ניקיון כללי בכיתות ובחצר.

 פילטרים במזגנים.ניקיון 

 תיקון ואחזקת מכשירי חשמל כולל החלפת נורות.

 בדק בית שוטף על תחזוקת מתקנים בבית הספר.

 החלפת חול בארגז החול ואחזקה שוטפת של מתקני הספורט.

 אחזקה שוטפת של פינות החי ופינות אקולוגיות וקבלת אישורים מהגורמים המוסמכים.

 

 העירייה:הנושאים באחריות 

 גינון וטיפוח חצרות בתי הספר.

 עבודות פיתוח תשתיות מים וביוב.

 תיקון לוחות חשמל וגופי תאורה פנים וחוץ.

 החלפת ריצוף פנים וחוץ במבנים.

 החלפת גדרות ושערים.

 החלפת חלונות ודלתות.

 שינוי מבנה קירות והתקנת תקרות אקוסטיות.

 החלפה והתקנה של ארונות מטבח.

 קיץ ואיטומים.שיפוצי 

 הדברת מזיקים.

 ביקורת בטיחות במבנים ותיקון ליקויי בטיחות.

 שיפוץ שוטף ותיקון מזגנים.

 רכישת ציוד ומתקני ספורט.
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 חשבון רשותי וחשבון הורים

 הורים. וחשבון עצמי/רשותי ניהול חשבון: נפרדים חשבונות 2 בית הספר מנהל 

 אחד כל עבור סגור כספים וכמשק, נפרדים בנק חשבונות כאמור, כשניהחשבונות מתנהלים 
 .מהחשבונות

, ולהפך ההורים תשלומי חשבון לבין העצמי הניהול חשבון בין תקציבים של העברה אין אפשרות
 לצורך חשבוניות לפצל ללא אפשרות למטרות החשבונות משני בכספים להשתמש ניתן אך

 . החשבונות משני תשלום

 תשלומי לחשבון העצמי/רשותי הניהול חשבון בין כספים להעביר מותר שבהם הנושאים
 הבנק עמלות ההורים. חשבון של הקבע והוראות האשראי, הבנק עמלות :ההורים הינם

 המקומית הרשות של ובמימון באחריות הם, העצמי/רשותי הניהול חשבון של והאשראי
 בית. מההורים ואשראי בנק עמלות עבור הספר לא יגבהבית . התלמיד סל במסגרת ויתוקצבו

 הבנק עמלות למימון כספים ההורים לחשבון העצמי/רשותי הניהול מחשבון יעביר הספר
 . ההורים בחשבון והאשראי

במידה והרשות מעבירה כספים לחשבון הניהול העצמי/רשותי עבור מלגות וסבסוד לתלמידים 
ההורים )כגון טיולים, סיורים וכו'(, בית הספר יעביר כספים אלו בסעיפים הקשורים לחשבון 

מחשבון הניהול העצמי/רשותי לחשבון ההורים וירשום זאת כהוצאה למלגות ולסבסוד 
 תלמידים.

 

 הכנסות בתי הספר בניהול העצמי

 כולל המחאות ,בפועל לתקבולים בהתאם הכנסותיו כל את השנה במהלך ירשום הספר בית
 .דחויות

 : להלן כמפורט הכנסותיו את הספר בית ירשום השנה סוףב

 שטרם הכנסות של מלא רישום לרבות, מלא מצטבר בסיס יירשמו על  - עצמי מניהול הכנסות
 .יירשמו התקבלו

 יועברו חוב יתרות. חוב לו שנוצר גורם לכל חיוב הודעת תופק השנה בסוף  -מהורים  הכנסות
 הראשון למועד האפשר ככל סמוך תיערך החיוב הודעת. הנחות ועדת באישור העוקבת לשנה

 . שנוצר החוב לגבי מגובש מידע הספר לבית יהיה שבו

 שגובש" תלמיד סל" התקצוב מודל פי על יירשמו ההכנסות  – המקומית מהרשות הכנסות
 תירשם ההכנסה. הספר לבית לשלם הרשות שהתחייבה אחר מרכיב לכל בנוסף, ברשות ואושר
 . מצטבר בסיס על מלא באופן תירשם השנה ובסוף, בפועל להעברה בהתאם בשוטף

 . מתאים רישום מבצע הספר שבית לוודא המקומית הרשות באחריות

 תיעוד ללא יבוטל לא חוב. החשבונות בהנהלת החייבים בכרטיסי יירשמו החיוב הודעות כל
 .מתאים

 מדמי הכנסות על המס לשלטונות הדיווח אופן לגבי המקומית מהרשות הנחיות יקבל הספר בית
 .מבנים של השכרה

 פעמית-חד כיתתית פעילות עבור מההורים הגבייה לתכנית מעבר גבייה שנדרשת מקרה בכל
 חוזר במסגרת עבורה גבייה התבצעה ולא הלימודים שנת בתחילת אותה לצפות אפשר היה שלא

 לכל פרטנית קבלה להנפיק בלי כיתתי כספים איסוף גיליון באמצעות הגבייה, ניתן יהיה לגבות
 הגבייה וסכום, ההורים ועד בחתימת יאושר הכספים איסוף גיליון. התקבול קבלת במועד משלם

 . לפעילות לתלמיד ח"ש 50 על יעלה לא פעמי-החד
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 המחאות 

 . בית הספר לא יקבל צ'קים מוסבים או שאינם על שם המבצע.1

 הצ'קים יהיו למוטב בלבד.. 2

 . המחאות תירשמנה לפקודת בית הספר בלבד.3

 . בית הספר רשאי לגבות באשראי בכפוף להסכם האשראי של העירייה.4

 . בית הספק ינפיק קבלה  מפורטת על הגביה, בגין כל אמצעי ופעולת תשלום.5

 

 ניהול קופה )כספת(

  2,000ימים או בעת צבירה של  3. תשלום במזומן יופקד באותו היום בבנק ועד חריגה של 1
 צ'קים. 18ימים או עד לצבירת  3וצ'קים תוך ₪     
 
 . תשלום צ'קים דחויים יוחזקו בקופת ביה"ס/בכספת המעוגנת בקיר ויועברו לחשבון 2

 הבנק במועד פרעונם.    
 
 צ'קים שטרם הופקדו ולבדוק את מידת ההתאמה לרישום . אחת לחודש יש לבצע ספירת 3

 בספרי החשבונות.    
 

 הורים בתשלומי ומלגות הנחות

. ומזכירתו הספר בית מנהל ביניהם, לפחות אנשים 3 שתכלול, הנחות ועדת יקיים הספר בית
 על שמירה תוך, מסודר בפרוטוקול ויתועדו ההנחות בוועדת ורק אך ייקבעו לתלמידים הנחות

 משתי באחת שיגובשו שוויוניים קריטריונים בסיס על ורק אך יינתנו ההנחות. הפרט צנעת
 מנהלי בשיתוף, המקומית הרשות ברמת ושוויוניים שקופים קריטריונים גיבוש :האלה הדרכים

ברשות  הספר בתי לכלל תקפים ויהיו הרשותי הנהלים בספר יעוגנו אשר, ובהסכמתם הספר בתי
 .המקומית הרשות ידי על שיאושרו הספרית-הבית ברמה קריטריונים וגיבוש

 מלגות ההנחה. הענקת בסכום וזיכויו המלא הסכום על ההורה חיוב באמצעות ההנחה תינתן
 וחברתיות חינוכיות ופעילויות לימוד אבזרי עבור בתשלום מתקשים שהוריהם לתלמידים

 של משרד החינוך., 3.7-74 סעיף(, א)1/עג הקבע הוראת בחוזר להנחיות בהתאם תיעשה

 קבלת תרומות

 . הספר בבית הכסף קבלת בעת מזומן בסיס על יירשמו תרומות

 המיועד ספרי-הבית הבנק לחשבון התלמידים, יועברו מהורי הספר בית לטובת תרומות
 הניהול לחשבון יועברו, אחרים ממקורות הספר בית לטובת שגויסו תרומות. הורים לתשלומי

 .העצמי/רשותי

 הנהלת כרטיס ינהל המקומית ובית הספר הרשות של כספית לבקרה נתונות יהיו התרומות
 .   התרומה ייעוד בגין ההוצאות כל של מפורט ורישום התרומות לנושא נפרד חשבונות

פרטי יש להגיש בקשה בכתב לאגף החינוך העירייה ולפרט את  ₪  2,500בתרומה העולה על 
 אינה טעונה אישור.₪  2,500התורם, מטרת התרומה והיקפה הכספי. תרומה אשר אינה עולה על 

 
במידה והתורם לא מעניין בקבלת פטור לצורך מס, ניתן להפקיד את התרומה ישירות  לחשבון 
הבנק של ביה"ס. ואם התורם מעוניין באישור קבלת תרומה לצורך פטור ממס, יש לפנות 

 רייה.לגזברות העי
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 ספקים עם והתקשרות רכש

, ממכרז פטור תקרת עד עצמאי באופן והתקשרויות רכישות ולבצע ליזום יוכל הספר בית
 לתקנות בהלימה המקומית הרשות ידי על שתיקבע והתקשרות רכש הרשאות לטבלת בהתאם

 תקרת על העולים בסכומים. הרשותי הנהלים בספר ותנוסח המקומי בשלטון המכרזים חובת
 באמצעות במכרז שנבחרו מזכיינים שירות לקבל או רכישות לבצע הספר בית יוכל ממכרז הפטור
 . המקומית הרשות

 לכל ובהתאם הרשותי הנהלים לספר בהתאם ייעשה הספר בית של וההתקשרויות הרכש ניהול
 על מכרזים ניהול המחייבים הדינים זה ובכלל, מקומיות רשויות של התקשרויות על החל דין
 .ציבוריים גופים עסקאות חוק והוראות מקומיות רשויות ידי

 בית הספר יעביר לספקים הרלוונטים בקשה להצעת מחיר מפורטת. התשלום יהיה 
 .30שוטף +     
 

 בית הספר לא ידרש להצעת מחיר ולא לאישור העירייה.₪  0-1000מסכום 
 

 חיר ולא לאישור העירייה.הצעות מ 2 -ביה"ס ידרש ל₪  1,000-5,000מסכום 
 

 הצעות מחיר ולא לאישור העירייה. 3 -ביה"ס ידרש ל₪  5,001-15,000מסכום של 
 

 נדרש אישור מנהלת אגף החינוך והעירייה.₪  15,000מעל סכום של 
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 תשלומי חובה ותשלומי רשות

 , מתייחס2016בספטמבר  1 מתאריך , כ"ח באב התשע"ו1תשעז/ משרד החינוך חוזר מנכ''ל
 הורים:הלתשלומי 

נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות.  תשלומי ההורים
שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה 
היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, 

 ות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו.והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שיר

אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא 
 פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.

על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב 
משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המלגות של 

 המוסדי וכן על לוחות המודעות בבית הספר.

 אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

 התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

ות המקומית/הבעלות על גביית תשלומי הורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרש
 מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.

אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או 
 בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.

בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים תכנית לימודים נוספת )תל"ן( מותנית בהסכמה אישית 
לתכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו 
של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית להשתחרר 
לביתם. אם תכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל 
התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם 
מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז 

 או מורשה מטעמו.

גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים 
ם ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות לתשלו

 במהלכו של יום הלימודים ישותפו בו כלל התלמידים.

 גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

 אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי.

חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי על בית הספר להעביר לידי ההורים את 
 הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

 

   תשלומי חובה

  אותם מחויבים ההורים לשלם. ביטוח תאונות אישיות תשלום

הרשות המקומית משלמת לחברת הביטוח פחות מהסכום הנקוב בחוזר המנכ"ל, היא ו במידה
ששולם בפועל, ובלבד שתנאי הפוליסה יהיו זהים לתנאי  תגבה מההורים בהתאם לסכום

 הפוליסה המחייבים שיפורסמו בחוזר מנכ"ל.
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 תשלומי רשות 

תשלומי רשות נועדו לפעילויות העשרה משלימות לחינוך הפורמלי, טיולים, סל תרבות וכד'. על 
תיפגע השתתפותו פעילויות העשרה קיימת מגבלת עלות מרבית המפורסמת בחוזר המנכ"ל. לא 

של תלמיד בפעילויות אלה, אם הוריו לא שילמו עליהן מסיבות כלכליות. תלמיד שהוריו סירבו 
לשלם מסיבות עקרוניות )ולא כלכליות(, תינתן לו פעילות חלופית, אם היא מתקיימת במהלך 

ות יום הלימודים. המחיר שנקבע הוא העלות הכוללת של השירותים. כאמור, השירותים הם רש
 ולא חובה.

 

 תשלומים נוספים

שירותים נוספים המוצעים להורים במסגרת "מוכר מרצון לקונה מרצון", ונועדו לרכישת 
 מרוכזת של ספרים וחומרי למידה,  שירותים הבאים להקל על רווחת התלמידים, כגון רכישה

 הגבייה בגיןפגע תלמיד שלא שילם. וכדומה. בשום מקרה לא יי , הזנהתלבושת אחידה
ואת אישורו של  שירותים אלה חייבת לקבל את אישורו בכתב של כל הורה המעוניין בשירות

מפקח בית הספר. אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ולחייב את ההורים ברכישתם. 
שיעור ההוצאה הכולל נקבע בתיאום ועד ההורים המוסדי ובתחילת שנת הלימודים. ניתן 

השירות במהלך יום  יום הלימודים או אחריו. אם יופעלתים אלה במסגרת לקיים שירו
 שלא שילמו עבורו.גם התלמידים בו כל התלמידים, ובכלל זה  הלימודים, ישותפו

 

 מסיבות

 ת וישמוסדות החינוך יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרומשרד החינוך קבע כי 
בית הספר  .הספר ואם של ההורים-של בית ות מיותרות, אםלהימנע מכל פעולה המחייבת הוצא

אחרים לארגן את מופעי  להזמין מבחוץ במאים, אמרגנים, שחקנים או אנשי מקצועאינו רשאי 
מורים, מדריכים, תלמידים והורים  פנימיים, כגון הילדים, ויש להסתפק בכוחות-הספר וגן-בית

 .מתנדבים

 לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם. הרשות אינה יכולה 
או חצר מתאימה(, יש  הספר )בשל העדר אולם-אירועים מיוחדים, שאי אפשר לקיימם בבית
לדרוש  בית הספר אינו יכול הרשות המקומית.  לבדוק את האפשרות לקיימם באולמות של

הימנע לחלוטין מכל הוצאה הנובעת יש לו מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה
 מטעמי יוקרה וראוותנות

 

 מסיבות כיתתיות
 

ולגבות תשלום עבורן. התשלום בשנה  מסיבות כיתתיות  3לקיים עד באפשרות בתי הספר 
 בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע". בהתאם לפרסומים של משרד החינוך  יהיה
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 היסודי לשנת הלימודים תשע"ז: חוזר תשלומים אחיד גביית הורים בחינוך

  שכבות                                              סוג התשלום

 ו ה ד ג ב א
ביטוח תאונות 

 אישיות 
49 49 49 49 49 49 

 99 99 99 99 99 99 סל תרבות
 24 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

השאלת ספרי 
 לימוד

280 280 280 280 280 280 

 387 252 126 126 101 101 טיולים
       תשלומים מרצון
 150 150 150 150 150 150 פעילות חברתית

 1064 854 728 728 703 703 סה"כ
 

 

 :רכישת שירותים מרצוןטבלת תשלומי  

 הסכום המרבי המותר בשקלים שלב החינוך

 125 קדם יסודי

 250 יסודי

 450 חטיבת ביניים

 450 עליונהחטיבה 

  

 

 :רכישת שירותים מרצון בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים
, "שימוש תלמידים באמצעי קצה 1בחוזר הוראות הקבע עז/ 3.6-12להנחיות בסעיף  התאםב

לצורכי למידה", בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים 
בשנה עבור אמצעי הקצה הטכנולוגי שיהיה  ש"ח 677אפשר לגבות עד סך של  הנרכשים במרוכז

ש"ח להשאלת  300בבעלות התלמיד ויעמוד לשימושו. לחלופין, אפשר יהיה לגבות עד סך של 
אמצעי קצה טכנולוגי שיעמוד לשימושו של התלמיד. התשלומים האמורים יכללו גם ביטוח, 

 מע"מ.עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו ו
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 נתונים לעיר שדרות

העיר שדרות ממתגת את עצמה כ"מקום למחשבה" ומרכזת את כוחותיה  בהשקעה בחינוך 
 וקידום החינוך בעיר על כל מגזריו.  

 בתחום הפדגוגי בחינוך היסודי העירייה מיישמת את התוכניות הבאות:

וארגוניות בתחום החשיבה המתמטית תכנית לבניה ופיתוח תשתיות פיזיות  - STEMתוכנית 
עבור כל מוסדות החינוך בעיר, מגני הילדים ועד התיכון, לרבות תשתיות אינטרנט, רובוטיקה, 

 . ציוד תקשובו ערכות הדרכה

חברתי באמצעות פעולות העשרה -תכנית לשינוי חינוכי -" קרן קרב למעורבות בחינוך"תכנית 
מגוונים כמו קונצרטים, יום המורה ועוד. התכנית  וכן אירועים עירוניים במערכת החינוך

 מיושמת בכל בתי הספר היסודיים בעיר.

תכנית לצמצום פערים בחברה, אשר נועדה לשפר את  - ר )מדע, חלל ורובוטיקה("תכנית המח
-ב ללמוד במגמות המדעיות"ס היסודיים וחטה"ההבנה, ההישגים והמוטיבציה של תלמידי ביה

 בפניהם צוהר להשתלבות עתידית במוסדות אקדמיים מובילים.  טכנולוגיות ולפתוח

 ללא תוספת תשלום.  16:00הארכת יום לימודים בצהרונים עד השעה  -" אופק חדש"תכנית  

פרויקט לצמצום פערים בקרב תלמידים, במסגרתו הם עוברים   -" טאבלט לכל תלמיד"תכנית  
 קורס לרכישת מיומנות בשימושי המחשב וכלים להצלחה. 

, המכשירה ומטמיעה גישות 'ועד יב 'תכנית רב גילאית, החל מכיתה א -"  3דור "תכנית  
לוח "-מדעי חדשני. הכיתות צוידו ב-חינוכיות חדשות באמצעות כלי תקשוב ומכשור טכנולוגי

וירטואלי, עמדת מורה ממוחשבת, מקרן מרכזי, מחשבים נישאים לשימוש התלמידים,  "חכם
 טלסקופים, מצלמות, מיקרוסקופים חדשניים, מערכות אלקטרואופטיות ועוד.

תכנית ארצית של משרד החינוך לתלמידים מצטיינים.  - למצוינות בחינוך "אמירים"תכנית 
יחודית, אשר אינה כלולה בתכנית הלימודים הרגילה, התכנית מפעילה מסגרת לימודית י

הכוללת טיפוח מצוינות, הצבת אתגרים וחשיפה לתכנים ייחודיים, תוך לימוד מיומנויות חשיבה 
 וחקר.

עוסקת בחינוך הערכי ובשאלות של זהות. התכנית  - ז )מנהלת ערכים וזהות("תכנית מעו 
הודי והעירונית, עידוד המסורת במשפחה מותאמת לכיתות השונות, תוך דגש על הזהות הי

ת ובתיאום "ובקהילה, רגישות לזולת ואחריות חברתית. התוכנית מיושמת בשיתוף רשת אמי
 משרד החינוך.

התכנית מיועדת לכלל התלמידים, בכל הרצף החינוכי. מטרתה  - תכנית למידה משמעותית
קלים הבית ספרי, תמיכה להעצים את העשייה החינוכית בתחומי הלמידה המשמעותית, הא

רגשית, צמצום פערי לימוד, פיתוח ערכים, כישורי חיים, מצוינות וייחודיות, בסביבה חדשנית 
 ותומכת למידה.

תכנית לפיתוח מרכזי מצוינות בתחום המוזיקה באמצעות חשיפה,  -" מצויינגב"תכנית  
ם, במהלך יום העמקה, פיתוח והתמחות. התכנית מיועדת לתלמידי בתי הספר היסודיי

 הלימודים, בשיתוף מרכז המוזיקה העירוני.
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 לשנת הלימודים תשע"ז מצבת תלמידים במערכת העיר

 737 סה"כ תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי
 992  דתי-סה"כ תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי

 823  סה"כ תלמידים בחינוך העל יסודי הממלכתי
 565 דתי-בחינוך העל יסודי הממלכתיסה"כ תלמידים 

 227 סה"כ תלמידים בחינוך היסודי העצמאי
 3,344 סה"כ תלמידים במערכת החינוך

 

 

 מול משרד החינוך:העירייה שנת הלימודים תשע"ו תקבולים ותשלומים ל

 ₪. 52,299,939.41ממשרד החינוך פעולות ושכר:  תקבוליםסך הכל 

 ₪. 36,468,517.78העירייה עבור חינוך פעולות ושכר: תשלומים של סך הכל 

תשלומים  717,895.81מתוך סכום זה ₪.  15,831,421.63סה"כ הפרש לתשלום: 
 שהתקבלו בגין שנים קודמות.

 15,113,525.82ים תשע"ו: סה"כ נטו העברה ממשרד החינוך לעירייה  עבור שנת הלימוד
.₪ 
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להלן פירוט התחומים והעברות ע"י משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו:

הפרש לתשלוםסה"כ שולם בש"חסה"כ מגיע בש"חתאור נושא

5300966.553411073.431889893.12סייעות 2 והעשרה רשמי

16976.164981.9211994.24גמול מנהליות ניהול עצמי

367275354562.512712.5תוספת דפרנציאלי ניהול עצמי

369670.11352707.116963.01עובד סיוע משופר א-ח

4334813.942858163.091476650.85ניהול עצמי משופר א-ו

1723706.32845540.49878165.83סייעות רפואיות

184594.920184594.92פס. שדרות ועוטף עזה

1668487.721022003.77646483.95חינוך שילוב סייעות

586510.68201253.08385257.6ליווי הסעות חמ' דרום

376517.38116387.06260130.32מועדוניות ברשות

-774349.2-536655.56-237693.64קרן קרב יישובים

-1017836.78-633780.98-384055.8קרן קרב 

397698.52295488.47102210.05הסעות מורים דרום

18396525613140שירותי היקף חינוך מיוחד

785371.13190046.56595324.57סייעות כיתתיות

112029.1541883.4870145.67הזנת יוח"א

1066698.03619610.41447087.62עוזרות יוח"א ומילת

353550247450106100ציוד ראשוני יוח"א

6238399.254444336.431794062.82הסעות חינוך מיוחד דרום

56691.2913155.7743535.52מזכירים

874064.84491589.51382475.33תוספת סייעות יוח"א

2890664.531698530.371192134.16הסעות דרום

1798086.19718733.41079352.79פסיכולוגים חינוכיים

118577.123527.9795049.13קב"טים

439965.1483092.74356872.4קב"סים

57596.931356744029.93מזכירים יום חינוך ארוך

165688.4339013.66126674.77שרתים יום חינוך ארוך

-12569978.33-8704926.06-3865052.27גננות עובדות מדינה

4506335.922894826.021611509.9עוזרות לגננות

34653337.5127657964.566995372.95שכל"ם גני קדם חובה

163224.9537444.69125780.26שרתים 

-312609.18-130997.04-181612.14ת.תקשוב קיזוז רשויות

199010.7117863.981146.8תשלומי הורים חומרים

248647102391146256מסגרת קיץ פר מוסד

-1829486.42-1132334.56-697151.86קיזוז הזנת גני ילדים

-2649171.66-1830299.98-818871.68הזנת תלמידים

149464060.810885.2העשרה חינוך מיוחד מוסד

133815.7836186.1597629.63סייעות כיתות ביס חריגות

13258116011657מסגרת קיץ תלמיד חנמ

250002500אגרת כלי ירי ברשות

27631.5360424027.5ה. נלוות חינוך מיוחד מוסד

24030.96024030.96חופשות לאוטיסטים

-53070-053070חיוב בגין תלמידי חוץ

44887044887פעולות לקליטת עליה

23387.8812374.3311013.55מנבס מזכירים

83344.14984033504.1אגרת שכפוך פר תלמיד

5674.21592.54081.7אגרת שכפול יסודי

16633.32016633.32תשלום ליום השישי שרתים

17939.9017939.9תשלום ליום השישי מזכיר

93399093399זיכוי בגין תלמידי חוץ

-10007-010007חיוב בגין תלמידי חוץ

206735.2102889.8103845.4שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות

663111.5308031355080.5מסגרת קיץ לתלמיד

125201252סל תלמיד ועולה יסודי

910.80910.8הסעות תלמידי הילה

46931046931מניעת נשירה עכשיו

-4717.95-04717.95שירותי מנב"ס

11564011564אגרת שכפול יוח"א

564205642הוצאות נילוות חינוך מיוחד גנים

10020.448885132.4העשרה חינוך מיוחד גנים

52299939.4136468517.7815831421.63סה"כ: 
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 לעיר שדרות בתי הספר בניהול עצמאי

משנת הלימודים תשע"ו החלו בתי הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתי דתי לפעול 
מדעים אלון, גיל, תורני חדש, שקמים,  הדו"ח בחן את בתי הספר: במתכונת של ניהול עצמי.

 מדעי תורני והרוא"ה.

 צמי נועד להעביר את מוקד קבלת ההחלטות לבית הספר ולהגדיל אתהמעבר לניהול עכאמור, 
הישגי  המרחב והסמכות הפדגוגית, הניהולית והכלכלית של בית הספר, על מנת לאפשר העלאת

התלמידים, שיפור האקלים הבית ספרי, העצמת המנהל וצוות המורים, חיזוק האחריות 
תיות ולהרחבת מעגל השותפים הפועלים והמחויבות של בית הספר לתפוקות ולתוצאות אחריו

משאבים, הן ממקורות אגמים לקידום החינוך בבית הספר. במסגרת המעבר לניהול עצמי מ
משרד החינוך והן ממקורות הרשות המקומית, ומועברים לרשות בית הספר לניהולו הגמיש, על 

של בית הספר מנת לאפשר מרחב כלכלי ותפעולי לבית ספר שיגדיל את עצמאותו הניהולית 
המעבר לניהול עצמי במסגרת כוללת תוספת תקציב נוספת  ויאפשר ייזום פעילויות חינוכיות.

תוספת פדגוגית, בנוסף נדרשת הרשות המקומית לחתום על מסמך  לבתי הספר בניהול עצמי
הבנות עם משרד החינוך ובו מעוגן מודל התקצוב והמודל התפעולי למעבר בתי ספר לניהול 

שר בו מעוגן בין היתר 'סל תלמיד מינימאלי' לבתי ספר, שהרשות המקומית מתחייבת עצמי, א
 להעמיד כמינימום נדרש לרשות בית הספר בניהול עצמי.

שאינם שירותי חינוך, אך נועדו , מערך שירותי היקףהרשות המקומית מספקת לבית הספר 
כלולים הנושאים הבאים: מזכירים,  ההיקףבמערך שירותי  לתפעול שוטף ויעיל של המערכת.

סייעות טיפוליות, אבטחת מוסדות חינוך, לבורנטים, ספרנים, עובדי אחזקה, אחראי ציוד 
 ועובדי סיוע.

 רשותי )עירייה(.חשבון הורים וחשבון חשבונות בנק נפרדים:  2בתי הספר בניהול עצמי, מנהלים 

ם: תשלומי חובה ורשות, ומתבצע בחשבון הורים מתנהלים כל התשלומים הנגבים מההורי
 התשלום לספקים שונים בתחום הפדגוגי והצטיידות ותחזוקת בית הספר.

בחשבון הרשותי מתנהלים הכספים המתקבלים מהעירייה עבור הניהול העצמי ומתבצע 
 התשלום לספקים שונים בתחום הפדגוגי והצטיידות ותחזוקת בית הספר. 

כמו כן בית הספר   רת ע"י ועד ההורים ומשרד החינוך.אגרת החינוך מאוש בחשבון הורים:
 תוכנית אפיק. מפעיל את 

אפיק מזינים את כל הצרכים מבחינת תשלומי הורים ואגרה ובהתאם לסעיפים בתוכנית 
את ניתן לגבות  את הסעיפים שמשרד החינוך מאשר לאחר. רק שאושרו ע"י משרד החינוך

 . מההוריםהתשלומים 

במידה  של בית הספר, ופעילות הורים וילדים. ייחודיותפעילויות  רים:תשלומי רצון מההו
 להורים יםמוחזר  . כספים אלו אינםמשנה לשנה כיתרת פתיחה, הם ירשמו כספי הוריםונשארו 

 את צרכי בית הספר. יםמשמשו

 הפעולות שנקטה הביקורת:

 . פגישה עם מנהלי בתי הספר והמזכירות.1

 . בדיקת הנתונים הבאים: מאזן בוחן לשנת הלימודים תשע"ז, מאזן לשנים תשע"ו 2
 חודשים אחורה, תיק ספקים, תיק מזכירות, תיק  3ותשע"ז, דפי חשבון רשותי והורים     
 מלגות ותקציב שנתי ותוכנית עבודה.    

 

 . ביקורת פתע בקופה.3

 

 



 2017דו"ח מבקרת העירייה לשנת   
 

65 
 

 מצ"ב ריכוז נתונים שנמסרו לביקורת:

בית 
 הספר

מצאי 
 ומלאי

מאזן 
 בוחן

מאזן 
לשנת 

 תשע"ו

מאזן 
לשנת 

 תשע"ז

דפי 
 חשבון

חשבון 
 הורים

חשבון 
 רשותי

תיק 
 ספקים

תוכנית 
 שנתית

 מלגות

 יש יש יש יש יש יש יש יש יש אין גיל
מדעים 

 אלון
 יש יש יש יש יש יש יש יש אין אין

 יש יש יש יש יש יש יש יש יש אין הרוא"ה
 יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש שקמים

מדעי 
 תורני

 יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש

תורני 
 חדש

 יש יש יש יש יש יש יש יש יש אין

 

 

 :לשנת הלימודים תשע"ז מצ"ב נתוני תלמידי וכ"א בבתי הספר בניהול העצמי

 מס' אבות בית מס' מנקים מס' מורים מס' תלמידים בית ספר
 1 4 20 177 גיל

 1 3 27 277 מדעים אלון
 1 4 24 226 הרוא"ה
 1 4 31 274 שקמים

 1 1 29 225 מדעי תורני
 1 5 45 525 תורני חדש

 6 21 176 1,704 סה"כ
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פעימות בשנת הלימודים  3 -סה"כ כספים שהעבירה העירייה לבתי הספר בניהול עצמי ב
 תשע"ז:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם 
 ביה"ס

מס' 
 תלמידים

סה"כ 
לתלמיד 
לחודש 

 בש"ח

סה"כ 
לתלמיד 

לשנה 
 בש"ח 

סה"כ ניצול 
עצמי בש"ח 

ששולם 
לחודשים 

11/16 – 
8/16 

סה"כ ניצול 
עצמי בש"ח 

ששולם 
 לחודשים

 4/17 – 
12/16 

סה"כ ניצול 
עצמי  בש"ח 

ששולם 
לחודשים 

7/17 – 5/17 

תשלום סה"כ 
 בתי ספר שנתי

 בש"ח
 

 161,425.00 40,356.25 67,260.42 53,808.33 587.00 48.92 275 שקמים
 104,486.00 26,121.50 43,535.83 34,828.67 587.00 48.92 178 גיל

מדעים 
 אלון

286 48.92 587.00 55,960.67 69,950.83 41,970.50 167,882.00 

תורני 
 חדש

530 48.92 587.00 103,703.33 129,629.17 77,777.50 311,110.00 

תורני 
 מדעי

228 48.92 587.00 44,612.00 55,765.00 33,459.00 133,836.00 

 142,054.00 35,513.50 59,189.17 47,351.33 587.00 48.92 242 הרוא"ה
 1,020,793.00 255,198.25 425,330.42 340,264.33   1,739 סה"כ:
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 :תלמיד לשנת הלימודים תשע"זפר ע"י העירייה לפי פר טבלת תקצוב בתי הס
 

האם  תאור ההוצאה
עובר 

לניהול 
 עצמי

תקצוב 
לפי 

תלמיד 
 בש"ח

מדעים  גיל  הרוא"ה שקמים
 אלון

מדעים 
 תורני

תורני 
 חדש

סה"כ 
 בש"ח

   0 0 0 0 0 0 0 כן חשמל

 109,135 31,390 13,943 16,279 14,454 13,359 19,710 73 כן מים

 49,335 14,190 6,303 7,359 6,534 6,039 8,910 33 כן טלפון

דואר 
 ומשלוחים

 5,980 1,720 764 892 792 732 1,080 4 כן

 0 0 0 0 0 0 0 0 לא אינטרנט

 4,485 1,290 573 669 594 549 810 3 כן עמלות בנק

 7,475 2,150 955 1,115 990 915 1,350 5 כן כיבוד

אחזקת מבנה 
 ובדק בית

 70,265 20,210 8,977 10481 9,306 8,601 12,690 47 כן

 0 0 0 0 0 0 0 0 לא גינון

אחזקת 
 מחשבים

 0 0 0 0 0 0 0 0 לא

אחזקה ורכישת 
 ריהוט

 23,920 6,880 3,056 3,568 3,168 2,928 4,320 16 כן

אחזקת 
מדפסות 
 וסורקים

 11,960 3,440 1,528 1,784 1,584 1,464 2,160 8 כן

אחזקת מזגנים 
 ותנורי חימום

 31,395 9,030 4,011 4,683 4,158 3,843 5,670 21 כן

 25,415 7,310 3,247 3,791 3,366 3,111 4,590 17 כן ציוד משרדי

 0 0 0 0 0 0 0 0 כן ציוד חינוך גופני

ספרים 
 וספריות

 0 0 0 0 0 0 0 0 כן

 59,800 17,200 7,640 8,920 7,920 7,320 10,800 40 כן חומרי לימוד

 34,385 9,890 4,393 5,129 4,554 4,209 6,210 23 כן דמי שכפול

 5,980 1,720 764 892 792 732 1,080 4 כן חומרי ניקוי

שרתים 
לפי  -ומזכירות 

 תשלום בפועל

 1,938,582 258,786 242,749 405,352 591,748 181,905 258,042 1415 לא

-ניקיון מבנה
לפי הוצאות 

 בפועל

 555,105 0 240,654 0 0 0 314,451 405 לא

סיוע ניהול 
 עצמי

 213,188 61,318 27,237 31,800 28,235 26,096 38,502 143 כן

תוספת פדגוגית 
 ניהול עצמי

 224,250 64,500 28,650 33,450 29,700 27,450 40,500 150 כן

סה"כ סל 
תלמיד המועבר 

 לבית הספר

  587 238,842 161,882 175,151 197,266 168,959 380378 1,322,478 

סה"כ תקציב 
בית ספרי )כולל 
תחומי אחריות 

שאינם בסל 
 תלמיד(

  2,994 969,717 451,135 883,046 733,430 764,403 891,402 4,693,133 
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 לבתי הספר בניהול העצמי חשמלהוצאות 

עירייה העירייה בהוצאות חשמל פר תלמיד. הבתי הספר בניהול העצמי אינם מתוקצבים ע"י 
 במלואם. החשמל של בתי הספר הוצאותנושאת ב

 

 תשע"ז: -לשנים תשע"ובניהול העצמי הספר  תילב הוצאות חשמל

 בש"ח זתשע" הוצ' חשמל בש"ח ותשע" הוצ' חשמל בית הספר

 94,291.06 49,254.54 שקמים

 70,962.32 39,513.40 ה"הרוא

 116,339.77 58,913.61 גיל 

 137,441.67 68,856.72 מדעים אלון

 85,551.21 41,645.25 מדעי תורני

 189,579.19 89,338.06 תורני חדש ממ"ד

 623,202.90 347,521.58 סה"כ 

 

 :הערת הביקורת

מתוך הטבלה עולה שהוצאות החשמל הכפילו את עצמם משנת הלימודים תשע"ו  .1
תשע"ז והסיבה העיקרית לכל הינה התחברות קבלנים לחשמל לשנת הלימודים 

 בתי הספר.

 

העירייה מאשרת לקבלנים/נותני שירותים בעיר להתחבר לחשמל בבתי הספר,  .2
בתנאי שהם מתקינים מונה ומחייבת ו/או מקזזת מחשבון הקבלנים/נותני 

 שירותים המתחברים. 

 

ל, ולאחר התערבות הביקורת מצאה התחברות קבלנים לחשמל בבית הספר גי .3
הביקורת, החזיר הקבלן את מפתח ארון החשמל המרכזי לבית הספר וחויב 

 בחשמל שלקח. 

 

הביקורת ממליצה לעירייה לפקח על כמות הקבלנים המחוברים לכל בית ספר, על  .4
מנת לא להעמיס על לוח החשמל של בית הספר ו/או לגרום לניתוקי חשמל ופגיעה 

 בצרכי התלמידים. 

 

העירייה אינה שולחת לבתי הספר פירוט הוצאות מים וחשמל, דבר המונע ממנהלי  .5
  ולפקח עליהם.בתי הספר לעקוב אחר הוצאותיהם 

נציין כי בתי הספר מתוקצבים במסגרת סל תלמיד ניהול עצמי גם עבור החשמל. 
 בפועל העירייה היא שמשלמת את הוצאות החשמל של בתי הספר.

 

הביקורת מציעה שהעירייה תעביר את תשלום החשמל לבתי הספר והם אלה  .6
יקוח של שישלמו ישירות לחברת חשמל. דבר זה יביא להגברת המודעות והפ

 הנהלת בית הספר על השימוש בחשמל בתחומה. 
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 לבתי הספר בניהול העצמי מיםהוצאות  

, מאידך מחייבת העירייה לשנה פר תלמיד₪  73מתקצבת את בתי הספר עבור מים לפי העירייה 
 את בתי הספר לפי תעריף מוסדות: 

 לקוב מים.₪  9.59חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של  2015בשנת 

 לקוב מים.₪  11.83חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של  2016בשנת 

 לקוב מים.₪  12.32חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של  2017בשנת 

בתי הספר לטענת כל תלמיד. ל ביחס חורגות מתקציב זה,פועל בתי הספר צרכו כמויות מים הב
 גורמים לקו המים כיון שמתחבריםבהוצאות המים, בגין חריגה לשלם  םמוכניהם אינם 

לבתי  הוציאה מכתבים חשבת החינוך המעמיסים על הוצאות המים של בתי הספר. חיצוניים
לשנה ומעבר  לתלמיד₪  73בגובה החיוב שנקבע שהינו  רק הספר על פיהם הם מחויבים לשלם

לנתק יש בסמכותו על המנהל ו  העל הוצאה זו הינ לכך לא ישלמו.  על פי משרד החינוך האחריות
 את המחובר.

העירייה סופגת את יתרת הוצאות המים אשר אינם מחויבות ע"י בתי הספר בניהול העצמי, 
 והחיוב נרשם על מחלקת החינוך.

לדעת הביקורת, העירייה צריכה לבדוק את טענות בתי הספר לגבי התחברות קבלנים 
ר/מיפוי לקווי המים וחשמל המחוברים לבתי וגורמים חיצוניים לקווי המים ולבצע  סק

 הספר.
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 דו"ח צריכת מים לשנת הלימודים תשע"ו

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 מספר המד ביה"ס
צריכה 

 פרטית בקו"ב
צריכה משותפת 

 בקו"ב
סה"כ צריכה 
 כוללת בקו"ב

סה"כ צריכה 
 בש"ח

סה"כ תקצוב 
בש"ח בשנה לפי 

 פר תלמיד
תורני 
 27,270.40 3,941 891 3,050 2029025 מדעי

 
16,425.00 

 16,498.00 20,192.10 1,636 0 1,636 2414850 הרוא"ה

 12,921.00 44,069.50 4,940 0 4,940 140080071 גיל

מדעים 
 17,356.00 1,865 0 1,865 2588071 אלון

20,221.00 

 20,002.00 30,792.50 3,578 0 3,578 140080051 שקמים

תורני 
 55,043.30 7,212 0 7,212 140080062 חדש

38,325.00 

 124,392.00 194,723.80 23,172 891 22,281 סה"כ:        

       

 

 

 

 

 :דו"ח צריכת מים לשנת הלימודים תשע"ז
  

 

       

 מספר המד ביה"ס
צריכה 

 פרטית בקו"ב
צריכה משותפת 

 בקו"ב
סה"כ צריכה 
 כוללת בקו"ב

סה"כ צריכה 
 בש"ח

סה"כ תקצוב 
בש"ח בשנה לפי 

 פר תלמיד
תורני 
 30,941.00 4,744 1,684 3,060 2029025 מדעי

 
16,425.00 

 16,498.00 51,510.20 4,186 0 4,186 2414850 הרוא"ה

 12,921.00 56,505.00 4,660 0 4,660 140080071 גיל

מדעים 
 19,069.50 1,557 0 1,557 2588071 אלון

20,221.00 

 20,002.00 43,065.70 3,522 0 3,522 140080051 שקמים

תורני 
 104,946.00 8,647 0 8,647 140080062 חדש

 
38,325.00 

 124,392.00 306,037.40 27,316 1,684 25,632 סה"כ:  
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  – הערת הביקורת

מסך תקציב המים לבתי הספר בניהול ₪  70,331 -בשנת הלימודים תשע"ו קיימת חריגה של כ
 .העצמי

מסך תקציב המים לבתי הספר  !!!₪ 124,392 -קיימת חריגה של כבשנת הלימודים תשע"ז, 
 .בניהול העצמי

י העירייה צריכה לבדוק את טענות בתי הספר לגבי התחברות קבלנים וגורמים חיצוניים לקוו
 המים ולבצע  סקר/מיפוי לקווי המים המחוברים לבתי הספר.

 

 בבתי הספר הזנה

, הארוחה לקראת וההכנות ההתארגנות. וחברתי חינוכי אירוע היא הספר בית במסגרת האכילה
 שאריות ופינוי ניקיון, נימוס, להיגיינה וההתייחסות, האכילה בעת ההתנהגות, החינוכי השיח

 התנהגות וכללי משמעותי חינוכי מסר לתלמיד מקנים אלה כל – הארוחה בתום ופסולת מזון
 .בריאים

 ההזנה מערך של ההתנהלות על קובע כי האחריות 4/4/2016חוזר מנכ"ל משרד החינוך מתאריך 
 כל גורם או, ההורים, הרשות המקומית להיות יכול זה גורם. הספק עם המתקשר הגורם על היא
 .בדבר הנוגעים על ויוסכם שייבחר אחר

, חינוך במוסדות נכונה ותזונה המזון איכות על לפיקוח" החדש החוק את ומפרט מסביר החוזר
 טבלאות וכן גילאים לפי והמזון הארוחות הרכבי על מפורטות ומכיל טבלאות "2014-ד"התשע

 ההימנעות על מושם מיוחד דגש .המיוחד והחינוך ההתיישבותי החינוך לתלמידי ייחודיות
 .מהיר וממזון ושומן סוכר עתירי ממזונות

בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד כפי   שיעורי ההשתתפות של ההוריםלהלן 
 :19.7.2016  שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת בישיבתה מיום

   השתתפות ההורים בעלות ארוחה בש"ח הכנסה לנפש לחודש בש"ח 

0 – 1,273 0 

1,274 – 1,378 0 

1,379 – 1,493 0.60 

1,494 – 1,604 2.30 

1,605 – 1,744 2.30 

1,745 – 1,829 3.40 

1,830 – 1,941 3.40 

1,942 – 2,127 4.80 

2,128 – 2,171 5.40 

 6.30 ומעלה 2,172
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 תשע"ז: -לשנים תשע"ו לבתי הספר בניהול העצמיהכנסות הזנה 

 הזנה תשע"ז בש"ח     תשע"ו בש"חהזנה     בית הספר
 93,282.21 94,090.40 שקמים
 58,605.95 44,636.24 הרואה

 67,502.19 63,106.70 גיל
 109,605.65 77,463.58 מדעים אלון
 78,645.16 67,070.64 מדעי תורני

 168,610.27 167,819.62 תורני חדש ממ"ד
 576,251.43 514,187.18 סה"כ

 

לברור אישור ניכוי מס במקור לספקים.  קיימת אפשרות "אסיף"מערכת תוכנת הב –ספקים 
 בעלי רק עם ספקים מחויב להתקשרבית הספר  הלינק מחובר ישירות לרשות המיסים לבדיקה.

 פטור מלא.

 

ובכללן הצגות תיאטרון,  פעילויות תרבות מקיימים יסודייםה בתי ספר - "סל תרבות"
סופרים ועם אנשי רוח, הרצאות וכיו"ב.  ביקורים במוזיאונים, פגישות עםקונצרטים, 

מלווים  התלמידים ושל המחירים המרביים לפעילויות כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות
בפועל, לפי פירוט  אלו ייעשה בהתאם להוצאות הוצאות מבוגרים, במידת הצורך. תחשיב

 במשותף על מספר מחליטיםהנהלת בית הספר ההורים ו. ועד העלויות והצגת קבלות
 .בשנה הפעילויות

בהוצאות סל התרבות,  חלוקההסדר  םקבעו ביניהבניהול העצמי בעיר, בתי הספר י מנהל
 כאשר בית ספר אחד מזמין הצגה, השאר מזמינים את ההסעות וההיפך. 
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 ביקורות בבתי הספר בניהול העצמי:

 

 בית ספר גיל

 מנהלת ביה"ס: אתי עזרן.

 מזכירה: עינב זוביב.

 .29/3/2017תאריך הביקורת 

 

 מצבת תלמידים בבית הספר גיל לשנת תשע"ז

 סה"כ בנות בנים מספר כיתות שכבה
 23 10 13 1 א
 26 16 10 1 ב
 32 17 15 1 ג
 27 15 12 1 ד
 37 19 18 2 ה
 23 7 16 1 ו

 9 3 6 1 חינוך מיוחד
 177 87 90 8 סה"כ:

 

 חשבון רשות

 116,771.57 28/2/2017נק הפועלים שדרות. יתרה נכון לתאריך בב 649-552660מספר חשבון 
לחודש, תשלום ₪  99.45המצב. בחשבון ישנן הורדות כגון תשלום לחברה לאוטומציה ע"ס ₪. 

לחודש. מורשה ₪  73לחודש, דמי ניהול קבועים של הבנק בסך ₪  540עבור טלפון בזק ע"ס 
 חתימה מזכירת בית הספר ומנהלת בית הספר.

 חשבון הורים

₪.  39,351.12 28/2/2017בנק הפועלים שדרות. יתרה נכון לתאריך  649-561074מספר חשבון 
לחודש. מורשה חתימה מזכירת בית ₪  73דמי ניהול קבועים של הבנק בסך בחשבון קיים חיוב 

 הספר  ומנהלת בית הספר.

 
 מרשת אמ"יתתקציב 

העבירה רשת אמי"ת לבית הספר בחשבון הרשותי מענק סיוע למימוש  8/3/2017בתאריך 
 ₪.  30,000תוכנית העבודה שהשנתית של ביה"ס ע"ס  של 

 מלאי ומצאי

 בית הספר אינו מנהל רישום מלאי ומצאי.

 ביקורת פתע –קופה 

 ₪.  995צ'קים להפקדה ע"ס  3בקופה נמצאו 
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 מלגות

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינן 
משגת, לקבל מילגה לצורך מימון רכישת ספרים, אביזרי לימוד, טיולים ופעולות העשרה 
לימודיות וחברתיות. הענקת המלגה נתונה לשיקול דעתו של מנהל/ת בית הספר ומטרתו למנוע 

הזדמנויות. הקצאת המלגה לבית הספר ע"י משרד החינוך נעשית על  מצבים שפוגעים בשוויון
 ₪. 500 -ל₪  250פי עשירון הטיפוח, שלב הגיל ומספר התלמידים. גובה המלגה נע בין 

לאישור המלגה מנהל בית הספר מחויבת בהקמת ועדת מלגות אשר תקבע את זכאות התלמידים 
למשפחה, אישור מלשכת הרווחה במצב  מבקשי המלגה בהתאם להכנסה חודשית ברוטו לנפש

של קשיים כלכליים מוכרים. הועדה תדון בבקשות שיובאו לפניה ותחליט מי מבין התלמידים 
זכאי למלגה ומה סכום המלגה. עבור כל תלמיד יערך פרוטוקול לצורך ביקורת של משרד 

 החינוך.

בית הספר ניצל את מלוא גובה ₪.  16,000לבית הספר גיל אושר סכום מלגה לשנת תשע"ז ע"ס 
 ₪. 500המלגות עבור התלמידים, כך שכל הזכאים קיבלו סכום של 

 

 :ריכוז תקציב הכנסות והוצאות בי"ס גיל לשנת הלימודים תשע"ז

 סכום בש"ח הוצאות סכום בש"ח הכנסות
 13,300.00 הוצאות תפעול שוטף 93,366.00 עיריית שדרות

 38,000.00 הוצאות אחזקה 1,893.00 הכנסות נוספות
 24,600.00 הוצאות רכש והצטיידות 109,067.40 הכנסות הורים

הוצאות שיפוצי קיץ  64,870.86 עודפים משנה קודמת
 ואחר

0.00 

 0.00 הוצאות העסקת כ"א  
 27,600.00 הוצאות תשלומי הורים  

 103,500.00  269,197.26 :סה"כ הכנסות
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 הורים ורשותי בית ספר גיל מאזן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר גיל - מאזן שנתי תשע"ו - רשותיבית ספר גיל - מאזן שנתי תשע"ו - הורים

תשלומיםתקבוליםסעיפיםחוזריםתשלומיםתקבוליםסעיפים

9602283389.92הכנסות ניהול עצמי140033.7125804.66937הכנסות הורים

1893.31499.9הכנסות משרד החינוך770הכנסות משרד החינוך

37188.1219297הכנסות שונות03656.64חשבונות מיוחדים

35708.541754.28חשבונות מיוחדים

סה"כ : 64870.86סה"כ : 9712.40

תשלומיםחשבוניותספקיםתשלומיםחשבוניותספקים

125804.66125804.66107269.77107269.77

סה"כ ספקים: 0.00סה"כ ספקים: 0.00

64870.86סה"כ זכות : 9712.4סה"כ זכות: 

חשבונות בנקחשבונות בנק

35708.54יתרת פתיחה0יתרת פתיחה

1630הפקדות מזומן33684.5הפקדות מזומן

133457.57הפקדת המחאות45136הפקדת המחאות

3098.8זיכויים מהעברות בנקאיות15400זיכויים מהעברות בנקאיות

73-מיסוי פקדונות45577.2זיכויים מהוראות קבע

107269.77-תשלומים125804.66-תשלומים

1681.56-עמלות3657.83-עמלות

0המחאות חוזרות937-המחאות חוזרות

0תשלומים לתלמידים669-תשלומים לתלמידים

0.28הפרשי טעויות בבנק1.19הפרשי טעויות בבנק

64870.86סה"כ בנק: 8730.4סה"כ בנק: 

הכנסות לקבלהכנסות לקבל

0המחאות מזומן בקופה327המחאות מזומן בקופה

0המחאות דחויות בקופה655המחאות דחויות בקופה

0סה"כ יתרות קופה: 982סה"כ יתרות קופה: 

64870.86סה"כ חובה: 9712.4סה"כ חובה: 
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 ביה"ס מדעים אלון

 מנהלת ביה"ס: ליאורה פימה

 מזכירה: חדוה אלדד.

 .26/4/2017תאריך הביקורת : 

 מצבת תלמידים בבית הספר מדעים אלון לשנת תשע"ז

 סה"כ בנות בנים מספר כיתות שכבה
 55 29 26 2 א
 47 28 19 2 ב
 48 21 27 2 ג
 54 29 25 2 ד
 34 16 18 1 ה
 30 17 13 1 ו

 9 2 7 1 חינוך מיוחד
 277 142 135 11 סה"כ

 

 חשבון רשותי:
 

 בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהלת ביה"ס ומזכירה.  547977חשבון מספר 
בחשבון קיים חיוב בגין  ₪. 173,022.05נמצא החשבון ביתרת זכות של  14/3/2017נכון לתאריך 

 ₪. 130ובזק בינלאומי ע"ס ₪  627הורדות בגין טלפון ע"ס ₪,  73דמי ניהול ע"ס 
 

 חשבון הורים:

בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהלת ביה"ס, מזכירת ביה"ס  559908חשבון מספר 
זכות של נמצא החשבון ביתרת  14/3/2017ונציגת ההורים הגב' מלכה ליהי. נכון לתאריך 

 ₪. 73בחשבון קיים חיוב בגים דמי ניהול ע"ס  ₪. 150,780.33

 תקציב מרשת אמ"ית

מענק סיוע למימוש הורים העבירה רשת אמי"ת לבית הספר בחשבון ה 8/3/2017בתאריך 
 ₪.  30,000תוכנית העבודה שהשנתית של ביה"ס ע"ס  של 

 מלאי ומצאי

 בית הספר אינו מנהל רישום מלאי ומצאי.

 ה קטנה:קופ

 לא נמצאו המחאות או מזומנים בקופה קטנה.

 מלגות

בית הספר ניצל את ₪.  16,900לבית הספר מדעים אלון אושר סכום מלגה לשנת תשע"ז ע"ס 
 ₪.  500 -ל₪  300מלוא גובה המלגות עבור התלמידים. הזכאים קיבלו סכום שנע בין 
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 :לשנת הלימודים תשע"זמדעים אלון ריכוז תקציב הכנסות והוצאות בי"ס  

 סכום בש"ח הוצאות סכום בש"ח הכנסות
 46,815.86 הוצאות תפעול שוטף 162,012.00 עירית שדרות

 4,614.00 הוצאות אחזקת 3,481.00 הכנסות נוספות
 הוצאות רכש 148,501.15 הכנסות הורים

 והצטיידות
40,623.18 

 7,297.00 הוצאות שיפוצי קיץ ואחר 0.00 עודפים משנה קודמת
 0.00 הוצאות העסקת כ"א  
 40,250.00 תוכנית פעילות פדגוגית מתוקצבת  
 148,501.15 הוצאות תשלומי הורים  

 288,101.19  313,994.15 סה"כ הכנסות
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 בי"ס מדעים אלון – ורשותימאזן תשע"ו הורים 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר מדעים אלון- מאזן שנתי תשע"ו - רשותיבית ספר מדעים אלון- מאזן שנתי תשע"ו - הורים

תשלומיםתקבוליםסעיפיםחוזריםתשלומיםתקבוליםסעיפים

15737986157.9הכנסות ניהול עצמי188460.4190841.462009הכנסות הורים

2215.23481.8הכנסות משרד החינוך8200הכנסות משרד החינוך

80000הכנסות שונות13937.631273.61חשבונות מיוחדים

33118.071137.96חשבונות מיוחדים

סה"כ : 109934.61סה"כ: 9093.96

תשלומיםחשבוניותספקיםתשלומיםחשבוניותספקים

191609.01191609.0189639.782246.26

סה"כ ספקים: 7393.44סה"כ ספקים: 0.00

117328.08סה"כ זכות: 9093.96סה"כ זכות: 

חשבונות בנקחשבונות בנק

33118.07יתרת פתיחה21673.32יתרת פתיחה

0הפקדות מזומן56117הפקדות מזומן

165379הפקדת המחאות122668.95הפקדת המחאות

2215.2זיכויים מהעברות בנקאיות15200זיכויים מהעברות בנקאיות

0מיסוי פקדונות0זיכויים מהוראות קבע

82246.26-תשלומים199344.7-תשלומים

1138.18-עמלות1266.51-עמלות

0המחאות חוזרות2009-המחאות חוזרות

0תשלומים לתלמידים3938-תשלומים לתלמידים

0.22הפרשי טעויות בבנק7.1-הפרשי טעויות בבנק

117328.05סה"כ בנק: 9093.96סה"כ בנק: 

הכנסות לקבלהכנסות לקבל

0המחאות מזומן בקופה0המחאות מזומן בקופה

0המחאות דחויות בקופה0המחאות דחויות בקופה

0סה"כ יתרות קופה: 0סה"כ יתרות קופה: 

117328.05סה"כ חובה: 9093.96סה"כ חובה: 
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 ביה"ס הרוא"ה

 אריק אזולאי. –מנהל בית הספר 

 ניצה דהן. –מזכירה 

 .3/5/2017 -תאריך הביקורת  

 

 מצבת תלמידים בבית הספר הרוא"ה לשנת תשע"ז

 סה"כ בנות בנים מספר כיתות שכבה
 44 25 19 2 א
 46 16 30 2 ב
 46 28 18 2 ג
 39 19 20 2 ד
 28 8 20 2 ה
 23 6 17 1 ו

 226 102 124 11 סה"כ
 

 חשבון רשותי:

 בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהלת ביה"ס ומזכירה.  547934חשבון מספר 
בחשבון קיים חיוב בגין  ₪. 84,112.99נמצא החשבון ביתרת זכות של  3/5/2017נכון לתאריך 

 ₪. 73דמי ניהול קבועים ע"ס 
 

 חשבון הורים:

בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהל ביה"ס, מזכירת ביה"ס  565207חשבון מספר 
נמצא החשבון ביתרת זכות של  3/5/2017והנציגת ההורים הגב' קרני מרים. נכון לתאריך 

וחיוב חודשי בגין בזק ₪   73ניהול קבועים ע"ס בחשבון קיים חיוב בגין דמי  ₪. 70,251.87
 ₪. 100בינלאומי ע"ס 

 

 תקציב מרשת אמ"ית

מענק סיוע למימוש רשותי העבירה רשת אמי"ת לבית הספר בחשבון ה 20/3/2017בתאריך 
 ₪.  5,000תוכנית העבודה שהשנתית של ביה"ס ע"ס  של 

 מלאי ומצאי

 ומצאי.בית הספר אינו מנהל רישום מלאי 

 מלגות

בית הספר ניצל את מלוא ₪.  15,100אושר סכום מלגה לשנת תשע"ז ע"ס  לבית הספר הרוא"ה
 ₪.  500 -ל₪  250גובה המלגות עבור התלמידים. הזכאים קיבלו סכום שנע בין 

 

 ₪. 1,000נמצא תיק ספקים. אין הצעות מחיר עבור רכישות בסכומים של מעל  – ספקים

 ביקורת בקופה:
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 ₪. 1,843ע"ס  10/5/2017יך צ'קים להפקדה לתאר 7:  בקופה נמצאו

 ₪. 1,628ע"ס  10/6/2017צ'קים להפקדה לתאריך  5  

 ₪. 300ע"ס  10/7/2017צ'ק לפקדה לתאריך  1  

 ₪. 300ע"ס  10/8/2017צ'ק לפקדה לתאריך  1  

סה"כ, ₪  627ע"ס  20/4/2017 -ו 20/5/2017, 20/6/2017צ'קים לתאריכים  3כמו כן נמצאו 
 יקשו לא להפקיד את הצ'קים.שניתנו ע"י הורים שב

 ₪. 4,698בסכום כולל של ,  17סה"כ צ'קים במשמרת: 

 

 

 

 :לשנת הלימודים תשע"זהרוא"ה ריכוז תקציב הכנסות והוצאות בי"ס 

 סכום בש"ח הוצאות סכום בש"ח הכנסות
 29,571.00 הוצאות תפעול שוטף 133,022.00 עירית שדרות

אחזקתהוצאות  0.00 הכנסות נוספות  16,500.00 
 הוצאות רכש 5,520.00 הכנסות הורים

 והצטיידות
46,000.00 

 6,587.00 הוצאות שיפוצי קיץ ואחר 87,312.29 עודפים משנה קודמת
 0.00 הוצאות העסקת כ"א  
 59,000.00 תוכנית פעילות פדגוגית מתוקצבת  
 5,520.00 הוצאות תשלומי הורים  

 163,178.00  225,854.29 סה"כ הכנסות
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 לשנת הלימודים תשע"ו –ה "מאזן ביה"ס הרוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 שקמיםביה"ס 

 סימה עזרא. –בית הספר  תמנהל

בית ספר הרוא"ה - מאזן שנתי תשע"ו - רשותיבית ספר הרוא"ה - מאזן שנתי תשע"ו - הורים

תשלומיםתקבוליםסעיפיםחוזריםתשלומיםתקבוליםסעיפים

12724048019.19הכנסות ניהול עצמי186002.78193643.724053הכנסות הורים

0417.54הכנסות משרד החינוך135000הכנסות משרד החינוך

017600הכנסות שונות2997.85600.06חשבונות מיוחדים

26539.57947.09חשבונות מיוחדים

סה"כ : 86795.75סה"כ : 4203.85

תשלומיםחשבוניותספקיםתשלומיםחשבוניותספקים

193643.72194804.8665619.1960243

סה"כ ספקים: 5376.19סה"כ ספקים: 1161.14 -

המחאות לפרעון: 417.54

92589.48סה"כ זכות : 3042.71סה"כ זכות: 

חשבונות בנקחשבונות בנק

26539.57יתרת פתיחה15126.37יתרת פתיחה

0הפקדות מזומן31993הפקדות מזומן

127240הפקדת המחאות112431.8הפקדת המחאות

0זיכויים מהעברות בנקאיות54288.98זיכויים מהעברות בנקאיות

0מיסוי פקדונות587זיכויים מהפקדות למשמרת

60243-תשלומים207627.38-תשלומים

948.09-עמלות600.06-עמלות

0המחאות חוזרות4403-המחאות חוזרות

0תשלומים לתלמידים101-תשלומים לתלמידים

1הפרשי טעויות בבנק0הפרשי טעויות בבנק

92587.48סה"כ בנק: 1695.71סה"כ בנק: 

הכנסות לקבלהכנסות לקבל

0המחאות מזומן בקופה298המחאות מזומן בקופה

0המחאות דחויות בקופה1049המחאות דחויות בקופה

0סה"כ יתרות קופה: 1347סה"כ יתרות קופה: 

92589.48סה"כ חובה: 3042.71סה"כ חובה: 
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 שוש כהן. –מזכירה 

 .16/5/2017 -תאריך הביקורת  

 

 לשנת תשע"ז שקמים מעוזמצבת תלמידים בבית הספר 

 סה"כ בנות בנים מספר כיתות שכבה
 42 25 17 2 א
 45 21 24 2 ב
 58 27 31 3 ג
 32 12 20 1 ד
 45 19 26 2 ה
 51 23 28 2 ו

 273 127 146 11 סה"כ
 

 חשבון רשותי:

 בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהלת ביה"ס ומזכירה.  547942חשבון מספר 
בחשבון ישנן הורדות ₪.  122,371.37נמצא החשבון ביתרת זכות של  16/5/2017נכון לתאריך 

 .₪ 73תשלום דמי ניהול קבועים של הבנק בסך ₪,  819כגון תשלום לחברה לאוטומציה ע"ס 
 חשבון הורים:

ביה"ס, מזכירת ביה"ס  תבנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהל 560566חשבון מספר 
נמצא החשבון ביתרת זכות של  16/5/2017. נכון לתאריך דףמר אבי אונציג ההורים 

 .לחודש₪  73דמי ניהול קבועים של הבנק בסך בחשבון קיים חיוב  ₪. 107,711.63

 תקציב מרשת אמ"ית

העבירה רשת אמי"ת לבית הספר בחשבון הרשותי מענק סיוע למימוש  8/3/2017בתאריך 
 ₪.  30,000תוכנית העבודה שהשנתית של ביה"ס ע"ס  של 

 מלגות

בית הספר ניצל את מלוא ₪.  21,200אושר סכום מלגה לשנת תשע"ז ע"ס  שקמיםלבית הספר 
 ₪.  470 -ל₪  260גובה המלגות עבור התלמידים. הזכאים קיבלו סכום שנע בין 

 מלאי ומצאי

ומתועדת. בית הספר מקיים רישום מצאי ומלאי לאורך כל השנים. יש ברשותו חוברת מסודרת 
 בית הספר היחידי שנמצא אינפורמציה כזו.

 קופה

 .לא נמצאו המחאות או מזומנים בקופה

 ספקים 

 קיים תיק ספקים עם חשבוניות והצעות מחיר. 
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 :לשנת הלימודים תשע"ז שקמיםריכוז תקציב הכנסות והוצאות בי"ס 

 סכום בש"ח הוצאות סכום בש"ח הכנסות
 0.00 הוצאות תפעול שוטף 161,425.00 עירית שדרות

 0.00 הוצאות אחזקת 2,500.00 הכנסות נוספות
 הוצאות רכש 172,724.40 הכנסות הורים

 והצטיידות
0.00 

 0.00 הוצאות שיפוצי קיץ ואחר 142,540.04 עודפים משנה קודמת
 0.00 הוצאות העסקת כ"א  
 27,000.00 תוכנית פעילות פדגוגית מתוקצבת  
 172,724.40 הוצאות תשלומי הורים  

 199,724.40  479,189.44 סה"כ הכנסות
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 לשנת הלימודים תשע"ו – שקמיםמאזן ביה"ס 

 

 

 

 

 

 

בית ספר שקמים - מאזן שנתי תשע"ו - רשותיבית ספר שקמים - מאזן שנתי תשע"ו - הורים

תשלומיםתקבוליםסעיפיםחוזריםתשלומיםתקבוליםסעיפים

19334081249.52הכנסות ניהול עצמי238025397892.540הכנסות הורים

2657.92657.9הכנסות משרד החינוך2706.50הכנסות משרד החינוך

055הכנסות שונות167090.142718.17חשבונות מיוחדים

39899.571136.15חשבונות מיוחדים

סה"כ : 150789.9סה"כ : 7210.93

תשלומיםחשבוניותספקיםתשלומיםחשבוניותספקים

397892.54397.892.5483962.4283962.42

סה"כ ספקים: 0.00סה"כ ספקים: 0.00

150789.9סה"כ זכות : 7210.93סה"כ זכות: 

חשבונות בנקחשבונות בנק

39899.57יתרת פתיחה67057.65יתרת פתיחה

0הפקדות מזומן70092.8הפקדות מזומן

193340הפקדת המחאות73872.55הפקדת המחאות

2657.9זיכויים מהעברות בנקאיות100028.95זכות פקדונות

0מיסוי פקדונות3.54ריבית פקדונות

83962.42-תשלומים22700זיכויים מהעברות בנקאיות

1136.55-עמלות75170.65זיכויים מהוראות קבע

0המחאות חוזרות397892.54-תשלומים

0תשלומים לתלמידים2718.87-עמלות

0.4הפרשי טעויות בבנק0המחאות חוזרות

1104.5-תשלומים לתלמידים

0.7הפרשי טעויות בבנק

150789.9סה"כ בנק: 7210.93סה"כ בנק: 

הכנסות לקבלהכנסות לקבל

0המחאות מזומן בקופה0המחאות מזומן בקופה

0המחאות דחויות בקופה0המחאות דחויות בקופה

0סה"כ יתרות קופה: 0סה"כ יתרות קופה: 

150789.9סה"כ חובה: 7210.93סה"כ חובה: 
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 מדעי תורניביה"ס 

 דינה חורימנהלת ביה"ס: 

 כוכבה יוסף.מזכירה: 

 .22/5/2017תאריך הביקורת : 

 

 לשנת תשע"ז מדעי תורנימצבת תלמידים בבית הספר 

 סה"כ בנות בנים  מספר כיתות שכבה
 51 27 24 2 א
 43 24 19 2 ב
 27 18 9 1 ג
 45 14 31 2 ד
 29 15 14 1 ה
 30 17 13 1 ו

 225 115 110 11 סה"כ
 

 חשבון רשותי:
 

 בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהלת ביה"ס ומזכירה.  548019חשבון מספר 
דמי בחשבון קיים חיוב  ₪. 114,196.14נמצא החשבון ביתרת זכות של  1/5/2017נכון לתאריך 

 .לחודש₪  73ניהול קבועים של הבנק בסך 
 

 חשבון הורים:

. בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהלת ביה"ס, מזכירת ביה"ס 560574חשבון מספר 
דמי בחשבון קיים חיוב  ₪. 50,631.90נמצא החשבון ביתרת זכות של  3/5/2017נכון לתאריך 

 .לחודש₪  73ניהול קבועים של הבנק בסך 

 ביקורת פתע בקופה

 .לא נמצאו המחאות או מזומנים בקופה

 מלגות

בית הספר ניצל את ₪.  14,800אושר סכום מלגה לשנת תשע"ז ע"ס לבית הספר מדעים אלון 
 ₪.  400 -ל₪  250מלוא גובה המלגות עבור התלמידים. הזכאים קיבלו סכום שנע בין 

התרומה ₪.  5,000בית הספר ציין כי קיבל מרשת אמי"ת תרומה ע"ס  – תרומה מרשת אמי"ת
 – 26/3/2017הורים בתאריכים אינה מופיעה בעו"ש החשבון הרשותי ובעו"ש חשבון ה

 בהם התקיימה הביקורת. 22/5/2017

 בית הספר מנהל מערכת רישום מלאי ומצאי החל מריהוט ועד לציוד ספורט. –מלאי ומצאי 
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 :לשנת הלימודים תשע"ז מדעי תורניריכוז תקציב הכנסות והוצאות בי"ס 

 סכום בש"ח הוצאות סכום בש"ח הכנסות
שדרותעירית   47,386.00 הוצאות תפעול שוטף 101,543.00 

 9,639.00 הוצאות אחזקת 1,090.16 הכנסות נוספות
 הוצאות רכש 172,887.00 הכנסות הורים

 והצטיידות
10,555.00 

 0.00 הוצאות שיפוצי קיץ ואחר 0.00 עודפים משנה קודמת
 0.00 הוצאות העסקת כ"א  
מתוקצבתתוכנית פעילות פדגוגית     0.00 
 172,887.00 הוצאות תשלומי הורים  

 240,467.00  275,520.16 סה"כ הכנסות
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 בית ספר תורני מדעי –מאזן תשע"ו 

 

 

 

 

 

 

בית ספר תורני מדעי - מאזן שנתי תשע"ו - רשותיבית ספר תורני מדעי - מאזן שנתי תשע"ו - הורים

תשלומיםתקבוליםסעיפיםחוזריםתשלומיםתקבוליםסעיפים

130704.571280.86הכנסות ניהול עצמי218931.5219021.691667הכנסות הורים

1777.341777.34הכנסות משרד החינוך100הכנסות משרד החינוך

00הכנסות שונות9263.161064.48חשבונות מיוחדים

256171164.58חשבונות מיוחדים

סה"כ : 83876.06סה"כ : 6451.49

תשלומיםחשבוניותספקיםתשלומיםחשבוניותספקים

219661.69219661.6975761.275123.2

סה"כ ספקים: 638.00סה"כ ספקים: 0.00

84514.06סה"כ זכות : 6451.49סה"כ זכות: 

חשבונות בנקחשבונות בנק

28320יתרת פתיחה9067.16יתרת פתיחה

0הפקדות מזומן60136.5הפקדות מזומן

130704.5הפקדת המחאות144941הפקדת המחאות

1777.34זיכויים מהעברות בנקאיות0זכות פקדונות

0מיסוי פקדונות0ריבית פקדונות

75123.2-תשלומים12900זיכויים מהעברות בנקאיות

1165.21-עמלות0זיכויים מהוראות קבע

0המחאות חוזרות219661.69-תשלומים

0תשלומים לתלמידים1065.25-עמלות

0.63הפרשי טעויות בבנק1667-המחאות חוזרות

0תשלומים לתלמידים

0.77הפרשי טעויות בבנק

84514.06סה"כ בנק: 6451.49סה"כ בנק: 

הכנסות לקבלהכנסות לקבל

0המחאות מזומן בקופה0המחאות מזומן בקופה

0המחאות דחויות בקופה0המחאות דחויות בקופה

0סה"כ יתרות קופה: 0סה"כ יתרות קופה: 

84514.06סה"כ חובה: 6451.49סה"כ חובה: 
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 ביה"ס תורני חדש

 יעקב שטרית. –מנהל 

 דורית גבאי. –מזכירה 

 .22/5/2017 –תאריך הביקורת 

 

 לשנת תשע"ז תורני חדשמצבת תלמידים בבית הספר 

 סה"כ בנות בנים מספר כיתות שכבה
 110 50 60 4 א
 92 47 45 4 ב
 84 32 52 3 ג
 83 44 39 4 ד
 71 30 41 3 ה
 83 45 38 4 ו

 523 248 275 22 סה"כ
 

 חשבון רשותי:
 בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהל ביה"ס ומזכירה.  547756חשבון מספר 
דמי בחשבון קיים חיוב  ₪. 144,609.61נמצא החשבון ביתרת זכות של  22/5/2017נכון לתאריך 

ועד ₪  363וחיובים חודשים לבזק הנעים בגובה של   לחודש₪  73ניהול קבועים של הבנק בסך 
707 .₪ 

 
 חשבון הורים:
ס. אין בנק הפועלים שדרות. מורשה חתימה: מנהל ביה"ס, מזכירת ביה" 559894חשבון מספר 

 מורשה חתימה מצד נציג ההורים. ישנה נציגה מטעם ההורים הממונה על גזברות בית הספר.
 ₪.  168,080.98נמצא החשבון ביתרת זכות של  23/5/2017נכון לתאריך 

 

 מלגות

בית הספר ניצל את מלוא ₪.  19,500"ז ע"ס אושר סכום מלגה לשנת תשע תורני חדשלבית הספר 
 ₪.  375 -ל₪  250גובה המלגות עבור התלמידים. הזכאים קיבלו סכום שנע בין 

 מלאי ומצאי

 בית הספר אינו מנהל רישום מלאי ומצאי.

 קופה

 ₪.  42,169צ'קים לחודשים מרץ ואפריל ע"ס  85נמצאו 

 ספקים 

 קיים תיק ספקים עם חשבוניות והצעות מחיר. 
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התרומה ₪.  5,000בית הספר ציין כי קיבל מרשת אמי"ת תרומה ע"ס  – תרומה מרשת אמי"ת
 – 26/2/2017אינה מופיעה בעו"ש החשבון הרשותי ובעו"ש חשבון ההורים בתאריכים 

 בהם התקיימה הביקורת. 22/5/2017

 

 

 :לשנת הלימודים תשע"זתורני חדש ריכוז תקציב הכנסות והוצאות בי"ס 

 סכום בש"ח הוצאות סכום בש"ח הכנסות
 23,000.00 הוצאות תפעול שוטף 268,299.00 עירית שדרות

 92,000.00 הוצאות אחזקת 21,950.00 הכנסות נוספות
 הוצאות רכש 550,893.60 הכנסות הורים

 והצטיידות
72,850.00 

 0.00 הוצאות שיפוצי קיץ ואחר 67,206.00 עודפים משנה קודמת
 0.00 הוצאות העסקת כ"א  
תוכנית פעילות פדגוגית   

 מתוקצבת
169,605.00 

 550,893.60 הוצאות תשלומי הורים  
 908,348.60  908,348.60 סה"כ הכנסות
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 בית ספר תורני חדש –מאזן תשע"ו 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר תורני חדש - מאזן שנתי תשע"ו - רשותיבית ספר תורני חדש - מאזן שנתי תשע"ו - הורים

תשלומיםתקבוליםסעיפיםחוזריםתשלומיםתקבוליםסעיפים

298933299871.7הכנסות ניהול עצמי481945.88383329.081659הכנסות הורים

8440.362717.4הכנסות משרד החינוך14700הכנסות משרד החינוך

00הכנסות שונות1742.923767.8-חשבונות מיוחדים

63793.071371.01חשבונות מיוחדים

סה"כ : 67206.32סה"כ : 92917.08

תשלומיםחשבוניותספקיםתשלומיםחשבוניותספקים

421690.08421690.08302593.1286665.18

סה"כ ספקים: 15927.92סה"כ ספקים: 0.00

83134.24סה"כ זכות : 92917.08סה"כ זכות: 

חשבונות בנקחשבונות בנק

63793.07יתרת פתיחה34465.28יתרת פתיחה

0הפקדות מזומן55874הפקדות מזומן

299393הפקדת המחאות319020.5הפקדת המחאות

7980.36זיכויים מהעברות בנקאיות24883.38זיכויים מהעברות בנקאיות

0מיסוי פקדונות88100זיכויים מהוראות קבע

286665.18-תשלומים445537.19-תשלומים

1370.42-עמלות3768.57-עמלות

0המחאות חוזרות1659-המחאות חוזרות

0תשלומים לתלמידים8120-תשלומים לתלמידים

0.59-הפרשי טעויות בבנק0.77הפרשי טעויות בבנק

83130.24סה"כ בנק: 63259.17סה"כ בנק: 

הכנסות לקבלהכנסות לקבל

4המחאות מזומן בקופה5235המחאות מזומן בקופה

0המחאות דחויות בקופה2400המחאות דחויות בקופה

4סה"כ יתרות קופה: 7635סה"כ יתרות קופה: 

22022.91פקדונות:

83134.24סה"כ חובה: 92917.08סה"כ חובה: 
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 ישיבות בנושא בתי ספר בניהול עצמי

התקיימה ישיבה בנושא בתי ספר בניהול עצמי. בישיבה השתתפו:  14/12/2016בתאריך 
מפקחת משרד החינוך, מרים ששי מנהלת אגף החינוך, ציונה פרץ,  –ברוכין -אילונה סקגיו

חשבת אגף החינוך, קובי אילוז, גזבר העירייה, אוסנת מורדו ממונה מחוזית על הניהול העצמי 
 ורו"ח דניאל שלו יועץ כלכלי מחוזי.

 בישיבה התקבלו ההחלטות הבאות:

 פר ללא עיכובים.את סל התלמיד לבתי הס 2017העירייה תעביר בחודש ינואר  .1
 

חובות בגין סל תלמיד לשנה"ל תשע"ו יועברו מהעירייה לבתי הספר עד לסוך חודש  .2
 .2016דצמבר 

 
חודשים סקר מחוברים נוספים לשעוני  3העירייה תבצע תוך  – חיוב בגין חובות מים .3

המים. עד הכנת הסקר התחשבנות המים עם בתי הספר תהיה בהתאם לתקציב 
 שהועבר במסגרת סל התלמיד ולא בהתאם לצריכה.

 
רו"ח דניאל שלו יבצע סקר בקרה פנימית בכל בתי הספר היסודיים ע"מ  – נוהלי עבודה .4

לנוהל רכש והצטיידות, כפי שנכתב בספר הנהלים לבתי  לבחון את העבודה בהתאם
 הספר בניהול העצמי.

 
 תבחן אפשרות לקיים את ועדת המלוות בנוכחות ראש העיר. – ועדת מלוות .5
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 מסקנות והמלצות

היסודיים המוכרים ממלכתי בעיר החל משנת הלימודים תשנ"ה עברו בתי הספר  .7
תייחס הדו"ח: מדעים אלון, מממלכתי דתי לניהול עצמי. בתי הספר אליהם הו

 גיל, תורני חדש, שקמים, מדעי תורני והרוא"ה.

 

ארגונית שעומדת בבסיס העברת הניהול העצמי לבתי הספר -התפיסה הניהולית .8
הינה העברת מוקד קבלת ההחלטות לבתי הספר, הגדלת מרחב שיקול הדעת 

הפדגוגי והתקציבי של בית הספר והפיכת בתי הספר ליחידות בעלות בניהול 
סמכות ואחריות הפועלות לשיפור העשייה הבית ספרית ברמה הפדגוגית 
והארגונית, תוך צמצום מרבי של הליכים בירוקרטים והעברת הסמכות החיצונית 

והעלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי לרווחתם  ותלות לסמכות פנימית
 לימודית, הרגשית והחברתית.ה

 

סה"כ  -  בשנת הלימודים תשע"ז עירהחינוך במצבת תלמידים במערכת  .9
תלמידים בחינוך  737 תלמידים. מתוכם:  3,344: תלמידים במערכת החינוך

תלמידים  823,  דתי-תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי 992, היסודי הממלכתי
 227, דתי-ם בחינוך העל יסודי הממלכתיתלמידי 565, בחינוך העל יסודי הממלכתי

 .תלמידים בחינוך היסודי העצמאי

 

ממשרד החינוך פעולות ושכר:  סך התקבולים לשנת הלימודים תשע"ו .10
52,299,939.41 .₪ 

 
עבור חינוך פעולות ושכר:  לשנת הלימודים תשע"והעירייה התשלומים של סך  .11

36,468,517.78 .₪ 
 

תשלומים  717,895.81מתוך סכום זה ₪.  15,831,421.63סה"כ הפרש לתשלום:  .12
 שהתקבלו בגין שנים קודמות.

 
סה"כ נטו העברה ממשרד החינוך לעירייה  עבור שנת הלימודים תשע"ו:  .13

15,113,525.82 .₪ 

 

העירייה הוציאה אוגדן נהלים לבתי הספר בניהול העצמי ועל פיו מחויב בית הספר  .14
 לפעול.

 
 עצמי בא לידי ביטוי בדרכים הבאות:ניהול ביה"ס באופן ה .15

 יצירת חשבון בנק בנפרד.
 יהול תקציב כמשק כספים סגור.נ

 הוצאות התפעול משולמות מחשבון ביה"ס.
 יכולת לבצע רכישות והתקשרויות.

 יכולת להשכיר את מתקני ביה"ס ולהפעיל פעילויות נוספות.
 יכולת להעסיק כוח עזר נוסף מנהלי ופדגוגי.

 
 
 
 

בתי הספר בניהול העצמי מתנהלים בתוכנת "אסיף".  –הכנסות בית הספר  .16
 מערכת . ספריים הבית החשבונות והנהלת הגביה תהליכי בכל תומכת המערכת
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 החדשה ס"המנב מערכת: כגון חיצוניות למערכות התממשקות מאפשרת" אסיף"
 תומכת המערכת . ועוד א.ב.ש ב"מס, יעד, חשבשבת תוכנת, החינוך משרד של

 .הורים ש"עו וחשבון( רשות)ספר-בית ש"עו חשבון בין מלאה בהפרדה
 

, אך פדגוגים םשאינם שירותי, מערך שירותי היקףהעירייה מספקת לבית הספר  .17
כלולים הנושאים  ההיקףבמערך שירותי  נועדו לתפעול שוטף ויעיל של המערכת.

הבאים: מזכירים, סייעות טיפוליות, אבטחת מוסדות חינוך, לבורנטים, ספרנים, 
 עובדי אחזקה, אחראי ציוד ועובדי סיוע.

 

 ספר בתי של הכספי הניהול של והביקורת הבקרה על הינה האחראית העירייה .18
 התקציבית ההתנהלות על שוטפים ובקרה פיקוח לרבות, בתחומה עצמי בניהול

 בית של העצמי הניהול חשבון של השוטף הניהול ועל הספר בית של והתפעולית
 הספר.

 

חשבון הורים וחשבון חשבונות בנק נפרדים  2בתי הספר בניהול עצמי, מנהלים  .19
רשותי )עירייה(. בחשבון הורים מתנהלים כל התשלומים הנגבים מההורים: 

ם שונים בתחום הפדגוגי תשלומי חובה ורשות, ומתבצע התשלום לספקי
והצטיידות ותחזוקת בית הספר. בחשבון הרשותי מתנהלים הכספים המתקבלים 
מהעירייה עבור הניהול העצמי ומתבצע התשלום לספקים שונים בתחום הפדגוגי 

 והצטיידות ותחזוקת בית הספר. 

 

מקצועית להסבה לניהול עברו הכשרה בניהול העצמי תי הספר במזכירות בה .20
של רו"ח מקבלות ליווי הן ברמה התפיסתית והן ברמה הטכנית והן עצמי, 

  להמשך התנהלותן. 

 

 .משרד החינוךדיווחי המזכירות עוברים ישירות למערכת המחשוב והמידע של  .21
 

בתי הספר בניהול העצמי נדרשים להעביר דיווח כספי למערכת "מאגר מידע  .22
העירייה על ההתנהלות הכספית פעמים בשנה. הדיווח הינו לבקרה של  4כספי" 

 של ביה"ס.

 

ניקיון כללי בכיתות ובחצר, ניקיון  -באחריות בית הספר  תפעוליים נושאים .23
פילטרים במזגנים, תיקון ואחזקת מכשירי חשמל כולל החלפת נורות, בדק בית 
שוטף על תחזוקת מתקנים בבית הספר, החלפת חול בארגז החול ואחזקה שוטפת 

הספורט, אחזקה שוטפת של פינות החי ופינות אקולוגיות וקבלת של מתקני 
 אישורים מהגורמים המוסמכים.

 
גינון וטיפוח חצרות בתי הספר, עבודות  -באחריות העירייה תפעוליים נושאים  .24

פיתוח תשתיות מים וביוב, תיקון לוחות חשמל וגופי תאורה פנים וחוץ, החלפת 
רות ושערים, החלפת חלונות ודלתות, שינוי ריצוף פנים וחוץ במבנים, החלפת גד

מבנה קירות והתקנת תקרות אקוסטיות, החלפה והתקנה של ארונות מטבח, 
שיפוצי קיץ ואיטומים, הדברת מזיקים, ביקורת בטיחות במבנים ותיקון ליקויי 

 בטיחות, שיפוץ שוטף ותיקון מזגנים, רכישת ציוד ומתקני ספורט.
 

: בית תלמידים לפי החלוקה הבאה:  1,704מדים בבתי הספר בניהול עצמי לו .25
 177תלמידים, בית ספר גיל:  226תלמידים בית ספר הרוא"ה:  274ספר שקמים: 

 225תלמידים  בית ספר מדעי תורני:  277תלמידים, בית ספר מדעים אלון: 
 תלמידים. 525תלמידים  ובית ספר תורני חדש: 
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: בית ספר ים לפי החלוקה הבאה: מור 176בבתי הספר בניהול עצמי מלמדים  .26

מורים, בית  20מורים, בית ספר גיל:  24מורים בית ספר הרוא"ה:  31שקמים: 
מורים  ובית ספר תורני  29מורים  בית ספר מדעי תורני:  27ספר מדעים אלון: 

 מורים. 45חדש: 
 

: בית ספר מנקים לפי החלוקה הבאה:  21בבתי הספר בניהול עצמי עובדים  .27
מנקים, בית ספר  4מנקים, בית ספר גיל:  4מנקים בית ספר הרוא"ה:  4: שקמים

 5מנקים  ובית ספר תורני חדש:  1מנקים  בית ספר מדעי תורני:  3מדעים אלון: 
 מנקים.

 
: בית ספר אבות בית לפי החלוקה הבאה:  6בבתי הספר בניהול עצמי עובדים  .28

אבות בית,  1, בית ספר גיל: אבות בית 1אבות בית בית ספר הרוא"ה:  1שקמים: 
אבות בית  ובית ספר  1אבות בית  בית ספר מדעי תורני:  1בית ספר מדעים אלון: 

 מנקים. 1תורני חדש: 
 

 דמי רישום לבתי הספר נגבים ע"י בתי הספר. .29

 

לשנה פר ₪  73מתקצבת את בתי הספר עבור מים לפי העירייה   – מיםהוצאות  .30
 תלמיד, מאידך מחייבת העירייה את בתי הספר לפי תעריף מוסדות: 

 לקוב מים.₪  9.59חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של  2015בשנת 

 לקוב מים.₪  11.83חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של  2016בשנת 

 לקוב מים.₪  12.32רייה את בתי בספר לפי תעריף של חייבה העי 2017בשנת 

סה"כ תקצבה העירייה את בתי הספר עבור מים בשנת לימודים תשע"ו בס"ך  .31
לפי החלוקה הבאה: בית ₪  124,932בסך   ובשנת הלימודים תשע"ז₪   124,392

₪,  12,921בית ספר גיל: ₪,  16,498בית ספר הרוא"ה: ₪,  20,002ספר שקמים: 
ובית ספר ₪  16,425בית ספר מדעי תורני: ₪,   20,221בית ספר מדעים אלון: 

 ₪. 38,325תורני חדש: 

 

תשע"ו סה"כ הסתכמו הוצאות המים לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים  .32
בית ₪,  30,792לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: ₪   194,724בסכום של 

 17,356בית ספר מדעים אלון: ₪,  44,069בית ספר גיל: ₪,  20,192ספר הרוא"ה: 
 ₪. 55,043ובית ספר תורני חדש: ₪  27,270בית ספר מדעי תורני: ₪,  

 
 
 
 
 

סה"כ הסתכמו הוצאות המים לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ז,  .33
בית ₪,  43,065לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: ₪   306,037בסכום של 

 19,069בית ספר מדעים אלון: ₪,  56,505בית ספר גיל: ₪,  51,510ספר הרוא"ה: 
 ₪. 104,946ובית ספר תורני חדש: ₪  30,941בית ספר מדעי תורני: ₪,  

 

מסך תקציב המים לבתי ₪  70,331 -בשנת הלימודים תשע"ו קיימת חריגה של כ .34
 הספר בניהול העצמי.

 



 2017דו"ח מבקרת העירייה לשנת   
 

95 
 

מסך תקציב המים ₪!!!  124,392 -בשנת הלימודים תשע"ז, קיימת חריגה של כ .35
 לבתי הספר בניהול העצמי.

 

, הם בתי הספרפר תלמיד. לטענת מעבר לחיוב בפועל בתי הספר צרכו כמויות מים  .36
מתחברים לבתי הספר  שגורמים נוספים  כיון עבור צריכה זו, מוכנית לשלם אינם 

בתי להוציאה מכתבים  חשבת אגף החינוך. בצריכת מים, הן בגלוי והן בסמוי
על ניתוק  .  על פי משרד החינוך האחריותפר תלמידשנקבע  בגין גובה החיובהספר 

 המים מהמחובר היא על מנהל בית הספר.

 

העירייה לא ביצעה  סקר מחוברים  לשעוני המים בבתי הספר, בניגוד להחלטה  .37
 חודשים.  3, לביצוע הסקר תוך 14/12/2016מיום 

 
סה"כ הסתכמו  העירייה נושאת בעלויות החשמל של בתי הספר. - חשמלהוצאות  .38

בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ו בסכום של הוצאות חשמל לבתי הספר 
בית ספר ₪,  49,254.54לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים:   ₪ 347,521.58
בית ספר מדעים אלון: ₪,  58,913.61בית ספר גיל: ₪,  39,513.40הרוא"ה: 
ובית ספר תורני חדש: ₪  41,645.25בית ספר מדעי תורני: ₪,   68,856.72
89,338.06 .₪ 

 
הסתכמו , וצאות החשמל לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"זה .39

 94,291.06לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים:   ₪ 623,202.90נכון בסכום של 
בית ספר מדעים ₪,  116,339.77בית ספר גיל: ₪,  70,962.32בית ספר הרוא"ה: ₪, 

ובית ספר תורני חדש: ₪  85,551.21בית ספר מדעי תורני: ₪,   137,441.67אלון: 
189,579.19 .₪ 

 

החשמל הכפילו את עצמם משנת הלימודים תשע"ו לשנת הלימודים  תהוצאו .40
 תשע"ז והסיבה העיקרית לכל הינה התחברות קבלנים לחשמל בתי הספר.

 

פר, העירייה מאשרת לקבלנים/נותני שירותים בעיר להתחבר לחשמל בבתי הס .41
בתנאי שהם מתקינים מונה ומחייבת ו/או מקזזת מחשבון הקבלנים/נותני 

 שירותים המתחברים. 

 

הביקורת מצאה התחברות קבלנים לחשמל בבית הספר גיל, ולאחר התערבות  .42
הביקורת, החזיר הקבלן את מפתח ארון החשמל המרכזי לבית הספר וחויב 

 בחשמל שלקח. 

 

ל כמות הקבלנים המחוברים לכל בית ספר, על הביקורת ממליצה לעירייה לפקח ע .43
מנת לא להעמיס על לוח החשמל של בית הספר ו/או לגרום לניתוקי חשמל ופגיעה 

 בצרכי התלמידים. 

 

העירייה אינה שולחת לבתי הספר פירוט הוצאות מים וחשמל, דבר המונע ממנהלי  .44
  בתי הספר לעקוב אחר הוצאותיהם ולפקח עליהם.

הספר מתוקצבים במסגרת סל תלמיד ניהול עצמי גם עבור החשמל. נציין כי בתי 
 בפועל העירייה היא שמשלמת את הוצאות החשמל של בתי הספר.
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שהעירייה תעביר את תשלום החשמל לבתי הספר והם אלה  הביקורת מציעה .45
שישלמו ישירות לחברת חשמל. דבר זה יביא להגברת המודעות והפיקוח של 

  שימוש בחשמל בתחומה.הנהלת בית הספר על ה
 
 

לדעת הביקורת, העירייה צריכה לבדוק את טענות בתי הספר לגבי התחברות  .46
קבלנים וגורמים חיצוניים לקווי המים ולבצע  סקר/מיפוי לקווי המים וחשמל 

 המחוברים לבתי הספר.
 

הכנסות  הזנה לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ו  - הזנה  .47
לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים:   ₪ 514,187.18 הסתכמו בסכום של

בית ₪,  63,106.70בית ספר גיל: ₪,  44,636.24בית ספר הרוא"ה: ₪,  94,090.40
ובית ספר ₪  67,070.64בית ספר מדעי תורני: ₪,   77,463.58ספר מדעים אלון: 

 ₪. 167,819.62תורני חדש: 
 

הכנסות עבור הזנה לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ז, הסתכמו  .48
₪,  93,282.21לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים:   ₪ 576,251.43בסכום של 

בית ספר מדעים ₪,  67,502.19בית ספר גיל: ₪,  58,605.95בית ספר הרוא"ה: 
ובית ספר תורני חדש:  ₪ 78,645.16בית ספר מדעי תורני: ₪,   109,605.65אלון: 

168,610.27 .₪ 
 

אין מסמך הבנות חתום מול משרד החינוך המעגן את המודל התקציבי עירייה ל .49
 . מי של בתי הספרצעוהתפעולי במעבר  לניהול 

 

הביקורת העבירה לכל בתי הספר אוגדן נהלים של העירייה לבתי הספר בניהול  .50
 העצמי.

 

שנתית להעברת תקציבים לבתי הספר, ולאור כך העירייה אינה מכינה תוכנית  .51
בתי הספר נמצאים בחוסר ודאות ואינם יכולים להתחייב על תוכניות  גם שהן 
מתוקצבות מראש. המלצת הביקורת הינה לשפר את מערך האינפורמציה המועבר 
מהעירייה לבתי הספר בתחום התקציבים ולעדכן על הכנסות צפויות ולעמוד 

 התקציבים לבתי הספר.בהתחייבות העברת 
 

העירייה אינה מממנת ההוצאות עבור תיקוני מערכת המחשוב,  – מערכת תקשוב .52
שנים שאין בבית הספר  3 -הזמנת טכנאי וכו'. לטענת בית הספר שקמים, מעל ל

 טכנאי מחשבים והכל משולם באופן פרטי ע"י בית הספר.
 

בית הספר שקמים, הם תקנו בדק בית הינו בביצוע ועל חשבון העירייה. לטענת   .53
ובית הספר לא  ₪  10,000את שירותי בית הספר, על חשבון בית הספר ובעלות של 

 קיבל החזר כספי בטענה כי מנהלת בית הספר לא הוציאה הזמנת עבודה לעירייה.
 

תשלום במזומן יופקד באותו היום  בנוהל העירייה נקבע כי – ניהול קופה )כספת( .54
ימים או עד  3וצ'קים תוך  2,000ימים או בעת צבירה של  3בבנק ועד חריגה של 

 מרץ לחודשים קים'צ 85 בבתי הספר  תורני חדש נמצאוצ'קים.  18לצבירת 
המלצת הביקורת לבית הספר הינה להיצמד להוראת  .₪ 42,169 ס"ע ואפריל

 העירייה ולהפקיד את הכספים במועדם.
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בתי הספר יעבדו על פי הנוהל לפיו תשלום צ'קים דחויים  –המלצת הביקורת  .55
יוחזקו בקופת ביה"ס/בכספת המעוגנת בקיר ויועברו לחשבון הבנק במועד 

 פרעונם.
 

בתי הספר יעבדו על פי הנוהל לפיו מזכירות בתי הספר יבצעו  – המלצת הביקורת .56
ום אחת לחודש ספירת צ'קים שטרם הופקדו ויבדקו את מידת ההתאמה לריש

 בספרי החשבונות.

 

יפה כנגד הורים שאינם משלמים את תשלומי כבפעולות א נוקטיםבתי הספר אינם  .57
לבתי הספר אין דרך  של ההורים.  הרשות, גם כאשר הדבר נמצא בהישג ידם

אי תשלום תשלומי הרשות מונע וגביית כספי הרשות מההורים , אכיפה ל חוקית
ומאידך, כאשר בית הספר בוחר שירות מבית הספר לקיים פעילויות רחבות ומע

 לקיים את הפעילויות סופג את העלות הכספית.

 

בתי הספר גיל, מדעים אלון, הרוא"ה ותורני חדש אינם מנהלים  –מלאי ומצאי  .58
המלצת הביקורת לבתי הספר בניהול עצמי לנהל מערכת רישום מלאי ומצאי. 

  מעקב רכישות. מערכת רישום מלאי ומצאי הן לצורכי ביטוח והן עבור
 

כאשר , העירייהובמימון  ר מתקיימים מדי יום צהרונים של העיריהבבתי הספ .59
 הגוף המפעיל הנו המתנ"ס.

 

. 2017התקציב התוספתי שניתן לבתי הספר בגין עוטף עזה, התקבל בחודש מאי  .60
לטענת מנהלי בתי הספר, הם לא יכולים לעשות שימוש בכספים כיון שהגיעו בסוף 
שנה ולא נוצלו במהלך השנה. בתי הספר מקבלים את התקציבים באיחור דבר 

 א לנצלה. המקשה עליהם לבנות תוכנית בהתבסס על הכנסה זו ואף גם ל
 

בבית הספר מדעי תורני , קיימת  נזילה בשירותים כחלק מבעיית תשתיות  .61
ובעירייה לא שלחו קבלן לטפל. המלצת הביקורת שהעירייה תטפל בבעיה ולאחר 

 מכן במידה ותמצא לנכון תתקזז עם בית הספר על עלות הטיפול.

 

ים, מרצים, עבור תגבור₪  30,000רשת אמי"ת תקצבה את בתי הספר בסכום של  .62
קניית מחשבים וכל פעילות שבית הספר מוצא לנכון.  בתי הספר מדעי תורני 

 ₪.  5,000ותורני חדש תוקצבו מרשת אמי"ת בסכום של  
 

בבית הספר מדעי אלון אין מגרש ספורט לילדים והתלמידים משחקים ברחבת  .63
 בית הספר.

 
 ית."עירייה ורשת אמבית הספר מטפלים בגינון בכספים שמועברים ע"י ה – גינון .64
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 המחלקה לביקור סדיר

החיים , 18 – 5של תלמידים בגילאי  למניעת נשירה פועלת נשירה ומניעת סדיר לביקור המחלקה
יותיהם על פי חברתית המסכנת את התפתחותם ואת יכולתם לממש את זכו-בסביבה כלכלית

הפוטנציאל האישי ולגיבוש תפיסת העתיד של ילדים ובני למיצוי כן ו;  האמנה לזכויות הילד
על מנת פעולות חינוכיות טיפוליות על ידי מוסדיות, חינוך הנוער בסיכון בתוך המסגרות ה

. קהילתו ועתיד עתידו בעיצוב אחריות המגלה, בחברה ומועיל אכפתי אזרח להיות להובילו
 .בחברה והמגזרית המגדרית, התרבותית לשונות המותאמים מענים במציאת מסייעת המחלקה

 הקובע כי: 1949 -, תש"ט חובה לימוד חוק מתוקף פועלת המחלקה

 לימוד חובה לילדים ולנערים"

2. 
 לימוד חובה יקיף כל ילד וכל נער.( )א

 
 )בוטל(.)ב( 

 
 )בוטל(.)ג( 

 
 ילד שלימוד חובה חל עליו נקרא בחוק זה "ילד בגיל לימוד חובה"; )ד( 

 ונער שלימוד חובה חל עליו נקרא בחוק זה "נער בגיל לימוד חובה".                         
 

 חניכות כלימוד חובה

 )א(א.2
 , 1953-על פי חוק החניכות, התשי"ג 15חניכות של נער החל בגיל 

 בתנאים שייקבעו בתקנות שיותקנו על ידי השר בהסכמת שר                          

 ובאישור ועדת החינוך והתרבות של  1התעשיה המסחר והתעסוקה                         

 לימוד חובה לענין חוק זה.תיחשב כ -הכנסת                          

 
השר יקבע בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה תכנית חובה של לימודים )ב( 

 עיוניים לחניכות כאמור בסעיף קטן )א(.

 
תכנית הלימודים העיוניים לפי סעיף קטן )ב( תהיה ממלכתית או ממלכתית )ג( 

  .דתית, ותכנית ממלכתית דתית תיקבע לאחר התייעצות
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 חובת רישום

 חייבים, כל אחד מהם, לרשמו, במועד  5עד  3הורים של ילד בגיל .)א( 3

 ובאופן שנקבע בתקנות, ברשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד;    

 השני פטור. –רשמו אחד מהם    

 
 הורים של ילד בגיל שש ומעלה או של נער בגיל לימוד חובה חייבים, )אא( 

  קטן -כל אחד מהם, לרשום את הילד או את הנער, כמפורט בסעיף        

לחוק  21-ו 20ברשות חינוך מקומית כאמור בסעיפים )ב(, במוסד חינוך או         
 השני פטור. -; רשם אחד מהם את הילד או הנער 1953-חינוך ממלכתי, תשי"ג

 
 –)אא( יש לרשום -לפי סעיפים קטנים )א( ו)ב( 

 )בוטל(;( 1)

 ילד שבראשית שנת הלימודים תשי"ד או בראשית כל שנת לימודים ( 2)

 במועד שנקבע בתקנות; - 6שלאחריה יהיה בגיל      

 ילד בגיל לימוד חובה או נער בגיל לימוד חובה שהגיע לארץ כעולה ( 3) 

 תוך שלושים יום מיום העליה; -        

 עתיק את מקום ילד בגיל לימוד חובה או נער בגיל לימוד חובה שה( 4)

 מגוריו בתחום השיפוט של רשות חינוך מקומית אחת לתחום        

 תוך שלושים יום מהיום  -השיפוט של רשות חינוך מקומית אחרת        

 בו העתיק הילד או הנער את מקום מגוריו;       

 ילד בגיל לימוד חובה, או נער בגיל לימוד חובה, הגר בתחומה של ( 5)

 ת חינוך מקומית שאין בה מוסד חינוך רשמי ואותה רשות רשו       

   -הודיעה, באופן שנקבע בתקנות, כי היא עומדת לפתוח מוסד כזה        

 תוך שלושים יום מיום ההודעה.      

 
ומעלה חייב להודיע על כך  15נותן עבודה המקבל לעבודה נער בגיל ( 1)ג()

עבודה, לרשות החינוך בכתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת הנער ל
 המקומית שבתחום שיפוטה גר הנער;

 ומעלה חייב  15נותן עבודה המפסיק עבודתו של נער בגיל ( 2)          

 להודיע על כך בכתב, תוך שבעה ימים מיום הפסקת העבודה,               

 לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר הנער.             

          
         )בוטל(.)ד( 
 –סעיף קטן )ג( לא יחול לגבי נער כאמור )ה( 

 שסיים את לימודיו לפי תכנית של לימודים בכיתה י"ב;( 1)  

 )נמחקה(;( 2)  

 .1953-שהוא חניך לפי חוק החניכות, תשי"ג( 3)  

        
 עשר יום או -דינו מאסר עד ארבעה –העובר על הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג(  )ו(

   אם הילד או הנער שביחס אליו  קנס עד עשר לירות או שני הענשים כאחד; אך     

 מאסר עד עשרים ושמונה ימים או  –נעברה העבירה מועסק בעבודה, דין העובר     

 ."שים כאחדשני העונ קנס עד עשרים לירות או     
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 חובה לימוד חוק של ליישומו לדאוג אחראים(, "קב"סים")להלן בדו"ח:  הסדיר הביקור קציני
 החינוך ממערכת תלמידים נשירת ומניעת סדירה נוכחות לוודא תפקידם. ב"י כתה סיום ועד מגן
 קשיים עם מתמודד אשר החינוך במערכת תלמיד כל אחר ובקרה טיפול, מעקב, באיתורוכן 

 ימנהל אחריות) .החינוכית במסגרת בתפקודו ביטוי לידי הבאים רגשיים או חברתיים, לימודים
 .(החינוכי במוסד התלמידים לנוכחות לדאוגמוסדות החינוך 

 התמיכה ותוענק ה/לו המתאימה המסגרת תמצא ותלמידה תלמיד שלכל כדי פועלת המחלקה
 על, הרצף על לשמירה, הקהילה או/ו הספר בית במסגרת זקוקים היא/הוא לה המיטבית

 המצופים להישגים להגיע יוכלו ה/תלמיד שכל המטרה. בלימודים ההתמדה ועל ההמשכיות
 .ליכולותיהם מרבית בהתאמה, מגילם

 .הצורך במידת לשני אחד חינוכי ממוסד התלמידים של המעבר הסדרת על אחראית המחלקה

 המחלקה לביקור סדיר מטרות

למוסד החינוך בו לקדם את התפתחותם של הילדים/נערים בסיכון, כך שיחושו שייכות  .1
למידה משמעותית ויהיו בעלי תחושת -, ירכשו כישורי חיים, ירכשו דעתהם לומדים

 מסוגלות עצמית.

לרכישת השכלה פורמלית )היל"ה(, הכנתם  ת החינוךשנשרו ממסגרולקדם בני נוער  .2
 ם התעסוקה ולמעורבות והתנדבות בקהילה.לעול

 להעצים את משפחות הילדים/נערים בסיכון, כמערכות המכילות את ילדיהן. .3

 
 אוכלוסיית היעד

טיפוליים -תלמידים אשר הופנו לקבלת סיוע ושירותים חינוכיים - 18 - 5בגילאי  נוער בסיכון
 ביחידות לקידום נוער שברשויות המקומיות.

במסגרת שנשרו ממערכת החינוך ואינם משובצים  12-18בגילאי בני נוער  -  "מנותקים"בני נוער 
  חינוך פורמאלית כל שהיא.

הוצאו מביתם בצו בית המשפט, ו לומדים במסגרת חינוך מיוחדאשר , 12-21בגילאי  בני נוער
 .מרכזי חרוםומוסדות חסות הנוער ולומדים במסגרות ייחודיות כגון: בתי סוהר, בתי מעצר, 

 עקרונות המחלקה לביקור סדיר

אכיפת חוק לימוד חובה ומניעת נשירה גלויה, סמויה ופיקוח על ביקור סדיר של תלמידים 
 בבתי הספר.

זוק יכולת יחוטיפול  ו שירותי חינוך  סיוע לתלמידים בסכנת נשירה באמצעות - מניעת נשירה
 השתלבותם בבתי הספר.

מערכות החינוך לתוך שילוב מחדש של ילדים ובני נוער מנותקים  - מניתוק לשילוב
 הפורמאליות.

חיזוק גורמי חוסן חיוביים בשילוב עם תכניות למניעת התנהגויות  - הפחתת התנהגויות סיכון
 סיכון.
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 המחלקה לביקור סדירמבנה ארגוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחזיק תיק חינוך וסגן 

 ראש העיר

 מנהלת אגף החינוך

מנהל המחלקה לחינוך ילדים 

 מתכלל(ונוער בסיכון )

 המחלקה לביקור סדיר

 היחידה לקידום נוער

 )תוכנית היל"ה(

 

מדריכים חינוך 

 טיפול ומורים
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 פירוט המבנה הארגוני

 . 1/6/2017תאריך מ החלאשר מר אלעד קלימי   -  סגן ראש העיר והממונה על החינוך

  .2006משנת החל הגב' מרים ששי   - מנהלת אגף החינוך

  יוסף רחימוב מר  -  ונוער בסיכון )מתכלל ילדים נוער בסיכון(מנהל המחלקה לחינוך ילדים 
בתאריך בעירייה נכנס לתפקידו נוער בסיכון. שנים בתחום  10 -בהכשרתו. עובד כעובד סוציאלי 

 כפוף למנהלת אגף החינוך.ו  21/11/2016

מנהלת ובתחומי החינוך מול  ול הקב"סיםמפועל  מנהל המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 היחידה לקידום נוער.

את הפורום נוער בסיכון בעיר הכוללת עמותות  מובילנוער בסיכון המחלקה לחינוך ילדים ומנהל 
 רשותיות וחוץ רשותיות. 

אחת לשבוע לפגישה מקיים ישיבת צוות עם הקב"סים ונוער המחלקה לחינוך ילדים ומנהל 
 פרויקטים בתוך בתי הספר. על הנושאים הנדונים הינם שוטפים וכן פרטנית עם כל קב"ס. 

קבס"יות  3 הינו ותיק הקב"סים. יהודה אביטן  :קב"סים 4כוללת   - לביקור סדיר המחלקה
יוצאות לקורס  ןלילך פרץ וקלרה אדמוב. כולמעיין בר יוחאי,  :2017חדשות נקלטו בשנת 

 קב"סים כפי שמחייב התפקיד. 

הספר שקמים, גיל, מדעים אלון וביה"ס הדר  מבתי תלמידים  1,466 אחראי על  –יהודה אביטן 
לחינוך מיוחד וכן כל הקידום נוער, כל בתי הספר האקסטרנים, שקמה, שער הנגב, כפר סילבר, 

שאחראי עליהם מחוץ לשדרות ופנימיות  ג'וליס, קדמה, אורט קרית גת וכו'. בתי ספר מקצועיים
 תלמידים. 87-בפועל מטפל ב .בכל הארץ כולל הוסטלים ונוער רווחה

 ומעדוניות חינוכיות: 18עד  3יל גקב"סית של המגזר החרדי מ  –מעיין בר יוחאי 

 מועדונית לבנים בעלי בעיות התנהגותיות.  – מועדונית "אור"
 

 מועדוניות משפחתיות, משותפות חינוך ורווחה.  – מועדונית "רות" ו"מעוז"
 

מועדונית טיפולית אינטנסיבית. מטרת המועדונית להוות בית חם לילדים  – מועדונית "זוהר"
 ביצירת מעין משפחה ולהתגבש כקבוצה המהווה בשבילו גב חזק.

 
 2גנים מהמוכר שאינו רשמי.  7תלמידים כולל תלמידי חוץ. בתוך שדרות  640מעיין באחריות 

בתי ספר יסודיים: עטרת אסתר ויסודי התורה. ובית הספר התיכון שירת הברכה שהינו בית 
לומדים מחוץ ם תלמידי 250, המטופלים על ידה התלמידים 640 -ספר לבנות בלבד. מתוך ה

 טופלים.מ 62 -בפועל מטפלת ב לעיר.

 -בפועל מטפלת בבגני הילדים. וכללי המקיף המתלמידים  2,175 אחראית על  –קלרה אדמוב 
 לא מדווחים. 30ועוד  תלמידים 46

תי הספר מדעים בקרית החינוך הדתית  תלמידים מהמגזר הדתי:  351,5אחראית על  –לילך פרץ 
  תלמידים. 55 -ב בפועל תורני, הרוא"ה ותורני חדש. מטפלת
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 מטופלים ע"י הקב"סים:ריכוז סטטוס 

שם 
 הקב"ס

מספר תלמידים  תחומי אחריות
 במצבת התלמידים

 המטופליםסך 

 

 מטופלים

 אינטנסיביים*

יהודה 
 אביטן

תלמידי חוץ, קידום 
 3נוער, ביה"ס הדר, 

בתי ספר יסודי 
 ממלכתי

1,466 87 25 

קלרה 
 אדמוב

 27 64 2,175 מקיף כללי, גני ילדים

בתי ספר יסודי  לילך פרץ
 ממ"ד, מקיף דתי

1,535 55 15 

מעיין בר 
 יוחאי

מגזר חינוך חרדי, 
 מועדוניות

640 62 18 

 85 268 5,816  סה"כ:

 

 
   במעקב תכוף.מקרים  –מטופלים אינטנסיביים *

 

נכון ליום הוצאת דו"ח זה לומדים במסגרות חינוכיות מחוץ  -הערת הביקורת  
 תלמידים תושבי העיר.  996לעיר שדרות 
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 סדיר ביקור קצין
 טיפול ידי על באזורו נשירה מניעת על אחראי ,("קב"ס")להלן בדוח:  הסדיר הביקור קצין

 מקבל דיווחים ממוסדות החינוךהקב"ס . שנשרו ותלמידים נשירה סף על הנמצאים בתלמידים

 הגורמים כל שיתוף תוך ,הספר בבתי הלומדים למעגל החזרתםל ומטפל תלמידים אלו  על

  .ובמשפחותיהם בילדים המטפלים המקצועיים
 

הלומדים בתחום הרשות המקומית  חובה לימוד חוק בגיל התלמידים כל אחר עוקב הקב"ס
 מנת על וביישוב הספר בבית מקצועי בין צוות לכנס תפקידוהמקומית וומחוץ לתחום הרשות 

 וג לתלמיד ומציאת פתרונות עבורו.לדא
 

 ומניעה טיפול תכניות ,נוספים מקצוע אנשי עם בשיתוף ,ומפעיל יוזם הסדיר הביקור קצין
 המלאה להשתלבותו עד שבטיפולו מהילדים אחד כל אחר ועוקב לנשירה בסיכון לילדים

 .החינוך במערכת
 

  של הקב"ס מטלות ותחומי אחריות עיקריים

פניות לטיפול ולביקור בבתי תלמידים ממנהלי בתי הספר או מקבל גורם  קבלמהקב"ס  .1

אחר באמצעות דו"חות חודשים של מנהלי בתי הספר, פניות מיוחדות בע"פ או בכתב 

של מנהלי בתי הספר או של גורמים אחרים שבידם מידע על התלמיד הנמצא מחוץ 

 למסגרת לימודית. 
 

צע באמצעות מנהל בית הספר מפקד נוכחות, עורך ביקורים בבתי הספר, ומבהקב"ס  .2

המבוסס על השוואת הנוכחת בפועל של התלמידים עם הרישום ביומן הכיתה.  

להוציא דוחות נוכחות מבתי הספר ובמפתיע ללא בשנה ים מחויבים פעמיים הקב"ס

 מהמסגרת החינוכיתתלמיד לפות פעמים ברצי 7 הקב"סים בוחנים היעדרות של הודעה.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך ממרץ בפרק זמן קצר, זאת בהתאם להיעדרות ים פעמ 14או 

2017. 
 

)לשכת  18פונה לכל הגורמים ברשות המקומית, המטפלים בנוער חריג עד גיל הקב"ס  .3

הרווחה, שירות מבחן, משטרה, ארגוני מתנדבים, עמותות ועוד(, בבקשה להפנות אליו 

 יר במוסד לימודי כלשהו. כל מקרה של תלמיד שאיננו מבקר ביקור סד
 

מקיים סיורים בסביבת בתי הספר ובכל מקום אחר שתלמידים עלולים לשוטט הקב"ס  .4

בו בשעות הלימודים, בסיורים אלה הוא יברר את שמם ומענם של התלמידים 

המשוטטים ואת בתי הספר שבהם הרשומים )בשעת הצורך ייעזר במשטרה או בגורמי 

 אכיפה אחרים(. 
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 בנושרים ממסגרות לימוד  הקב"ס טיפול

פותח תיק מעקב אישי לכל תלמיד שבטיפולו ומבקר בבית משפחת התלמיד, כדי הקב"ס  .1

 להעמידה על חובתה לדאוג לביקור הסדיר של התלמיד. 

מקצועי, שבהן נידון כל מקרה של התלמיד שאינו -משתתף בישיבות צוות ביןהקב"ס  .2

 .מבקר ביקור סדיר במוסד

 

 של הקב"ס פירוט המטלות העיקריות

מקבל את רשימת כל חייבי הרישום בגיל חינוך לימודים  -איתור נושרים ממסגרות לימוד   .1

 חובה לבתי הספר ולגני הילדים, אשר לא נרשמו גם לאחר התראה בכתב של הרשות המקומית. 

עורך ביקור בית אצל חייבי רישום אלה, ומסביר להורים על חובתם ברישום הילד למוסד  .2

לימודי, אם נמצא  משפחת הילד במקום, והוברר כי עברה להתגוררחינוכי, אם לא נמצאה 

התלמיד בטיפול של גורם אחר ויש לו רקע של ביקור לא סדיר בביה"ס, יעקוב קצין הביקור 

 הסדיר אחר מהלך הטיפול. 

עוקב אחר תהליך ההעברה של תלמיד למסגרת לימודית אחרת לצורך שיקומו, ומקפיד על  .3

 ביקורו של התלמיד במסגרת החדשה. 

מגיש המלצה להעמיד לדין הורי תלמיד אשר נמצא, שאי סדירות ביקורו של התלמיד נגרם על  .4

 ידיהם בזדון. 

 תיות.מיגרות יומיות או פנימבקר באופן סדיר תלמידים הלומדים מחוץ למקום מגוריהם, במס .5

על תלמידים העלולים לנשור, ומסייע  הקב"ס מקבל דיווח על ידי מנהלי מוסדות החינוך .6

 בהקמת תכניות שיקומיות למניעת נשירה ובהפעלתן. 

  של הקב"ס מעקב ודיווח

מדווח בכתב על כל טיפול בתלמיד )ביקור בית, שיחה עם המחנך, השתתפות בישיבת  .1

 צוות ופגישות אחרות(, ומתייק הדיווח בתיק המעקב האישי של התלמיד הנידון. 

מנהל מעקב חודשי אחר תלמידים שחזרו לביקור סדיר, אם מתברר כי התלמיד מבקר  .2

 עיתים רחוקות יותר.באופן סדיר במסגרת שנקבעה לו, יתבצע המעקב ל

עורך דו"ח חודשי על תלמידים, שאינם מבקרים ביקור סדיר בתחום הרשות המקומית,  .3

 ומעבירו לממונה על הביקור הסדיר בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.

כל הנתונים החודשיים וכן דיווח על הפעולות השונות שננקטו ביחס  מרכז את .4

ר במסגרת לימודית או שעדיין אינם מבקרים במסגרת שלא ביקרו באופן סדי מידים,ללת

דו"ח זה יועבר אל הממונה על  כזאת )העברות, הקמת מסגרות, הוצאה מהבית וכד'(.

 הביקור הסדיר בלשכת המחוז. 



 2017דו"ח מבקרת העירייה לשנת   
 

106 
 

  של הקב"ס עבודה שוטפת

מעבר למטלות השוטפות, ת מחלקת חינוך תרבות ומבצע כל מטלה המנותבת לו ע"י מנהל .1

 משתנים של היחידה. בהתאם לצרכים ה

מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעולותיו לחוקים, לצווים ולנהלים, התקפים בשירות  .2

 ציבורי בכלל, בשלטון המקומי וברשות המקומית.ה

מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור ולייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות  .3

 שבשימושו בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.לשיפור כלים ואמצעים 

 

 כפיפות

 .המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכוןהקב"ס כפוף למנהל  -מנהלית

(, אגף שח"רנשירה באגף לשירותי חינוך ורווחה )לפיקוח על הביקור הסדיר ומניעת  -מקצועית

 והמחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה, שבמשרד החינוך. 

 

  מיהו התלמיד הנושר

 שצברתלמיד ימים ומעלה ברציפות, ו/או  7התלמיד הנושר הינו תלמיד שנעדר מבית הספר 

 היוצא תלמיד, בריונות מתנהגה תלמיד ,הספר מבית להעדר המרבה תלמיד ,לרוב שליליים

 מקצוע ללמוד היה שיכול תלמיד, לכיתה נכנס שלא תלמיד או חוזר ולא שונות מסיבות מהכיתה

 סטטיסטיים נתוני על מנת לדווח "בכוח אותו מחזיקים" החינוך במערכת אבל, לעבוד ללכת או

 . נשירה באחוז ירידה של

 

 פניה לקב"סתהליך ה
 

כאשר נמצא שהבעיה אינם מטפלים.  בית הספר פונה לקב"ס ע"י טופס פניה ובלעדיו הקב"סים

הטופס נשלח להורים בדואר רשום ולאחר מכן מדווח לקב"סים. דו"ח הינה נשירה מבית הספר, 

של בית הספר אינו חובה. אם בית הספר אינו מבצע את הביקור, נציג מטעמו יכול בית ביקור 

ם התלמיד וההיפך. להתלוות לקב"ס. הקב"סים מחויבים לדווח לבית הספר על כל התקדמות ע

הקב"סים חייבים להגיע כל שבוע לבתי הספר לראות שתלמידים לא "מסתובבים" ו"מטיילים", 

 בשווקים ובתי עישון כמו נרגילות על מנת לחפש בני נוער נושרים. וכן לסייר
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 נתוני נשירה ארציים

יב',  –מתוך הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהתייחס לתלמידים בכיתות ז' 
 17,676תלמידים ומתוכם נשרו  766,438 -עולה כי בשנת הלימודים תשע"ו התחילו ללמוד כ

 מסך התלמידים שהחלו ללמוד את שנת הלימודים תשע"ו. 2.3% -תלמידים המהווים כ
 

תלמידים בחרו במסגרות לימודים חלופיות והם  4,098תלמידים שנשרו,  17,676מתוך 
 מסך הנושרים. 23.2% -מהווים כ

 

לשנת הלימודים  נתונים לעיר שדרות בהתאם לתמונה החינוכית משרד החינוך
 :תשע"ו

 

בתי ספר נתונים  
 לעיר שדרות

בתי ספר 
נתונים 
 ארציים

גני ילדים נתונים 
 לעיר שדרות

גני ילדים 
נתונים 
 ארציים

  44  12 מוסדותמס' 
  1,273  3,074 תלמידים 'מס
  150  662 עובדי הוראה 'מס
  133 כיתות 'מס

כיתות  10)מתוכם 
 חינוך מיוחד(

 44  
כיתות חינוך  2)מתוכם 

 מיוחד(

 

ממוצע תלמידים 
 בכיתה

23.2 25.6 28.9 25.9 

עלות תלמיד 
 בממוצע

25,883.00 ₪ 18,520.00 
 ₪ 

17,897 ₪ 14,050.00 
 ₪ 

 

 הלימודים כפי שעולה מן הטבלה. ממוצע התלמידים בגני הילדים בשנת - הערת הביקורת
 25.9תלמידים בכיתה,  עולה על ממוצע התלמידים לכיתה בארצי העומד על  28.9 הינה תשע"ו

 ביחס לכלל ארצי. לכיתה תלמידים בכיתה, כלומר צפיפות גבוהה
 
 

 :בשנת הלימודים תשע"ו התפלגות תלמידים לפי מגזר

 חרדי.  7.03%

 ממלכתי.  48.15%

 ממלכתי דתי.  44.83%

 

 בהשוואה לרמה המחוזית והארצית: בבתי הספר לשנה םעלות תלמידי
 

 שנת הלימודים
 

בממוצע עלות שנתית  
לתלמיד לעיר שדרות 

 בש"ח

בממוצע עלות שנתית  
 דרום לתלמיד מחוז

 בש"ח

בממוצע עלות שנתית  
 לתלמיד ארצי בש"ח

 17,100.00 18,400.00 23,500.00 תשע"ד

 17,700.00 19,300.00 25,600.00 תשע"ה

 18,500.00 20,100.00 25,883.00 תשע"ו

 

יותר  28% -העלות השנתית הממוצעת לתלמיד בשדרות עולה ב – הערת הביקורת
 יותר מעלות תלמיד ממוצע בארצי. 40% -מעלות תלמיד ממוצעת במחוז הדרום ובכ
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בממוצע בהשוואה לרמה המחוזית  ות רגילות בתי הספרמספר תלמידים בכית
 והארצית:

 

שנת 
 הלימודים

מספר  
 תלמידים

 בממוצע לעיר

 שדרות

מספר תלמידים 
בממוצע מחוז 

 דרום

מספר 
תלמידים 

בממוצע 
 ארצי

 28.0 27.2 25.3 תשע"ד

 28.0 27.1 24.9 תשע"ה

 27.9 27.0 24.5 תשע"ו

 

 

יותר  10% -מספר התלמידים הממוצע בכיתה רגילה בשדרות קטן בכ – הערת הביקורת
ממספר התלמידים  13% -מספר התלמידים הממוצע בכיתה במחוז הדרום וקטן בכ

 הממוצע לכיתה  רגילה בארצי

 

 

 :על פי משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ו נתוני נשירה לעיר שדרות
 

 שיעור נשירה ארצי.  1.5%לעומת  1.6%אחוז נשירה לעיר שדרות 
 שיעור התמדה ארצי. 80.4%לעומת   82.3%אחוזי התמדה לעיר שדרות 

 

 

מר יהודה  קיימה הביקורת שיחה עם הקב"ס 4/12/2017בתאריך  – הערת הביקורת
בשנת אביטן, ועל פי נתונים שהתקבלו לידיו מהפיקוח המחוזי של הקב"סים, עולה כי 

תלמידים  19נשרו  )לא כולל גנים(, תלמידים לעיר שדרות 3,069, מתוך 2016
 נשירה.  0.62%המהווים 

  
 

מחושב כמסיימי יב' במחזור מתוך סך התלמידים  שיעור התמדה -הערת הביקורת 
שהתחילו את לימודיהם במסגרות החינוך של העירייה והיו צפויים לסיים אותו.  לא 

ם שעזבו נכללים בחישוב תלמידים שקפצו כיתה, תלמידים שעזבו את הארץ, תלמידי
זהות ישראלית ותלמידים  ת, תלמידים שאינם בעלי תעודאת העיר, תלמידים שנפטרו

 .שאינם אזרחי ישראל
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לעיר שדרות לשנת הלימודים המטופלים ע"י הקב"סים נתוני סטטוס תלמידים 
 תשע"ח:

 
מצב  גיל מין

 שיבוץ
 מצב תלמיד מסגרת טיפול אינטנסיבי כיתה מוסד אחרון

טיפול יחידני  כן טח ברוש לומד 3.1 זכר
 בביה"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

פרוייקט  לא י
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

מסגרת  לא יא
 מסייעת

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

תוכנית  לא א הרואה לומד 6.7 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ז דתימקיף  לומד 13 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

מסגרת לא  לא ז מקיף דתי יהודה
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מקיף ע"ש  לומד 15 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  כן י
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מסגרת לא  כן ט אילנות לומד 15 נקבה
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 13 זכר
 התורה

ל. עם בעיות ביס  חונכות לא ז
 משהח

-אמי"ת פתח לומד 16 זכר
 תקוה

מסגרת  לא י
 מסייעת

 עבר לפנימיה

מסגרת לא  לא ט קרית יערים לומד 15 זכר
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. מסגרת  לא רלוונטי לא א ת"ת אהל משה לומד 6.6 זכר
 נוכחית משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

מסגרת לא  כן יא מקיף דתי
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מקיף ע"ש  לומד 14 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  כן ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא י
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  כן א שקמים לומד 7 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ח
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ו הרואה לומד 12 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

ל. מסגרת  חונכות לא ה ת"ת אהל משה לומד 11 זכר
 נוכחית משהח

מועדונית  לא ג עטרת אסתר לומד 8.5 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח
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מצב  גיל מין
 שיבוץ

 מצב תלמיד מסגרת טיפול אינטנסיבי כיתה מוסד אחרון

טיפול יחידני  לא ח עטרת אסתר לומד 14 נקבה
 בביה"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תיגבור  לא ד עטרת אסתר לומד 9.5 נקבה
לימודי 
 בביה"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

מעקב קבס  לא י
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

        

מקיף ע"ש  לומד 13 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  כן ז
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

ל. מסגרת  סיוע בהכוון לא ט
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ג הרואה לומד 8.3 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ו הרואה לומד 12 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

לומד  16 זכר
בגורמי 

 חוץ

מסגרת לא  לא   18
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מסגרת לא  לא ד אלון לומד 9.2 זכר
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ט מקיף כפר סילבר לומד 15 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מסגרת לא  כן ג ז'בוטינסקי לומד 9.1 זכר
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  15 זכר
 ללמוד

מסגרת לא  לא ט חנוך לנער
 במימון בק"ס

-ל.דתות/חרדי
 תקין

מקיף ע"ש  לומד 14 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן ח
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 נקבה
 גוטוירט

מעקב קבס  לא ט
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  16 זכר
 ללמוד

בי"ס חכמת 
 רחמים

עבר לביה"ס  לא רלוונטי לא ט
 אחר משה"ח

מקיף ע"ש  לומד 15 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

לומד  15 זכר
בגורמי 

 חוץ

מסגרת טיפול  כן   18
 בפרט

 עזב את ביה"ס

הפסיק  15 זכר
 ללמוד

בי"ס בית 
 אקשטיין

תוכנית  כן ט
התערבות 

 בי"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

תיכון מקיף אורט 
 ערד

פרויקט  לא ח
 חינוכי

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

תוכנית  כן ט מרכז נוער לומד 14 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  כן יא מרכז נוער לומד 16 זכר
התערבות 

 קב"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח
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מצב  גיל מין
 שיבוץ

 מצב תלמיד מסגרת טיפול אינטנסיבי כיתה מוסד אחרון

מועדונית  כן ב הרואה לומד 7.9 נקבה
 משפחתית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא א הרואה לומד 6 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מועדונית  כן ד הרואה לומד 9.3 נקבה
 משפחתית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

מסגרת לא  כן   18
 במימון בק"ס

 לומד ת.לימוד
 מיוחדות

אורט טכנולוגי  לומד 17 נקבה
 קרית ג

מסגרת לא  לא יא
 במימון בק"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  כן ב מדעי תורני לומד 7.9 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא ט חקלאי בן שמן לומד 16 זכר
התערבות 

 בי"ס

 עבר לפנימיה

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

פרוייקט  לא יא
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

        

ק.תורנית טכ בית  לומד 17 זכר
 שלמה

תוכנית  לא יא
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא יב שירת ברכה לומד 18 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

בית  ק.תורנית טכ לומד 14 זכר
 שלמה

ממתין  לא רלוונטי כן ט
 יום45לשבוץ)עד 

תוכנית  כן ב הרואה לומד 7 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 9.2 זכר
 התורה

ל. מסגרת  פרויקט מנ"ע לא ג
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ח מקיף דתי לומד 14 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא ג הרואה לומד 8.8 זכר
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא י מקיף דתי לומד 17 זכר
התערבות 

 בי"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  16 זכר
 ללמוד

מסגרת לא  לא   18
 במימון בק"ס

 עובד ואינו לומד

ל. מסגרת  סיוע בהכוון לא יא חקלאי עיינות לומד 17 זכר
 נוכחית משהח

ל. עם בעיות ביס  חונכות לא ז ת"ת אהל משה לומד 13 זכר
 משהח

מצב  גיל מין
 שיבוץ

 מצב תלמיד מסגרת טיפול אינטנסיבי כיתה אחרוןמוסד 
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תוכנית  לא יב מקיף דתי לומד 18 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 נקבה
 גוטוירט

מעקב קבס  לא ט
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא יא חקלאי כנות לומד 17 נקבה
התערבות 

 בי"ס

 לפנימיהעבר 

מקיף ע"ש  8 לומד 15 זכר
 גוטוירט

מעקב קבס  כן ט
 ללא תוכנית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

השלום ע"ש יצחק  לומד 17 זכר
 רבין

מסגרת לא  כן י
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ט חקלאי בן שמן לומד 15 זכר
התערבות 

 קב"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

הפסיק  18 נקבה
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

מסגרת לא  כן יא
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

תוכנית  לא ו שקמים לומד 12 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. עם בעיות ביס  פרויקט מנ"ע לא ג תורני חדש ממ"ד לומד 8.5 זכר
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן ט
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  15 זכר
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

מסגרת לא  כן ט
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

פרוייקט  לא יב מקיף דתי לומד 18 זכר
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מרכז שיקום  לומד 17 נקבה
 אשקלון

מסגרת לא  לא יא
 במימון בק"ס

עבר רגיל/חנ"מ 
 ולהיפך

תוכנית  כן יא אמי"ת כפר בתיה לומד 17 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

תוכנית  כן י נירים
התערבות 

 בי"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

ל. עם בעיות ביס  פרויקט מנ"ע לא ה עטרת אסתר לומד 11 נקבה
 משהח

תוכנית  לא ט מקיף דתי לומד 15 נקבה
התערבות 

 בי"ס

עבר לביה"ס 
 אחר משה"ח

ל. מסגרת  חונכות לא יא שירת ברכה לומד 16 נקבה
 נוכחית משהח

מועדונית  לא ד שקמים לומד 9.7 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מועדונית  לא ו שקמים לומד 12 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

 עזב את הארץ לא רלוונטי לא יא ישיבת בית דוד

מסגרת לא  לא ז בני ברית לומד 14 נקבה
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 14 זכר
 גוטוירט

מעקב קבס  לא ח
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מצב  גיל מין
 שיבוץ

 מצב תלמיד מסגרת טיפול אינטנסיבי כיתה מוסד אחרון



 2017דו"ח מבקרת העירייה לשנת   
 

113 
 

הפסיק  17 נקבה
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

מסגרת לא  כן יא
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מקיף ע"ש  לומד 15 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא יא
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 זכר
 גוטוירט

פרוייקט  לא יא
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  17 נקבה
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

מסגרת לא  לא ח
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מועדונית  לא ה הרואה לומד 10 נקבה
 משפחתית

עבר לביה"ס 
 אחר משה"ח

מקיף ע"ש  לומד 13 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא ח
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  כן י מקיף שער הנגב לומד 16 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא ג הרואה לומד 9.1 זכר
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מוסדות שער  לומד 15 זכר
 התורה אשדוד

מעקב קבס  לא ט
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  כן ה הרואה לומד 11 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא ג שקמים לומד 8.6 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מועדונית  לא א שקמים לומד 6.4 נקבה
 משפחתית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

בי"ס בית  לומד 17 זכר
 אקשטיין

מסגרת לא  לא י
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

טיפול יחידני  כן ט
 בביה"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ה נתיב יצחק לומד 11 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא ה אלון לומד 11 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא יב הדר לומד 21 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

 עבר לפנימיה לא רלוונטי לא ט כפר הנוער הדתי לומד 16 זכר

ת"ת וב"י יסודי  לומד 12 זכר
 התורה

תוכנית  כן ד
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

ישיבת דרכא 
 המתמיד

מסגרת לא  כן יא
 במימון בק"ס

לומד במוסד 
 ללא רישוי

הפסיק  16 זכר
 ללמוד

מסגרת  כן ט מגדל אור
 מסייעת

ממתין 
 יום45לשבוץ)עד 

תוכנית  לא ה ז'בוטינסקי לומד 10 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מצב  גיל מין
 שיבוץ
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מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית בית  לא ד שקמים לומד 10 נקבה
 סיפרית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
 )ט'( נחשו"ן

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

טיפול יחידני  לא ד ת"ת אהל משה לומד 10 זכר
 בביה"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

מסגרת  לא ח
 מסייעת

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

לומד  16 זכר
בגורמי 

 חוץ

מסגרת לא  כן   18
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

 לא אותר לא ידוע לא יא חליל סכאכיני

הפסיק  17 נקבה
 ללמוד

תוכנית  כן יא מיתרים
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 זכר
 גוטוירט

פרוייקט  כן יא
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  7.6 זכר
 ללמוד

 לא אותר לא ידוע לא ו ז'בוטינסקי

לומד  18 זכר
בגורמי 

 חוץ

לומד במוסד  סיוע בהכוון כן   16
 ללא רישוי

חט"ב ממ"ד סעד  לומד 13 נקבה
 דע"ת

מסגרת לא  לא ז
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. עם בעיות ביס  לא רלוונטי לא ח אהל משה בנות לומד 13 נקבה
 משהח

תוכנית  לא ח עטרת אסתר לומד 14 נקבה
התערבות 

 קב"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  15 זכר
 ללמוד

תוכנית  כן י מקיף דתי
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  כן ח מקיף דתי לומד 14 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

פרוייקט  לא י מקיף דתי לומד 15 זכר
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  כן ה הרואה לומד 10 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא ח מקיף דתי לומד 13 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא יב מקיף דתי לומד 18 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא י מקיף דתי לומד 16 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  כן ב ז'בוטינסקי לומד 8.1 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

לומד  15 נקבה
בגורמי 

 חוץ

מסגרת לא  לא   17
 במימון בק"ס

 נמצא בהוסטל

מצב  גיל מין
 שיבוץ
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מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא י
התערבות 

 קב"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ט מקיף דתי לומד 15 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 14 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  כן ד שקמים לומד 9.3 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  17 נקבה
 ללמוד

מרכז נוער טכ' 
 אמי"ת

תוכנית  כן י
התערבות 

 קב"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

ת"ת וב"י יסודי  לומד 10 נקבה
 התורה

מועדונית  לא ד
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ו הרואה לומד 12 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  כן ז מקיף דתי לומד 13 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא ד תורני חדש ממ"ד לומד 9.1 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

מסגרת לא  לא יא
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מקיף ע"ש  לומד 14 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא י מקיף דתי לומד 16 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא י מרכז נוער לומד 16 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

אזורי עתיד  לומד 17 זכר
 אופקים

מסגרת לא  לא י
 במימון בק"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא יא
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

אורט אדיבי  לומד 16 זכר
 אשקלון

מעקב קבס  לא י
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 14 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  כן ו ז'בוטינסקי לומד 12 זכר
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

ק. -קרית חינוך
 מלאכי

מסגרת לא  כן י
 במימון בק"ס

לומד במוסד 
 ללא רישוי

הפסיק  8.8 זכר
 ללמוד

ל. מסגרת  לא רלוונטי לא א הרואה
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ז
התערבות 

 קב"ס
  

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מצב  גיל מין
 שיבוץ
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לומד  18 זכר
בגורמי 

 חוץ

סיים ללמוד ע"פ  לא רלוונטי לא   16
 קב"ס

מועדונית  לא ה הרואה לומד 10 זכר
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

 ל. חינוך ביתי לא רלוונטי לא ג הרואה לומד 8.9 זכר

 ל. חינוך ביתי לא רלוונטי לא ה הרואה לומד 11 נקבה

תוכנית  כן ו ז'בוטינסקי לומד 12 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

מסגרת לא  כן י
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מסגרת  לא ד שקמים לומד 8.7 זכר
 מסייעת

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 7.2 נקבה
 התורה

ל. עם בעיות ביס  פרויקט מנ"ע לא ב
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 18 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן יב
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 14 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  כן ח
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  16 נקבה
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

מסגרת טיפול  לא י
 בפרט

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

תוכנית  לא   18
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא י חקלאי עיינות לומד 16 נקבה
התערבות 

 בי"ס

 עבר לפנימיה

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

לומד ת.לימוד  סיוע בהכוון לא   18
 מיוחדות

ל. מסגרת  פרויקט מנ"ע כן ה עטרת אסתר לומד 11 נקבה
 נוכחית משהח

תוכנית  כן ח מקיף דתי לומד 14 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 14 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא ג זלמן שז"ר לומד 7.3 זכר
התערבות 

 קב"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

פרוייקט  כן יא
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן ח
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא א ז'בוטינסקי לומד 6.6 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

ל. מסגרת  לא ידוע לא ו עטרת אסתר לומד 12 נקבה
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

פרוייקט  כן י
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מצב  גיל מין
 שיבוץ
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תוכנית  לא י מקיף דתי לומד 16 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

פרוייקט  כן יב מקיף דתי לומד 18 נקבה
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  16 זכר
 ללמוד

מסגרת לא  כן   18
 במימון בק"ס

ממתין 
 יום45לשבוץ)עד 

מסגרת טיפול  לא ח קרית יערים לומד 14 זכר
 בפרט

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא ב ז'בוטינסקי לומד 7.9 זכר
 משפחתית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  18 נקבה
 ללמוד

מקיף ע"ש 6
 גוטוירט

פרויקט  לא יא
 חינוכי

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

תוכנית  לא ה ז'בוטינסקי לומד 12 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא ו ז'בוטינסקי לומד 13 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

ל. עם בעיות ביס  סיוע בהכוון כן י
 משהח

הפסיק  12 זכר
 ללמוד

 לא אותר לא רלוונטי לא ה ז'בוטינסקי

הפסיק  10 נקבה
 ללמוד

 לא אותר לא רלוונטי לא ג ז'בוטינסקי

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא יא
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 11 נקבה
 התורה

ל. מסגרת  פרויקט מנ"ע לא ו
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

מסגרת טיפול  לא ח
 בפרט

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

פרויקט  כן י
 חינוכי

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא יא
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ו ז'בוטינסקי לומד 12 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. מסגרת  לא רלוונטי לא ב עטרת אסתר לומד 7.6 נקבה
 נוכחית משהח

מועדונית  לא ד הרואה לומד 10 זכר
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

מועדונית  לא ז
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מסגרת  לא יב מקיף כפר סילבר לומד 18 זכר
 מסייעת

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 14 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ח
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

 עזב את ביה"ס לא רלוונטי לא י כפר הנוער הדתי לומד 16 זכר

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

פרוייקט  לא יא
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מוסדות שער  לומד 16 זכר
 התורה אשדוד

ל. מסגרת  לא רלוונטי לא ט
 נוכחית משהח

מצב  גיל מין
 שיבוץ
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הפסיק  15 זכר
 ללמוד

עבר לביה"ס  רלוונטילא  לא ז ת"ת איש מצליח
 אחר משה"ח

מעקב קבס  לא חב פעמונית לומד 5.9 נקבה
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 14 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

ל. מסגרת  פרויקט מנ"ע לא ד תורני חדש ממ"ד לומד 9.2 זכר
 נוכחית משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 10 זכר
 התורה

מועדונית  לא ה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא יב שירת ברכה לומד 18 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. עם בעיות ביס  פרויקט מנ"ע לא ב תורני חדש ממ"ד לומד 7.4 זכר
 משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 7.1 זכר
 התורה

ל. מסגרת  פרויקט מנ"ע לא ב
 נוכחית משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 8.2 זכר
 התורה

ל. מסגרת  פרויקט מנ"ע לא ג
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 זכר
 גוטוירט

פרוייקט  כן יא
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

ל. מסגרת  פרויקט מנ"ע לא ד הרואה לומד 9.3 נקבה
 נוכחית משהח

תוכנית  כן י מקיף דתי לומד 16 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מעקב קבס  לא ו הרואה לומד 12 זכר
 ללא תוכנית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא יב הדר לומד 19 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

תוכנית  לא ח עטרת אסתר לומד 14 נקבה
התערבות 

 בי"ס

אשפוז 
בי"ח/מחלה 

 בבית
מסגרת לא  לא ט מרכז נוער לומד 14 זכר

 במימון בק"ס
עבר לביה"ס 
 אחר משה"ח

מקיף ע"ש  לומד 14 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

שחפים ע"ש פרופ' 
 זקס

מסגרת לא  לא ח
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

תוכנית  לא ד שקמים לומד 8.5 זכר
התערבות 

 קב"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  18 זכר
 ללמוד

פרוייקט  לא יא מקיף דתי
 יב(-אמ"ץ )י'

לא 
לומד/עובד)מגיל 

16 
מסגרת לא  כן ח מקיף שקמה לומד 12 זכר

 במימון בק"ס
עבר לביה"ס 
 אחר משה"ח

הפסיק  17 נקבה
 ללמוד

פרויקט  כן י מקיף דרכא
 חינוכי

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

ת"ת וב"י יסודי  לומד 11 זכר
 התורה

תוכנית  כן ה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

עבר לביה"ס  סיוע בהכוון לא ז
 אחר משה"ח

מצב  גיל מין
 שיבוץ

 מצב תלמיד מסגרת טיפול אינטנסיבי כיתה מוסד אחרון
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הפסיק  17 נקבה
 ללמוד

מסגרת לא  לא יא קרית יערים
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

מקיף ע"ש  לומד 15 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

מעקב קבס  לא ז
 ללא תוכנית

עבר לביה"ס 
 אחר משה"ח

תוכנית  לא יב שירת ברכה לומד 18 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 18 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן יא
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. עם בעיות ביס  סיוע בהכוון כן יב מוסדות מגדל אור לומד 17 נקבה
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא יא
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  כן יא
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא ו ז'בוטינסקי לומד 12 נקבה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  לא ט מקיף דתי לומד 14 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 נקבה
 גוטוירט

פרוייקט  לא יב
 יב(-אמ"ץ )י'

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

מקיף ע"ש 
 גוטוירט

תוכנית  כן יא
התערבות 

 בי"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

לומד  15 זכר
בגורמי 

 חוץ

תוכנית  לא   18
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

קבס מעקב  לא ה הרואה לומד 11 נקבה
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

טיפול יחידני  כן חב חבד ב' לומד 5.5 נקבה
 בביה"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. עם בעיות ביס  פרויקט מנ"ע כן ד הרואה לומד 9.7 נקבה
 משהח

לומד  17 זכר
בגורמי 

 חוץ

תוכנית  כן   18
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

וב"י יסודי ת"ת  לומד 11 זכר
 התורה

מועדונית  לא ה
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

תוכנית  כן י
 נחשו"ן )ט'(

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

תוכנית  כן ט מקיף שער הנגב לומד 15 נקבה
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

הפסיק  17 זכר
 ללמוד

ממתין  רלוונטילא  כן י ישיבת אור גאון
 יום45לשבוץ)עד 

ת"ת וב"י יסודי  לומד 7.2 זכר
 התורה

עבר לביה"ס  חונכות כן א
 אחר משה"ח

מצב  גיל מין
 שיבוץ

 מצב תלמיד מסגרת טיפול אינטנסיבי כיתה מוסד אחרון

עבר לביה"ס  לא ידוע כן ו עטרת אסתר לומד 13 נקבה
 אחר משה"ח
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עבר לביה"ס  לא רלוונטי לא חב חובהגן  -מרגליות  לומד 6.3 נקבה
 אחר משה"ח

ל. מסגרת  לא רלוונטי כן ה צמח דוד לומד 11 זכר
 נוכחית משהח

אורט טכנולוגי  לומד 16 זכר
 קרית ג

מסגרת לא  כן י
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

הפסיק  7.8 זכר
 ללמוד

עבר לביה"ס  לא רלוונטי כן ג זלמן שז"ר
 אחר משה"ח

מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

מעקב קבס  כן י
 ללא תוכנית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 16 זכר
 גוטוירט

מעקב קבס  לא י
 ללא תוכנית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

ת"ת וב"י יסודי  לומד 9.5 נקבה
 התורה

מועדונית  לא ד
 משפחתית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

ל. מסגרת  לא רלוונטי לא ז גן ונוף לומד 13 זכר
 נוכחית משהח

ל. מסגרת  לא רלוונטי לא ח גן ונוף לומד 15 נקבה
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  כן ט
 נחשו"ן )ט'(

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מועדונית  לא ו הרואה לומד 13 זכר
 משפחתית

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

טיפול יחידני  לא ז קרית יערים לומד 13 זכר
 בביה"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מקיף ע"ש  לומד 15 נקבה
 גוטוירט

תוכנית  לא ט
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

אורט טכנולוגי  לומד 18 זכר
 קרית ג

תוכנית  כן יב
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 13 זכר
 גוטוירט

 לא אותר לא רלוונטי לא ח

לומד  16 נקבה
בגורמי 

 חוץ

מסגרת לא  לא   17
 במימון בק"ס

לומד ת.לימוד 
 מיוחדות

תוכנית  לא ח מקיף דתי לומד 14 זכר
התערבות 

 בי"ס

ל. עם בעיות ביס 
 משהח

מעקב קבס  לא ג הרואה לומד 9.1 זכר
 ללא תוכנית

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח

מקיף ע"ש  לומד 17 זכר
 גוטוירט

תוכנית  לא יא
התערבות 

 בי"ס

ל. מסגרת 
 נוכחית משהח
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 מתוך הטבלה:

 תוני סטטוס תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים לעיר שדרות לשנת הלימודים תשע"ח:נ .1
 
תלמידים לומדים במסגרות חינוכיות  מחוץ  89תלמידים מטופלים ע"י הקב"סים. מתוכם  268 

לעיר שדרות כגון: בתי ספר אקסטרנים, מסגרות חרדיות, "שער הנגב", "כפר סילבר" וכו' וכן  
תלמידים מקבלים מענה בתוך מערכת  179 -"גורמי חוץ",  ו -בתי ספר מקצועיים המוגדרים כ

 ר בשדרות.החינוך בעי
 
 עיר לשנת הלימודים החינוך ב המטופלים ע"י הקב"סים בתוך מערכתתלמידים  179מתוך . 2

 : תשע"ח    
 
  תלמידים     10מתוכם  שנים, 15.4ים  מהתקיף הכללי ע"ש גויטרויט, גילם הממוצע תלמיד 77 

 הפסיקו ללמוד.
 

 ללמוד.תלמידים הפסיקו   3שנים, מתוכם  15.4מוצע גילם המתלמידים מהמקיף הדתי,  23
 

 לומדים.שנים, כולם  11.4ר", גילם הממוצע תלמידים  מבית הספר היסודי "עטרת אסת 10
 

 תלמיד הפסיק  ללמוד. 1שנים,  906תלמידים מבית הספר היסודי "הרוא"ה", גילם הממוצע  25
 

 שנים, כולם לומדים. 8.5הממוצע תלמידים  מבית הספר היסודי "תורני חדש", גילם  4
 

 שנים, כולם לומדים. 9.7תלמידים  מבית הספר היסודי "יסודי התורה", גילם הממוצע  13
 

 שנים, כולם לומדים. 7.0תלמידים  מבית הספר היסודי "שקמים", גילם הממוצע  9
 

 דים.שנים, כולם לומ 9.9תלמידים  מבית הספר היסודי "מדעים אלון", גילם הממוצע  2
 

 שנים, כולם לומדים. 20.1תלמידים  מבית הספר "הדר", גילם הממוצע   2
 

 שנים, כולם לומדים. 10.3תלמידים  מבית הספר היסודי "גיל" גילם הממוצע  14
 
    100 -בנים ו 168, בשנת הלימודים תשע"ח  תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים 268מתוך . 3

 בנות.    

 
 תלמידים  85תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים, בשנת הלימודים תשע"ח,  268מתוך . 4

 אינם אינטנסיבים. 183 -אינטנסיבים ו    
 
 התלמידים המטופלים במסגרות החינוכיות בתוך העיר שדרות, בשנת הלימודים  179מתוך . 5

 תלמידים הפסיקו ללמוד. 14תשע"ח,    
 
 בשנת תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מחוץ לעיר שדרות ובמסגרות גורמי חוץ,  85מתוך . 6

 .אחוזי נשירה 33% -תלמידים הפסיקו ללמוד, המהווים כ 28 הלימודים תשע"ח,     
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 עכשיו נשירה מניעת - ע"מנ תכנית -תקצוב קב"סים 

)מניעת נשירה בפועל(, הינה תוכנית יחודית המופעלת ע"י הקב"סים ומיועדת  תכנית מנ"ע
לטיפול בתלמידים הנמצאים בסיכון גבוה לנשירה, תוך בניית תוכנית אישית המותאת לצרכיו 

 של התלמיד ובשיתוף צווותי ההוראה בבתי הספר. 

י יכולת להעניק ומעלה ובעל 18התוכנית מפעילה חונכים אשר משמשים כ"אח גדול", בני 
תשומת לב ותמיכה לילדים ומכונות להקדיש להם לפחות שעתיים שבועיות לאורך זמן.  
החונכים צריכים להיות בעלי יכולות לשלב דרכי עבודה הן בתחום הגברת ההצלחה הלימודית 
ובהתייחסות רגשית לצרכי התלמידים. החונכים מקבלים ליווי מקצועי באמצעות מנהלי בתי 

קב"סים וגורמים מקצועיים נוספים. התוכנית פועלת בבתי הספר היסודיים בעיר ועל הספר, ה
תלמידים  20 -פי הצורך גם עבור תלמידים נושרים. התוכנית חונכת ומלווה בעיר שדרות כ

 ובמתכונת של חניכה אישית.

 

התוכנית הינה במימון אגף א' חינוך לילדים ונוער בסיכון המחלקה לביקור סדיר ומניעת 
₪  60עלות שכר ברוטו לחונך הינה   .2017לשנת ₪  43,847בעלות של נשירה משרד החינוך 

 ₪. 84ולמורה 
 

 שנים 18-5 חובה לימוד בגילאי נוער ובני לילדים מיועדת משרד החינוך, התוכניתל בהתאם
 הנמצאים, הפיקוח סוגי ובכל המגזרים בכל המקומיות החינוך רשויות בכל(, ב"י-גן תכתו)

 באופן, אישי ורגשי לימודי לליווי הזקוקים, נשירתם לאחר מיד או מידית נשירה בסכנת
 .החינוכי מהמוסד ינשרו שלא מנת על, קצר לטווח אינטנסיבי

 טיפול, פסיכולוג) לצורך בהתאם רגשי וטיפול אישית חונכות, פרטניים שיעורים כוללת התוכנית
 '(.וכד אומנות באמצעות

, ניכור תחושת, סדיר ביקור של בבעיות מאופיינים בתוכנית המשתתפים הנוער ובני הילדים
 (.היסודיים ס"בבתיה ילדים על דגש) הספר לבית שייכות וחוסר אמון חוסר

 י"עפ ה/נער ה/ילד לכל ומותאמת( תלמידים  5 עד קטנה בקבוצה או) פרטנית היא התוכנית
 .מקצועי-הבין הצוות בשיתוף ס"ביה של החינוכי והצוות הסדיר הביקור קצין י"ע צרכיו

 להתערב ולתת תקציבים מנ"ע תלמיד בנשירה ופונה לקב"ס, אשר בסמכותו צוות ביה"ס מאבחן 
תיק מסודר. לאחר פתיחת התיק  לתלמידע"י שעות פרטניות לתלמיד או תרפיה. הקב"ס יפתח 

לפי תעדוף  תקציבית בין בתי הספר חלוקהמגיש הקב"ס בקשה לקבלת תקציב מנ"ע ומבצע 
 .ושיקולים. החלוקה אינה שויונית בין כל בתי הספר

ך בתי ספר "חלשים" יקבלו יותר בתי ספר המוגדרים כ"חזקים" יקבלו פחות שעות מנ"ע וההיפ 
לוגי, טיפול במרכז ואם התלמיד צריך טיפול רווחה, פסיכיבדוק הקב"ס שעות מנ"ע. בנוסף 

 הורים או כל גורם מטפל אחר.

הקב"ס ממלא טופס לתקצוב תלמיד, מפקח המחוז מאשר ולאחריו מעבירם לבית הספר. 
יד. בית הספר עובד מול ספק החונכים מחלקים את התקציב פר תלמיד ולפי צורך אישי של התלמ

 שהינו חיצוני לעירייה. הקב"סים מחתימים את החונכים על הצהרות אמינות ויושר.

 

הקב"ס מגיש דו"ח ביצוע שנתי לתכנית מנ"ע בו מצוין שם הקב"ס, שם 
המורה/מחנך/מטפל/פסיכולוג וכו', ת.ז התלמיד, שם ביה"ס, תקופת הביצוע, מס' שעות 

ות ביצוע וסה"כ. בתחתית הדו"ח סך ההקצאה, סך ניצול התקציבי של הרשות מתכננות, שע
 ויתרה תקציבית לרשות.
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 מנהל המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון, מנהל גם תקציב רווחה חינוכית והמטרה תוכנית
רווחה למטרות חינוך, חינוך ללמידה פעילות מגנים ועד תיכון עפ"י צרכים שעולים מבתי הספר. 
תוכנית "תנועה בקצב" לגני הטרום חובה לכלל הילדים. גני הילדים הינם היחידים שהעבודה 

 איתם נעשית במסגרת גן מלא ולא לפי חלוקה רוחבית.

וחבית, כל בית ספר מחליט מה הוא רוצה. קטגוריה רהינה ב תוכנית העשרה בחינוך היסודי
תלמידים ושכבות גיל  20ספורט, חיות, אומנות, מוסקה אין הגבלה. חשוב שהעשרה תהיה עד 

חופפות. בית הספר בוחר תלמידים שזקוקים להעשרה מכל כיתה לפי הצורך. הבקרה של מנהל 
 צוע בפועל. מנהלי בתיהמחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון הינה על רשימת התלמידים והבי

 הספר מזמינים את הפעילות.

מנהל המחלקה הבקשה לתוכנית. את כל התוכנית הלי בתי הספר כותבים תוכנית ומה צורך מנ
אוסף ומביא לועדת היגוי שמתכנסת אחת לשנה שבה שותפים  לחינוך ילדים ונוער בסיכון

הקב"סים נמצא באגף שחר במשרד החינוך . כל תחום תי ספר ומנהלת אגף החינוךמפקחי ב
לאחר האישור של הועדה, התוכניות עוברות לאישור מנהלת המחוז במשרד  במחוז אגף א'(.

אוגוסט וספטמבר  –פעימות ינואר  2 -החינוך. ולאחר מכן מתחילים ליישם. התקציב מתקבל ב
 דצמבר. –

 

חברת "נגב ערבה" שהתקבלה של  1674קיימת חשבונית מספר  2017בשנת  - הערת הביקורת
של העירייה עבור פרויקטים ארציים  47551, עבור הזמנה מספר 1/5/2017בעירייה מתאריך 

כולל מע"מ. חשבונית התשלום שהוגשה ע"י חברת נגב ערבה הינה ₪  43,846בחינוך ע"ס 
כללית, אינה מפרטת כמה תלמידים קיבלו שעות חונכות ואינה מציינת האם השעות ניתנו 

. בדו"ח 2017הדיווח על החשבונית מתבצע ע"י הקב"סים עד סוף שנת  ע"י חונכים או מורים.
, יכולוג וכו', שם התלמיד כולל ת.זביצוע מפורט הכולל: שם הקב"ס, שם המחנך/מטפל/פס

 תקופת הביצוע, שעות הביצוע ועלותן.

 

 

 
 

 שכר קב"סים
 בהן לרשויות עדיפותב ניתנת סדיר ביקור קצין במשרת המשרד להשתתפות המשאבים הקצאת

 .שאושר לתקן ביחס הארצי מהממוצע נמוך סים"הקב מספר

 - בכל הפוטנציאליים הנושרים מספר אמדן על המתבססת נוסחה פי על נקבעת העדיפות
על ורמה סוציואקונומית של הרשות בפו ארציים לשיעורים בהתאם החינוך ודרג המגזרים

 המקומית .

 .'א ניידת דרגה וכוללת משרה מעלות 75% היא החינוך  משרד השתתפות אחוז 1. 

 30 - + .א.ב ותק שנות 5 - + .א.ב בין נע לבדיקה בהתאם הינו ס"הקב של הדרגות מתח  2.

 .וותק שנות      
 

 משרד החינוך תיקצב בשנת הלימודים תשע"ו את משרת הקב"ס לפי השכלה אקדמית 

 B.A 24 משרה. כלומר,  100%לחודש לקב"ס לפי ₪    12,336.19מתוך שכר של    75% -וב
 שאת היתרה משלימה העירייה. ₪  9,252.14השתתפות משרד החינוך הינה בסכום של 
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 :החישוב לפי נוסחת

 תשלום.=  75%×  ס"קב משרת עלות × מאושר סים"קב מספר

  B.A 24קב"סים לפי השכלה  3בשנת הלימודים תשע"ו תקצב משרד החינוך עבור 
 משרה.  100%שכר קב"ס לפי  12,336.19מתוך  75%ובעלות של 

 

בחינוך בעל    B.A. 4/6/2006משרה החל מתאריך  100%קב"ס  – יהודה אביטן
שנה בהוראה כמורה  20תעודת הוראה. בעל תעודת ההוראה. בעל ותק קודם של 

 בכיר.

 

   B.A. 19/4/2017משרה  בעירייה החל מתאריך  100%קבס"ית  – מעיין בר יוחאי
 במנהל ומדיניות ציבורית. בעלת תעודת הוראה.  M.Aבחינוך וסוציולוגיה. 

 

כללי. בעלת    B.A. 19/4/2017החל מתאריך משרה  100%קבס"ית  – קלרה אדמוב
תעודת הוראה. לפני כניסתה לתפקיד הייתה מגשרת קווקזים ואחראית הזנה 

 שנה. 20 -בעירייה במשך כ

 

 . בעלת תואר20/6/2017משרה החל מתאריך  100%קבס"ית  –לילך מרגאי פרץ 

B.A   בעבודה סוציאלית ובחינוך. בעלת תעודת הוראה. בעלתM.A ל עסקים במנה
 ובפסיכולוגיה עסקית וניהולית.

 
 

 טבלת ריכוז שכר קב"סים

שכר קב"סים  שכר קב"סים
תקבולים ממשרד 

 החינוך 

שכר קב"סים 
 תשלומים עירייה

 יתרה / )גרעון(

 (274,303.07) 590,935.79 316,632.72 2016שנת 
לא  2017שנת 
 סופי

308,564.42 599,060.23  (290,495.81) 

 (332,000.00) 809,717.00 477,000.00 צפי 2018שנת 
 

שולם שכרם של הקב"סים: יהודה אביטן, סוניה שרביט  2016בשנת  הערת הביקורת:
 .2016האחרונים עזבו את תפקידם בסוף שנת  2 –ויעקב אסולין, כאשר ה 
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 ממשק קציני ביקור סדיר עם קידום נוער 
 

היל"ה.   -מהווים את הבסיס לאיתור בני נוער בסיכון ולהשמתם בשירותי קידום נוער הקב"סים

מועמד לקבלת שירותי השכלה בתכנית היל"ה נערכת בחינת זכאות הכוללת בדיקה תלמיד הלכל 

הביקור הסדיר מהווים חוליה  שהתלמיד אינו משובץ במסגרת לימודים כל שהיא. בנוסף, קציני

מרכזית בשילוב מחדש בבתי הספר של בני נוער מנותקים שמטופלים בקידום נוער. העבודה 

להרחיב את מעגל השירותים הניתנים לנוער בסיכון  נועדההמשותפת עם קציני הביקור הסדיר 

 ם ההורים ועוד. כולל בפעילויות מניעה, בוועדות החלטה, בליווי בני הנוער בתהליכים, בקשר ע

 
   לקדים נוערהיחידה 

היחידה מטפלת . יפה מלסהעו"ס מנוהלת ע"י ו היחידה לקידום נוער שייכת לאגף החינוך
ביחידה תמך לחינוך. היחידה הינה מתאימה להם.  אינהשמסגרת הלימוד הרגילה  בתלמידים

מדריך -בת שרות, חביב כהן-מדריך חברתי, אסתר כהן-לקידום נוער עובדים: אלברט אבדוב
 –חיילי פרק משימה, שירה מסאמי -מדרים חינוך טיפול, מעיין ויובל-חינוך טיפול, אשר מששה

 מורים. 10מנהלת השכלה שתחתיה עובדים 

היחידה לקידום נוער ברשויות המקומיות מהווה את מסגרת הפעולה למתן מעטפת השירותים 
ובסיכון גבוה, במספר רצפים: הרצף שבין נשירה גלויה לנשירה סמויה, הרצף לנוער מנותק 

 שבין בית הספר לקהילה והרצף שעות היממה. 

היחידה לקידום נוער מהווה מסגרת קהילתית לנוער מנותק ולנוער בסיכון ומספקת שירותים 
בניית תכנית ר וטיפולי לקידום נוער: איש מקצוע לאיתור, יצירת קש-עובד חינוכי הכוללים: 

שירותי השלמת השכלה )היל"ה(: מסלולי לימוד ייחודיים עם מורים  אישית מותאמת תרבות.
פעילות קבוצתית  נות לימוד ולקראת בחינות בגרות. ש 8-12מוסמכים לקראת תעודת 

קורסים ומיומנויות  יות מניעה ותוכניות הכנה לחיים.חברתית: תכניות העצמה, תכנ-חינוכית
 נות. טנציאל האישי בתחומי עניין ומצוים: הכשרות למימוש הפומקצועיי

"מרחב" המאפשר הפניית תלמידים בסיכון למסגרת הפעולה של היחידה  - חממותתכנית 
לקידום נוער לתקופה מוגבלת של תהליך התחזקות והתאוששות. התוכנית כוללת התערבות 

הספר הקולט )המקורי או החדש( בתחום הטיפול, החינוך וההשכלה עד לשילוב מחדש בבית 
 או בתוכנית השכלה חלופית תואמת. 

הספר בו לומדים התלמידים  תפעילות המתקיימת בשיתוף פעולה בין בי - שריםתכנית ג
בסיכון, לבין היחידה לקידום נוער, אשר מפעילה עובד מניעה ייעודי המבצע התערבות 

 טיפולית במישור הפרטני, הקבוצתי, הקהילתי ובמשפחה תוך שמירה על רצף חינוכי.-חינוכית

ן כגון: תכניות לילדים ובני נוער בסיכוכוללים  יחידה לקידום נוערשירותי תחום הקהילה ב
מועדוניות, התוכנית הלאומית, תכניות רווחה חינוכית, פעולות תרבות ועוד. תכניות אלו 

מעצימות ותומכות בחיזוק חוסנם של ילדים ונוער בסיכון ומותאמות לצרכיהם. שיתוף פעולה 
בין קידום נוער לתחום הקהילה באגף, מאפשר הרחבה של המענים והתוכניות הניתנים לנוער 

 קידום נוער.מנותק ב
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 עקרונות היחידה לקידום נוער

בני נוער מנותקים להשלים את השכלתם לתעודות פורמאליות, ל עזרה  – השלמת השכלה
 לרבות בגרויות עיוניות וטכנולוגיות.

הכנת הנוער לעולם התעסוקה העתידי כולל: פיתוח ראיית  - הכנת הנוער לעולם העבודה
תעסוקה עתידית, הכשרות לעיסוקים, פיתוח מסוגלות תעסוקתית, הקניית מיומנויות וחוויית 

 עבודה מוצלחת.

הכנת הנוער לשירות צבאי או אזרחי תוך שילובו בתוכניות  - הכנת הנוער לשירות צבאי/אזרחי
 בקהילה.למעורבות חברתית והתנדבות 

בפעולות  חיזוק מעורבותם של בני הנוער בקהילה תוך שילובם - מנהיגות ותרומה לקהילה
 התנדבות ותרומה לקהילה.

 

   היל"התוכנית קידום נוער 

)השכלת יסוד ולימודי השלמה( פועלת במסגרת תחום קידום נוער במשרד  תכנית היל"ה
החינוך ומופעלת על ידי רשת "עתיד". התכנית פועלת ברחבי הארץ במסגרת היחידות לקידום 

 נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער.
רמלית התכנית מיועדת לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפו

 לצורך השלמת השכלתם. 
ביסודה של תכנית היל"ה מונחת השקפת עולם הרואה בהשכלה כלי למוביליות חברתית 

בתוך היחידה לקידום פועלת תוכנית היל"ה ואמצעי לשילוב נורמטיבי בחברה הישראלית. 
 12השלמת השכלה של בני הנוער, מכוונת ליישום חוק לימוד חובה עד סיום הנוער ומטרתה 

את היחידה  ם בוגרים פעילים ומועילים בחברה.שנות לימוד ומסייעת לבני הנוער במעבר לחיי
 ורשומים בקידום נוער זההתלמידים ה מדריכות חינוך. 2 ותחתיה עובדותרכזת מורן עמר מ
 חינוך. למבנה ה סמוךהלומדים במבנה התאטרון הישן התלמידים שלהם.  החינוכי מוסד ה

, אבל )לימודי ליבה( נוער משולב בלמידה פעילה עיוניתקטגוריות:  2בתוך המחלקה ישנם 
ת ת ובהתאמה אישית ובגרות לפי יכולממתואמת עם מורים מיוחדים, לימוד בצורה מצומצ

גיוס לצה"ל, תעסוקה ומיניות. : כגון ונושאי לימוד שלא קיימים בבית ספר רגיל התלמיד
 2 -ור בתחום ובהנחיה של רכזת ההשכלה מורן עמורים המוכשרים הלימודים מתבצעים ע"י מ

 המדריכים: אשר שאשא וחביב כהן.

 מתוך ראיה זו נבנו במסגרת התכנית מספר מסלולי לימוד להשלמת תעודה: 

 שנות לימוד  8-מסלול לקראת קבלת תעודה ל •
 שעות לימוד  9-מסלול לקראת קבלת תעודה ל •
 שנות לימוד  10-מסלול לקראת קבלת תעודה ל •
 שנות לימוד.  12מסלול לקראת תעודת  •
 מסלול בגרות. •
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 תהליך קליטת תלמיד ליחידה לקידום נוער:

 שמוצו האפשרויות לשיבוצו במסגרות. הפניית התלמיד נעשית באמצעות הקב"ס בלבד ולאחר 1
 חינוכיות אחרות.    

 

 מנפיק הפנייה לקידום נוער. ההפניה סוקרת את כלל התוכניות והתהליכים עבור  . הקב"ס2
 התלמיד, כולל תעודות לימודיות, אבחונים ודו"ח תפקוד מהמוסד החינוכי האחרון.    

 

 ההפניה עוברת לידי המנהלת היחידה לקידום נוער.. 3
 

 . התלמיד מוזמן לראיון בליווי הוריו, הקב"ס והגורמים המטפלים הקהילה 4
 )ביה"ס/שפ"ח/מש"ח(.    

 

 . הורי התלמיד מבצעים הרשמה ללימודים במסגרת היחידה לקידום נוער ולתלמיד משוייך 5
 טיפול.-מדריך חינוך    

 

 ת )היל"ה(.. התלמיד עובר תהליך קליטה לתקופת ניסיון ומותאמת לו מערכת שעו6
 

         ישובית )ועדת תכנון ומעקב(  . במידה והתלמיד משתף פעולה, עולה התלמיד בפני ועדת תו"ם 7
 הכוללת נציג של משרד החינוך.    

 

   . תלמיד שנקלטת בועדת תו"ם, באחריות הקב"ס לבצע גריעה של התלמיד מול ביה"ס לטובת 8
 היחידה לקידום נוער.    
 

 קידום נוער –קשרי רווחה 

בעבר היחידה לקידום נוער הייתה כפופה לאגף הרווחה בעיר והתקיימה אוריינטציה טיפולית 
כיום היחידה לקידום ע"י העסקת עו"ס נערים, אשר טיפל גם בנוער נושר שאינו לומד בהיל"ה. 

אגף החינוך בעיר וההפעלה מתבצעת דרך רשת החינוך "עתיד". נוצר "ואקום" נוער כפופה ל
מקבלים ליווי של עו"ס ונחשבים "נושרים" ללא  והם אינםלתלמידים שנושרים מתוכנית היל"ה 

 מענה סוציאלי.
 

הצריך בנוער  רווחה והם אמורים לטפלנוער בסיכון לאגף הבתי הספר מפנים  לטענת הקב"סים
רק נערים ונערות של קידום נוער יכולים לקבל . , אך הרווחה מפנה לקידום נוערסוציאליטיפול 

עם  ונערות כאשר רוצים לשלב את הטיפול בנערים; ות השירותים מהמחלקה לנוער וסיכוןא
 -קיים עו"ס נערים רק בכמו כן,  אגף הרווחה, נתקלים בקשיים של טיפול איטי מצד הרווחה.

 נוער.בולא  מטפלים במשפחותונה מספיק על הצרכים. רוב העו"סים משרה וזה לא ע 75%

 

 באחריות אגף הרווחה

, הנמצאים 25-14השירות מיועד לנערים וצעירים בגילאי  – השירות לנוער וצעירים .1
 בדרגות שונות של ניתוק מהחברה ואשר אינם מצויים במסגרת כלשהי.

 

ולנשים  21-13השירות נותן מענה לנערות בגילאי  – שירות טיפול בנערות וצעירות .2
 הנמצאות במצוקה כלשהי עקב מינן. 

 
12-ונה על צרכים של ילדים ונוער בגילאים השירות ע –מפתנים  –השירות לשיקום נוער  .3

שהמסגרות החינוכיות הקיימות אינן מסוגלות לקדמם ופולטות אותם. במרכז  15
יומי ומיועד -טיפולי-הפעילות נמצאים המפתנים. "מפתן" פועל כמוסד שיקומי

 לשיקומם הכולל של בני הנוער שנשרו מכל מערכת חינוכית כולל חינוך מיוחד.
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  כתבי אישום כנגד הורים

ו מעולם כתבי אישום כנגד הורים אשר ילדיהם מוגדרים כנושרים או בעירייה לא הוגש

שאינם  , להוריםשימועים טרם הגשת כתב אישום ו ע"י היועץ המשפטי לעירייהערכמנותקים. נ

 . 5/6/2017, 5/6/2017, 12/2/2017, 9/5/2016: בתאריכיםשולחים את ילדיהם למערכת החינוך 
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 מסקנות והמלצות

 – 5של תלמידים בגילאי  למניעת נשירה פועלת נשירה ומניעת סדיר לביקור המחלקה .1
חברתית המסכנת את התפתחותם ואת יכולתם לממש את -החיים בסביבה כלכלית, 18

 .זכויותיהם על פי האמנה לזכויות הילד
 

 כתה סיום ועד מגן חובה לימוד חוק של ליישומו לדאוג אחראים הסדיר הביקור קציני .2
 התלמידים לנוכחות לדאוג המוסד מנהל אחריות) סדירה נוכחות לוודא תפקידם. ב"י

 אחר ובקרה טיפול, מעקב, החינוך וכן באיתור ממערכת תלמידים נשירת ומניעת( במוסד
 רגשיים או חברתיים ,לימודים קשיים עם מתמודד אשר החינוך במערכת תלמיד כל

 .החינוכית במסגרת בתפקודו ביטוי לידי הבאים
 

 סדיר לביקור המחלקה מטרות .3
 

       למוסד שייכות שיחושו כך, בסיכון נערים/הילדים של התפתחותם את לקדם 3.1
  ויהיו משמעותית למידה-דעת ירכשו, חיים כישורי ירכשו, לומדים   הם בו החינוך      
 .עצמית מסוגלות תחושת בעלי      

 
 (, ה"היל) פורמלית השכלה לרכישת החינוך ממסגרות שנשרו נוער בני לקדם 3.2
 .בקהילה והתנדבות ולמעורבות התעסוקה לעולם הכנתם      

 
 .ילדיהן את המכילות כמערכות, בסיכון נערים/הילדים משפחות את להעצים .33

 אוכלוסיית היעד .4

 הנם תלמידים אשר הופנו לקבלת סיוע ושירותים ש 18 - 5בגילאי  נוער בסיכון 4.1
 טיפוליים ביחידות לקידום נוער שברשויות המקומיות.-חינוכיים      

 
 שנשרו ממערכת החינוך ואינם  81-12בגילאי בני נוער  -  "מנותקים"בני נוער  4.2
  במסגרת חינוך פורמאלית כל שהיא.משובצים       

 

  הוצאו מביתם לומדים במסגרות של החינוך המיוחד, אשר  12-12בגילאי  נוערבני  4.3
 מוסדות בצו בית המשפט, ולומדים במסגרות ייחודיות כגון: בתי סוהר, בתי מעצר,       
 .מרכזי חרוםוחסות הנוער       

לעיר שדרות לשנת הלימודים  נתוני סטטוס תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים .5
 תלמידים לומדים במסגרות  89למידים מטופלים ע"י הקב"סים. מתוכם ת 268 תשע"ח:

חינוכיות  מחוץ לעיר שדרות כגון: בתי ספר אקסטרנים, מסגרות חרדיות, "שער הנגב", 
תלמידים  179 -"גורמי חוץ",  ו -"כפר סילבר" וכו' וכן  בתי ספר מקצועיים המוגדרים כ

 בשדרות.מקבלים מענה בתוך מערכת החינוך בעיר 
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 לשנת עיר החינוך ב המטופלים ע"י הקב"סים בתוך מערכתתלמידים  179מתוך             
 : הלימודים תשע"ח            

 
  שנים, 15.4ים  מהתקיף הכללי ע"ש גויטרויט, גילם הממוצע תלמיד 77.  5.1

 תלמידים  הפסיקו ללמוד.   10מתוכם         
 

 תלמידים  3שנים, מתוכם  15.4גילם הממוצע תלמידים מהמקיף הדתי,  23. 5.2
 ללמוד.הפסיקו         

 
 שנים, כולם  11.4תלמידים  מבית הספר היסודי "עטרת אסתר", גילם הממוצע  10. 5.3
 לומדים.       
 

 תלמיד  1שנים,  906הממוצע תלמידים מבית הספר היסודי "הרוא"ה", גילם  25. 5.4
 הפסיק  ללמוד.       

 

 שנים, כולם  8.5תלמידים  מבית הספר היסודי "תורני חדש", גילם הממוצע  4. 5.5
 לומדים.          
 

 שנים, כולם  9.7תלמידים  מבית הספר היסודי "יסודי התורה", גילם הממוצע  13. 5.6
 לומדים.        

 
 שנים, כולם לומדים. 7.0הספר היסודי "שקמים", גילם הממוצע תלמידים  מבית  9. 5.7

 
 שנים, כולם  9.9תלמידים  מבית הספר היסודי "מדעים אלון", גילם הממוצע  2. 5.8

 לומדים.       
 

 שנים, כולם לומדים. 20.1תלמידים  מבית הספר "הדר", גילם הממוצע   2  .5.9
 

 שנים, כולם לומדים. 10.3היסודי "גיל" גילם הממוצע תלמידים  מבית הספר  14. 5.10
 

 -בנים ו 168 , בשנת הלימודים תשע"ח מטופלים ע"י הקב"סיםהתלמידים  268מתוך  .6
 בנות. 100

 
תלמידים  85 בשנת הלימודים תשע"ח,, יםקב"סה ם ע"ימטופליהתלמידים  268מתוך  .7

 .אינם אינטנסיבים 183 -אינטנסיבים ו
 

בשנת  ,התלמידים המטופלים במסגרות החינוכיות בתוך העיר שדרות 179מתוך  .8
 הפסיקו ללמוד.תלמידים  14 הלימודים תשע"ח,

 
תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מחוץ לעיר שדרות ובמסגרות גורמי חוץ,  85מתוך  .9

 .אחוזי נשירה 33% -תלמידים הפסיקו ללמוד, המהווים כ 28 בשנת הלימודים תשע"ח, 
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 נתונים לעיר שדרות לשנת הלימודים תשע"ו: .10
בתי ספר  

נתונים לעיר 
 שדרות

בתי ספר 
נתונים 
 ארציים

גני ילדים 
נתונים לעיר 

 שדרות

גני ילדים 
נתונים 
 ארציים

  44  12 מוסדות
מספר 

 תלמידים
3,074  1,273  

מספר עובדי 
 הוראה

662  150  

  44  133 מספר כיתות
ממוצע 

תלמידים 
 בכיתה

23.2 25.6 28.9 25.9 

עלות תלמיד 
 בממוצע

25,883.00 ₪ 18,520.00  ₪ 17,897 ₪ 14,050.00  ₪ 

 
תשע"ו הלימודים ממוצע התלמידים בגני הילדים בשנת  עולה כי 10מתוך הטבלה בסעיף  .11

 25.9תלמידים בכיתה,  עולה על ממוצע התלמידים לכיתה בארצי העומד על  28.9הינה 
 ביחס לכלל ארצי.לכיתה תלמידים בכיתה, כלומר צפיפות גבוהה 

 

בממוצע בהשוואה לרמה  ות רגילות בתי הספרמספר תלמידים בכית .12
 :תשע"ו -לשנות הלימודים תשע"ד המחוזית והארצית

 

שנת 
 הלימודים

מספר  
 תלמידים

בממוצע 
 לעיר

 שדרות

מספר 
תלמידים 

בממוצע 
 מחוז דרום

מספר 
תלמידים 

בממוצע 
 ארצי

 28.0 27.2 25.3 תשע"ד

 28.0 27.1 24.9 תשע"ה

 27.9 27.0 24.5 תשע"ו

 

עולה כי מספר התלמידים הממוצע בכיתה רגילה בשדרות קטן  12מתוך הטבלה בסעיף  .13
ממספר  13% -יותר מספר התלמידים הממוצע בכיתה במחוז הדרום וקטן בכ 10% -בכ

 התלמידים הממוצע לכיתה  רגילה בארצי.
 

שיעור  1.5%לעומת  1.6%אחוז נשירה לעיר שדרות בשנת הלימודים תשע"ו עמד על   .14
 נשירה ארצי. 

 
שיעור  80.4%לעומת   82.3%אחוזי התמדה לעיר שדרות בשנת הלימודים תשע"ו עמד על  .15

 התמדה ארצי.
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מר יהודה אביטן, ועל פי נתונים  קיימה הביקורת שיחה עם הקב"ס 4/12/2017בתאריך  .16
 3,069, מתוך 2016בשנת מהפיקוח המחוזי של הקב"סים, עולה כי  שהתקבלו לידיו

 נשירה. 0.62%תלמידים המהווים  19נשרו  )לא כולל גנים( תלמידים לעיר שדרות
 

מחושב כמסיימי יב' במחזור מתוך סך התלמידים שהתחילו את  שיעור התמדה .17
החינוך של העירייה והיו צפויים לסיים אותו.  לא נכללים בחישוב לימודיהם במסגרות 

תלמידים שקפצו כיתה, תלמידים שעזבו את הארץ, תלמידים שעזבו את העיר, תלמידים 
 זהות ישראלית ותלמידים שאינם אזרחי ישראל. תשנפטרו , תלמידים שאינם בעלי תעוד

 
תכנית מנ"ע )מניעת נשירה  -עכשיו  נשירה מניעת - ע"מנ תכנית -תקצוב קב"סים  .18

בפועל(, הינה תוכנית יחודית המופעלת ע"י הקב"סים ומיועדת לטיפול בתלמידים 
הנמצאים בסיכון גבוה לנשירה, תוך בניית תוכנית אישית המותאת לצרכיו של התלמיד 

התוכנית מפעילה חונכים אשר משמשים כ"אח ובשיתוף צווותי ההוראה בבתי הספר. 
ומעלה ובעלי יכולת להעניק תשומת לב ותמיכה לילדים ומכונות להקדיש  18בני גדול", 

להם לפחות שעתיים שבועיות לאורך זמן.  החונכים צריכים להיות בעלי יכולות לשלב 
דרכי עבודה הן בתחום הגברת ההצלחה הלימודית ובהתייחסות רגשית לצרכי 

מנהלי בתי הספר, הקב"סים התלמידים. החונכים מקבלים ליווי מקצועי באמצעות 
וגורמים מקצועיים נוספים. התוכנית פועלת בבתי הספר היסודיים בעיר ועל פי הצורך 

תלמידים  20 -גם עבור תלמידים נושרים. התוכנית חונכת ומלווה בעיר שדרות כ
 ובמתכונת של חניכה אישית.

 
חלקה לביקור סדיר הינה במימון אגף א' חינוך לילדים ונוער בסיכון הממנ"ע התוכנית  .19

עלות שכר ברוטו לחונך   .2017לשנת ₪  43,847בעלות של ומניעת נשירה משרד החינוך 
 ₪. 84ולמורה ₪  60הינה 

 
 

של חברת "נגב ערבה" שהתקבלה בעירייה  1674קיימת חשבונית מספר  2017בשנת  .20
ם של העירייה עבור פרויקטים ארציי 47551, עבור הזמנה מספר 1/5/2017מתאריך 

כולל מע"מ. חשבונית התשלום שהוגשה ע"י חברת נגב ערבה הינה ₪  43,846בחינוך ע"ס 
כללית, אינה מפרטת כמה תלמידים קיבלו שעות חונכות ואינה מציינת האם השעות 
ניתנו ע"י חונכים או מורים. הדיווח על החשבונית מתבצע ע"י הקב"סים עד סוף שנת 

ם הקב"ס, שם המחנך/מטפל/פסיכולוג וכו', שם . בדו"ח ביצוע מפורט הכולל: ש2017
 התלמיד כולל ת.ז., תקופת הביצוע, שעות הביצוע ועלותן.

 
 סדיר ביקור קצין במשרת המשרד להשתתפות המשאבים הקצאת -שכר קב"סים  .21

 לתקן ביחס הארצי מהממוצע נמוך סים"הקב מספר בהן לרשויות עדיפותניתנת ב
 הנושרים מספר אמדן על המתבססת נוסחה פי על נקבעת העדיפות .שאושר

על ורמה בפו ארציים לשיעורים בהתאם החינוך ודרג המגזריםבכל  הפוטנציאליים
 סוציואקונומית של הרשות המקומית .
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 טבלת ריכוז שכר קב"סים .22
 

שכר קב"סים  שכר קב"סים
תקבולים 

 ממשרד החינוך 

 שכר קב"סים
 תשלומים עירייה

 יתרה / )גרעון(

 (274,303.07) 590,935.79 316,632.72 2016שנת 
לא  2017שנת 
 סופי

308,564.42 599,060.23  (290,495.81) 

 (332,000.00) 809,717.00 477,000.00 צפי 2018שנת 
    
    

שרביט ויעקב אסולין,  שולם שכרם של הקב"סים: יהודה אביטן, סוניה 2016בשנת  .23
 .2016האחרונים עזבו את תפקידם בסוף שנת  2 –כאשר ה 

 
 אשר הורים כנגד אישום כתבי מעולם הוגשו לא בעירייה -  הורים כנגד אישום כתבי .24

 שימועים לעירייה המשפטי היועץ י"ע נערכו. מנותקים או כנושרים מוגדרים ילדיהם
 החינוך למערכת ילדיהם את שולחים שאינם להורים, אישום כתב הגשת טרם

 . 5/6/2017, 5/6/2017, 12/2/2017, 9/5/2016: בתאריכים
 

 .לנתח את נתוני התלמידים המטופליםאין ברשות הקב"סים מערכת ממוחשבת היכולה  .25
מחלקה לביקור סדיר אמצעים טכנולוגיים לצורך להעמיד לרשות המלצת הביקורת 

בסיכון, מעקב אחר תלמידים הנמצאים בתוכניות התערבות ביצוע מיפוי תחום נוער 
 . שונות וברצף הסיכון

 
ביחידת הקב"סים אין ממונה ישיר האחראי על עבודת הקב"סים כיחידה אחת, ואין   .26

המלצת הביקורת למנות מתוך הקב"סים  מזכירה שתיתן שירותי משרד לכל המחלקה.
 לשירותי מזכירות. מנהל ישיר שיארגן את עבודת המחלקה וכן לדאוג

 
בעבר היחידה לקידום נוער הייתה כפופה לאגף הרווחה בעיר והתקיימה אוריינטציה  .27

. כיום טיפולית ע"י העסקת עו"ס נערים, אשר טיפל גם בנוער נושר שאינו לומד בהיל"ה
היחידה לקידום נוער כפופה למאגף החינוך בעיר וההפעלה מתבצעת דרך רשת החינוך 
"עתיד". נוצר "ואקום" לתלמידים שנושרים מתוכנית היל"ה ואינם מקבלים ליווי של 

המלצת הביקורת לתגבר את כ"א בתחום  עו"ס ונחשבים "נושרים" ללא מענה סוציאלי.
היל"ה ומהיחידה לקידום נוער, על מנת שיקבל ליווי הסוציאלי לנוער הנושר מתוכנית 

 .18של עו"ס סוציאלי עד גיל 
 

עבור "כיבוי שרפות". לא קיים טיפול רוב הבעיות המטופלות ע"י  הקב"סים הינם  .28
המלצת הביקורת להוסיף תקני קב"סים שעיקר עבודתם מניעתי עקב חוסר בכ"א. 

ך בעיר והלומדים במסגרות החינ תעסוק מניעה ופיתוח תוכניות מניעה לתלמידים
 ומחוץ לעיר.

 
לחינוך מערכת החינוך העל יסודי בעיר הינה עיונית. חסרים בתי שספר בעיר שיתנו מענה  .29

המלצת הביקורת הינה לפתח מקצועי לנוער אשר אינו יכול להיות במסגרות עיוניות. 
לתלמידים, אשר מענה  על מנת לתבתוך התיכונים העיוניים בעיר מקצועיות מגמות 

מנתק לעיר, דבר המקשה עליהם פיזית ו נאלצים כיום ללמוד במסגרות חינוכיות מחוץ
 .אותם מהמסגרת החברתית והקהילתית בעיר

 
רווחה וקיימת דרישה –הקב"סים מפנים את התלמידים המטופלים למועדוניות חינוך  .30

 הדרישה נובעת מכך למועדוניות.תלמידים הנמצאים בהמתנה להיכנס  45 -של עוד כ
על  קיימים הרבה צרכים של תלמידיםההורים עברו משברים בגלל המצב הבטחוני וש
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לפתוח עוד מועדוניות שיתנו המלצת הביקורת  רקע של בעיות רגשיות עקב המלחמה.
מענה למספר רב יותר של  תלמידים הזקוקים לתמיכה וסיוע במסגרת המועדוניות, 

להפעלת מועדוניות משותפת לאגף שחר במשרד החינוך ומשרד  ע"י הגשת בקשה
 הרווחה.

 
תלמידים מכיתה ז' ומעלה הלומדים במערכת החינוך בתוך העיר, אינם מתקבלים  .31

גם תלמידי חינוך מיוחד והם מגיעים לטיפול הקב"סים, כמוהם  מפאת גילם מועדוניות
לדעת הביקורת יש צורך לספק לתלמידים אלו מענה ופעילות שלומדים מחוץ לשדרות. 

 לשעות אחה"צ.
 

 מקדמים . הקב"סיםהקב"סים העלו בפני הביקורת מצב של  חוסר מענה לנוער החרדי .32
חינוך  המטרה הינה השגתסיכון.  למניעת מצבמרכז העשרה לנוער חרדי  בימים אלו 

בעיר עלת ופיום כ .טיוליםלנוער חרדי ע"י מתן שירותי: חוגים, פעילות ותי פורמלי בל
 ילדים מהמגזר החרדי לא מקבלים מענה 144. בלבד בשבוע פעם מועדונית "יד אליעזר" 
המלצת הביקורת לעירייה לקדם את מרכז ההעשרה לנוער  .צבמסגרת העשרה אחה"

 ולהפעילו בכל ימות השבוע, על מנת לתת מענה לכלל הנוער הרוצה בכך. החרדי
 

שעות נוספות למרות ששעות ביקורי תוספת בגין מקבלים  םהם אינ טוענים כי הקב"סים .33
. בזוגות על מנת לא להיות לבד בבתי המטופליםהבית הם לרב אחה"צ, והם יוצאים 

עות נוספות והם עובדים על לטענת הקב"סים לא מאושר להם שעות כוננות ולא ש
לדעת הביקורת על העירייה לבדוק טענה זו ובמידת הצורך  חשבונם וללא תמורה.

לשקול תוספת שעות נוספות וכוננות לקב"סים על מנת לתגמל אותם עבור עבודתם 
 בפועל.
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 רישוי צוברי גז מוטמנים
 

מבקרת העירייה תלונה מתושבים  המתגוררים בפרויקט התקבלה במשרד  21/5/2015בתאריך 
(, למרות 4משעול ניל"י, על כך שהעירייה העניקה לחברת בניה קבלנית אישור אכלוס )טופס 

שהחברה הציבה צובר גז מוטמן בסמוך לבתי מגורים בניגוד לתוכנית שהוגשה לעירייה למתן 
 היתר הבניה.

 
התלונה נבדקה על ידי הביקורת ואכן נמצא כי בפרויקט משעול ניל"י הוטמן צובר גז ללא היתר 

 (."משרד התמ"ת"בניה וללא אישורי משרד הכלכלה התעשיה )להלן הדו"ח: 
 

לאור התלונה והסכנות הקיימות בהטמנת צוברי גז ללא היתר בהיותו חומר נפיץ ובעיקר לעיר 
רי רקטות מסיבי, בחנה הביקורת את הנושא והעלתה את שדרות הנתונה בעת הסלמה לי

 ממצאיה.
 

"( בישול גז" גם מכונה, מעובה פחמימני גז) מ"הדו"ח מתייחס לצוברי גז מוטמנים מסוג גפ
 החקלאי, הביתי במגזר ומאור חימום, לבישול ומשמש, הייצור בתהליך גולמי מנפט מופק

ם משווק כמעט לכל בית אב בישראל לצורכי בישול והסקה, ומגיע לצרכני הגפ"מוהתעשייתי. 

 מיליון 2-כ בישראל כיום  .באמצעות מערכת מרכזית באמצעות מיכלים מטלטלים )בלוני גז( או
 . גז חברות 38-וכ גז צרכני

 
הגופים האמונים על אישורי הטמנת הצוברים בטרם הגעתם לאישור בועדה המקומית של 

 וניציפאלית הינם:הרשות המ
 
    בטיחות) הגז חוק מתוקף האחראי, לאומיות לתשתיות[ והמים האנרגיה] המשרד. א

 . ובמתקניו בגז הטיפול בטיחות על וכן בגז העוסקים רישוי על, 1989-ט"תשמ(, ורישוי     
 
 (, ת"התמ משרד: להלן) והתעסוקה המסחר התעשייה במשרד העבודה על הפיקוח אגף. ב

 ז"התשל(, נפט אחסנת) עסקים רישוי תקנות מתוקף לצוברים הטמנה אישורי הנותן     
     -1976 . 

 
  חוק פי על, מסוים מנפח לצוברים רעלים היתר לתת שבסמכותו, הסביבה להגנת המשרד. ג

 (, ופטור סיווג) המסוכנים החומרים ותקנות, 1993-ג"התשנ, המסוכנים החומרים    
 .  1996-ו"התשנ    
 

טון שעיקרם באזור  10בסמכותו לתת היתרים לצוברי גז מוטמנים מעל  -משרד האנרגיה 
 חובת חלה, 1995-ה"התשנ (,רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי בצו ב 2.1 סעיף פי התעשיה.  על

-ט"התשמ(, ורישוי בטיחות) הגז בחוק כהגדרתה עצמית לצריכה למעט, גז אחסון על רישוי
 שאינו מתקן לרבות, עצמית לצריכה המשמש גז מתקן(, 1 סעיף) תוספת, הגז חוק פי על. 1989

 :מאלה אחד בו ונתקיים המשתמש בבעלות
 
 .מגורים באזור נמצא והוא טונות 10 על עולה אינו הכולל המרבי קיבולו .א
 
 .חקלאות או תעשייה באזור נמצא והוא טונות 20 על עולה אינו הכולל המרבי קיבולו .ב

  
 באזור טונות 20 על והעולה, מגורים באזור טונות 10 על העולה בקיבולת גז צוברש מכאן

רישיון עסק  במקום בא אינו משרד האנרגיה אישור .עסק רישיון טעון, חקלאות או תעשייה
 המוסמכת. הרשות מאת

 
אישור התקנת צובר גפ"מ  -  והתעסוקה המסחר התעשייה במשרד העבודה על הפיקוח אגף

טון גז לצובר וברובה הינה  10 -ניתן ע"י משרד הכלכלה והתעשייה עבור צריכת גז הפוחתת מ
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עבור צרכנים פרטיים. ההיתר ניתן על גבי טופס המפרט את מספר התוכנית ותאריך התוכנית, 
בר: עילי/תחתי מספר שם המבקש, מיקום הטמנת הצובר לפי שם רחוב, גוש וחלקה, סוג הצו

 המוסמכת. הרשות היתר בניה מאת במקום בא אינו זה אישורהצובר ונפח הצובר.  
 

טון  10טון גז ולכן רוב צוברי בגז מעל  10בארץ כמעט ולא קיימים בניינים הדורשים מעל 
 מונחים באזורי התעשייה וניתנים באישור משרד האנרגיה והתשתיות ונתונים לפיקוחם.

 
 חוקי להתקנת צוברי גז מוטמניםהבסיס ה

 
 , אספקת גז בבניינים.1970-. תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל1
 
 .2003-ג"תשס(, טבעי גז מיתקני רישוי) והבניה התכנון . תקנות2
 
 .2016-ו"תשע(, בנייה רישוי) והבנייה התכנון . תקנות3
 
 .1967-ז"תשכ(, היתר הטעונים ושימוש עבודה) והבניה התכנון . תקנות4
 
 בניינים.  המשרתים גז צוברי רישוי ,8/1/2004מתאריך  1/2004. חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5
 
 .1/12/2005מתאריך   8/2005' מס הפנים משרד ל"מנכ . חוזר6
 
 (. 2003 -ג"התשס) מצומצמת לעבודה היתר והבנייה התכנון . תקנות7
 
 .1954-ד"תשי, העבודה על הפיקוח ארגון . חוק8
 
 .1965-ה"תשכ, והבניה התכנון . חוק9
 
 

 להלן החוקים:
 

, אספקת גז בבניינים 1970-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל
 קובעות כי: 

 "חלק כ': אספקת גז בבנינים
 2003-( תשס"ג3הגדרות תק' )מס' 

 –בחלק זה  20.00
 2010-(  תש"ע3תק' )מס' 

 )נמחקה(; –"בנין מגורים"  
 גפ"מ(; –)להלן, בחלק זה גז פחמימני מעובה שמיועד לבישול ולהסקה  –"גז"  
קרקעי או מכל טמון, -קרקעי, מכל תת-מכל מיטלטל או מכל נייח, מכל על –"מכל גז"  

מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ(:  – 1חלק  158כהגדרתם בתקן ישראלי ת"י 
 (;1חלק  158ת"י  –מאגרים )להלן 

גז וצינורות אספקה מערכת לאספקת גפ"מ הכוללת מכל  –"מערכת לאספקת גז"  
 מהמכל לדירות בבנין;

 מערכת לאספקת גז שמשמשת מספר יחידות דיור; –"מערכת לאספקת גז מרכזית"  
 .1954-כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד –"מפקח עבודה"  

 
 2003-( תשס"ג3איסור התקנה ושימוש בחלל נמוך תק' )מס' 

אבזרים לצריכת גז אסורה בחלל שמפלס רצפתו נמוך התקנה ושימוש במכשירים ו 20.01
 ממפלס פני הקרקע שמסביבו.

 
 2003-(  תשס"ג3התקנה על פי תקנים תק' )מס' 

 מערכת לאספקת גז לבנין, לרבות מערכת לאספקת גז מרכזית, על מכליה, מיתקניה 20.02
 ואבזריה, תותקן על פי התקנים הישראלים, כמפורט להלן:

 ;1חלק  158ת"י  (1)
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 .158ת"י  (2)
 

 2003-( תשס"ג3מערכת אספקת גז בבנין מגורים תק' )מס' 
 בבנין מגורים תותקן מערכת לאספקת גז. )א( 20.03

 יחידות דיור או יותר תותקן מערכת לאספקת גז מרכזית. 6מגורים שבו  בבנין )ב( 
התקנת מערכת לאספקת גז או מערכת לאספקת גז מרכזית לענין פרט זה אינה  )ג( 

 מחייבת התקנת מכל מיטלטל.
 

 2003-( תשס"ג3מערכת אספקת גז בבנינים אחרים תק' )מס' 
כת לאספקת גז, ובלבד שבבנין, שבו השטח בבנין שאינו בנין מגורים תותקן מער )א( 20.04

יותקנו מכלי גז נייחים, אלא אם כן פטר המהנדס  –מ"ר  1,000הכולל המותר לבניה עולה על 
 מהצורך בהתקנת המכלים מטעמים הנוגעים לאופי השימוש בבנין.

מ"ר,  1,000-בבנין שאינו בנין מגורים ושבו השטח הכולל המותר לבניה קטן מ )ב( 
הנדס לחייב את בעל ההיתר להתקין מכלי גז נייחים מטעמים הנוגעים לאופי השימוש רשאי המ

 בבנין.
 

 2003-( תשס"ג3פטור מחובת התקנת מערכת לאספקת גז תק' )מס' 
מצא המהנדס, לאחר שנועץ במפקח עבודה, כי התקנת מערכת לאספקת גז  )א( 20.05

ת בעל ההיתר מחובת התקנת מערכת בבנין עלולה ליצוק סיכון בטיחותי, יפטור המהנדס א
 אספקת הגז.

שוכנעה הועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי בבנין לא ייעשה שימוש  )ב( 
 במערכת לאספקת גז, רשאית היא לפטור את בעל ההיתר מחובת התקנת מערכת לאספקת גז.

 
 2003-(  תשס"ג3התקנת צנרת גז בבנין תק' )מס' 

 התקנה סמויה ונגישה.בבנין תותקן צנרת גז ב 20.06
 

 2003-( תשס"ג3איסור התקנת צנרת גז בקירות מקלט או חדר מדרגות מוגן תק' )מס' 
 לא תותקן צנרת גז בקירות מקלט או בקירות חדר מדרגות מוגן. 20.07

 
 2003-( תשס"ג3ארון למוני גז תק' )מס' 

בארון תשתית ממתכת  יותקנו –מוני גז שמותקנים בכל קומה בבנין או בכניסה אליו  20.08
: ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך 4376ארון גז( המתאים לתקן הישראלי, ת"י  –)להלן 

 (.4376ת"י  –בנינים )להלן 
 

 2003-( תשס"ג3חובת בדיקת מערכת לאספקת גז תק' )מס' 
, תיבדק בידי מעבדה 20.02מערכת לאספקת גז, לרבות התקנתה לפי פרט  )א( 20.09

 –: התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם 1205.7ותקן ישראלי, ת"י  158תאם לת"י מאושרת בה
 מערכות גז.

נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי המערכת לאספקת הגז, או אופן התקנתה,  )ב( 
, תמסור המעבדה המאושרת 4376או ת"י  158, ת"י 1חלק  158אינם בהתאם להוראות ת"י 

 בעה ימים.הודעה על כך לועדה המקומית, בתוך ש
 מבקש ההיתר ימסור לועדה המקומית את חוות דעתם של האחראי לבקורת )ג( 

ומתכנן המערכת לאספקת הגז בנוגע לממצאי המעבדה המאושרת וכן את הוראותיהם לתיקון 
 הליקויים שנמצאו, לפי הודעת המעבדה המאושרת.

 
 2003-(  תשס"ג3אישור מפקח עבודה תק' )מס' 

לא יותקן מכל נייח למערכת לאספקת גז לפי תקנות אלה אלא באישורו של מפקח  20.10
 עבודה".
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 2003-תקנות התכנון והבניה )רישוי מיתקני גז טבעי(, תשס"ג
 

 תוקפו של היתר
 . )א( תוקפו של היתר להקמת מיתקן גז הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו, ואולם רשות 20

הרישוי לגז רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת היתר לחמש שנים, אם שוכנעה             
 כי  

 היקפו או מורכבותו של ההיתר מחייבים זאת.            
 

 )ב( החלטת רשות הרישוי לגז בענין היתר תיחשב כבטלה בתום שנתיים מהיום שבו נמסרה       
 ור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר.למבקש הודעה על איש            

       
 )ג( תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה.      

  
 )ד( הוחל בעבודה על פי ההיתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר,        

 תחדש רשות הרישוי לגז את ההיתר על פי בקשת בעל היתר, מדינת ישראל או מי שמונה            
 מטעמה לענין זה, בתנאי שאין מניעה בדין לחדשו.           

 
 בטל ההיתר, אך רשאית רשות  –)ה( לא הוחל בעבודה בתוך שנה אחת מיום הוצאת ההיתר      

 ל דעתה, ולפי בקשת בעל ההיתר, המדינה או מי מטעמה, לחדשו.הרישוי לגז, לפי שיקו          
 

 )ו( תוקפו של היתר מחודש לפי תקנת משנה )ה( הוא לשנה.     
 

 )ז( לא יחודש היתר יותר מפעמיים אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי לגז שאופייה המיוחד     
 הבניה מחייב חידוש נוסף להיתר. של         

 
 תיקון) 2002-ב"תשס(  58' מס תיקון)  גז מיתקני , רישוי1965-ה"תשכ, בניהוה התכנון בחוק

 ו קובע כי:119, סעיף 2015-ו"תשע( 105' מס תיקון) 2015-ה"תשע(, שעה הוראת 103' מס
 

 למעט(, גז מיתקן – זה בסעיף) הטבעי הגז משק בחוק כהגדרתו גז מיתקן להקמת היתר(  א) "
 מיושב שתורכב טבעי גז למתקני הרישוי רשות בידי יינתן, עליהם חל ה119 שסעיף גז מתקני

 הועדה ומהנדס המחוז מתכנן, ראש היושב יהיה והוא ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ראש
 חברי את למנות דין לפי שמוסמך מי; )הדגשה מ"ג( הגז מיתקן נמצא שבתחומה המקומית

 ממלא להם למנות רשאי, המקומית הוועדה מהנדס למעט, טבעי גז למתקני הרישוי רשות
 ממלא לו למנות רשאי המקומית הוועדה מהנדס שהוא הרישוי רשות חבר; יותר או אחד, מקום
 הרשויות לחוק 6 בסעיף כאמור התנאים בו שמתקיימים ובלבד, יותר או אחד, מקום

 .1992-ב"התשנ(, מקומית רשות מהנדס) המקומיות
 
 מתקני של הרישוי דרכי בדבר תקנות יתקין, הכנסת של הכלכלה ועדת באישור, האוצר שר(  ב) 

 שאם ובלבד, אלה הליכים לענין שיחולו והמועדים כאמור מיתקנים של הרישוי הליכי, גז
 את נתנה לא טבעי גז למתקני הרישוי ורשות, כאמור לתקנות בהתאם להיתר בקשה הוגשה

 הגז מיתקן להקמת היתר ניתן כאילו יראו, הבקשה הגשת מיום ימים 60 בתוך החלטתה
 .לבקשה" בהתאם
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 2016-תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו

הראשית  טופס מקוון הכולל את כל הפרטים שנמסרו בבקשה להיתר לרבות התכנית –""היתר" 
 והודעת מכון הבקרה כי הבקרה נמצאה תקינה;

 
 בקשה להיתר

הבקשה להיתר תיערך לפי התכניות, ההנחיות המרחביות, תנאים הכלולים במידע להיתר, לתכן .30
 הבנייה, והוראות אחרות לפי כל חיקוק, החלות על המקרקעין".

 
 הוראות משרד הפנים בחוזרי מנכ"ל

 
קובע   בניינים המשרתים גז צוברי רישוי ,8/1/2004מתאריך  1/2004הפנים חוזר מנכ"ל משרד 

 בחוק כמשמעו, עבודה מפקח של באישורו אלא לאספקת גז למערכת נייח מיכל יותקן "לאכי:
 ".1954 –על העבודה התשי"ב  הפיקוח ארגון

 
 

  המקומית הועדה על" כי:, נקבע 1/12/2005מתאריך   8/2005' מס הפנים משרד ל"מנכ חוזר
 "אלה בתקנות המופיעות הדרישות על עונים בנייה היתרי אם לבדוק מוטלת האחריות

 .גז אספקת בתחום לתקנות בהתייחס
 
 

להלן עיקרי ההוראות בנושא אספקת גז  1/12/2005מתאריך  8/2005בהתאם לחוזר מנכ"ל 
 1970 –לבניינים בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 

 הינם:
 
 . חל איסור על התקנת מכשירים ואביזרים לצריכת גז בחללים נמוכים ואיסור להשתמש בהם.1
 
 מערכת אספקת גז על פי תקנים ישראליים מתאימים.. חובת התקנת 2
 
 . פירוט הדרישות ממערכת אספקת גז בבניין מגורים ובניינים אחרים, כולל פירוט אפשרויות  3

 הפטור השונות.    
 
 . חובת התקנת צנרת הגז בבניין בהתקנת סמויה ונגישה ואיסור על התקנה בקירות מקלט 4

 ובחדר מדרגות מוגן.    
 
 . הוראות בדבר מיקום ארונות מונה הגז, ובדבר התאמת ארון הגז לתקן הישראלי.5
 
 . חובת בדיקה מערכת אספקת הגז ע"י מעבדה מאושרת.6
 
 . צורך באישור מפקח של משרד התמ"ת להתקנת מיכל נייח.7
 
 

  קבלת היתר מאפשרות ( 2003 -ג"התשס) מצומצמת לעבודה היתר והבנייה התכנון תקנות
  ומהיר בהליך מקוצר קיים בניין ליד או קיים בבניין המבוצעות מצומצמות לעבודות בנייה
  המקוצר ההליך במסגרת נייח )צובר גז( ייכלל גז מיכל התקנת כי, מורות אלה תקנות. יותר

 .מצומצמת לעבודה היתר ל"הנ והמהיר
 
קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות  בניה בבנין – "עבודה מצומצמת""

 ;2המפורטות בתקנה 
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 עבודה מצומצמת .2

כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות 
אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או 

 בבטיחותו:

 אנטנות כהגדרתו בחלק י' שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;התקנת מיתקן ל (1)

 התקנת מובלים לכבלים או כבלים למיתקן תקשורת כהגדרתם בחלק י'  (2)

 שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;             

 הצבת קולטים ודוד שמש; (3)

 סגירת מרפסת בתריסים, למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי  (4)

 תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(,             

 ;1992-התשנ"ב            

 התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה; (5)

 התקנת מיתקן גז במכל נייח; (6)

 מטר; 1.50דר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על בניית ג (7)

 התקנת מצללה; (8)

 התקנת סוכך עונתי; (9)

 ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו; (10)

 מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה מסוג מסתור, ובתנאי שייבנה בהתאם  (11)

 יתר תנאיו חלק ו' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להת להוראו             

 ;1970-התש"לואגרות(,              

 התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר; (12)

 הקמה או הצבה של מחסן טרומי פריק; (13)

 קילו  50וולטאי על גג מבנה קיים בהספק שאינו עולה על -התקנת מיתקן פוטו (14)

 ;למבנהואט              

  אנכית למיתקן של חובבי רדיו או אנטנת תיל למיתקן של חובביהצבת אנטנה       ( 15)

 ;".רדיו              

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו"

 –השירות(, שמתפקידו  –יוקם שירות פיקוח על העבודה )להלן  .1

העבודה והשר הטיל על השירות, בהודעה לפקח על קיום כל חיקוק שביצועו בידי שר  (1)
 שפורסמה ברשומות, את הפיקוח על קיומו;".
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 1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 ועדה מקומית"

 ועדה מקומית(. –לכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבניה )להלן  .17
 

 ידי הועדה המקומית -ביצוע החוק על

הועדה המקומית ושל כל רשות מקומית במרחב תכנון הכולל מתפקידה של  )א( .27
 תחום של יותר מרשות מקומית אחת להבטיח את קיומן של הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו.

מקום שקיימת ועדת משנה לתכנון ולבניה חייבים בביצוע כאמור גם הועדה  )ב( 
 המקומית וגם ועדת המשנה".

 
( 101)תיקון מס'  1988-(  תשמ"ח26עבודות טעונות היתר )תיקון מס' חוק התכנון והבניה 

 2015-הוראת שעה(, תשע"ה 103)תיקון מס'  2014-תשע"ד

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות  )א( .145"
 יתר:הרישוי המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי הה

 התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה; (1)

 

 1981-( תשמ"א17)תיקון מס'  1978-( תשל"ח9)תיקון מס' 

הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון  (2)
 בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

 –בפסקה זו 

שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או  –"שינוי פנימי" 
בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו 
פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או 

 ידות הדיור;את מספרן של יח

חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת  –"דירה" 
 למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

 

ל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכ (3)
 הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית.

 
 2014-( תשע"ד101תיקון מס' 

לא יינתן היתר אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר  )ב( 
ההנחיות  –ד )בחוק זה 145מתאימים לתכניות, להנחיות המרחביות שנקבעו לפי סעיף 

 ( ולהוראות אחרות לפי חוק זה, החלות על הקרקע או הבניין הנדונים".המרחביות
 
 

 
 גז צובר להתקנת כי, הינה ל"הנ מהחוקים והתקנות העולה המסקנה - הערת הביקורת

 . הוצאתו בבניה קיימת לשם מקוצר מסלול ואף נקבע בנייה היתר נדרש
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 מתן היתר בניה להטמנת צוברי גז

 ובניה לתכנון המקומית הוועדה ידי על שניתן והבנייה כאישור התכנון בחוק מוגדר בנייה היתר
 חיצוני שינוי או תוספת במקרקעין וכל בשימוש שינוי או הריסה או/ו בניה של עבודת לביצוע
 קיים. לבניין

 
 מצורף אליו שאושרה הבקשה של כללי מילולי תיאור המכיל עיקרי מסמך הבניה הנו ההיתר
 מספר ובצירוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ידי על חתום( גרמושקה) הבקשה של תשריט
 .ההיתר

 
 בשימוש שינוי: הבאים במקרים תחול בניה היתר לקבל חובה כי קובע והבניה התכנון חוק

, פרגולה, גדר הקמת, מקורה חניה לדוגמה .בניין הריסת או הקמת, הקיים להיתר ביחס בנכס
 בצנרת או הבניין של בקונסטרוקציה שפוגעים פנימיים בנייה, שינוים תוספת, סככה

 בשימושים תשתיות, שינוי הנחת, חפירות, דרך של סגירה או סלילה, דרך המשותפת, התווית
, 'וכו שלטים, ניידים מבנים, מכולות, פריק מחסן העמדת, זמני מבנה קיים, הצבת להיתר ביחס

 עמודי, יונים שובך כגון פעוטים מבנים גם וכוללת רחבה בהגדרה בחוק שמוגדר כפי מבנה כל
 .וכו' תמרורים, חשמל
 תשתיות ולהנחת חפירות לביצוע, דרך של סגירה או סלילה, סימון לצורך היתר נדרש בנוסף

 
 חייב גז , צובר1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל   והבנייה התכנון תקנות י"עפ

 כנספחים לבקשה המצורפות ובמפות בתוכניות הגז מערכות את ולסמן לציין וישבנייה  בהיתר
 .הבנייה להיתר

 
 בתוספת' כ בחלק ובמסגרתן נכתב. ל"הנ העיקריות לתקנות תיקון פורסם 2003 אוגוסט בחודש

 צריכה גז לאספקת מערכת כי התקנת, היתר בין בבניינים גז באספקת העוסק לתקנות השנייה
 מתקנים: שנושאו ,התקנים מכון של 158' מס י"ת הישראלי בתקן לקבוע בהתאם להתבצע

 מאגרי של להתקנה הוראות הקובע צוברים(  )קרי מ( מאגרים")גפ מעובים פחמימניים לגזים
 נקבע חובת וכןבבניינים(  מרכזית באספקה )לרבות לצריכה עצמית המשמשים, קבועים מ"גפ

 משרד של עבודה באישור מפקח צורך יש מאושרת וכי מעבדה י"ע גז אספקת מערכת בדיקת
 בתקנות משלים תיקון פורסם . בנוסףנייח גז מיכל ת להתקנת"תמ ותעסוקה מסחר התעשייה
 .המצבית במפה שקיימת ככל משותפת גז מערכת ציון :שעיקריו גז אספקת לעניין העיקריות

 .העבודה איתור במפת נייחים או מטלטלים גז מכלי לאחסנת מקומות ציון
 
 

  צוברים על אחראי מי
ברמה הארצית מעורבים הגופים הבאים על מתן אישורי הטמנת צוברי גז: משרד האנרגיה,  

מוניציפאלית מעורבים גופים נוספים  משרד התמ"ת והמשרד להגנת הסביבה. ברמה הרשותית
 הגורמים כגון אגף ההנדסה, מחלקת רישוי עסקים, רשות הכבאות וחברות הגז. טיפול

 על ופיקוח  גז, מתן רישיונות עסק לצוברי בנייה היתרי הינם בהנפקת  הגז בצוברי העירוניים
 והבנייה. התכנון תקנות פי
 

מאשרת בקשה עקרונית להטמנת צוברי גז בטרם קבלת היתר הבניה ומתנה את  רשות הכבאות
 אישורה באישור משרד התמ"ת וכל הוראות החוק החלות לעניין זה.

 
, 1995-ה"התשנ (,רישוי טעוני עסקים)פועלת בהתאם לצו רישוי עסקים  מחלקת רישוי עסקים

(, ורישוי בטיחות) הגז חוקב כהגדרתה עצמית לצריכה למעט, גז אחסון על רישוי חובת
 .1989-ט"התשמ

 
, ואמור 1965-ה"פועל בהתאם לחוק התכנון והבניה  תשכ באגף ההנדסה הבנייה על הפיקוח

ההיתר ויש ברשות מבקש היתר הבניה את כל  פי על במיקומו נמצא אכן הגז לוודא שצובר
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 להגיש ההיתר מבקש נדרש גמר ותעודת 4 טופס לקבלת הבקשה האישורים לקבלתו ; ובמסגרת
 לתקנות השנייה בתוספת.  בתקן עומדת הגז שמערכת כך על אישור וביניהם, ואישורים טפסים
 לאספקת מערכת כי 20.09 בסעיף נאמר, כ חלק( ואגרות תנאיו, להיתר בקשה) והבנייה התכנון

 לא כי( 20.10 בסעיף) נאמר עוד.  158 ישראלי לתקן בהתאם מאושרת מעבדה ידי על תיבדק גז
 עבודה. מפקח של באישורו אלא גז לאספקת למערכת נייח מכל יותקן

 
 אינה מקפידה על קבלת  הבנייה באגף ההנדסה על לפיקוח המחלקה כי עולה מהביקורת

על הטמנת הצוברים כנדרש בתקנות, וגם במקרים שמתקבל אישור התמ"ת  אישור התמ"ת
 מאושרת ממבקש ההיתר,  המחלקה לפיקוח על הבניה בעירייה אינה מבקשת אישור מעבדה

 למתן התנאים אחד כי לציין יש  מערכות בגז כנדרש בתקנות של לתקן התאמה בדיקות לביצוע
." אינסטלציה, גז, אטימות, אבן, בטון לבדיקת מאושרת מעבדה עם חוזה: "הוא בנייה היתר

 כי הוא – גמר ותעודת 4 טופס למתן תנאים – בהיתר הרשומים המיוחדים התנאים בין כן כמו
וכן אין ביד העירייה .  ואינסטלציה, גז, אטימות, אבן, בטון לבדיקת אישור לאחר יינתן 4 טופס

כמו כן הפיקוח על הבניה מאגף ההנדסה אינו מוודא מידע מחברת הגז על הטמנת הצובר; 
 .שצובר הגז אכן נמצא במקומו גם במקרים שניתן ההיתר להטמנת הצובר למבקש ההיתר

 
אשר נותנת מענה לכלל תושבי העיר במכלי גז  "פז גז בע"מ"בעיר שדרות פועלת חברת גז אחת 

 הגורמים לידיעת מובאות לטלין )בלוני גז( ובצוברי גז מוטמנים. פעולות חברת הגז אינהמט
 לעירייה אין כל מידע על מספרם של הצוברים ולטיפולם ולכן הרלוונטיים העירוניים

 במסגרת לא גם היתר לקבלת פועלת הגז מצידה אינה חברת  המוטמנים )שהינם רבים מאוד(. 
 מצומצמת. לעבודה היתר בקשת

 
העירייה אינה מקבלת קריאות על בעיות גז בתחומה המוניציפאלי, כיון שאין לעירייה יכולת 
קליטה מסוג זה במערכת המוקד העירוני, לכן גם אין רישום של פניות ציבור בעניין זה.  לאור 

 רחבי העיר. כך לעירייה  אין מדד בבדיקה מול התושבים על בעיות גז על כל סוגיו הקיימות ב
 

 באחריות לא שזה בגלל כזאת אופציה במערכת לנו "איןתשובת מנהלת אגף לשירות התושב: 
 בנושא". פניות שהגיעו לי זכור לא פה שאני מאז. רישום אין לכן. הרשות

 
תפקידה של הרשות המקומית לפקח על כל הגורמים שנכנסים תחת תחומה ונותנים שירות 

 היתרי בניה להטמנת צוברים.לתושבים כולל מתן 
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 ביקורת היתרי בניה  להטמנת צוברי גז בבניה רוויה לעיר שדרות
 3 -הביקורת ערכה סקר מתן היתרי בניה  לבניה רוויה, עבור נכסים אשר קיבלו היתר בניה ב

שנים האחרונות, ובחנה האם הטמנת צוברי גז הוכנסה לתוכניות ההגשה של מבקשי ההיתר 
 ובמידה וכן האם הם צרפו אישור התמ"ת להטמנתם וכן אישורי מעבדה מוסמכת.

 
 להלן תוצאות הסקר:

 

שם 

 הקבלן

כתובת 

 מגרש חלקה גוש  הבניה

מס' תיק 

 בנין

תאריך מתן 

 ההיתר

מספר 

ישיבת 

 המשנה

תאריך 

ישיבת 

 המשנה

צובר גז 

בתוכנית 

 ההגשה

אישור 

משרד 

 הכלכלה

אישור 

 מעבדה

 אסום

בגין 

 לא לא כן 28/10/2015 2015011 14/12/2015 220781 244 103 1884 מנחם

 אסום

הטייסים 

 לא לא כן 28/10/2015 2015011 14/12/2015 220754 226 14 1881 1

י.ר.ן 

בניה 

 בע"מ

הרב 

שלום 

משאש 

 לא כן כן 15/12/2014 2014011 14/06/2015 220799 14 33 2828 30

 אסום

נצח 

ישראל 

 לא לא כן 31/03/2015 2015005 30/08/2015 220833 24 33 2828 1

 אסום

נצח 

ישראל 

 לא לא כן 31/03/2015 2015005 30/08/2015 220832 505 33 2828 2

 י.ח דמרי 

בגין 

מנחם 

 לא לא כן 31/03/2015 2015005 13/10/2015 220820 503 33 2828 100

אליהו 

 לא לא כן 28/10/2015 2015011 25/07/2016 220685 210 14 1881 8ברלב  ובניו

א.מ 

הנדסה 

 בע"מ

בגין 

מנחם 

 לא לא כן 05/04/2016 2016003 28/06/2016 220924 504 33 2828 104

 י.ח דמרי 

הרב 

שלום 

משאש 

 לא לא כן 21/06/2016 2016006 27/09/2016 220941 13 33 2828 36

 י.ח דמרי 

הרב שך 

 לא כן כן 21/06/2016 2016006 27/09/2016 220938 16 33 2828 12

 י.ח דמרי 

הרב שך 

 לא כן כן 21/06/2016 2016006 27/09/2016 220939 15 33 2828 10

 י.ח דמרי 

הרב שך 

 לא לא כן 21/06/2016 2016006 27/09/2016 220940 17 33 2828 14

 אסום

נחל 

 לא לא כן 09/08/2016 2016008 01/01/2017 2016121 157 36 3209 1לכיש 

 אסום

נחל 

 לא לא כן 09/08/2016 2016008 09/01/2017 2016130 151 30 3209 2איילון 

דקלים 

בינוי 

ופיתוח 

ותעשיות 

 בע"מ

בן 

יהודה 

 לא לא לא 13/09/2016 2016009 17/01/2017 2016138 205 32 1899 11

 אסום

נצח 

ישראל 

 לא לא כן 31/03/2015 2015005 30/08/2015 220833 24 33 2828 1

 אסום

נחל 

 לא לא כן 09/08/2016 2016008 09/01/2017 2016130 151 30 3209 2איילון 
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שם 

 הקבלן

כתובת 

 מגרש חלקה גוש  הבניה

מס' תיק 

 בנין

תאריך מתן 

 ההיתר

מספר 

ישיבת 

 המשנה

תאריך 

ישיבת 

 המשנה

צובר גז 

בתוכנית 

 ההגשה

אישור 

משרד 

 הכלכלה

אישור 

 מעבדה

א.מ 

הנדסה 

 בע"מ

בגין 

מנחם 

 לא לא כן 05/04/2016 2016003 28/06/2016 220924 504 33 2828 104

אליה 

 לא לא כן 28/10/2015 2015011 25/07/2016 220685 210 14 1881 8ברלב  ובניו

 י.ח דמרי 

בגין 

מנחם 

 לא לא כן 31/03/2015 2015005 13/10/2015 220820 503 33 2828 100

 י.ח דמרי 

מרדכי 

 לא לא כן 21/06/2016 2016006 27/09/2016 220943 302 33 2828 2אליהו 

ג.נ 

 ניסנית

הרב 

משאש 

 לא כן כן 28/10/2015 2015011 14/12/2016 220878 18 33 2828 2

 
 

 מתוך הטבלה

השנים  3 -הטבלה מתייחסת לפרויקטים בבניה רוויה אשר קיבלו היתר בניה ב .1
 האחרונות.

 

 הגז צובר מיקום סימון על הקפדה פרויקטים יש 21 -פרויקטים שנבדקו ב 22מתוך  .2
 בתוכנית ההגשה )גרמושקה(.

 

 קיבלו היתר הטמנת צובר גז ממשרד התמ"ת. 4הפרויקטים שנבדקו, רק  22מתוך  .3

 

 20.09בכל הפרויקטים שנבדקו לא נמצאו אישורי מעבדה מוסמכת בניגוד לסעיף  .4
 בדיקת , חובת1970 –תש"ל בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, 

 .2003 –( תשס"ג 3מערכת אספקת גז תק' )מס' 

 

העירייה אינה מתנה את קבלת היתר הבניה בהמצאת אישור משרד התמ"ת להטמנת    .5
 בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(,   20.10צוברי גז. בניגוד לסעיף 

למערכת לאספקת גז לפי תקנות אלה "לא יותקן מכל נייח , הקובע כי: 1970-תש"ל
  בחוק כמשמעותו – התקנות פי על עבודה מפקח אלא באישורו של מפקח עבודה".

   .1945-ד"התשי, העבודה הפיקוח ארגון
 

   הגז צובר מיקום סימון מצד מגישי ההיתר על הקפדה ישנה כי עולה הביקורת מבדיקת .6
בתוכנית ההגשה, אך כאמור העירייה אינה מקפידה על הוראות חוק התכנון והבניה 

להמצאת האישורים הנדרשים ע"י משרד  1970 –)בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, תש"ל 
התמ"ת טרם הטמנת צוברי הגז ונותנת למבקשי ההיתר את היתר הבניה בניגוד 

 להוראות החוק.
 

צוברי הגז המוטמנים בעיר והאם קיימת קרבה  לעירייה אין נתונים לגבי כמות .7
 וסמיכות בין צוברים מוטמנים. 

 

נתונים חסרים של העירייה על צוברי הגז המוטמנים אמורים לזרום לעירייה בדרך  .8
שוטפת וממוחשבת ממשרד התמ"ת/מבקשי ההיתר/חברת הגז ועל העיריה לפעול על 

 מנת לקבל את הנתונים.
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ת לקבלת מידע על צוברים מוטמנים בעיר, לצורך הביקורת פנתה למשרד התמ" .9

של העירייה המתגבשת בימים אלו. המידע נחוץ הן  GISהטמעת המידע במערכת ה 
 לצורכים פיזיים של העירייה והן לאור מצבה הביטחוני של העיר.

 
 

 ביקורת היתרי בניה  למפעלים באזור התעשיה שדרות
טון שעיקרם באזור  10לצוברי גז מוטמנים מעל בסמכות משרד האנרגיה לתת היתרים 

 חובת חלה, 1995-ה"התשנ (,רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי בצו ב 2.1 סעיף פי התעשיה ועל
 גז והטמנתו. אחסון עסק על רישוי

 
הביקורת ערכה מדגם למתן היתרי בניה  ורשיונות עסק לצוברים מוטמנים, למפעלים באזור 

 המדגם: התעשיה, להלן תוצאות
 
 

 מדגם של הביקורת עבור מפעלים באזור התעשיה
 

 כתובת הבעלים שם הבעלים  שם המפעל

צובר גז 
בתוכנית 

 ההגשה

אישור 
משרד 

 הכלכלה
אישור 
 מעבדה

 
רשיון עסק 

 לצובר
לכיש 

 תעשיות
תעשיות לכיש 

 בע"מ
מבנה תעשיה 

 לא לא לא שדרות
 

 לא

 ספקטרוניס
מבנה תעשיה 

 לא לא לא באר שבע בע"מ
 

 לא
ר"צ פלסט 

תעשיות 
 בע"מ

צ פלסט -ר
 לא לא לא שדרות 11רומא  2007תעשיות 

 
 לא

ש.ק קל 
פורום 

 תעשיות
מבנה תעשיה 

 לא לא לא שדרות 63ניס  בע"מ

 
 לא

שירז 
תעשיות 

 כבלים
מפעל שירז 

 לא לא לא א.ת שדרות תעשיות

 
 לא

מפעל אורלב 
 תעשיות

ליגר מבנים 
 ע"מ

רמת  125ביאליק 
 לא לא לא גן

 
 לא

מור סיון 
תעשיות 

 בע"מ
מור סיון 

 לא לא לא שדרות 352ת.ד  תעשיות בע"מ

 
 לא

 אוסם בע"מ אוסם
 61ז'בוטינסקי 
 לא כן כן פתח תקווה

 
 לא

נגב טקסטיל 
 בע"מ

ליגר מבנים 
 בע"מ

תל  10קרמנצקי 
 לא כן כן אביב

 
 לא
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 מתוך הטבלה:
 
 מפעלים היו  בעלי היתר הטמנת צובר גז והגישו  2מפעלים באזור התעשיה שנבדקו רק  9מתוך  1

 מפעלים ותיקים שהגישו תוכניות להיתר בניה  ללא יתר המפעלים הינם  תוכניות להטמנה.    
 אישורי הטמנת צוברי גז. לאור כך אין באפשרות העירייה לדעת האם מפעלים אלו הינם בעלי    
 צוברים מוטמנים.   
 
 לעיל, כיון שהעירייה חסרת יכולת  לדעת האם במפעלי התעשיה מוטמנים  1. בהמשך לסעיף 2

 והעיקרית בעיר שדרות גז בע"מ הספקית היחידה -צוברי גז, עליה לפנות  לחברת פז    
 לצורך קבלת מידע.ולתעשיינים     
 
 ת מערכת גז בלחץ נמוך מאוד פנים . חברת "אוסם" קיבל את אישור משרד האנרגיה להתקנ3

    בצו ב 2.1 לחברת "אוסם" אין רישיון עסק להטמנת מערכת הגז, בניגוד לסעיף מפעלית    
 .1995-ה"התשנ (,רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי    
 
 מיכלי גפ"מ  2להקמת  15/8/2012בתאריך  . מפעל נגב טקסטיל קיבל אישור ממשרד התמ"ת4

 גלון כל אחד לפי תוכנית מצורפת. 1400מוטמנים בני קיבול     
 
 . הביקורת פנתה למשרד האנרגיה לקבלת מידע על מוטמנים באזור התעשיה, אך סורבה 6

 בטענה של מידע בעל חיסיון בטחוני.     
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 מסקנות והמלצות

התקבלה במשרד מבקרת העירייה תלונה מתושבים  המתגוררים  21/5/2015בתאריך  .1
בפרויקט משעול ניל"י, על כך שהעירייה העניקה לחברת בניה קבלנית אישור אכלוס 

(, למרות שהחברה הציבה צובר גז מוטמן בסמוך לבתי מגורים בניגוד לתוכנית 4)טופס 
על ידי הביקורת ואכן נמצא כי שהוגשה לעירייה למתן היתר הבניה. התלונה נבדקה 

בפרויקט משעול ניל"י הוטמן צובר גז ללא היתר בניה וללא אישורי משרד התעשיה 
והמסחר. לאור התלונה והסכנות הקיימות בהטמנת צוברי גז ללא היתר בהיותו חומר 
נפיץ ובעיקר לעיר שדרות הנתונה בעת הסלמה לירי רקטות מסיבי, בדקה הביקורת את 

 פחמימני גז) מ"ת צוברי גז.  הדו"ח מתייחס לצוברי גז מוטמנים מסוג גפנושא הטמנ
 ."( בישול גז" גם מכונה, מעובה

 

הגופים האמונים על אישורי הטמנת הצוברים בטרם הגעתם לאישור בועדה המקומית  .2
, לאומיות לתשתיות[ והמים האנרגיה] של הרשות המוניציפאלית הינם: המשרד

 וכן בגז העוסקים רישוי על, 1989-ט"תשמ(, ורישוי בטיחות) הגז חוק מתוקף האחראי
 המסחר התעשייה במשרד העבודה על הפיקוח ובמתקניו, אגף בגז הטיפול בטיחות על

 תקנות מתוקף לצוברים הטמנה אישורי הנותן(, ת"התמ משרד: להלן) והתעסוקה
 לתת שבסמכותו, הסביבה להגנת והמשרד 1976-ז"התשל(, נפט אחסנת) עסקים רישוי
, 1993-ג"התשנ, המסוכנים החומרים פי חוק על, מסוים מנפח לצוברים רעלים היתר

 .  1996-ו"התשנ (, ופטור סיווג) המסוכנים החומרים ותקנות

 

מוניציפאלית מעורבים גופים נוספים כגון אגף ההנדסה, מחלקת  ברמה הרשותית .3
הינם   הגז בצוברי העירוניים הגורמים רישוי עסקים, רשות הכבאות וחברות הגז. טיפול

 התכנון תקנות פי על ופיקוח  גז, מתן רישיונות עסק לצוברי בנייה היתרי בהנפקת
 והבנייה.

 

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר,  הבסיס החוקי להתקנת צוברי גז מוטמנים: .4
 רישוי) והבניה התכנון , אספקת גז בבניינים, תקנות1970-תנאיו ואגרות(, תש"ל

, 2016-ו"תשע(, בנייה רישוי) והבנייה התכנון , תקנות2003-ג"תשס(, טבעי גז מיתקני
, חוזר מנכ"ל 1967-ז"תשכ(, היתר הטעונים ושימוש עבודה) והבניה התכנון תקנות

 בניינים, חוזר המשרתים גז צוברי רישוי ,8/1/2004מתאריך  1/2004רד הפנים מש
 היתר והבנייה התכנון , תקנות1/12/2005מתאריך   8/2005' מס הפנים משרד ל"מנכ

 1954-ד"תשי, העבודה על הפיקוח ארגון (, חוק 2003 -ג"התשס) מצומצמת לעבודה
 .1965-ה"תשכ, והבניה התכנון וחוק

 

 גז צובר, 1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל   והבנייה התכנון תקנות בהתאם .5
 המצורפות ובמפות בתוכניות הגז מערכות את ולסמן לציין בנייה ויש בהיתר חייב

 .הבנייה להיתר כנספחים לבקשה

 

' כ בחלק ובמסגרתן נכתב. ל"הנ העיקריות לתקנות תיקון פורסם 2003 אוגוסט חודש .6
 מערכת כי התקנת, היתר בין בבניינים גז באספקת העוסק לתקנות השנייה בתוספת

 מכון של 158' מס י"ת הישראלי בתקן לקבוע בהתאם להתבצע צריכה גז לאספקת
 צוברים(  )קרי מ( מאגרים")גפ מעובים פחמימניים לגזים מתקנים: שנושאו ,התקנים

 )לרבות לצריכה עצמית המשמשים, קבועים מ"גפ מאגרי של להתקנה הוראות הקובע
 מעבדה י"ע גז אספקת מערכת בדיקת נקבע חובת בבניינים( וכן מרכזית באספקה

 ותעסוקה מסחר התעשייה משרד של עבודה באישור מפקח צורך יש מאושרת וכי
 לעניין העיקריות בתקנות משלים תיקון פורסם נייח. בנוסף גז מיכל ת להתקנת"תמ
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 ציון .המצבית במפה שקיימת ככל משותפת גז מערכת ציון :שעיקריו גז אספקת
 .העבודה איתור במפת נייחים או מטלטלים גז מכלי לאחסנת מקומות

 

 פי על במיקומו נמצא אכן הגז לוודא שצובר אמוריםבאגף ההנדסה  הבנייה על הפיקוח .7
מוודא שצובר הגז נמצא במקומו  אינוההיתר, בפועל הפיקוח על הבניה מאגף ההנדסה 

 גם במקרים שניתן ההיתר להטמנת הצובר למבקש ההיתר.

 

 טפסים להגיש ההיתר מבקש נדרש גמר ותעודת 4 טופס לקבלת הבקשה במסגרת .8
 לתקנות השנייה בתוספת.  בתקן עומדת הגז שמערכת כך על אישור וביניהם, ואישורים

 מערכת כי 20.09 בסעיף נאמר, כ חלק( ואגרות תנאיו, להיתר בקשה) והבנייה התכנון
 נאמר עוד.  158 ישראלי לתקן בהתאם מאושרת מעבדה ידי על תיבדק גז לאספקת

 מפקח של באישורו אלא גז לאספקת למערכת נייח מכל יותקן לא כי( 20.10 בסעיף)
 עבודה.

 

אישור התמ"ת על  אינה מקפידה על קבלת  הבנייה באגף ההנדסה על לפיקוח המחלקה .9
הטמנת הצוברים כנדרש בתקנות, וגם במקרים שמתקבל אישור התמ"ת ממבקש 

 מאושרת ההיתר,  המחלקה לפיקוח על הבניה בעירייה אינה מבקשת אישור מעבדה
 אחד כי ייןלצ מערכות בגז כנדרש בתקנות  יש של לתקן התאמה בדיקות לביצוע

, אבן, בטון לבדיקת מאושרת מעבדה עם חוזה: "הוא בנייה היתר למתן התנאים
 תנאים – בהיתר הרשומים המיוחדים התנאים בין כן כמו." אינסטלציה, גז, אטימות

, אבן, בטון לבדיקת אישור לאחר יינתן 4 טופס כי הוא – גמר ותעודת 4 טופס למתן
 וכן אין בידה מידע מחברת הגז על הטמנת הצובר..  ואינסטלציה, גז, אטימות

 

בעיר שדרות פועלת חברת גז אחת פז גז בע"מ אשר נותנת מענה לכלל תושבי העיר  .10
 מובאות במכלי גז מטלטלין )בלוני גז( ובצוברי גז מוטמנים. פעולת חברת הגז אינה

ירייה אין כל מידע על לע ולטיפולם ולכן הרלוונטיים העירוניים הגורמים לידיעת
 פועלת הגז מצידה אינה חברת  המוטמנים )שהינם רבים מאוד(.  מספרם של הצוברים

 מצומצמת. לעבודה היתר בקשת במסגרת לא גם היתר לקבלת

 

העירייה אינה מקבלת קריאות על בעיות גז בתחומה המוניציפאלי, כיון שאין לעירייה  .11
ירוני, לכן גם אין רישום של פניות ציבור יכולת קליטה מסוג זה במערכת המוקד הע

בעניין זה.  לאור כך לעירייה  אין מדד בבדיקה מול התושבים על בעיות גז על כל סוגיו 
 במערכת לנו "איןהקיימות ברחבי העיר. תשובת מנהלת האגף לשירות התושב: 

 זכור לא פה שאני מאז. רישום אין לכן. הרשות באחריות לא שזה בגלל כזאת אופציה
 בנושא". פניות שהגיעו לי
 

תפקידה של הרשות המקומית לפקח על כל הגורמים שנכנסים תחת תחומה ונותנים  .12
 שירות לתושבים כולל מתן היתרי בניה להטמנת צוברים. 

 

הדרישות של הועדה המקומית מגדירה את דרישות ההיתר ומחייבות את מקבל ההיתר  .13
והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(,  לבצע את העבודות בהתאם לתקנות התכנון

, לכן העירייה חייבת להקפיד על קבלת אישורים ממקבלי ההיתר עבור 1970 –התש"ל 
 הטמנת צוברי גז ואישורי מעבדה כנדרש בחוק.
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 מיקום סימון על הקפדה פרויקטים יש 21 -פרויקטים בבניה רוויה שנבדקו ב 22מתוך  .14
 ההגשה )גרמושקה(.הגז בתוכנית  צובר

 

קיבלו היתר הטמנת צובר גז ממשרד  4הפרויקטים בבניה רוויה שנבדקו, רק  22מתוך  .15
 התמ"ת.

 

 בניגוד מוסמכת מעבדה אישורי נמצאו לא בבניה רוויה שנבדקו הפרויקטים בכל .16
, 1970 – ל"תש(, ואגרות תנאיו, להיתר בקשה) והבניה התכנון בתקנות 20.09 לסעיף
 .2003 – ג"תשס( 3' מס' )תק גז אספקת מערכת בדיקת חובת

 

העירייה אינה מתנה את קבלת היתר הבניה בהמצאת אישור משרד הכלכלה להטמנת     .17
 בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(,   20.10צוברי גז. בניגוד לסעיף 

לפי תקנות אלה  "לא יותקן מכל נייח למערכת לאספקת גז, הקובע כי: 1970-תש"ל
  בחוק כמשמעותו – התקנות פי על עבודה מפקח אלא באישורו של מפקח עבודה".

   .1945-ד"התשי, העבודה הפיקוח ארגון
 

   הגז צובר מיקום סימון מצד מגישי ההיתר על הקפדה ישנה כי עולה הביקורת מבדיקת .18
בתוכנית ההגשה, אך כאמור העירייה אינה מקפידה על הוראות חוק התכנון והבניה 

להמצאת האישורים הנדרשים ע"י משרד  1970 –)בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, תש"ל 
התמ"ת טרם הטמנת צוברי הגז ונותנת למבקשי ההיתר את היתר הבניה בניגוד 

 להוראות החוק.
 

לעירייה אין נתונים לגבי כמות צוברי הגז המוטמנים בעיר והאם קיימת קרבה  .19
 וסמיכות בין צוברים מוטמנים. 

 

נתונים חסרים של העירייה על צוברי הגז המוטמנים אמורים לזרום לעירייה בדרך  .10
שוטפת וממוחשבת ממשרד התמ"ת/מבקשי ההיתר/חברת הגז ועל העיריה לפעול על 

 ים.מנת לקבל את הנתונ

 

הביקורת פנתה למשרד התמ"ת לקבלת מידע על צוברים מוטמנים בעיר, לצורך  .20

של העירייה המתגבשת בימים אלו.  המידע נחוץ הן  GISהטמעת המידע במערכת ה 
 לצורכים פיזיים של העירייה והן לאור מצבה הביטחוני של העיר.

 

 צובר הטמנת היתר בעלי  היו מפעלים 2 רק שנבדקו התעשיה באזור מפעלים 9 מתוך .21
 תוכניות שהגישו ותיקים במפעלים  הינם המפעלים שאר. להטמנה תוכניות והגישו גז

 האם לדעת העירייה באפשרות אין כך לאור. גז צוברי הטמנת ללא אשורי  בניה להיתר
 .מוטמנים בעלי צוברים הינם אלו מפעלים

 

דעת האם במפעלי התעשיה לעיל, כיון שהעירייה חסרת יכולת  ל 21בהמשך לסעיף  .22
גז בע"מ הספקית היחידה והעיקרית בעיר -מוטמנים צוברי גז, עליה לפנות  לחברת פז

 שדרות ולתעשיינים לצורך קבלת מידע.
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 מאוד נמוך בלחץ גז מערכת להתקנת האנרגיה משרד אישור את קיבל" אוסם" חברת .23
 2.1 הגז בניגוד לסעיף מערכת להטמנת עסק רישיון אין אוסם לחברת מפעלית. פנים

 .1995-ה"התשנ (,רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי בצו ב
 

 מיכלי 2 להקמת 15/8/2012 בתאריך ת"התמ ממשרד אישור קיבל טקסטיל נגב מפעל .24
 .מצורפת תוכנית לפי אחד כל גלון 1400 קיבול בני מוטמנים מ"גפ

 

 סורבה אך, התעשיה באזור מוטמנים על מידע לקבלת האנרגיה למשרד פנתה הביקורת .25
 .בטחוני חיסיון בעל מידע של בטענה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2017דו"ח מבקרת העירייה לשנת   
 

152 
 

 מערך הסעות תלמידים בחינוךהליך 
 

דצמבר  -במהלך החודשים נובמבר ערך הסעות תלמידים בחינוך בוצעה מעל ביצוע הליך ביקורת 
 , עבור שנת הלימודים תשע"ח.2017אוגוסט  - 2016ספטמבר תשע"ז ועבור שנת הלימודים ,  2016
 

 במהלך הביקורת בוקרו הנושאים הבאים: 

 

 קיום התקשרות תקינה עם הזכיינים. • 

 תקינות ביצוע ההסעות בפועל כולל אופן הפיקוח עליהן. • 

 בדיקת הליך ההתחשבנות עם הזכיינים. • 

 אופן הטיפול בליקויים שנמצאו. • 

 

 

 הביקורת לא בדקה את נושא בטיחות ההסעות. 

 

 

 סקירה כללית 
הביקורת נערכה במטרה לבחון ולבדוק את תקינות ביצוע ההסעות והתנהלות העירייה מול 

למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של  18/2014הזכיינים השונים בהתאם למכרז מס' 
 28/2015-תלמידים שפורסם על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, ומכרז מס' 

 . ("המכרזים"בדו"ח: להלן )דים ועובדי הוראה מתן שירותי הסעות לתלמי
 

ובה לתלמידים שבאזור הסעות התלמידים במערכת החינוך מסייעות ליישום חוק חינוך ח
בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. על פי חוזר המנכ"ל המרחק  מגוריהם אין

לפי גיל התלמידים, ואילו וק"מ בחינוך הרגיל  2-3המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה הינו מעל 
זכאים להסעה ללא קשר למרחק. חובת ארגון  3-21בחינוך המיוחד כל התלמידים בגילאים 

ת המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה, משרד החינוך אינו ההסעות וביצוען חלה על הרשו
נוטל חלק בארגון ההסעות ומשתתף במימונן בלבד בהתאם לשיעורי ההשתתפות שנקבעו בחוזר 

 -מהמנכ"ל. עקב המצב הביטחוני ובעקבות הוראות פיקוד העורף כל תלמיד אשר מרוחק ביותר 
התלמידים הזכאים משתמשים בהסעות. לפי  מטר זכאי להסעה. למרות זאת, בפועל לא כל 300

תלמידים השתמשו בהסעות.  -2,500דברי אחראית ההסעות בעירייה, נכון לתקופה המבוקרת, כ
משרד החינוך מתוקצב לפי כמות הזכאים ובסוף השנה מחזיר חלק מהתקציב לפי כמות 

 המשתמשים בפועל. 
 

ל תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי העירייה ומשרד החינוך מממנים במשותף את הסעותיהם ש
החינוך הרגיל. השתתפות משרד החינוך בעלויות הינה בהתאם לקריטריונים ושיעורים שנקבעו 
על ידו בחוזר מנכ"ל. בהסעות תלמידי החינוך המיוחד השתתפות המשרד מחושבת לפי העלות 

ם למספר היומית של מסלולי הנסיעה, ואילו בסוגי הסעות אחרים משתתף המשרד בהתא
  (."פר קפיטה")התלמידים 

 

כל נושא ההתחשבנויות מול משרד החינוך מתבצע עבור העירייה ע"י רו"ח פישמן, ולא נבדק 
 במסגרת הביקורת הנוכחית. 
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 מערך ההסעות בעירייה מופעל בשתי דרכים: 
 
 (."משכ"ל"הדו"ח: להלן ) החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי באמצעותהפעלה . 1
 ההסכם ביניהם, המשכ"ל מבצע עבור  העירייה התקשרה לפני מספר שנים עם המשכ"ל, ועל פי     

 ההסעות החל משלב ניהול המכרז לבחירת הזכיין, דרך  העירייה את כל ההליך של הפעלת     
   הביצוע בפועל של ההסעות ועד לשלב התשלום לזכיין. למרות זאת,  הפיקוח והבקרה על     
  שבוחרת את הקבלנים הזוכים, החוזים מול הזכיינים נחתמים מול העירייה,  העירייה היא זאת     
  ההסעות מוטלת על העירייה. המשכ"ל  התשלומים, והאחריות הכוללת על  העיירה מאשרת את    
 בגדר מסייע בלבד.     

 

  העירייה בעצמה מנהלת את המכרזים, אחראית בפועל על הפיקוח וההפעלה -הפעלה ישירה. 2
 ומבצעת את ההתחשבנויות והתשלומים לזכיינים.     
 
 

 תכנית הביקורת שבוצעה 

 

 חוזר מנכ"ל משרד בנושא הסעות תלמידים ועובדי הוראה  למוסדות חינוך רשמיים.  . סקירת את1

 

 מתן שירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה, ואת פרטי החוזים  28/2015-מכרז מס'  בדיקת . 2
 עם שני הקבלנים הזוכים: "טיולי שער  23/2/2016אשר נערכו ונחתמו בעיריית שדרות ביום     
 "ח.א. מוניות יאיר בע"מ". כולל כל הנספחים והתוספות. -"מ" והנגב בע    

 

 למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים שפורסם על ידי  18/2014מכרז מס'  בדיקת. 3
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ. שנחתם עם שני הקבלנים הזוכים: "טיולי     
 ות יאיר בע"מ". כולל כל הנספחים והתוספות. "ח.א. מוני-שער הנגב בע"מ" ו    

 

  שיחות ובירורים עם בעלי תפקידים בעירייה העוסקים בנושא מערך הסעות התלמידים יכת . ער4
 כולל מנהלת אגף החינוך, חשבת אגף החינוך, אחראית ההסעות ומנה"ח ספקים בעירייה.     

 

 נושא הסעות התלמידים בעיריית שדרות. שיחות ובירורים עם מנהל ההסעות במשכ"ל ביכת . ער5

 

 קיום מסמכים רשמיים מוועדת המכרזים בהם הודיעה הוועדה לקבלנים על זכייתם  יקת. בד6
 במכרז.     

 

 האם קיים חוזה נפרד עבור כל אחד מהזכיינים. יקה. בד7

 

 האם קיים הסכם חתום הכולל פירוט של תנאי ההתקשרות וחלוקת האחריות בין  יקה. בד8
 העירייה למשכ"ל.     

 

 מדגם לבדיקת התאמת חיובי הזכיינים לתנאי החוזה, לרבות תשלום לפי התעריף  יכת. ער9
 שנקבע, מספר המסלולים ומספר הימים שכל מסלול בוצע.     

 

 הזכיינים השונים כולל אופן הגשת החיוב ומנגנון בדיקת  הליך ההתחשבנות עם בדיקה האם. 10
 החיובים ואישורם.       

 

 האם קיים בעירייה מנהל הסעות/קצין בטיחות/בעל תפקיד אחר אשר אחראי על  דיקהב .11
 הפיקוח השוטף של ביצוע ההסעות.       

 

 . האם קיים הליך מנגנון פיקוח על ההסעות וכיצד הוא מתנהליקה . בד12

 

 האם קיים נוהל שמסדיר את הטיפול בזכיינים במקרים של הפרות חוזים. דיקה . ב13
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 האם קיים תיעוד של הפרות הזכיינים.  יקהבד. 14

 

  התאמה בין גובה הקנסות שניתנו לזכיינים לתעריפים בחוזה.יקת . בד15

 

 קיום תיעוד התלונות ואופן הטיפול בהן.  יקת. בד16

 

 שני קווי הסעות.  לבדיקת. ביקורת שטח 17

 

 דרך המשכ"ל -הליך בחירת הזכיינים וקיום התקשרות תקינה עם הזכיין
העירייה מעבירה למשכ"ל את מסלולי הנסיעה הדרושים ומשכ"ל מפרסם מכרז למאגר קבלנים 

כן, משכ"ל מעביר לעירייה את הצעות המחיר שעומדים בתנאי סף שנקבעו מראש. לאחר מ
 6%הנמוכות ביותר שהתקבלו עבור כל מסלול. כל הצעת מחיר כוללת תוספת עמלה בגובה 

המועברת למשכ"ל עבור תפעול המכרז. העירייה בוחנת את הצעות המחיר, בוחרת ומכריזה על 
למתן שירותי הסעים  18/2014הזוכים וחותמת איתם על החוזה. בדרך זו, בהתאם למכרז מס' 

ושירותי הסעות של תלמידים שפורסם על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 
 -2,300"גלים נרקיס גל הסעות בע"מ", אשר מסיעים כ-"טיולי שער הנגב בע"מ" ו -זכו שני קבלנים

 תלמידים, רובם שייכים לחינוך 
 רגיל. 

 

 ממצאים
 
 חתום הכולל את כל פרטי  נמצא כי עבור כל אחד משני הזכיינים שזכו במכרז קיים חוזה . 1

 ההתקשרות הנדרשים, לרבות תעריפי מסלולים. עם זאת, נמצא כי אין תאריך על החוזה     
 החתום.     

 

 העירייה לחברת משכ"ל, הכולל  נמצא כי אין מסמך מסודר ורשמי המסדיר את היחסים בין . 2
  הגדרות ברורות לגבי חלוקת האחריות ביניהם והתשלום למשכ"ל בעבור שירותיו. כך למשל,     

 נמצא כי באחריות העירייה לדאוג לקבל מהזכיין את כל המסמכים הדרושים, וזאת למרות     
 על ניהול המכרז.  שמשכ"ל אחראי    

 

 
  –הערת הביקורת 

 
  מול הקבלנים  להקפיד כי יופיע תאריך חתימה על החוזים הנחתמים . הביקורת ממליצה 1

 הזוכים.    
  

 לערוך הסכם רשמי מול המשכ"ל אשר יגדיר את היחסים . הביקורת ממליצה לעירייה 2
 והאחריות המשפטית בין הצדדים וכן את גובה ואופי התשלום בעבור שירותי המשכ"ל.     
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 דרך העירייה  -הליך בחירת הזכיינים וקיום התקשרות תקינה עם הזכיין
מתן שירותי הסעות לתלמידי ועובדי  – 28/2015העירייה בחרה להפעיל בעצמה את מכרז מספר 

הוראה שכן מדובר בחינוך המיוחד הדורש בעיקר הסעות של מוניות המסיעות מספר תלמידים 
מועט, כאשר לכל תלמיד צרכים מיוחדים משלו הדורשים גמישות רבה לשינויים במסלולים 

"ח.א מוניות יאיר בע"מ", אשר -"טיולי שער הנגב בע"מ" ו -שני קבלניםובזמנים. במכרז זכו 
 תלמידים, רובם מהחינוך המיוחד.  200 -כמסיעים 

 

 

 ממצאים:

 
 נמצא כי עבור כל אחד משני הזכיינים קיים מסמך רשמי בו וועדת המכרזים הודיעה על זכייתם . 1

 וכן פירטה את הקווים אותם זכו הזכיינים להפעיל.     

 

 "גלים נרקיס גל הסעות בע"מ" מעניק לעירייה שירותי ליווי להסעות מבלי -נמצא כי הזכיין.2
 השירות שייתן ועבור איזו תמורה, למרות שבפועל הוא שקיים חוזה חתום מולו הכולל פירוט    
   2,333בסך של (,  2016-2017)מפעיל עבור העירייה שירותי ליווי להסעות נכון לתקופה המבוקרת    
  לחודש, עבור מלווה אחד. המסמך היחיד שהביקורת קיבלה לידה הוא סיכום פגישה מיום ₪    
  לדעת הביקורת על לחודש. ₪  7,000ליוויים תמורת  3יבצע  בה סוכם כי הזכיין 3/11/2014 -ה   
 . רצוי להסדיר כל התקשרות שהיא על ידי חוזה חתום גדולים אף שלא מדובר בסכומים   

 

 

  נמצא כי עבור שני הזכיינים קיימים חוזים חתומים הכוללים את כל פרטי ההתקשרות . 3
 לרבות תעריפי ההסעות. על החוזים מופיעים תאריכי חתימה כנדרש.  הנדרשים,     

 

 

 ערוך חוזה מסודר מול הזכיין "גלים נרקיס לעירייה ל הביקורת ממליצה -הערת הביקורת 
  להסדרת ההתקשרות איתו, לרבות מתן השירותים, תקופת ההתקשרות,  גל הסעות בע"מ"

 תעריפי התמורה ותעריפי קיזוזים במקרים של הפרות מצד הזכיין. אין להסתפק בפרוטוקול 
  סיכום פגישה כחוזה מול זכיין.
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 בדיקת חיובי הזכיינים את העירייה 

מדגם של החיובים שהזכיינים הוציאו לעירייה עבור התקופה המבוקרת, הביקורת ערכה 
יוני -ו 2016נובמבר -. לצורך המדגם נבדקו חודשים אוקטובר2017עד אוגוסט  2016ספטמבר 

, עירייהכרטיסי שלושת הזכיינים והמשכ"ל שבספרי ההביקורת בוצעה ע"י בחינת . 2017
חשבוניות המס שהזכיינים המציאו לעירייה ואת דוחות הביצוע הכוללים פירוט המסלולים, כמות 

 הנסיעות ותעריף התמורה. 

 

 

 ממצאים:

 

 נמצאה התאמה מלאה בין תעריפי התמורה המופיעים בדרישת התשלום שהגישו הזכיינים . 1
 לעירייה לבין תעריפי התמורה המצוינים בחוזים שנחתמו עם הזכיינים.     

 

 לא נמצאו חיובים ו/או תשלומים בגין מסלולים אשר לא כתובים בחוזה  בין העירייה לזכיינים . 2
 וחר יותר. או בתוספות שנחתמו מא    

 

 נמצאה התאמה מלאה בין מספר ימי הלימוד במוסדות הלימוד השונים לבין החיובים שיצאו . 3
 תשלום בעבור עבודה שלא ביצע.  עבור כל קו בפועל. כלומר, הזכיין לא דרש ולא קיבל     

 

 

 הממצאים תקינים. אין המלצות בנושא. -הערת הביקורת 
 
 

 

 

 הליך ההתחשבנות עם הזכיינים 
מידע לגבי תהליך  הבלישיחות עם מנהלת חשבונות הספקים בעירייה וק הביקורת ערכה

כיצד מתקבלים החיובים מהזכיינים, כיצד הם נבדקים, מי הגורם  -ההתחשבנות עם הזכיינים
היא בונה נחתם,  הבודק ומי הגורם המאשר. מנהלת החשבונות הסבירה לביקורת כי לאחר שחוזה

מו כן, מסלולים, תעריף לכיוון, כמות מסלולים וכמות כלי רכב. כ ה על פי החוזה הכוללת:טבל
נגזרת )בכל חודש היא מקבלת עדכון מאגף החינוך לגבי מספר הימים שכל מסלול אמור לעבוד 

. מכאן נמצא כי קיימת התנהלות שונה בין זכיינים (של מספר ימי הלימוד במוסדות השונים
 שעובדים דרך משכ"ל ובין זכיינים שעובדים ישירות מול העירייה, כמפורט להלן: 

 

בסוף כל חודש מנהלת החשבונות מקבלת מהם דוחות ביצוע לגבי  -ם דרך המשכ"לזכיינים שעובדי
כל הנסיעות שהם ביצעו באותו החודש, ואז היא מבצעת השוואה בין דוחות הביצוע שהזכיינים 

 נסיעות, תעריפיםומשווה לפי הפרמטרים הבאים:  שהכינה מראשלבין דוחות הביצוע מסרו 
ת שדוחות הביצוע תקינים ותואמים את הכתוב בחוזה היא לאחר שהיא מוודא. מספר ימיםו

מעבירה אותם לגזבר לחתימה. לאחר חתימת ואישור הגזבר מנהלת החשבונות מחזירה את 
דוחות הביצוע המאושרים לזכיינים, שמעבירים אותם למשכ"ל שמשלם להם. לאחר מכן, 

 ימים.  45תשלום תוך המשכ"ל מוציא חשבון לתשלום לעירייה והעירייה מעבירה לו את ה

 

התהליך זהה לתהליך שפורט לעיל, למעט ההתנהלות  -זכיינים שעובדים ישירות מול העירייה 
מול המשכ"ל. כלומר, לאחר חתימת ואישור הגזבר העירייה מעבירה את התשלום ישירות 

 ימים.  45לזכיינים 
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 ממצאים:

 

 ה, הכוללת בדיקה כפולה על ידי שני בעלי נמצא כי הליך בדיקת החיובים מבוצע בצורה נאות. 1
 תפקידים שונים, כאשר אחד בודק והשני מאשר.     

 

 , נמצאה התאמה מלאה בין ניירות העבודה של מנהלת החשבונות מסלולים, ימים ותעריפים. 2
 הכתוב בחוזים.  לבין חשבוניות המס שהזכיינים הגישו ובין    

 

 "גלים נרקיס גל הסעות בע"מ", מפרטים כראוי -נמצא כי הזכיינים "טיולי שער הנגב בע"מ" ו. 3
 את הנסיעות שביצעו לרבות פירוט הימים בהם פעל כל מסלול.     

 

 "ח.א. מוניות יאיר בע"מ", לא מגיש פירוט של הימים בהם ביצע כל מסלול -נמצא כי הזכיין . 4
 ון מרוכז עם פירוט כמה פעמים בוצע כל מסלול. עניין זה מקשה ומסלול, אלה רק מגיש חשב    
 על בדיקה ואימות דרישת התשלום של הזכיין.     

 

 

 לדרוש מהזכיינים להוציא פירוט מלא הכולל את הביקורת ממליצה  –הערת הביקורת 
 ולצרפו לדרישת החיוב.  פעלום ההימים והתאריכים שב

 
 

 

 דרך משכ"ל -ביצוע הנסיעות בפועלאופן הפיקוח והבקרה על 
הביקורת בדקה האם קיים פיקוח שוטף על עבודת הזכיינים בכל ההיבטים של עמידה בתנאי 

ביצוע הנסיעות בזמנים הנדרשים, ביצוע המסלולים בשלמותם כולל כל  -המכרז השונים כמו
ידי הנהגים  תחנות הפיזור והאיסוף, ביצוע ההסעות ברכבים הראויים מכל הבחינות וכן על

שיחות עם מבקר ההסעות מטעם משכ"ל, הביקורת קיימה שאושרו, ביצוע הליוויים כנדרש ועוד. 
מבצעים ביקורות יזומות בשטח, באופן שוטף  מר שקד בן ישי. מהשיחות עמו התברר כי המשכ"ל

בכל חודש. במהלך ביקורות אלו הם מוודאים ובודקים כי הזכיין עומד בתנאי המכרז השונים. 
 לאחר כל ביקורת מפורסם דוח עם ממצאי הביקורת ועותק ממנו מועבר לעירייה. 

 

 ממצאים:

 

 בפרקי זמן תכופים. למרות זאת,  נמצא כי המשכ"ל מבצעים ביקורות שטח יזומות באופן שוטף. 1
 אין נוהל מוסדר המסדיר תקופה קבועה לביצוע הביקורת וכן כמות ביקורות דרושות בשנה.     
 הביקורת מאמינה שנוהל מסוג זה יסדיר את הליך הביקורת ויביא להתייעלות בביקורת וכפועל     
 יוצא מזה בשירות הניתן על ידי הזכיינים.     

 

 נמצא כי על אף שבמכרזי המשכ"ל מופיע שחובה על הקבלן להתקין מערכת צי רכב בכל . 2
 מקומות ומעלה, בפועל הוראה זו לא נאכפת, וכלל לא עושים שימוש במערכת  8הרכבים מסוג     
 זו, לדברי מבקר ההסעות של העירייה הוראה זו היא לא חובה, אלה רק אופציה, בכל מקרה     
 את המערכת לשימוש. לדעת הביקורת זו צריכה להיות הוראת חובה,  ם כן להכניסהם פועלי    
 שכן מדובר במערכת חשובה אשר בעזרתה ניתן לפקח באופן יעיל יותר על הזכיינים בכל זמן     
 נתון, ועל ידי כך להביא לשירות טוב יותר מצד הזכיינים שלא יאחרו ויבצעו את המסלולים     
 א דילוגים על תחנות. בשלמותם לל    
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 -הערת הביקורת 
 

 לערוך נוהל כתוב מול משכ"ל לגבי כמות ותדירות ביקורות השטח  . הביקורת ממליצה1
 שעל משכ"ל לבצע.     

 
 שהעירייה תדרוש במכרזים הבאים שתהיה חובה על הזכיינים להתקין . הביקורת ממליצה 2

 בכל הרכבים מערכת צי רכב, אשר בעזרתה ניתן לפקח ולדעת באיזה זמנים ההסעות יצאו,     
 האם הם ביצעו את המסלול בשלמותו על פי מה שסוכם וכן היכן ההסעות נמצאות בכל     
 זמן נתון.     
 
 
 

 הוצאות מערך ההסעות
 

להלן פירוט הוצאות מערך הסעות התלמידים של העירייה לשנת הלימודים תשע"ז )ספטמבר 
 ( לפי רישומי הנהלת החשבונות2017אוגוסט  – 2016

 
 תשלום דרך הפעלה ישירה בש"ח הזכיין

 המשכ"ל בש"ח
 סה"כ בש"ח

 2,628,280.00 2,040,236.00 588,044.00 טיולי שער הנגב בע"מ
 4,452,979.00 -- 4,452,979.00 יאיר בע"מח.א מוניות 

 362,463.00 335,586.00 26,877.00 גלים נרקיס גל הסעות בע"מ
 7,443,722.00 2,375,822.00 5,067,900.00 סה"כ:              

 
 

 דרך העירייה -אופן הפיקוח והבקרה על ביצוע הנסיעות בפועל
עבודת הזכיינים בכל ההיבטים של עמידה בתנאי הביקורת בדקה האם קיים פיקוח שוטף על 

ביצוע הנסיעות בזמנים הנדרשים, ביצוע המסלולים בשלמותם כולל כל  -המכרז השונים כגון
תחנות הפיזור והאיסוף, ביצוע ההסעות ברכבים הראויים מכל הבחינות וכן על ידי הנהגים 

עם חשבת אגף החינוך ועם  תרכה הביקורשאושרו, ביצוע הליוויים כנדרש ועוד. משיחות שע
אחראית ההסעות בעירייה עולה כי לא קיים פיקוח שוטף על הזכיין בכל הנושא של עמידה בתנאי 
המכרז. היועץ המשפטי של העירייה בודק בזמן המכרז שהזכיין עומד בכל התנאים במכרז, ולאחר 

ל בעיה מסוימת מגיע כאשר דיווח ע -מכן הפיקוח היחיד שנעשה הוא בדרך של "כיבוי שריפות"
לאחראית ההסעות ולחשבת אגף החינוך הן מטפלות בבעיה נקודתית. מעבר לכך, נמצא כי לא 
 קיימות בקרות יזומות וכי אין בעל תפקיד אשר אחראי על הפיקוח והביקורת של שירות ההסעות. 

 

 ממצאים:

 

  נמצא כי לא קיים מערך בקרה ופיקוח מוסדר, אשר אחראי על תקינות הביצוע השוטף של .1
 הזכיינים, כולל בדיקות האם כל הנסיעות מבוצעות בצורה תקינה על פי כל תנאי החוזה  עבודת   
 עליו התחייבו הזכיינים.    

 

   נמצא כי תפקיד מנהל ההסעות/ קצין הבטיחות של ההסעות לא קיים בעירייה ולמעשה הכל . 2
 נמצא באחריות אחראית ההסעות וחשבת אגף החינוך.     

 

 נמצא כי העירייה לא מבצעת ביקורות יזומות לבדיקת עבודת הזכיינים ועובדת בצורה של . 3
 מבחינת העירייה הכל תקין.  כל עוד לא מדווחות בעיות -"כיבוי שריפות"    

 

 נמצא כי במכרזי העירייה אין דרישה מהקבלן להתקין מערכת צי רכב, וכלל לא עושים שימוש . 4
 במערכת זו. לדעת הביקורת זו צריכה להיות הוראת חובה, שכן מדובר במערכת חשובה אשר     
   ניתן לפקח באופן יעיל יותר על הזכיינים בכל זמן נתון, ועל ידי כך להביא לשירות  בעזרתה     

 טוב יותר מצד הזכיינים שלא יאחרו ויבצעו את המסלולים בשלמותם ללא דילוגים על תחנות.     
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  -הערת הביקורת 
 
 כי העירייה תגבש נוהל בקרה ופיקוח על מערך ההסעות וכן תמנה גורם . הביקורת ממליצה 1

 מטעמה אשר יהיה אחראי על כל מערך הפיקוח על ההסעות.     

 
 העירייה תבצע בדיקות פתע יזומות בשטח באופן סדיר ושוטף, אשר  . הביקורת ממליצה כי2

 עמיד בזמנים, תקינות רכב -בהם תבדוק האם הזכיין עומד בכל תנאי המכרז כגון    
 המלווה וכיוצא בזה.  ההסעות, תקינות הנהג, תקינות    

 
 תדרוש במכרזים הבאים שתהיה חובה על הזכיינים להתקין  . הביקורת ממליצה כי העירייה3

 באיזה זמנים ההסעות   בכל הרכבים מערכת צי רכב, אשר בעזרתה ניתן לפקח ולדעת     
 בשלמותו על פי מה שסוכם וכן היכן ההסעות  ו את המסלול הם ביצע יצאו, האם    
 נמצאות בכל זמן נתון.     
 

 

 

 אופן הטיפול בהפרות של הזכיין
מכרז  והן במכרז של המשכ"ל 28/2015בחוזים שנחתמו מול הזכיינים, הן במכרז של העירייה מס' 

, נמצא כי קיים פירוט של התמודדות וטיפול בהפרות מצד הזכיינים, לרבות פירוט 18/2014מס' 
ערכה תעריפי קנסות/קיזוזים שבסמכות העירייה להטיל בגין כל סוג של הפרה. משיחות ש

עם עובדות אגף החינוך ועם מבקר ההסעות במשכ"ל, בכל מקרה של הפרה שנודע עליה  הביקורת
ות תלונות של הורים/מוסדות ואם באמצעות ביקורות שביצע המשכ"ל, הסמכות אם באמצע

וההחלטה האם, מתי וכיצד לטפל בהפרות של הזכיינים היא אך ורק של אגף החינוך בעירייה, וזה 
נכון גם לגבי המסלולים שמופעלים על ידי המשכ"ל. במקרה והוחלט לקנוס את הזכיין אגף 

שמוציא תעודת זיכוי בגובה הקנס שהוחלט. לדברי חשבת אגף  החינוך מודיע על כך למשכ"ל
החינוך לאחרונה הוחלט כי גם למשכ"ל תהיה סמכות לקנוס את הזכיינים וזאת בהתאם לממצאי 

 הביקורות שלהם. 
 
 

 ממצאים:

 

 נמצא כי לא קיים נוהל כתוב וברור כיצד לפעול לגבי כל סוג של הפרה, מתי לקנוס ומתי . 1
   להסתפק באזהרה. נמצא כי לא קיימת עקביות בטיפול בהפרות. משיחות עם עובדות אגף     
   2016החינוך עולה כי הכל נקבע לפי שיקול הדעת של מנהלת אגף החינוך. לדבריהם, נכון לשנת     
 העירייה לא הטילה קנסות ולא ביצעה קיזוזים לזכיינים אלא הסתפקה באזהרות בלבד, ואילו     
    במתן אזהרה והחל  עירייההוחלט בעירייה כי בגין הפרה ראשונה תסתפק ה 2017החל מ    
 מההפרה השנייה יוטל קנס.     

 

  בחודשים שנבדקו נמצא כי בגין ההסעות שמופעלות דרך העירייה לא הוטלו קנסות כלל. 2
 2017ויוני  2016נובמבר  -אוקטוברבחודשים     

 

    -נמצא כי בעקבות ריבוי תלונות על הפרות שונות בגין הזכיין "גלים נרקיס גל הסעות בע"מ". 3
 להפסיק את ההתקשרות עימו.  2017במהלך במאי  הוחלט    

 

 לא היו קנסות כלל,  2016-נמצא כי בהסעות שמופעלות דרך המשכ"ל באוקטובר . 4
 יחור של הסעה בהתאם למפורט בטבלהבגין א -₪  351היה קנס בסך של  2016-בנובמבר     
    לא נמצא פירוט במסמכים ₪.  -611ו₪  3,057בסך של  -היו שתי קנסות 2017שבחוזה. ביוני     
  מה הקנסות. לדעת הביקורת יש לפרט בחשבונית המס המועברת לזכיין את החשבונאיים בגין     
 נסיבה לקנס/הקיזוז לצד גובה הקנס/הקיזוז. משיחות עם מנהלת החשבונות של העירייה,     
 מקבלת תעודות זיכוי ללא פירוט בגין  עות בגין מה הקנסות. לדבריה, היאנמצא כי היא לא יוד    
 הקנס.     
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 נמצא כי אזהרות והזמנות לשימוע בגין הפרות של הזכיינים לא מופיעות כלל בחשבוניות המס . 5
 ואין להם כל תיעוד בהנהלת החשבונות של העירייה.     

 

   נמצא כי לא קיים תיעוד מסודר ומלא של תלונות ההורים ו/או המוסדות  שמתקבלות בעירייה . 6
 לקבל מספר תלונות בגין חודשי  הביקורת ביקשהוכן לאופן הטיפול על ידי העירייה בהפרה.     
  כי זה מסובך לשלוף תלונות בגין חודשים אלו מכיוון שחלק מהתלונות  הנמסר לוהמדגם     
 האלקטרוני ונשמרות שם, חלק מתקבלות בטלפון ולא מתועדות כלל.  ת בדוארמתקבלו    

 ההפרות הינו הכרחי בכדי לקנוס את הזכיין.  הביקורת מאמינה שתיעוד    
 

  -הערת הביקורת 
 
 כי העירייה תערוך נוהל רשמי וברור, בו יפורט כיצד יש לפעול בכל מקרה . הביקורת ממליצה 1

 הפרה ושהעניין לא יוותר לשיקול דעת מנהלת אגף החינוך. על הנוהל להתייחס לשלב בו  של    
 מסתפקים באזהרה, לשלב הטלת הקנס ולשלב הפסקת העבודה מול הזכיין.     

 
 שיהיה תיעוד בחשבוניות המס שמעבירה העירייה לזכיין לגובה ומהות  . הביקורת ממליצה2

 הקנס/הקיזוז שהוטל.     

 
 שיהיה תיעוד בחשבוניות המס המעוברות לזכיין גם לגבי אזהרות שניתנו . הביקורת ממליצה 3

 לזכיין בגין הפרות, כולל פירוט של מה הייתה ההפרה.     

 
 כי התלונות על ההסעות, בין אם מההורים ובין אם מהמוסדות, יתועדו . הביקורת ממליצה 4

 על ידי העירייה.  בכתב ויישמרו באופן מסודר כולל פירוט על אופן הטיפול בהפרה     
 

 
 
 

 ביקורת שטח
של הזכיין, "ח.א. מוניות  743ביקורת שטח סמויה, למסלול  בוצעה 2017בדצמבר  -26בתאריך ה

בגיל הגן מרחוב שלום  יאיר בע"מ", המסלול כולל איסוף של שלושה ילדים בני אותה משפחה
בבוקר.  7:45 -ל 7:30, שדרות אל גן מיח"א, באר שבע. המונית צריכה להגיע בין השעות 6שבזי 

 נ"ל לא כולל ליווי. המסלול ה
 

הביקורת בדקה הגעה של המונית בזמן הנדרש, ברכב ראוי ואיסוף הילדים כנדרש כולל הושבה 
 של הילדים ווידוא שהם חגורים. 

 

בבוקר, מונית מסוג דאצ'יה הגיעה אל הכתובת הרצויה והמתינה לילדים  7:25נמצא כי בשעה עוד 
יווי ההורים, הנהג הכניס את הילדים לרכב ודאג הילדים ירדו בל 7:30במגרש החנייה. בשעה 

 לחגור אותם כראוי ויצא בנסיעה לעבר היעד. 

 

 הממצאים תקינים. אין המלצות בנושא. -הערת הביקורת 
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 תלונות על הסעים
התקבלו תלונות בנושא המסיעים, להלן פירוט  2018ועד ינואר  2017במהלך החודשים נובמבר 

 התלונות:
 

מס' 
 סידורי

 מסיע משכ"ל/עירייה גוף התלונה מוסד המתלונן תאריך

 ביה"ס גיל רבין 25/1/2018 1
 שדרות חנ"מ

איחורים בהגעת 
ההסעה בוקר 

 וצהריים

 טיולי שער הנגב משכ"ל

גן אלה שדרות  28/12/2017 2
 חנ"מ

אירוע חריג ללא 
 דיווח על המסיע

 טיולי שער הנגב עיריית שדרות

איחור בהגעת הסעה  מחוננים לרום 25/12/2017 3
 בוקר

 טיולי שער הנגב משכ"ל

ביה"ס מדעים  21/11/2017 4
 תורני שדרות

חוסר מקום 
 בהסעות

 טיולי שער הנגב משכ"ל

ביה"ס הרוא"ה  16/11/2017 5
 שדרות

איחורים בפיזור 
 צהרים+יחס המסיע

 טיולי שער הנגב משכ"ל

דתי ביה"ס מקיף  16/11/2017 6
 שדרות

הורדת תלמידים 
מהסעה שלא על פי 

 הנחייה

 טיולי שער הנגב משכ"ל

ביה"ס מדעים  14-15/11/2017 7
 תורני שדרות

הורדת תלמידים לא 
 לפי מיקום

 טיולי שער הנגב משכ"ל

ביה"ס הרוא"ה  14/11/2017 8
 שדרות

חוסר מקום 
 בהסעות צהריים

 טיולי שער הנגב משכ"ל

ביה"ס גיל רבין  12/11/2017 9
 שדרות

איחורי בוקר 
+חוסר כמות 

 ברכבים

 טיולי שער הנגב משכ"ל

ביה"ס מוריה  30/10/2017 10
 אשקלון חנ"מ

הורדת תלמידים לא 
 לפי מיקום

 טיולי שער הנגב משכ"ל

 טיולי שער הנגב משכ"ל שילוב הסעות גן חב"ד שדרות 30/10/2017 11
תורני ביה"ס  18/9/2017 12

 חדש שדרות
אי בטיחות בהסעה 

 +יחס
 טיולי שער הנגב משכ"ל

 טיולי שער הנגב משכ"ל איחור הסעות בוקר גן חב"ד שדרות 7/9/2017 13
ביה"ס שער הנגב  4-5-6/9/2017 14

 חנ"מ
 טיולי שער הנגב עיריית שדרות איחור הסעות בוקר

 
 לאור התלונות לעיל הוזמן המסיע טיולי שער הנגב לשימוע במשכ"ל  – הערת הביקורת

 .2018בחודש מרץ 
 

 
 
 

 ריכוז ממצאים והמלצות מערך ההסעות בחינוך
 
  עבור ,  2016דצמבר  -במהלך החודשים נובמבר ערך הסעות תלמידים בחינוך בוצעה . ביקורת מ1

 , עבור שנת הלימודים תשע"ח.2017אוגוסט  - 2016ספטמבר תשע"ז ושנת הלימודים      
 

  מערך ההסעות בעירייה מופעל בשתי דרכים:. 2
 (."משכ"ל"הדו"ח: להלן )הפעלה דרך החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי . 2.1    
 

   העירייה בעצמה מנהלת את המכרזים, אחראית בפועל על הפיקוח  -הפעלה ישירה. 2.2    
 ומבצעת את ההתחשבנויות והתשלומים לזכיינים.  וההפעלה           

 
 דרך המשכ"ל -הליך בחירת הזכיינים וקיום התקשרות תקינה עם הזכיין. 3
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 חתום הכולל את כל פרטי  נמצא כי עבור כל אחד משני הזכיינים שזכו במכרז קיים חוזה . 3.1    
 זאת, נמצא כי אין תאריך על החוזההנדרשים, לרבות תעריפי מסלולים. עם  ההתקשרות            

 החתום.            
 

 ברת משכ"ל, העירייה לח נמצא כי אין מסמך מסודר ורשמי המסדיר את היחסים בין . 3.2    
 ברורות לגבי חלוקת האחריות ביניהם והתשלום למשכ"ל בעבור שירותיו.  הגדרות הכולל           
 נמצא כי באחריות העירייה לדאוג לקבל מהזכיין את כל המסמכים הדרושים,  כך למשל,           
 וזאת למרות שמשכ"ל אחראי על ניהול המכרז.            

 

   מול הקבלנים  להקפיד כי יופיע תאריך חתימה על החוזים הנחתמים ממליצה . הביקורת 3.3   
 .הזוכים          

 
 לערוך הסכם רשמי מול המשכ"ל אשר יגדיר את היחסים . הביקורת ממליצה לעירייה 3.4   

 המשפטית בין הצדדים וכן את גובה ואופי התשלום בעבור שירותי המשכ"ל.  והאחריות          
 
 

 דרך העירייה  -הליך בחירת הזכיינים וקיום התקשרות תקינה עם הזכיין. 4

 
  נמצא כי עבור כל אחד משני הזכיינים קיים מסמך רשמי בו וועדת המכרזים הודיעה על . 4.1 

 פירטה את הקווים אותם זכו הזכיינים להפעיל.  וכן זכייתם          
 
 "גלים נרקיס גל הסעות בע"מ" מעניק לעירייה שירותי ליווי להסעות מבלי -נמצא כי הזכיין. 4.2  

 שקיים חוזה חתום מולו הכולל פירוט השירות שייתן ועבור איזו תמורה, למרות שבפועל          
 בסך (,  2016-2017)תי ליווי להסעות נכון לתקופה המבוקרת הוא מפעיל עבור העירייה שירו         
 לחודש, עבור מלווה אחד. המסמך היחיד שהביקורת קיבלה לידה הוא סיכום ₪  2,333של          
 לדעת לחודש. ₪  7,000ליוויים תמורת  3בה סוכם כי הזכיין יבצע  3/11/2014 -הפגישה מיום          
 רצוי להסדיר כל התקשרות שהיא על ידי  גדולים אף שלא מדובר בסכומיםהביקורת על          
 . חוזה חתום         

 

 נמצא כי עבור שני הזכיינים קיימים חוזים חתומים הכוללים את כל פרטי ההתקשרות . 4.3 
 הנדרשים, לרבות תעריפי ההסעות. על החוזים מופיעים תאריכי חתימה כנדרש.         

 

  גל הסעות בע"מ" ערוך חוזה מסודר מול הזכיין "גלים נרקיסלעירייה ל רת ממליצה. הביקו4.4 
  תעריפי התמורה  להסדרת ההתקשרות איתו, לרבות מתן השירותים, תקופת ההתקשרות,         
 סיכום פגישה  ותעריפי קיזוזים במקרים של הפרות מצד הזכיין. אין להסתפק בפרוטוקול         
 כחוזה מול זכיין.         

 
 
 בדיקת חיובי הזכיינים את העירייה . 5
 

 נמצאה התאמה מלאה בין תעריפי התמורה המופיעים בדרישת התשלום שהגישו הזכיינים  5.1   
 לעירייה לבין תעריפי התמורה המצוינים בחוזים שנחתמו עם הזכיינים.          

 

 לא נמצאו חיובים ו/או תשלומים בגין מסלולים אשר לא כתובים בחוזה  בין העירייה  5.2   
 לזכיינים או בתוספות שנחתמו מאוחר יותר.          

 

 נמצאה התאמה מלאה בין מספר ימי הלימוד במוסדות הלימוד השונים לבין החיובים  5.3   
 תשלום בעבור עבודה שלא ביצע.  כל קו בפועל. כלומר, הזכיין לא דרש ולא קיבל  שיצאו עבור         

 
 הממצאים תקינים. אין המלצות בנושא.  5.4   
 
 הליך ההתחשבנות עם הזכיינים . 6
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 נמצא כי הליך בדיקת החיובים מבוצע בצורה נאותה, הכוללת בדיקה כפולה על ידי שני בעלי . 6.1
 שונים, כאשר אחד בודק והשני מאשר.  תפקידים        

 

 , ותעריפיםנמצאה התאמה מלאה בין ניירות העבודה של מנהלת החשבונות מסלולים, ימים . 6.2
 הכתוב בחוזים.  לבין חשבוניות המס שהזכיינים הגישו ובין       

 

 "גלים נרקיס גל הסעות בע"מ", מפרטים כראוי -נמצא כי הזכיינים "טיולי שער הנגב בע"מ" ו. 6.3
 את הנסיעות שביצעו לרבות פירוט הימים בהם פעל כל מסלול.        

 
   "ח.א. מוניות יאיר בע"מ", לא מגיש פירוט של הימים בהם ביצע כל מסלול -נמצא כי הזכיין .  6.4

 אלה רק מגיש חשבון מרוכז עם פירוט כמה פעמים בוצע כל מסלול. עניין זה מקשה  ומסלול,        
 דרישת התשלום של הזכיין.   מותעל בדיקה ואי        

 

 לדרוש מהזכיינים להוציא פירוט מלא הכולל את הימים והתאריכים . הביקורת ממליצה 6.5
 ולצרפו לדרישת החיוב.  פעלו םהשב       

 

 דרך משכ"ל -אופן הפיקוח והבקרה על ביצוע הנסיעות בפועל. 7

 

 מבצעים ביקורות שטח יזומות באופן שוטף בפרקי זמן תכופים. למרות  נמצא כי המשכ"ל. 7.1    
 זאת, אין נוהל מוסדר המסדיר תקופה קבועה לביצוע הביקורת וכן כמות ביקורות דרושות            
 נוהל מסוג זה יסדיר את הליך הביקורת ויביא להתייעלות  הביקורתלדעת בשנה.            
 יוצא מזה בשירות הניתן על ידי הזכיינים. ל פועבביקורת וכ           

 
 נמצא כי על אף שבמכרזי המשכ"ל מופיע שחובה על הקבלן להתקין מערכת צי רכב בכל . 7.2    

 מקומות ומעלה, בפועל הוראה זו לא נאכפת, וכלל לא עושים שימוש  8מסוג  הרכבים           
 במערכת זו, לדברי מבקר ההסעות של העירייה הוראה זו היא לא חובה, אלה רק אופציה,            
  את המערכת לשימוש. לדעת הביקורת זו צריכה להיות  בכל מקרה הם פועלים כן להכניס           
 וראת חובה, שכן מדובר במערכת חשובה אשר בעזרתה ניתן לפקח באופן יעיל יותר על ה           
 הזכיינים בכל זמן נתון, ועל ידי כך להביא לשירות טוב יותר מצד הזכיינים שלא יאחרו            
 דילוגים על תחנות.  ויבצעו את המסלולים בשלמותם ללא            

  
 רוך נוהל כתוב מול משכ"ל לגבי כמות ותדירות ביקורות השטח לע . הביקורת ממליצה7.3    

 .שעל משכ"ל לבצע           
    

 שהעירייה תדרוש במכרזים הבאים שתהיה חובה על הזכיינים להתקין . הביקורת ממליצה 7.4     
 בכל הרכבים מערכת צי רכב, אשר בעזרתה ניתן לפקח ולדעת באיזה זמנים ההסעות יצאו,             
  האם הם ביצעו את המסלול בשלמותו על פי מה שסוכם וכן היכן ההסעות נמצאות בכל             
 זמן נתון.             

 דרך העירייה -אופן הפיקוח והבקרה על ביצוע הנסיעות בפועל. 8

 

             א כי לא קיים מערך בקרה ופיקוח מוסדר, אשר אחראי על תקינות הביצוע השוטף של נמצ .8.1 
  עבודת הזכיינים, כולל בדיקות האם כל הנסיעות מבוצעות בצורה תקינה על פי כל תנאי             
 החוזה עליו התחייבו הזכיינים.             

 

 נמצא כי תפקיד מנהל ההסעות/ קצין הבטיחות של ההסעות לא קיים בעירייה ולמעשה . 8.2   
 באחריות אחראית ההסעות וחשבת אגף החינוך.   הכל          

 

 נמצא כי העירייה לא מבצעת ביקורות יזומות לבדיקת עבודת הזכיינים ועובדת בצורה של  8.3   
 וחות בעיות מבחינת העירייה הכל תקין. כל עוד לא מדו -שריפות"  "כיבוי         

 
 נמצא כי במכרזי העירייה אין דרישה מהקבלן להתקין מערכת צי רכב, וכלל לא עושים  8.4   

  במערכת זו. לדעת הביקורת זו צריכה להיות הוראת חובה, שכן מדובר במערכת שימוש          
 ר על הזכיינים בכל זמן נתון, ועל ידי כך ניתן לפקח באופן יעיל יות חשובה אשר בעזרתה         
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 הזכיינים שלא יאחרו ויבצעו את המסלולים בשלמותם ללא  יותר מצד  להביא לשירות טוב          
 דילוגים על תחנות.          

 
 כי העירייה תגבש נוהל בקרה ופיקוח על מערך ההסעות וכן תמנה גורם הביקורת ממליצה  8.5  

 מטעמה אשר יהיה אחראי על כל מערך הפיקוח על ההסעות.         
 
 העירייה תבצע בדיקות פתע יזומות בשטח באופן סדיר ושוטף, אשר  הביקורת ממליצה כי 8.6  

 עמיד בזמנים, תקינות רכב ההסעות,  -בהם תבדוק האם הזכיין עומד בכל תנאי המכרז כגון        
 המלווה וכיוצא בזה.  תקינות הנהג, תקינות        
    

 תדרוש במכרזים הבאים שתהיה חובה על הזכיינים להתקין  . הביקורת ממליצה כי העירייה8.7 
 באיזה זמנים ההסעות יצאו,   תה ניתן לפקח ולדעת בכל הרכבים מערכת צי רכב, אשר בעזר        
 בשלמותו על פי מה שסוכם וכן היכן ההסעות נמצאות בכל זמן  האם הם ביצעו את המסלול         
 נתון.         
 

 אופן הטיפול בהפרות של הזכיין. 9
 

 נמצא כי לא קיים נוהל כתוב וברור כיצד לפעול לגבי כל סוג של הפרה, מתי לקנוס ומתי . 9.1  
 להסתפק באזהרה. נמצא כי לא קיימת עקביות בטיפול בהפרות. משיחות עם עובדות אגף             
 החינוך עולה כי הכל נקבע לפי שיקול הדעת של מנהלת אגף החינוך. לדבריהם, נכון             

 הטילה קנסות ולא ביצעה קיזוזים לזכיינים אלא הסתפקה העירייה לא  2016לשנת             
  הוחלט בעירייה כי בגין הפרה ראשונה תסתפק  -2017באזהרות בלבד, ואילו החל מ            
 במתן אזהרה והחל מההפרה השנייה יוטל קנס.  עירייהה            

 

  ות שמופעלות דרך העירייה לא הוטלו קנסות כלל בחודשים שנבדקונמצא כי בגין ההסע  9.2    
 .2017ויוני  2016נובמבר  -אוקטובר  בחודשים           

 

 נמצא כי בעקבות ריבוי תלונות על הפרות שונות בגין הזכיין "גלים נרקיס גל הסעות . 9.3    
 להפסיק את ההתקשרות עימו.  2017במהלך במאי  הוחלט -בע"מ"           

 

 לא היו קנסות כלל,  2016-נמצא כי בהסעות שמופעלות דרך המשכ"ל באוקטובר . 9.4   
 בגין איחור של הסעה בהתאם למפורט בטבלה  -₪  351קנס בסך של  היה 2016-בנובמבר           
 לא נמצא פירוט במסמכים ₪.  -611ו₪  3,057בסך של  -קנסות שתיהיו  2017שבחוזה. ביוני           
 הקנסות. לדעת הביקורת יש לפרט בחשבונית המס המועברת לזכיין   החשבונאיים בגין מה          

 את נסיבה לקנס/הקיזוז לצד גובה הקנס/הקיזוז. משיחות עם מנהלת החשבונות של           
  הקנסות. לדבריה, היא מקבלת תעודות זיכוי נמצא כי היא לא יודעות בגין מה  העירייה,          
 ללא פירוט בגין הקנס.           

 

 נמצא כי אזהרות והזמנות לשימוע בגין הפרות של הזכיינים לא מופיעות כלל בחשבוניות . 9.5   
 ואין להם כל תיעוד בהנהלת החשבונות של העירייה. המס           

 

 נמצא כי לא קיים תיעוד מסודר ומלא של תלונות ההורים ו/או המוסדות  שמתקבלות . 9.6   
 לקבל מספר תלונות  הביקורת ביקשהל על ידי העירייה בהפרה. וכן לאופן הטיפו בעירייה          
 כי זה מסובך לשלוף תלונות בגין חודשים אלו מכיוון שחלק  הנמסר לוהמדגם בגין חודשי           
 מתקבלות בדואר האלקטרוני ונשמרות שם, חלק מתקבלות בטלפון ולא מהתלונות           
 מאמינה שתיעוד ההפרות הינו הכרחי בכדי לקנוס את הזכיין. מתועדות כלל. הביקורת           

 
 כי העירייה תערוך נוהל רשמי וברור, בו יפורט כיצד יש לפעול בכל מקרה הביקורת ממליצה  9.10
 ין לא יוותר לשיקול דעת מנהלת אגף החינוך. על הנוהל להתייחס לשלב בו הפרה ושהענישל         
 מסתפקים באזהרה, לשלב הטלת הקנס ולשלב הפסקת העבודה מול הזכיין.         
 

 שיהיה תיעוד בחשבוניות המס שמעבירה העירייה לזכיין לגובה ומהות  הביקורת ממליצה 9.11
 הקנס/הקיזוז שהוטל.         
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 שיהיה תיעוד בחשבוניות המס המעוברות לזכיין גם לגבי אזהרות שניתנו הביקורת ממליצה  9.12
 לזכיין בגין הפרות, כולל פירוט של מה הייתה ההפרה.        

 
 י התלונות על ההסעות, בין אם מההורים ובין אם מהמוסדות, יתועדו כהביקורת ממליצה  9.13

 על ידי העירייה.  בכתב ויישמרו באופן מסודר כולל פירוט על אופן הטיפול בהפרה          
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 פניות הציבור

מגדיר מיהו הממונה על   2008 –ח"התשס ,הציבור( תלונות על ממונה( המקומיות חוק הרשויות
 פניות הציבור ברשות המקומית. 

 המקומית הרשות מבקר את תמנה מקומית רשות (  מועצת1)א(  )
 , מיוחדים מטעמים , רשאית היא ואולם , הציבור תלונות על לממונה              
 ובלבד והכל , המקומית הרשות של אחר בכיר עובד זה לתפקיד למנות              
 על כממונה תפקידיו למילוי להפריע כדי האחר בעיסוקו יהיה שלא              
 .הציבור תלונות              

 
 בעל הוא כן אם , אלא1בפסקה  כאמור בכיר עובד ימונה לא(2)  
 כמשמעותם , בישראל גבוהה להשכלה מוסד מאת מוכר אקדמי תואר       
 מאת אקדמי תואר או  1958 –ח"התשי ,וההגב להשכלה המועצה בחוק       
 ובעל , במדינתו מוכר מוסד שהוא לארץ בחוץ גבוהה להשכלה מוסד       
 הציבורי במגזר ניהולי בתפקיד שנים חמש של ניסיון       

 

מבקרת העירייה לא מונתה כנדרש כממונה על פניות הציבור ע"י מועצת העיר, אך בהתאם 
לבקשת ראש העיר מטפלת הביקורת בתלונות תושבים המגיעות ממשרד מבקר המדינה והועדה 

 לפניות הציבור בכנסת וכן בפניות פרטיות של תושבי העיר. 

 
 

 להלן ריכוז הפניות:
 

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  28/6/2016 .1
 המדינה

אשר  הפונה הינה אמנית
ביקשה להציג את 

עבודותיה בבית קפה 
המופעל ע"י עמותת 
גוונים ונדחתה ע"י 

 העמותה.

עמותת גוונים הינה עמותה  23/2/2017
עצמאית אשר אינה קשורה 
לעירייה ולכן העירייה אינה 

 יכולה להתערב בפניה זו.

פניה  5/10/2016 .2
 פרטית

הפונה טוען כי בשנת 
 2רכשו מחותניו  2013

 6,000קבר ע"ס חלקות 
מהמועצה הדתית ₪ 

וקיבלו קבלה. הפונה 
כי  מבקש לאשר

התשלום אכן נכנס 
  לקופת המועצה הדתית

הביקורת מצאה כי אכן  9/10/2016
₪  6,000קיימת קבלה ע"ס 

עבור  24/10/2013מתאריך 
רכישת קבר מחיים ושטרות 

קברים. המועצה  2לאחוזת 
הדתית הציגה בפני הביקורת 

תנועות קופה של דו"ח 
המתעד   10/2013לחודש 

תשלום של מחותנו של הפונה 
₪  6,000עבור תשלום של 

 בגין רכישת קבר מחיים.
 
 

3. 
 

מבקר  13/10/2016
 המדינה

הפנה הלינה על פח 
אשפה המוצב בסמוך 

העירייה הזמינה פח מוטמן  26/10/2016
והמכולה במקום הפח הקיים 

 הוזזה ממקומה.
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לביתה והמהווה מפגע 
 .ריח רע

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

פניה  27/11/2016 .4
 פרטית

הפונה הלינה על כך 
שלא קיבלה מלגת 

 לימודים.

הפניה הועברה למרכז  27/11/2017
הצעירים והפונה קיבלה 

 מלגה באמצעות קרן גרוס.
פניה  18/12/2016 .5

 פרטית
הפונה הינו בעל חנות 
אשר קיבל צו הריסה 

מהעירייה וטוען כי הצו 
 הניתן אינו חוקי

הפונה הינו בעל חנות אשר  12/2/2017
זכויותיו בנכס ובקרקע 

נתונות למחלוקת עם שכניו. 
הועדה המקומית דנה 

בפנייתו ודחתה את בקשתו 
לביטול צו ההריסה עד 

ם להמצאת אישור מגור
משפטי כי הינו בעל השטח 

 והנכס הנדון.
6. 
 

מבקר  8/1/2017 
 המדינה

הפונה טען לזכאות של 
הנחה בארנונה  80%

 בגלל ילדיו הנכים

העירייה בדקה את זכאותו  18/1/2017
של הפונה כמחזיק בנכס 

הגישה את בקשתו לועדת 
 60%חריגים אשר אישרה 

 הנחה מארנונה. מחזיק בנכס 
 אינו בעל הנכות. 

מבקר  11/1/2017 .7
 המדינה

הפונה קובל על כך 
שהעירייה לא מנפיקה 

לו אישור אכלוס )טופס 
( עניין המעכב את 4

 חיבור החשמל לביתו.

בעת התלונה העירייה לא  27/6/2017
יכלה להנפיק אישור אכלוס 

כיון שלא קיבלה את השכונה 
ממשרד השיכון והפיתוח. 

ת להגיש הפונה קיבל אפשרו
בקשה לקבלת אישור אכלוס 

וקיבל אישור בסופו של 
 ההליך טופס אכלוס.

פניה  23/1/2017 .8
 פרטית

הפונה קיבל קנס 
מהעירייה על חניית רכב 

פרוץ המהווה מפגע 
סביבתי למרות שהרכב 
 אינו בבעלותו כבר שנה.

 הדו"ח לפונה בוטל. 24/1/2017

פניה  23/1/2017 .9
פרטית 

של עובד 
 עירייה

יה ובד טען כי העיריהע
לא הפרישה לו כספים 
לקרן ההשלמות וקרן 

הפנסיה שלו למרות 
שהתשלומים נוכו 

 משכרו. 

העירייה העבירה ומעבירה  29/1/2017
כספים באופן שוטף לקרנות 

הפנסיה וקרן ההשתלמות של 
העובדים. חשבון העובד 

העובדים לא שבונות כל חו
זוכו בעת ההיא בגלל שינוי 

בהוראות משרד האוצר אשר 
גרם לעיכוב טכני ברישום 

מול קרנות הפנסיה, כאמור 
 בעת התלונה בלבד.

פניה  13/2/2017 .10
 פרטית

לפונה בוצע קיזוז בגין 
הצבת שילוט בעסק, 

למרות שלא היה 
 ברשותה שילוט בעסק.

חשבונה זיכתה את העירייה  14/2/2017
 של הפונה בסכום הקיזוז.

פניה  1/3/2017 .11
 פרטית

הפונה מתלונן על כך 
ששכנו סיפח שטח 

ציבורי לטובת גינה 

הפניה הועברה למחלקת  1/3/2017
הנדסה לצורך ביצוע פיקוח 

 בנכס.
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פרטית ופתח דלת בנכס 
 ללא היתר.

מספר 
 סידורי

תאריך 
 הפניה

הגוף 
 הפונה

תאריך מתן  מהות התלונה
התשובה 

 לפניה

 תשובה לפניה

מבקר  22/3/2017 .12
 המדינה

הפונה התלוננה על 
שכנה אשר מגדל תוכים 
ותרנגולים ולכן סובלת 

 ממפגע של מכרסמים.

העירייה שלחה מדביר לביתה  26/3/2017
של הפונה ונמצא כי חצר 

ביתה מלא גרוטאות ותחת 
 הממ"ד נוצרו מחילות של
מכרסמים ואין לכך קשר 

שכן. העירייה מצאה לחצר ה
 כי זו בעיה פרטית של הפונה.

מבקר  23/3/2017 .13
 המדינה

הפונה הלין על בעיית 
ביוב בבניין ברחוב משה 

 .2זרח 

העירייה בדקה את הפנייה  26/3/2017
ומצאה כי מדובר בבעיה 

פרטית של דיירת. הדיירת 
הביאה משאית ביוב וטיפלה 

 בבעיה על חשבונה.
מבקר  24/5/2017 .14

 המדינה
הפונה מתלונן כי 
עבודות שמבצעת 

העירייה ברחוב דרך 
פוגעות  82ירושלים 

במקום המיועד לחניית 
 רכב הנכה שברשותו.

העירייה אישרה בחודש  27/6/2017
תוכנית תנועתית  8/2016

פרציות יאשר כולל חניות במ
לחניית  מקוםבל והפונה קי

 רכבו.

מבקר  25/5/2017 .15
 המדינה

הפונה התלונן על זרימת 
ביוב מבניין הסמוך 

למקום מגוריו 
ושהעירייה מסרבת 

לטפל במפגע 
 התברואתי.

ונמצא כי  מבדיקת התלונה 25/5/2017
מדובר במתחם פרטי השייך 
לדיירי הבניין, דיירי הבניין 
קיבלו התראות מהעירייה 
 וטיפלו במפגע התברואתי.

פניה  6/6/2017 .16
 פרטית

הפונה הגיש מועמדות 
לתפקיד פסיכולוג 

חברתי ולא התקבל 
 במכרז לתפקיד.

העירייה דחתה את קבלתו  13/7/2017
של הפונה לעבודה משיקולים 

 ועיים.מקצ

מבקר  26/6/2017 .17
 המדינה

הפונה הלינה על כך 
שהעירייה שולחת 

לאימה שוברי תשלום 
ארנונה בסכומים 

גבוהים למרות שאימה 
 משלמת בהוראת קבע.

מבדיקת הביקורת נמצא כי  6/9/2017
אימה של הפונה חויבה בגין 
הפרשי מדידת ארנונה לשנת 

, לא שילמה, נוצר חוב 2015
בוטלה הנחת הארנונה ולכן 

 שניתנה לאם. 60%בשיעור 
פניה  2/8/2017 .18

 פרטית
הפונה הלינה על כך 

שילדה שובץ בגן אשל 
ואף קיבלה על כך 

הודעה בכתב מהעירייה, 
אך השיבוץ שונה ללא 

 הודעה מוקדמת

התלמיד שובץ בגן אשל  2/8/2017
בהתאם להודעה שהתקבלה 

 ע"י העירייה בכתב.
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 תגובת העירייה לדו"ח הביקורת
 
 העירייה מנהלת באופן עצמאי את המים והביוב ושותפה באיגוד ערים  – ח חיובי מים"דו. 1"

  לאור גידול האוכלוסיה . המט"ש נמצא בשלבי הרחבה שער הנגבהמועצה האזורית ביוב עם     
 מכתב רשות המים הוציאה  .הסכם הגג שחתמה העירייה עם המדינהתחת והרחבת העיר ו    
 איגוד בפועל  במט"ש ומתקצבת את הגדלתו.  שהיא מכירה שנותן תוקף להסכם הגג בכך     
 לכלל אוכלוסיית העיר שדרות על מנת להתאימו שער הנגב החל בתכנון המט"ש -שדרותערים     
 ושער והנגב.     
 

 עיר. במסגרת התוכנית יטופלו בהעירייה פיתחה תוכנית לצמצום פחת המים   - מדי מים    
 הנושאים הבאים: החלפת מדי מים פגומים, החלפת מדי מים לפי דו"ח גיול, התקנת מדי     
 בהם מדים, סקר ושדרוג נכסי המועצה ומערכות גינון ופיקוח על  ןמים ראשיים לבתים שאי    
 אלש"ח     150 -בעלות של כ  מדי מים 338בשלב הראשון מתכננת העירייה להחליף  הבנייה.    
 מלש"ח. 2 -בשלב המתקדם העיריה מתעתדת לשדרג את דגמי מדי המים בעלות כוללת של כ    
 
   - בתי ספר בניהול עצמי. 2
 
 הניקיון הנו באחריותה של העירייה הן ברמת הפעלת קבלן נקיון – קיון בתי הספרינ 12.  

יצא מכרז חדש שבו כלולים שלושה בתי  2017והפיקוח עליו והן בהעסקת עובדי ניקיון, ומשנת 
י הספר האחרים )הרא"ה, גיל רבין ומדעים , מדעי תורני ושיקמים(. שלושת בתספר )תורני חדש

אלון( מנוקים על ידי עובדי עירייה. על מנת לייעל את הפיקוח על הוצאות החשמל מצד הנהלת 
פר, שוקלת העירייה להעביר את תשלומי החשמל לבתי הספר והם ישלמו ישירות בית הס

 לחברת חשמל.
 

 לבית הספר גיל, הדבר התחברות הקבלנים  – לחשמל בבתי הספר התחברות הקבלנים 2.2
 נעשה על מנת לבנות מוסדות חינוך באיזור, התנאי היה כי יציבו מונה חשמל משלהם       
  של מנכ"ל העירייה והממונה על החינוך  עירייה. לאחר פניות חוזרות ונשנותויתחשבנו עם ה      
 לגזבר העירייה הקודם )קובי אילוז( ולאחר שמבקרת העירייה התערבה, נאות האחרון       
 להתחשבן עם הקבלן על חובו ולקזזו מחשבונו.      

 
 נקבע בחוזר מנכ"ל כי באחריות העירייה רק תיקוני תשתיות. עם זאת, לא  -  בדק הבית 2.3
 פעם מסייעת העירייה ומתקנת גם דברים "גבוליים" שיכולים לנבוע מבעיות תשתית, אך       
  אינה אחראית על תיקונים וזה באחריות בית הספר והוא מתוקצב עבור כך.      
 ישנו מגרש כדורגל לילדי  12/2017ן, הנושא טופל ומאז לגבי מגרש הספורט של מדעים אלו      
 בית הספר. לגבי       

 
 המכרז העירוני כלל את מוסדות החינוך ולאחר בניית תוכנית עבודה   -ן בבתי הספר הגינו 2.4
 עם מנהל אגף שפ"ע, גם בתי הספר והגנים מטופלים על ידי הקבלן העירוני.      
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  – המחלקה לביקור סדיר. 3
 

המערכת הנה מערכת העירייה תפעל על פי המלצת משרד החינוך.  -  המערכת הממוחשבת 3.1
 של משרד החינוך והמשרד בוחן בימים אלו שדרוג המערכת.

 
 בכוונת העירייה למנות אחראי לקבסי"ם ואף החלה לפעול מול   - םמינוי אחראי לקבסי" 3.2
   "ת. לגבי כ"א סוציאלי בקרב הקבס"ים, אגף וקבס חידתהחינוך והפנים לאשר מנהל ימשרד      
 ( של קליטת עו"ס למערך הנוער בסיכון על מנת לתגבר 03/2018החינוך נמצא בתהליך )נכון ל     
 התקנים נקבעים  –את היחידה בכח אדם מיקצועי בתחום הנוער הנושר. לגבי תקני קבסי"ם      
 על פי משרד החינוך. נשמח לעוד תקנים.      

 
 הממונה על החינוך הקים צוות שיפעל למיפוי הצורך, לחיבור  – מגמות מקצועיות בתיכונים 3.3
 הצוות נפגש עם ראש העיר על מנת להציג  03/2018התעשיה והצבא בתחום זה. נכון ל לאנשי     
 את עבודתו עד היום ולקבל הנחיות למתווה המשך. הצוות נמצא בתהליך גיבוש מסקנות      
 והגשתן לראש העיר. לגבי מועדוניות חינוך בתחום הנוער בסיכון אף זה נמצא בתחום      
 אחריות משרד החינוך ואכן נפתחה מועדונית חינוך נוספת המוכרת על ידי משרד החינוך.      
 אגף הנוער והצעירים נפתח מועדון נוער לנוער חרדי ודתי בסיכון החל  כמוכן, דרך     
 לגבי השעות הנוספות לקבסי"ם, משרד החינוך קבע כי הם  על חשבון הרשות. 01/01/2018מ     
 . עם זאת, ועדת כוח ימי חופש נוספים בשנה תמורת השעות אותן הם מבצעים 8מקבלים      
 אישרה מתן שעות נוספות לקבסי"ם על פי הצורך  02/2018אדם בעירייה מישיבתה בחודש      
 עם מנהל היחידה. םובתיאו     

  
 שימוע למסיע טיולי  4/3/2018לאור תלונות על ההסעים,  התקיים בתאריך  – דו"ח הסעות. 4

 שער הנגב במשרדי משכ"ל. כמו כן לאור ממצאיי הביקורת הופסקה עבודתה של חברת גלים     
 העירייה פנתה לדן   וחברת טיולי שער הנגב נכנסה בנעליה במסגרת הרחבת מכרז משכ"ל.    
 בדרום על מנת שזאת תפנה למשרד התחבורה לקבלת אישור לתגבור קווים. דן בדרום קיבלה      
 שרד התחבורה לתגבור אוטובוסים עבור המסלולים המגיעים לבתי הספר אישור ממ    
 והעירייה שוקלת לתת כרטיס חופשי חודשי לכל תלמיד ותלמיד בבתי הספר התיכוניים     
 בשנת הלימודים הבאה.    
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 דוחות משנים קודמות –מעקב אחר תיקון ליקויים 
 
  

 מחלקת הקליטה

עבור חברה ₪  137,160אישר משרד הקליטה תוכנית תקציב ע"ס  2015בשנת  .1
השתתפות משרד ₪  102,870וקהילה, תרבות ואומנות וחדרי הנצחה. מתוכם: 

 השתתפות עצמית.₪  1,950 -השתפות העירייה ו₪  32,340הקליטה, 
 

 תקבולים.  ₪  974,228 -תשלומים ו₪  1,539,897הינו:  2014תקציב הקליטה בשנת  .2
 

₪  708,549הינם:  2014סה"כ עלות פרויקטים מאושרים ממשרד הקליטה לשנת  .3
₪  16,954 -מקורות אחרים ו₪  175,156משרד הקליטה, ₪  516,439מתוכם: 

 עיריית שדרות.
 

המהווים ₪,  381,194סכום של  2014סה"כ העביר משרד הקליטה בפועל בשנת  .4
 .74% -ניצול תקציבי של כ

 
₪  387,398הינם:  2013סה"כ עלות פרויקטים מאושרים ממשרד הקליטה לשנת  .5

₪  38,962 -מקורות אחרים ו₪  58,236משרד הקליטה, ₪  290,200מתוכם: 
 עיריית שדרות.

 
אלש"ח,  307משרות למחלקת הקליטה בעלות של  2תיקצבה העירייה  2013בשנת  .6

 אל"ח. 172בעלות שנתית של  1בפועל הייתה משרה 
 

 מתקציבה       60%על פי הוראות משרד הקליטה, רשות מקומית אשר לא ניצלה  .7
 השנתי לא תהיה זכאית לקבלת תקציבה בשנה שלאחר מכן.

 
משרד הקליטה משלם רק על פי ההסכמים הקיימים עם העירייה. הגשת  .8

 תקציב הינו ע"ח העירייה.חשבוניות וקבלות מעבר ל
 

 –יונה זבלונוב  עובדים: 11 -מצבת כ"א בקליטה התייחס לכתיבת הדו"ח מנתה כ .9
מדריך תכנית מחוברים, ויטולדה  –רכז תוכנית מחוברים, אלברט אבדוב 

רכזת מועדון, סבטלנה  –מדריכה בתכנית מחוברים, נינה אבדורחמוב  –סלומונוב
מרצה  –רכזת תרבות, אסיה פייגין  –לה לוין מנצחת במקהלה, ליודמי –דניאל 

פרויקטורית מוקד  –במועדונים ומנהלת ספריה לדוברי רוסית, רגינה יגודייב 
מדריכה במוקד קווקזים, ,  –מלווה מוזיקלי, חנה חנוכייב  –קווקזי, פבל מתייב 

 מ"מ מנהל מחלקת הקליטה. -אירה בובר 
 

 שכר העובדים במחלקת הקליטה משולם לפי פרויקטים. .10
 

 ₪. 0.00בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .11
 

 ₪. 0.00בסכום של  2011העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .12
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 ₪. 98,816ם של בסכו 2012העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .13
 

 ₪. 98,816בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .14
 

 ₪. 160,300בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .15
 

 ₪. 94,570בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לשכר בשנת  .16
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 ₪. 16,264היו הכנסות עצמיות שדווחו להנהח"ש ע"ס  2012בשנת  17.1
 ₪. 2,370היו הכנסות עצמיות שדווחו להנהח"ש ע"ס  2015בשנת  17.2

 
מחלקת הקליטה והעירייה העמיסו את רוב הוצאותיהם על  2015 – 2012בשנים  .18

 תקציב שונות:
 ₪. 336,052בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.1
 ₪. 336,052בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.2
 ₪. 420,369בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.3
 ₪. 118,890בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לשונות בשנת  18.4
 . תוקן

לא קיבלה פנייה/תלונה/התראה של הגב' בובר, על מעשה הביקורת מעולם  .19
 שחיתות שנעשו לכאורה בעירייה בכלל ועל ידי מר נחשונוב בפרט.

 
הגב' בובר כמ"מ מנהלת מחלקת הגביה, לא ידעה להשיב על שאלות הביקורת לגבי  .20

המצאת מסמכים והפקדות כספים. כל שאלותיי נענו בכך שרק לודה יודעת איפה 
ה יודעת כיצד תויק ונשמר החומר של מחלקת הקליטה. לודה אינה החומר ולוד

עובדת עיריית שדרות, אלא עבדה במשרה חלקית דרך המתנ"ס. זו התנהלות 
 שאינה מצופה, ממי שטוענת שהיא מנהלת בפועל את מחלקת הקליטה.

 
הגב' בובר לא הציגה בפני הביקורת אישורים על הפקדות, שבוצעו כביכול על ידה  .21

או ע"י לודה במחלקת הגביה בעירייה. לודה הייתה רושמת בכתב ידה כמה הופקד 
כביכול לקופת העירייה על גבי נייר העבודה שבו רשמה את שמות המשתתפים 

סמכת של הפקדות באירוע שהתקיים. ככל לא התקיימה רשומת מסודרת וממו
 כספים לעירייה או לכל גורם אחר.

 
 אין תיעוד שוטף של ישיבות צוות ומכירת כרטיסים להצגות ופעילויות אחרות.  .22

 
התקיימה פגישה  בנושא הסדרת הגביה באגף הקליטה,  12/1/2015בתאריך  .23

בהשתתפות גזבר העירייה, היועמ"ש של העירייה, מר יונה זבלונוב ומבקרת 
בישיבה הוחלט כי מנהלת מחלקת הגביה בעירייה תהיה אחראית  העירייה. 

לגביית כל הכספים שיתקבלו מאגף הקליטה וכי העירייה תנפיק פנקסי קבלות 
עבור אגף הקליטה על פי מספר סידורי והכסף יופקד ישירות למחלקת הגביה 

מנהלת  תוקן. בעירייה, אשר תבדוק ותבקר את הכספים שיתקבלו מאגף הקליטה.
לה ייעודית של מחלקת פעופי ת הזמנה להחדשה בנתה נוהל הוצאהקליטה 

הקליטה. מחלקת הקליטה מבקשת ממחלקת הגביה פנקס קבלות עבור כל 
פנקס הקבלות נבדק מול העצמית. הכנסה פעילות שמתקיימת ומולה נרשמת ה

 ומופקד לסעיף התקציבי המיועד לפעילות.העצמיות המתקבלות ההכנסות 
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מקרה זה היה נמנע אילו העירייה ומנהל הכנסות  - דיווח על הכנסות כספיםאי  .24

העירייה היו מבצעים ביקורת על הכנסות העירייה ממשרד הקליטה. עובדת 
הקליטה תעביר למנהלת הגביה העתק של דו"ח ביצוע מאושר לפרויקט החתום 

ילות נעשית ותציין כי הפע על ידי גזבר העירייה ועל ידי מחזיק תיק הקליטה, 
במסגרת פעילות זו וכן תצרף דו"ח הזמנת רכש של העירייה, בצרוף פנקס הקבלות 
)לאחר שתבצע גביה של השתתפות עצמית מהתושבים ( ותעביר למנהלת הגביה 
אשר תבצע ביקורת גביה מול פנקסי הקבלות. מנהלת הגביה תעביר את החומר 

ורך ביקורת פנימית שלו כמנהל לגזבר העירייה אשר ירכז  בתיק את כל החומר לצ
הכנסות העירייה, כך תהיה בידו היכולת לדעת על הכנסות עצמיות של העירייה 

בפרויקטים של משרד הקליטה  מול התחייבות העירייה בהשתתפות היחסית 
  תוקן חלקית. ופיקוח על הכנסות העצמיות של העירייה.

 
קת הגביה בעירייה ע"י במחל₪  74,834הופקד סכום של  2015 – 2010בשנים  .25

 מחלקת הקליטה.
 

ממחלקת הקליטה, כאשר ₪  14,823הופקדו בקופת העירייה סכום של  2014בשנת  .26
. מתוך סכום זה רק סכום של 9/11/2014התאריך האחרון להפקדה לשנה זו היה 

הוצהר שהופקד ע"י אירבה ולודה. הגב' בובר העידה בפרוטוקול של ₪  6,365
לקופת העירייה )סכום זה  כולל ₪  6,069 2014קידה בשנת ישיבת הצוות כי הפ

שעל פי הביקורת לא הופקד לקופת העירייה(. שאר הכסף כנראה ₪  1,600בתוכו 
 -הופקד מגביה של גורמים אחרים במחלקת הקליטה. כל הכספים שנגבו לאחר ה

 ., לא הופקדו לקופת העירייה. הגב' בובר  לא פעלה להחזיר את הכסף9/1/2014
 

 הגב' בובר הייתה האחראית הבלעדית על טיול  – נסיעה לכפר הצ'רקסים .27
למר נחשונוב מהכסף שנשאר. מר  ₪ 3,080 של סכום שהעבירה זה, והיא טוענת

נחשונוב טוען שמעולם לא קיבל מהגב' בובר כספים. לדעת הביקורת משרד     
לם הכסף  מבקר המדינה צריך לפעול בהתאם לסמכותו על מנת לברר לאן נע

 ולחקור את הגב' בובר ומר נחשונוב בהתאם לסמכותכם.
 

 בהתייחס לפעילויות שממונו ע"י משרד הקליטה, לא קיימת התאמה בין          .28
 הדיווחים שמסרה הגב' בובר לבין הדוחות שהוגשו למשרד הקליטה 

 , נסיעה לכפר צ'רקסים 4/12/2013: קרקס ילדים מתאריך למעט בפעילויות
, נסיעה לירושלים 20/2/2014, נסיעה לפארק תמנע בתאריך 13/2/2014בתאריך 
וקונצרט בתאריך  17/9/2014, מופע קלייזמרים בתאריך 24/2/2014בתאריך 

6/11/2014. 
  

זמת מחלקת  חלק מהפעילויות שבוצעו ודווחו לביקורת ע"י הגב' בובר, היו ביו .29
 הקליטה.

 
הגב' בובר טענה שהיא ולודה מכרו כרטיסים לבד ומר נחשונוב קבע את המחיר,  .30

ואחרי כל ארוע היה להם מנהג לקחת את האומנים לארוחה שהייתה משולמת 
מהכסף שהן היו מקבלות מגביית הכספים עבור האירועים במזומן, והן היו 

 נשמרים בקלסרים של לודה. מצרפות את החשבוניות של האוכל,  אשר היו
הביקורת לא מצאה ולא הוצגו בפניה קלסרים עם תיעוד של מסעדות שהיו 

₪  594ע"ס  4/11/2015לוקחים אליהם את  האומנים. היה תיעוד יחיד מתאריך 
עבור מסעדה לאומנים. הגב' בובר מסבירה הוצאה לא חוקית זו כי "ככה היה 

 מקובל".
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מסיבת יום האישה הבינלאומי ובו רכשה הגב' בובר התקיימה  8/3/2013בתאריך  .31

על חשבון משרד הקליטה. הביקורת רואה בחומרה ₪,  1,500וודקה בסכום של 
את התנהלות זו ובזבוז כספי הציבור שלא כדין וללא  ידיעה ואישור של משרד 
הקליטה. הביקורת מצאה כי במספר הזדמנויות שבהם הוצאו טיולים  או 

ם נהגה הגב' בובר לקנות כיבוד, אלכוהול, מעדנים וכו',  ללא התקיימו אירועי
 קבלת אישור משרד הקליטה וללא קבלת אישור העירייה.

 
הגב' בובר לא תיעדה את הנסיעה לדימונה לקבלת אשרות אזרחות רוסית,  בו  .32

 -מכל נוסע. בנסיעה זו היו כ₪  25נטען ע"י הגב' גלינה פריסאניקוב, שהיא גבתה 
 ללא דיווח.₪  2,125. סה"כ  סכום של תושבים 85
 

, עבור ערבי 20/1/2013בתאריך  10,000התקיימה הפקדה אחת ע"ס  2013בשנת  .33
שדווחו כי ₪  9,910. כל הכספים ע"ס 2012תרבות, שהתקיימו ככל הנראה בשנת 

, ע"י הגב' בובר ולודה, לא הופקדו בפועל 2013הופקדו לקופת העירייה בשנת 
אשר אירה לא ידעה להסביר ₪  4,402בנוסף, חסר סכום כולל של בקופת העירייה. 

לאן הוא נעלם .כמ"מ מנהלת קליטה, הגב' בובר הזמינה אומנים לארוחות 
מפעילות שממונה ע"י משרד הקליטה והעירייה ללא ידיעתם ואישורם, כי "ככה 
היה מקובל". בנוסף היא קנתה מכספי ציבור אלכוהול עבור ארוחות במסעדות. 
כמי שטוענת שהינה פועלת למען שחיתות, התנהגותה חורגת מהתנהגות המצופה 
ממ"מ מנהלת וגרוע מכך גובלת בשחיתות ובשקרים ובהעלמת כספים ומידע 
לאורך שנים. הביקורת המליצה למשרד מבקר המדינה לבצע ביקורת חקירתית 

אלו נמסרו  לגב' בובר לגבי העלמות כספים אלו. )הגב' בובר לא טענה כי סכומים
למר נחשונוב, לכן במקרה זה היא הכתובת היחידה ( וכן לאור טענתה כי נגנבו 

 כספים והיא לא הגישה תלונה במשטרה.
 

 ממחלקת הקליטה, ₪  14,823הופקדו בקופת העירייה סכום של  2014בשנת  .34
 . מתוך סכום זה רק סכום 9/11/2014כאשר התאריך האחרון להפקדה היה 

 צהר שהופקד ע"י הגב' בובר. שאר הכסף הופקד בעירייה הו₪  6,365של 
, 9/11/2014 -ע"י  גורמים אחרים במחלקת הקליטה. כל הכספים שנגבו לאחר ה

 לא הופקדו לקופת העירייה. 
 

₪   1,600דיווחה הגב' בובר כי הפקידה סכום של  12/11/2014בישיבת צוות מיום  .35
א הופקד לקופת העירייה, שכן לפקודת העירייה. הביקורת מצאה כי  הכסף ל

 2015, ובשנת 9/11/2014בתאריך  2014הפקדות הכספים לעירייה הופסקו בשנת 
  2015לא התקיימה הפקדה כזו. סך ההפקדות לשנת 

מערב קווקזים שהתקיים  1,580כמו כן סכום של ₪.  1,029הסתכמו בסכום של 
 , לא הופקד בקופת העירייה.6/11/2014בתאריך 

 

זומנה הביקורת לפגישה עם מר נחשונוב ולדבריו, מעולם הוא  11/8/2015בתאריך  .36
אנשים. לכן הדיווחים  40 -לא אישר להוציא אוטובוסים לטיולים עבור פחות מ

 16אנשים או  19 -של הגב' בובר לא נכונים, כי לא יכול להתקיים מצב של טיול ל
 כפי שמופיע בדיווחים של הגב' בובר. 

 

 כיון שפחדה ממנו.  2הגב' בובר טוענת כי נכנסה לרשימתו של מר נחשונוב כמספר  .37
התקיימה פגישה של הביקורת עם הגב' פולינה צור מנהל תחום  8/7/2015בתאריך  .38

 קליטה וקהילה במחוז הדרום, להלן מסקנות הפגישה:
הביקורת קיבלה לידיה ממשרד הקליטה את כל דוחות הביצוע שהוגשו ע"י   38.1

 , כולל חשבוניות וקבלות.2014 -ו 2013רייה בשנים העי
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 מתקציב מחוברים     נוצל. 70%מתקציב מחוברים הינו עבור שכר. רק  50% 38.2
 , אבל תוכנית הפעולה אושרה.2015משרד הקליטה לא אישר את תקציב  38.3
 2015אלש"ח תקציב עבור תוכנית מחוברים לשנת  400העירייה ביקשה  38.4

 ר. אלש"ח עבור שכ 280מתוכם 
 הגב' פולינה צור הוציאה דו"ח פנימי חמור בנוגע להתנהלות מחוברים. 38.5
על פי חוק התמיכה לא מגדילים תקציבים , חייבים לצרף דוחות ביצוע  38.6

מהשקל הראשון. משרד הקליטה לא משלם ללא דוחות ביצוע. בדוחות 
 הביצוע דרוש חתימת גזבר על כל חשבונית.

"ח מחוברים, כיון שהגיע רק דו"ח אחד עדיין לא שולם עבור דו 2014בשנת  38.7
וחסר בו תלושי שכר של עובדים. משרד הקליטה קיבל דו"ח עם קבלה של 
המתנ"ס אך ללא תלושי שכר עובדים דבר שאינו מקובל על משרד הקליטה. 

 הגזבר חתום על דו"ח זה וחסר פירוט שכר.
 ומרגע שהיא לא 2015פרויקט קווקזים: השכר של רגינה אושר בשנת  38.8

 מועסקת יש חוסר ניצול.
 ₪ 101,952אושר שכר לרגינה:  2014בשנת  38.9

 ₪. 135,936אושר תקציב שכר לרגינה :  2015בשנת  38.10
רגינה פוטרה ולא קיבלה שכר כיון שמשרד הקליטה  2015מחודש מרץ  38.11

 לא אושר. 2015כיון שתקציב המדינה לשנת  1/12משלם רטרואקטיבית ולא 
 תוכניות: 4אושרו בפרויקט קווקזים  38.12

 סיורים
 שכר רגינה –השכר של 

 ארועים ותרבות
 מועדוניות

 קיים חוסר ניצול תקציבי, לא הגיעו למקסימום ניצול.

 
 פרויקט מחוברים: .39

₪  219,102ע"ס   2014משרד הקליטה אישר תוכנית תקציב מאושרת לשנת  39.1
 54,776השתתפות העירייה ₪,  164,326מתוכם: השתתפות משרד הקליטה 

. ₪ 
עבור  43,911העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.2

 פעילוית.
₪  2,136העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.3

 עבור חשמל.
₪  76,848העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.4

 ת דניאל סבטלה ווישנבקין נדיה.  לעובדו 10-12/2015עבור שכר לחודשים 
עבור ₪  841העבירה העירייה לטובת תוכנית מחוברים סכום של  2015בשנת  39.5

 ביגוד.
אלש"ח.  400ע"ס   2015משרד הקליטה אישר תוכנית תקציב מאושרת לשנת  39.6

₪,  300,000אלש"ח: השתתפות משרד הקליטה  400מתוך הסכום של 
 השתתפות עצמית. ₪ 900 -ו₪  99,100השתתפות העירייה 

 

₪  173,232העבירה העירייה לזכות מחלקת הקליטה סכום של  2014בשנת  .40
לפרויקט  מחוברים. לא ברור לביקורת בעבור מה הועבר סכום זה.  פרויקט 
מחוברים הינו באחריותה של הגב' בובר ועליו דיווחה למשרד הקליטה. מועדון 

ח, ללא משחקים וללא ציוד. מחוברים נמצא באגף שפ"ע לשעבר. המועדון מוזנ
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בני נוער,  בפועל  25-50הדיווחים למשרד הקליטה  על פרויקט מחוברים נעשו לפי 
ילדים. המועדון ריק מאדם וציוד. הביקורת לא מצאה כי  4-5מגיעים אולי 

מתקיימת בו פעילות או קיימים תנאים לקיום פעילות כלשהי. הביקורת  מוצאת 
שרד הקליטה והעירייה על פעילות שכביכול בוצעה, אך כי  הגב' בובר דיווחה למ

בפועל לא התקיימה פעילות כלל ובטח לא לפי כמות הילדים המדווחת. חלק 
מתפקידה של מ"מ מנהלת אגף הוא לתפעל את המועדון ולהביא להצלחתו,  ולא 
למסור דיווחים לא אמיתיים למשרד הקליטה. כמו כן גם חוות דעתה של הגב' 

 12/2/2015נה צור, יועצת הקליטה בקהילה של מרחב דרום, מתאריך הגב' פולי
המבנה לא הותאם לצורכי התוכנית, לא עבר שום הכנה ובהתאם היו קובעת כי: "

התוצאות. בני נוער כמעט ולא  הגיעו לפעילות למרות שרכז התוכנית ניסה להפעיל 
נוער הגיעו  חוגים. החוגים פעלו אבל עם מעט משתתפים. מספר נמוך של בני

לפעילות וזאת לא בהתאם לדרישות המשרד. ביקרתי בפעילות, לא ניתן להגיד 
 פרויקט מחוברים נסגר בהחלטת ועדת מחוז ירושלים.. תוקן .שהתרשמתי"

 
  –פרויקט קווקזים  .41

₪   317,141ע"ס   2015משרד הקליטה אישר תוכנית תקציב מאושרת לשנת  41.1
 75,087השתתפות העירייה ₪,  237,854מתוכם: השתתפות משרד הקליטה 

 השתתפות עצמית.₪  4,200 -ו₪ 
מתוכם: ₪  210,889הסתכם בסכום של   2014תקציב פרויקט קווקזים לשנת  41.2

 עיריית שדרות.₪  20,340 -משרד הקליטה ו₪   189,799
 36,000בסכום של  2010העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.3

₪ 
₪.  0.00בסכום של  2011קציב לפרויקט קווקזים בשנת העירייה העבירה ת 41.4

 בשנה זו לא התקיימה פעילות.
₪.  0.00בסכום של  2012העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.5

 ₪. 3,500קיימת יתרת חובה ע"ס 
₪.  0.00בסכום של  2013העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.6

 התקיימה פעילות.בשנה זו לא 
 130,730בסכום של  2014העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.7

.₪ 
 13,760בסכום של  2015העירייה העבירה תקציב לפרויקט קווקזים בשנת  41.8

.₪ 
 

משתתפים, כאשר    50בפרויקט קווקזים כל הדיווחים למשרד הקליטה היו לפי  .42
 אנשים. 40 -בפועל השתתפו פחות מ

 
שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – קווקזים פרויקטור תוכנית .43

סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  193,952משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪90%. 204,748

 
שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים סיורים .44

 ₪90%. 2,650סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  2,650ה הינו: הקליט
 מימון משרד הקליטה.

 
שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים סיורים .45

 27,305סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  32,245הקליטה הינו: 
 קציבי.מימון משרד הקליטה. קיים חוסר ניצול ת ₪75%.
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בסיורים משרד הקליטה דורש שתהיה השתתפות עצמית של המשתתפים  .46

 בסיורים.
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים אירועים .47
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  85,344משרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. ₪90%. 123,579
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – יםתוכנית קווקזים מועדונ .48
 3,500סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  41,090משרד הקליטה הינו: 

מימון משרד הקליטה. קיים חוסר ניצול כספי משמעותי לסעיף תקציבי  ₪90%.
 זה.

 
שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית קווקזים מועדונים .49

 57,741סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  32,125משרד הקליטה הינו: 
 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪75%.
 

שאושרה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  – תוכנית מקהלה "צלילי שדרות .50
 27,200סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  27,200משרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. ₪90%.
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות .51
 25,745: סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה₪,  25,745הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. ₪90%.
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חדרי הנצחה  .52
 11,800סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  11,800הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. ₪90%.
 

שאושרה ע"י משרד  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חדרי הנצחה  .53
 ₪75%. 7,334סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  7,334ליטה הינו: הק

 מימון משרד הקליטה.
 

שהוגשה  ע"י  העירייה  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית מועדונים  .54
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  41,900למשרד הקליטה הינו: 

 גה מתקציב מאושר.מימון משרד הקליטה. קיימת חרי ₪75%. 52,700
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית חברה וקהילה .55
 49,223סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  31,223הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. ₪90%.
 

שאושרה ע"י משרד  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית העצמת צעירים .56
 ₪75%. 4,600סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  4,600הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה.
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 2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ  .57
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  10,475שאושרה ע"י משרד הקליטה הינו: 

 אושר.מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מ ₪90%.  20,900הקליטה: 
 

 2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית איכות הסביבה והכרת הארץ  .58
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  13,859שאושרה ע"י משרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪75%. 16,920הקליטה: 
 

שרד הקליטה שאושרה ע"י מ 2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית קהילה  .59
מימון  ₪75%.  32,162סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  5,667הינו: 

 משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר.
 

שהוגשה ע"י  2014סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות  .60
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  41,605העירייה למשרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪75%.  55,305הקליטה: 
 

שהוגשה ע"י  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית תרבות ואומנות  .61
סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד ₪,  27,756העירייה למשרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪75%. 33,561הקליטה: 
 

שהוגשה ע"י העירייה  2013סה"כ תקציב התוכנית לשנת  –תוכנית מקהלות  .62
 12,000סה"כ הוצאות שהוגשו למשרד הקליטה: ₪,  9,000למשרד הקליטה הינו: 

 מימון משרד הקליטה. קיימת חריגה מתקציב מאושר. ₪90%.
 

בשדרות ישנה קהילת יוצאי אתיופיה אשר אינה באה לידי ביטוי במחלקת   .63
 לא ע"י ייצוג עובדים ולא בתוכניות קליטה ופרויקטים. הקליטה, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניתנה החלטת מבקר המדינה, בתוקף של צו,  לעניינה של הגב'  29/3/2016בתאריך  .64
בובר ולפיו הגב' בובר תעבור לתפקיד רכזת תרבות בספריה העירונית או לתפקיד 

הקריאה, יזום  מזכירת אגף העורף ותהיה אחראית לביצוע פעולות לעידוד
 אירועים ופעילות תרבותית. תנאי העסקתה ולימודיה לא ישתנו.

 
 

לאור האמור לעיל, ולאור העלמות כספים כפי שמצאה הביקורת, ביקורת זו  .65
)א( לחוק הביקורת  11דווחה לראש העיר ולמשרד מבקר המדינה בהתאם לסעיף 

 .1992הפנימית תשנ"ב 
 

 מנהלת קליטה חדשה.העירייה בחרה במכרז פומבי  .66
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 המועצה הדתית
 

 ₪. 1,653,664.31העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2010בשנת  .1
 

₪.  2,149,097.60העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2011בשנת  .2
 אלש"ח בגין תוכנית הבראה. 560קיימת תוספת של 

 
 ₪. 1,297,390.00העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2012בשנת  .3

 
 ₪. 1,583,936.00העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2013בשנת  .4

 
 ₪. 1,542,921.00העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2014בשנת  .5

 
 ₪. 1,543,000.00העבירה העירייה לזכות המועצה הדתית סכום של  2015בשנת  .6

 

 מסך תקציבה. 42% -תקצבה הממשלה את המועצה הדתית ב 2013בשנת  .7
 

 מסך תקציבה. 31% -תקצבה הממשלה את המועצה הדתית ב 2014בשנת  .8
 

 מסך תקציבה. 31% -תקצבה העירייה את המועצה הדתית ב 2013בשנת  .9
 

 מסך תקציבה. 39% -תקצבה העירייה את המועצה הדתית ב 2014בשנת  .10

 

 ₪ 1,596,024ועצה הדתית סכום של העבירה העירייה לזכות המ 2016בשנת  .11

 

, הסתכמו הוצאות 2013על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת  .12
₪,  5,099,131והכנסות המועצה בסכום של ₪  4,774,174המועצה בסכום של 

 ₪. 324,957כלומר בעודף תקציבי של 

 

, הסתכמו הוצאות 2014על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת  .13
₪,  5,205,922והכנסות המועצה בסכום של ₪  4,326,303המועצה בסכום של 

 ₪. 879,619כלומר בעודף תקציבי של 
 

אלש"ח מדי חודש אחרי החמישי בכל  120 -העירייה מעבירה למועצה סכום של כ .14
העירייה מעבירה למועצה  תוקן. חודש ולעיתים גם בסוף בחודש, בניגוד לחוק.

 לחודש באמצעות המסב. 10הדתית את התשלום החודשי כל 

 

 למועצה הדתית רשיון קבורה בהתאם לתקנות שירותי הדת )חברות לעניני .15
 .30/4/2017ועד  1/5/2015, מתאריך 1996 –קבורה(, תשכ"ז 

 
 649שדרות ובנק הפועלים סניף  941חשבונות בנק: בנק לאומי סניף  2למועצה  .16

 שדרות.

 

למבנה המועצה אישור כבאות עבור התקנת מדרגות מילוט והצבת מערכת גילוי  .17
 אש תיקנית בהתאם לדרישת הכבאות.
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 משרות.  12.25שהינם   19במועצה מועסקים  .18

 

 פנסיונרים. 16 -המועצה הדתית משלמת פנסיה  ל .19

 

 וקידושין.יו"ר המועצה הדתית הינו בעל תעודה של רב עיר ומאושר לערוך חופה  .20

 

  לא תוקן.למועצה אין רב עיר, יו"ר המועצה הדתית משמש בתפקידו גם כרב עיר.  .21

 

כיון שאין הרכב מועצה דתית. השר   אין הרכב חברי מועצה למועצה הדתית. .22
לענייני דתות שלעבר מר נפתלי בנט מינה את הרב אורן מלכה ליו"ר המועצה 

הליך בחירת המועצה הדתית הינו באחריות העירייה ומשרד . לא תוקן .הדתית
 לשירותי דת. 

 

 12/2015החשב המלווה של המועצה הדתית הינו מרדכי סול. בחודש  - חשב מלווה .23
המועצה הדתית סיימה את תוכנית ההבראה. המועצה ביקשה להשאיר את קו"ח 

 מרדכי סול כמלווה של המועצה ללא  מורשה חתימה.
 

 כמעט ברציפות. 2010ית מקבלת את פרס השר על ניהול תקין משנת המועצה הדת .24

 

אלש"ח הינו חוב בגין  144מתוך סכום זה ₪.  3,947,183למועצה חוב לעירייה ע"ס  .25
החוב נמצא  לא תוקן.ארנונה משרדי המועצה הדתית, ושאר החוב הינו בגין מים. 

ל העירייה, יו"ר התקיימה פגישה בין מנכ" 18/3/2018בהליך בוררות. בתאריך 
המועצה הדתית, חשב המועצה הדתית ומנהל הרכש בעירייה והוחלט שהמועצה 
הדתית תנהל דיון מול רו"ח של העירייה לברור גובה החוב הקיים והתקזזות 

 בגינו.

 

חובות המים אינם נרשמים כחובות המסופקים. העירייה היתה אמורה לתקצב  .26
דתית ולקזז את עלויות המים את עלויות המים כחלק מתקצוב המועצה ה

ת ספרי גם באמצעותמהתחייבותה הכספית של הרשות כלפי המועצה הדתית, 
 .תשלומים

 

העירייה ערכה הסכם בוררות עם המועצה בגין חובות המועצה אך ההסכם טרם  .27
ראה  לא תוקן. נחתם בין הצדדים ולא מונה עדיין בורר לבדיקת טענות הצדדים.

 לעיל. 25סעיף 

 

 המועצה משלמת את חובותיה השוטפים לעירייה. .28
 

הגביה נעשית ע"י מזכירות המועצה הדתית בפיקוח של מזכיר המועצה הדתית.  .29
 על כל גביה מוציאה המועצה הדתית אישור תשלום ממוחשב. אין קבלות ידניות.

 

הפקדות בבנק מתבצעות מדי יום או יומיים. קיימת כספת במועצה הדתית והכסף  .30
 למשמרת עד להפקדתו. מופקד שם
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למועצה הדתית מלאי במקוואות, בבית העלמין ובמשרדי המועצה הדתית. כל  .31
 מלאי משתייך לפי הצורך. למשל במקוואות : מלאי של מגבות, מוצרי רחצה ועוד.

 

בהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים עבור שירותיה המועצה גובה אגרות  .32
 15ובמקוואות המועצה גובה סכום קבוע של  2013 –)אגרות שירותים(, התשע"ד 

 עבור כל השירותים הניתנים.₪ 
 

המועצה מצרפת אישורי אגרה בתיקי נישואין, המועצה צריכה  לצרף אישורי  .33
 תשלומי אגרות גם בתיקי קבורה ותעודות הכשר.

 

רכשה המועצה טרקטור מיני מעמיס טלסקופי כולל מזלג,  10/11/2015בתאריך  .34
כולל מע"מ.  הטרקטור ₪  156,597כף, מחפרון קדמי ומטאטא כביש בעלות של 

 מבצע חפירות קברים, תיחום עירוב שבת, גניזה ועוד.

 

פעמיים בשנה מתכנסות להצגת הדוחות הכספיים של המועצה  –ועדת ביקורת  .35
גוף חיצוני המורכב ממנהל מחלקה במשרד הדתות,  הדתית. ועדת הביקורת הינה

שחבריה הינם: יחזקאל כהן , מנהל אגף בכיר לתכנון ותקצוב במשרד הדתות, 
 רו"ח דב קהת ורו"ח ניר ענבי.

 
 2016, אישרה הגדלת תקציב בשנת 7/16מספר  17/5/2016מליאת העיר בישיבתה מיום 

בשנת ₪  1,596,024למועצה סכום של  . כלומר העירייה תעביר53,000למועצה בסכום של 
2016. 

 
 
 

 שיפוץ מוסדות חינוך

ניתן צו התחלת עבודה ונחתם החוזה מול החברה למשק  31/7/2014בתאריך  .1
של החברה  12/2013וכלכלה לביצוע מכרז לשיפוץ מוסדות חינוך  שמספרו חש/

 למשק וכלכלה הקבלן הזוכה הינו י.ד בנגב בניה ופיתוח בע"מ.
 

 הינו וציבור חינוך מוסדות שיפוץ עבודות עלות סך החוזה מול משכ"ל, פי על .2
( פרומיל 3.15) ₪ 8,875 -כ של סכום יקוזז זה סכום מתוך מ"מע כולל ₪ 2,817,614

 .קבלניות עבודות ביטוח עריכת עבור
 

 י.ד בנגב, לשיפוץ  הקבלן לבין העירייה בין החוזה נחתם 8/7/2014 בתאריך .3
 כולל מע"מ.₪,  2,817,613 כספי בהיקף וציבורי וחינוך מוסדות

 
חברת י.ד בנגב הציגה לעירייה יפויי כוח למר יוסי פריאנטה הנציג של החברה   .4

 לפרויקט שיפוץ בתי הספר בשדרות.
 

קבלן משנה הינו אלי חזן. הינו בעל רשיון קבלן לביצוע עבודות הנדסה בנאיות  .5
 שיפוצים. - 1סיווג א

 
טוב ניהול ופיקוח בנייה אמדו את כתב הכמויות שיפוץ מוסדות -ימןחברת מ.א ס .6

 החינוך בעירייה.
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מפקח הפרויקט מטעם העירייה הינו מר ניקולאי בנדרסקי, מבנדרסקי הנדסה  .7
 אזרחית.

 
מר יניב גורביץ' מונה כמפקח הבודק לפרויקט, לאחר אישור חשבוניות ראשוני  .8

 ע"י המפקח מטעם העירייה.  
 

 2015בשנת ₪.  66,080העבירה לזכות מ.א. סימן טוב סכום של  2014בשנת  .9
 ₪. 211,680העבירה לזכות מ.א. סימן טוב סכום של 

 
 .1475,1484, 1485, 1473, 1474הפרויקט בוצע מתב"רים שמספרם:  .10

 
 
 

₪   2,249,785הסכום שאושר לתשלום הפרויקט לקבלן  ע"י המפקח הבודק הינו  .11
 על פי הפירוט הבא:

 

 טבלה מרכזת             

סכום מאושר  מוסד חינוכי
 לתשלום

 1,109,366.33 בתי ספר
 413,424.20 מגרשי ספורט

 552,207.89 גני ילדים
 2,074,998.42 סה"כ

 

 

 הטבלה המרכזת:פירוט             

 בתי ספר             

סכום מאושר  בית הספר
 לתשלום

 119,299.20 תורני חדש
 145,182.50 הרוא"ה

 20,382.80 עטרת אסתר
יגאל  –מדעים 

 אלון
131,481.20 

 9,933.40 יסודי התורה
 82,396.20 הדר

 59,488.10 שקמים מעוז
 19,252.03 תורני מדעי
 521,950.90 מקיף כללי
 1,109,366.33 סה"כ:                
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 מגרשי ספורט

סכום מאושר  מגרש
 לתשלום

מגרש ספורט ביה"ס 
 גיל

192,727.60 

מגרש ספורט ביה"ס 
  הרוא"ה

220,696.60 

 413,424.20 סה"כ:                
 

 גני ילדים            

סכום מאושר  גני ילדים
 לתשלום

 19,032.40 ערבה
 32,664.70 חרצית

 31,595.40 רותם
 3,406.10 דולב
 16,124.09 נופר
 3,396.00 אורן
 6,530.10 חצב

 43,268.70 ברוש
 27,144.70 גיל ב
 75,028.50 3דור 

גיל )מתנ"ס 
 ישן(

15,200.00 

 62,618.20 חב"ד
גן בבית 

 ספר גיל
120,319.50 

 94,910.00 אלה
 969.50 חבצלת

                
 סה"כ:

552,207.89 

 

 .174,786.30 כיתות יבילות:            

 

' ה נספח גבי על לעירייה המלווה והחשב העירייה גזבר חתמו 7/2/016 בתאריך .12
 ההגבלה הסרת מאשרים: "וכתבו עבודה התחלת צו להוצאת אישור – בחוזה
 ".המקורי בהסכם שהיה כפי ₪ 2,817,614 על עומד החוזה סכום לפיכך

 
 ₪. 2,285,405העירייה העבירה בפועל תשלום לקבלן עבור הפרויקט , סכום של  .13

 .תשלום יתר₪  42,857מתוכם 
 

קיימת מחלוקת בין הקבלן לבין העירייה בנושא תשלום למשכ"ל בגין פיקוח, על  .14
 ₪. 354,906גובה סכום של 
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בתשלום לקבלן בפרויקט בין בסכום שאושר , ₪ 30749,339.קיים  פער כספי של  .15
ע"י מפקח הפרויקט )מר ניקולאי ברודסקי( לבין הסכום שאושר ע"י המפקח 

 הבודק )מר יניב גורביץ'(.
 

קיימת חתימות של מנהלי בתי הספר על עבודת המפקח הבודק, למעט ביה"ס  .16
ספר למעט עטרת אסתר ומגרשי הספורט בבתי הספר גיל והרוא"ה.   כל בתי ה

המקיף הכללי דיווחו כי הם לא חתמו על דוחות הביצוע של המפקח הבודק, כאשר 
בפועל קיימות חתימות שלהם על גבי דו"ח המפקח הבודק, המאשרות כי העבודות 

 בוצעו.
 

התקיימה פגישה בין הביקורת למפקח הבודק מר יניב  10/4/2016בתאריך  .17
ביקורת את חתימות הגננות על ביצוע גורביץ'. מר גורביץ' סרב להעביר לידי ה

העבודות בגנים, כיון שלטענתו טרם קיבל תשלום עבור עבודתו ממשכ"ל, כך שלא 
ניתן היה לבדוק אם הגננות אישורו את ביצוע העבודה. העירייה שילמה עבור 
 ביצוע העבודות בגנים, כאשר אין בידיה אסמכתא חתומה לביצוע העבודות בגנים. 

 
הגן לא נצבע ₪.  32,665המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - חרציתגן  .18

כבר שנים. יש להוריד את השטיחים מהקירות. יש לבצע תיקון בקיר הגבס 
 בשירותים כיון  שהוא מתפרק.

 
הקבלן לא ₪.  31,596המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן רותם  .19

אין  אין הצללה בגן. חסרה תאורה בשירותים. הגן לא צבוע. ביצע עבודות בגן.
חסר חול בארגז החול. מנהל  אחזקת מוסדות החינוך בעירייה  יריעה בארגז החול.

 אסלות והתקינה מתקן נייר בשירותים. 2החליף 
 

הותקנו בגן ₪.  3,406המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן דולב  .20
קיימת  אין סטופר בדלת הכניסה. מגני אצבעות משומשים עם ריקבון ועובש.

נזילה בארון המטבח. הגינון מוזנח. ארון החשמל חשוף. הקבלן לקח את דלת 
לא הארון ולא החזיר למקומה.  דלתות לא צבועות. כסאות ושולחנות ישנים ש

הוחלפו. לא הורדו שטיחים מהקיר. יש לנקות את הדשא הסינטטי ע"י מפוח או 
 שואב אבק מתאים.

 

לחצן מצוקה ₪.  16,124המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן נופר  .21
חסר אבנים משתלבות בגן, הדבר נועד לצורך מוטוריקה לילדי הגן  לא עובד.
 המיוחד.

 
כניסת הגן ₪.  3,396אישור את העבודות בסכום של המפקח הבודק  -גן אורן   .22

 תעלת המזגן שבורה. הגן לא צבוע. משקופים חלודים. רצפת הגן שבורה. שבורה.
פחי  ירקת בחצר הנובעת מנזילה. דלת יציאה לגינה לא ננעלת. שקע חשמל מסוכן.

חסר חול  ברז מטפטף בגינה. אשפה הממוקמים בסמוך לגן מביאים חתולים לגן.
 רגז החול. חסר יריעה בארגז החול.בא

 
הורכב ארון ₪.  6,530המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - גן חצב  .23

גדול לשירותים. ארון לא תיקני שקצותיו אינן משויפות. אין קרמיקה מעל 
 הברזים. הקבלן צבע את הגן והוריד את השטיחים מהקיר. 
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משטחי שיש ₪.  43,269ות בסכום של המפקח הבודק אישור את העבוד - גן ברוש  .24
אין כיסוי  לדעת הביקורת המחיר יקר לעומת אורך המשטח הקיים.  –במטבח הגן 

 דלתות השרותים לא נסגרות. הגן לא צבוע. לארגז החול.
 

הקבלן ₪.  27,145המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - גן גיל ב'  .25
מנהל האחזקה במוסדות החינוך  הגן לא צבוע.  החליף מטבח ואסלה אחת.

 בעירייה תיקן את מנורות, הניאגרה ועוד.
 

 ₪. 75,029נבדק ע"י המפקח ואושרה עלות ביצוע תיקונים ע"ס  – גן דור  .26
 

 ₪. 62,618המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  - גן חב"ד  .27
 

מקירות הגן, צבע את הגן והחליף הקבלן הוריד את השטיחים  -גן חב"ד צעירים 
הגינון  חסר חול בארגז החול. גדר הגן נפרצה וסודרה ע"י הרב פיזם. כיורים.
גדר האבנים  חסר ידית בדלת היציאה לחצר. גדרות לא בטיחותיות בחצר. מוזנח.

 בחצר מתפרקת.

הקבלן הרכיב ארון בשירותים, אך בארון יש נזילה  -חובה/בוגרים  –גן חב"ד 
הקבלן צבע את  הקבלן הרכיב ארונות מטבח אך קיימת שם נזילה. מתנפח. והוא

ברזים לא  חסר פנלים בגן. הגן נצבע ע"י הקבלן בצורה מרושלת. דלתות הגן.
 רשת קרועה במטבח. הוחלפו.

₪.   120,320המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -גן גיל בבית הספר  .28
הקבלן לא ריצף  הקבלן צבע חלקית את הגן. הקבלן החליף את הריצוף בגינת הגן. 

 כל התיקונים מבוצעים ע"י עובדי העירייה. קרמיקה המטבח ולא בשירותים.
 

 ₪. 94,910נבדק ע"י המפקח ואושרה עלות ביצוע תיקונים ע"ס  -גן אלה  .29
 

: 3/11/2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  –ן שיזף ג  .30
יש לתקן את משקופים בגן בעיקר בשירותים. כולם  יש להוריד שטיחים מהקירות.

קיימת רטיבות ונזילות בארון המטבח, וכן חור שממנו נכנסים  חלודים וישנים.
 חסר סטופר בדלת הכניסה. עכברים.

 
ן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  הביקורת בוצעה בתאריך הג -גן הרדוף   .31

הקבלן התקין ארונות  הגן לא צבוע. : משקופים חלודים בשירותים.3/11/2015
כניסה אחורית לגן לא  חסר מדפים בארון המטבח. מטבח אך הם מלאי עובש.

 צבועה.
 

הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  הביקורת בוצעה בתאריך  -  גן נורית .32
הגישה הגננת בקשה לביצוע עבודות לבדק בית  7/7/2015. בתאריך 13/10/2015

 אך לא נענתה.
 להלן הבקשות שביקשה: 

 . צביעת הגן במקומות הנמוכים.1

 . סיליקון בשיש.2

 . תיקון מזגן במפגש )נזילת מים(.3
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 . מזילה בשירותים בתא האמצעי.4

 . תיקון תקרה אקוסטית.5

 . קביעת מדף אחסון.6

 עצורים בדלת.. מ7

 . גלגל במתקן יבוש עבודות.8

 . הדברות דבורים בחצר.9

 

הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק . הביקורת בוצעה בתאריך  -גן רימון   .33
: הקבלן לא ניכנס לגן. רק מנהל אחזקת מוסדות חינוך בעירייה 13/10/2015

 מתחזק את הגן.
 

הביקורת בוצעה בתאריך הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק .  -גן נרקיס   .34
כניסה הגן לא צבועה. דלתות הגן לא  : הקבלן צבע חלקית את הגן.20/10/2015

 חסר פנלים בגן. נצבעו למרות הצורך שקיים בזה.
 

הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  -גן רקפת  .35
ה מתחזק מנהל אחזקת מוסדות החינוך בעיריי : הקבלן לא עבד בגן.13/10/2015

 את הגן.
 

הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  -גן  אלון   .36
אין קרמיקה בשירותים, כיור  : הקבלן שם דלת חדשה ללא משקופים20/10/2015

 דלת החירום לא נפתחת. חלון המטבח פרוץ. הגן לא צבוע. שבור, אין ארון לכיור.
 

בודק. הביקורת בוצעה בתאריך הגן לא נבדק ע"י המפקח ה -גן כלנית   .37
: קיימת בעיה חמורה עם דלת הכניסה של הגן. הותקנה דלת חדשה 20/10/2015

מנהל אחזקת מוסדות החינוך  ללא משקוף וכך למעשה הדלת פרוצה מלמעלה.
 בעירייה החליף סבונים ומכסה ביוב בשירותים.

 
בתאריך הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה  -גן סביון   .38

: קיימת בעיה חמורה עם דלת הכניסה של הגן. הותקנה דלת חדשה 20/10/2015
צריך להוריד את  הגן לא צבוע. ללא משקוף וכך למעשה הדלת פרוצה מלמעלה.

הגננת ביקשה לבנות גדר בכניסה לגן שתפריד בין החומה  השטיחים מקירות הגן.
מנהל  סו ויפלו מהחומה. הקיימת לשביל המוליך לגן, על מנת שילדים לא יטפ

 האחזקה של העירייה תיקן את השירותים.
 

הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  – גן אשל  .39
 : לא עקר עץ כמופיע בדרישות המכרז.20/10/2015

 
הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  – גן חבצלת  .40

יצי לדלת וסטופר לדלת ומגן אצבעות. לא : לא הותקן מעצור קפ13/10/2015
 הותקנו מושב כבד לאסלה, סוללה בעמידה פיה קצרה וברז גן וכביסה.
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: 20/10/2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  -גן שקד  .41
 מושב ומכסה כבד מפלסטיק הותקן ע"י מנהל אחזקת מוסדות החינוך בעירייה

ארגז  חסר מגן אצבעות בדלת הפנימית בגן. אך לא שם פנלים.הקבלן צבע את הגן 
והדבר מפריע  החול שהי ממוקם בקצה הגינה, הועבר ע"י הקבלן לקדמת גינת הגן

 כיון שהוא ממוקם בכניסה לגן ומלכלך. הדבר נעשה ללא הסכמת הגננת.
 

: 2/11/2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  -גן תאנה  .42
חסר מגן  הגן לא נצבע. הריצוף בגן שבור קיימת רטיבות מתחת לרצפת הגן.

 חסר מנורות בגן ובתי מנורות. נזילה בשירותים. אצבעות בדלת היציאה לחצר.
 

 : שירותים2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בקיץ  - חצב גן .43
, פנלים ללא הגן, ורסנטיםפל חסרים, צבוע לא הגן, נסגרות לא דלתות, מוזנחים

 .המטבח ארונות הוחלפו לא
 

 : ארגז2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בקיץ  - ערבה גן .44
 הוחלפו לא, בטיחותית סכנה ומהווים עמידים לא סביבו והריתוכים שבור חול

 .בחורף מוצפת הכניסה חזית, המטבח ארונות
 

 הוחלף : לא2015המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בקיץ הגן לא נבדק ע"י  - הדס גן .45
 .במטבח נזילות וקיימות מטבח

 
 לא : הגן2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בקיץ  - דובדבן גן .46

 המזגן, הוחלפו הדלתות כל, ושיש כיורים החליפו לא, במטבח ברז הוחלף, צבוע
 .קרועה בגינה והפרגולה בשירותים אסלה הוחלפה, פועל לא

 
 : הקבלן2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בקיץ  -  חרצית גן .47

 הגן, בגן תאורה חסר, דולף המטבח ברז, מטבח ארון הוחלף, ענק חול ארגז בנה
 .מתקפל הגבס קיר כל, משופצים לא השירותים, צבוע לא
 

 : ישנן2015הבודק. הביקורת בוצעה בקיץ הגן לא נבדק ע"י המפקח  – אשל גן .48
 תאורה אין, מטבח הוחלף לא, במטבח רטיבות קיימת, צבוע לא הגן, בגג נזילות

 צבע הקבלן, וממטרות גינון ואין מוזנחת החצר, מתפרקים הברזים, בשירותים
 .החול ארגז את רק

 
: 2/11/2015בתאריך הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה  –גן הדס  .49

ברז מטבח לא  רטיבות וריקבון במטבח. אסלה שבורה. ברז לא תקין בשירותים.
דלת הממ"ד לא נסגרת חסר גומי  חסר מגן אצבעות בממ"ד. הגן לא צבוע. תקין.

 מסביב.
 

: 13/10/2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  –גן לילך  .50
 קידמית. גדר אצבעות וחיתוך מדרגות, מגן בחדר יד לדלת, מאחז לא בוצע: סטופר

 
: 3/11/2015הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק. הביקורת בוצעה בתאריך  -  גן דקל  .51

 .לא בוצע: מטף כיבוי אש
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הגן לא נבדק ע"י המפקח הבודק.  הביקורת בוצעה בתאריך  -גן יסמין  .52
קיימים חורים בקיר  כניסה לגן. : בוצע חיבור פיראטי של זמזם ה13/10/2015

 הקבלן לא ביצע עבודות בגן. הכניסה לגן. 
 

 תחזוקת עבודות כל את הגננות כי בעת סיור הגנים שבוצע ע"י הביקורת, ציינו .53
 .מתפקודו רצון שבעות והיו סויסה ציון מר בגנים האחזקה מנהל מבצע הגנים

 
הזנחת הגינון, חסר עמדת שמירה ברוב הגנים שבוקרו חזרו טענות דומות של  .54

"בוטקה" לשומרים בגנים, ארונות המטבח שהותקנו ע"י הקבלן סבלו מחורים, 
נזילות וריקבון. החלק מהגנים חסרים מגני אצבעות ובחלק שהותקן, הותקנו מגני 
אצבעות ישנים עם עובד )גן דולב(, בכל הגנים יש לנקות את הדשא הסינטטי באופן 

 ו שואב אבק. כמו כן בכל הגנים חסרות יריעות לארגז החול.קבוע ע"י מפוח א
 

₪.  119,299המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  –ביה"ס תורני חדש  .55
. הקבלן התקין  מבנים בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר

. הוחלפה תאורה 2014ושתי מבנים בקיץ  2015יבילים. מבנה אחד הוקם בקיץ 
וזדורים ובכיתות. בי"ס לא נצבע, לא הותקנו דלתות או חלונות. בי"ס בניהול בפר

 עצמאי ולטענתם העירייה לא מזרימה לביה"ס כסף בזמן ומשלמת באיחור רב.
 

₪.  145,183המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר הרוא"ה  .56
 חסר סטופרים לדלתות. בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.

 הוחלפו מספר דלתות בכיתות. הוחלפו מספר חלונות בבית הספר. המטבח הוחלף.
 התקינו מגני אצבעות בחלק מהכיתות.

 
המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -מגרש ספורט בי"ס הרוא"ה   .57

 אושרה בחתימה ע"י בית הספר. לאבדיקת  המפקח הבודק ₪.  220,697
 

₪.  20,383המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -רת אסתר בי"ס עט .58
מר גורביץ עשה אושרה בחתימה ע"י בית הספר.  לאבדיקת המפקח הבודק 

ביקורת בבית הספר. אך לא החתים את מנהלת בית הספר על תוצאות בדיקתו. 
הקבלן סילק מרצפות ואבן שפה והשלים חדשות. והסכום נרשם תחת מתקני 

אחרי  בשירותי הבנים היו בעיות בריצוף. שירותי הצוות לא פועלים. תברואה.
הביקורת של המפקח הבודק, תוקנו שירותי הצוות ושירותי הבנים מתקציב בית 

בית הספר ביקשו הצללה ולא קיבל למרות  בי"ס עדיין לא בניהול עצמי. הספר.
 פנייתו לעירייה.

 
₪.  131,481ור את העבודות בסכום של המפקח הבודק איש -בית הספר מדעים   .59

 בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר.
 

 9,933המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר יסודי התורה   .60
בי"ס לא נצבע באופן בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר. ₪. 

חסר  חד עבור "עזרה ראשונה".ביה"ס קיבל רק גלון צבע א יסודי מאז הקמתו.
קיימות בעיות צנרת בשירותי אגף  תאורה בפרוזדורים בכיתות ובשירותים.

בי"ס לא בניהול  הברזים לא תקינים באגף הבנים. גדרות בי"ס פרוצים. הבנות.
 עצמי.
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₪.  82,396המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר הדר  .61
אך המנהלת הוסיפה  ,רה בחתימה ע"י בית הספרבדיקת המפקח הבודק אוש

נבנתה  דלתות מעץ. 3הוחלפו את הערתה: "אשמח שהתייחסו למייל המצורף". 
הותקנה תקרה  הריצוף הוחלף בשיטת הדבקה  כיתת תקשורת שלמה. 

הקבלן ביצע  הקבלן לא השלים ביצוע עבודה בשירותים.  אקוסטית+חשמל.
רק  אין חיבור לאינטרנט. את עבודות החשמל.הקבלן לא סיים  עבודה חובבנית.

לא ברור לבית הספר עבור מה שולמו  כיתת התקשורת נצבעה. בית הספר לא נצבע.
אין נגישות לנכים בכיתת התקשורת  הותקן מזגן. אלש"ח עבודות צביעה. 47

 הותקנו תאורת חרום בכיתות. אין מעצורים בדלתות. שנבנתה ע"י הקבלן.
 

   המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר שקמים מעוז  .62
בדיקת המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר, מנהלת בית . 59,488₪

 ". 59,488הספר רשמה הערה: "ע"פ סכום 
 

 19,252המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -בית הספר מדעי תורני  .63
. קיימות נזילות רה בחתימה ע"י בית הספרבדיקת המפקח הבודק אוש₪ . 

חוזרות ונשנות בשירותים. הוצבו בבית הספר כיתות יבילות. העבודה בוצעה 
בצורה לא יסודית שיצרה בורות. המנהלת ביקשה גגון שיחבר בין הכיתה היבילה 
לבית הספר על מנת לאפשר לילדים מעבר בעתות גשם. בחזית בית הספר נפלו 

והמצב מסוכן שכן עוד אבנים עומדות ליפול. המצב רעוע. בבי"ס  אבני ציפוי הקיר
בעיות חשמל. חשמלאי של העירייה התקין פרוז'קטורים. בכיתת שמע חסר מזגן. 

החליפו דלת בחדר שלווה לפני שנתיים. כיתות יבילות צבעו חלקית.  –בדק בית 
 דלתות משומשות.  2הקבלן החליף 

 
בדיקת ₪.  521,951ר את העבודות בסכום של המפקח הבודק אישו -מקיף כללי  .64

הקבלן זיפת את הגגות. תיקן המפקח הבודק אושרה בחתימה ע"י בית הספר. 
מנהלתנית  חדר התקשורת שופץ. את השירותים בקומה העליונה בבית הספר. 

 בית הספר בדקה את עבודת הקבלן ותיקנה את דו"ח הפרויקטים של המפקח.
 

המפקח הבודק אישור את העבודות בסכום של  -מגרש ספורט ביה"ס גיל   .65
 אושרה בחתימה ע"י בית הספר. לאבדיקת המפקח הבודק ₪.  192,723

 
המלצת הביקורת לעירייה הינה לתקן את הליקויים הפיזיים הקיימים במוסדות  .66

החינוך, תוך שיתוף פעולה עם מנהלי בתי הספר והגננות, על מנת לייצור סביבת 
 ת לתלמידי העיר.חינוך בטוחה ומוגנ

  
 

)מועד הדו"ח( ועד היום בוצעו  2015"מאז שנת  – תגובת העירייה לשיפוץ מוסדות חינוך
ינו, רובם שצוליקויים השיפוצים נוספים במוסדות החינוך, אשר במהלכם תוקנו 

ככולם. ועם זאת נמשיך לשדרג ולטפח עוד ועוד את סביבת הלמידה במוסדות החינוך 
 בשדרות".
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 בני ציון )ע"ר( ךמפעלי חינו
 

ו משולמים ע"י העירייה אשר חשבונותי 08-6890711הביקורת בדקה את מספר הטלפון 
 .שדרות 903נתן אלבז מרחוב  מפעלי חינוך בני ציוןשייך לבמשך שנים ואשר 

 
העירייה לא קנתה מעולם שירותים מהעמותה או העבירה כספים  קורת מצאה כיהבי

 4/206לעמותה  במסגרת תקציב תמיכות כהגדרתו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 
. כמו כן לא מצאה הביקורת אף גורם בעירייה שחתם על חשבונות 2006מחודש ספטמבר 

 התשלום, אך החשבון שולם באופן רצוף במשך שנים, כאמור.
 

 תוקן. האמור יש להפסיק לאלתר את תשלום חשבון הטלפון על ידי העירייה. לאור
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


