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 : 1-פרק

 הפעלת קיוסקים בבתי הספר

 -כללי : .1

המועצה הקציאה נכסים שונים ומשכירה לגורמים פרטיים וביניהם נכללים גם 

קיוסקים בחטיבות הביניים אלסלאם ובי"ס תיכון, המושכרים בשכירות לא מוגנת 

 למפעילים שונים.

יהיה בשנת הלימודים תשע"ב הודיע שר החינוך גדעון סער כי הנושא המרכזי 

אורח חיים בריא. החלטה זו, הופיעה בפרסומים שונים של משרד החינוך ובין 

 היתר בפרסום מפמ"ר )מפקח מרכז מקצוע(.

ליצירת אורח חיים בריא חשיבות רבה במכלול ההיבטים : תזונה נכונה, פעילות 

ספורטיבית, קידום בריאות )מונעת מחלות(, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק 

העצמי, טיפוח הגוף, הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית, ומניעת הדימוי 

השמנה לרבות השמנת יתר בקרב ילדים ובני נוער. השמנת יתר מקורה בעיקר 

 באורח חיים לא בריא המאפיין בצריכת מוצרי מזון עתירי שומן וסוכרים.

ה של וחלאור האמור וחשיבות הנושא לבריאות הילדים ובני הנוער וההכרה בכ

רכת החינוך להוביל תהליכי שינוי, החליט שר החינוך כי במסגרת זו מע

במערכת החינוך )בגני הילדים ובבתי הספר( בין היתר בנושאים : תזונה 

העדפת מזון ובחירה מושכלת בחברת השפע,  -מאוזנת, מגוונת ומותאמת

העדפת שתיית מים על משקאות ממותקים ואנרגטיים, עידוד אכילת פירות 

 הימנעות ממאכלים עתירי שומן ועתירי סוכר. וירקות,

הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות  -)א( 3חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ז /

, כולל בין היתר, הנחיות 2006בנובמבר  1 -החינוך, אשר נכנס לתוקף החל מה

 לגבי מכירת מזון במזנון, בקפיטריה או בקיוסק בבתי הספר.

וכללה פגישות עבודה עם הגזבר, ומחלקת  2013ת הביקורת נערכה במהלך שנ

רישוי עסקים ותברואה, בנוסף הביקורת עיינה במסמכים קשורים בהתקשרות 

המועצה עם מפעילי הקיוסקים ובמסמכי הנחיות משרד החינוך ומשרד 

 הבריאות בנושא.
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ובין השאר נבדקו : תחום רישוי העסקים, ניהול המכרזים והפיקוח על הפעלתם 

 י גורמי המועצה.על יד

 

 -: קיוסקים טעוני רישוי עסקים בנכסי המועצה .2

חוק רישוי עסקים בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים  

להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק, כפי שנקבעו בו, כדי להבטיח 

 מטרות אלה או מקצתן :

מניעת סכנות לשלום  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים,

הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות, בטיחות של הנמצאים במקום העסק או 

בסביבתו, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים 

בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות, בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה 

 ולשירותי כבאות. נאותים, קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה

 

מחייב כי עסק הטעון רישוי, יפעל על פי רישיון  –חוק רישוי עסקים תשכ"ח  -2.1

עסק שייתן על ידי הרשות המקומית לאחר אישור גורמים שונים ובכלל זה, 

משטרת ישראל, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ושירותי 

 הכבאות.

ו בהתאם לכללים ובאמות הוראות החוק נועדו להבטיח, שהעסקים יפעל

מידה מחייבות לשמירה על המנהל התקין ולהבטחת בטחונו ושלומו של 

 הציבור.

 

על תיקוניו, מפרט  1995 צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"ה -2.2

מזנון, שהם עסקים -בסעיפיו : מזנון וקיוסק כחלק מקבוצה מספר ארבע

טעוני רישוי עם הפעלתם, וברפורמה ברישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( 

 .2013 -התשע"ג 

 פורטו מטרות הרפורמה ולהלן העיקר :  

 להקל על בעלי עסקים. -

 להוריד חסמים בתחום רישוי העסקים. -

 וריד את מספר העסקים טעוני הרישוי.לה -
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על פי הרפורמה תוקף הרישיון לעסק מסוג קיוסק, בית קפה, מסעדה  -2.3

 שנים. 3-ומזנון הינו ל

הביקורת בחרה לציין מתוך מסמכי ההתקשרות וההסכמים לשכירות בלתי  -2.4

 -מוגנת של הקיוסקים בבתי הספר את הסעיפים הבאים:

יו והוראות כלליות למשתתפים בו והצהרות פרסום המכרז, תנא -2.4.1

 המציע להפעלת הקיוסק.

א. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז וכי יש לו את כל 

הידיעות והכישורים המקצועיים, הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע כל 

 העבודות נשוא המכרז.

להשכרת הקיוסק  03/03/13ב. פרוטוקול מפגש והתחשבנות מיום 

 ביניים אלסלאם. בחטיבת

 27/07/2011+  20/01/2010ג. פרוטוקול מפגש והתחשבנות מיום 

 להשכרת הקיוסק בבי"ס תיכון.

 ד. הסכם לשכירות בלתי מוגנת של הקיוסקים.

ה. התחייבות השוכר לקבל את הרישיונות, האישורים והתעודות 

 הנדרשים להפעלת הקיוסק/המזנון.

הזנה וחינוך לתזונה נכונה  –)א(  3חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ז / -2.5

כאמור, במכירת מזון במזנון, בקפיטריה או בקיוסק הדן במוסדות החינוך, 

 : 8.3קובע בסעיף 

כל מזנון או קיוסק במוסד החינוכי חייב ברישיון עסק תקף מהרשות  -

קומית ושל המקומית ויעמוד תחת פיקוח תברואי של הרשות המ

 המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות.
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משרד הפנים באגרת מידע בנושא רישוי עסקים מטעם המנהל לשלטון  -2.6

מקומי ובאיגרת מידע נוספת בנושא רישיון עסק מטעם המנהל לרישוי, 

 שירותי חירום ותפקידים מיוחדים מפרסם כלהלן :

ממשלה, חברות ממשלתיות חל איסור על משרדי  -" איסור התקשרות

ורשויות מקומיות, להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין 

 להם רישיון עסק תקף ".

 ממצאי הביקורת : .3

 -חטיבות ביניים ו 3בתי ספר יסודיים,  4בתחומי מועצת כפר קרע, קיימות  -3.1

קיוסקים בפיקוח המועצה והשאר בחלקם  5תיכוניים בהם מופעלים  5

 ם מחוץ לשטח בית הספר ובבעלות פרטית.נמצאי

מחלקת רישוי עסקים ותברואה מסרה לביקורת את הנתונים המפורטים  -3.2

 להלן, לגבי הקיוסקים /המזנונים במוסדות החינוך :

 כל הקיוסקים פועלים ללא רישיון עסק. -3.2.1

 לחלק מהקיוסקים אין היתר בנייה. -3.2.2

ים בבתי הספר אינם פועלים מכוח זכייה הביקורת מציינת כי הקיוסק -3.3

במכרז עירוני, ועל כן, הביקורת מציעה לפרסם מכרז בו יצוין תנאי מחייב 

חייב בחוק, וזאת תשיאפשר הפעלת הקיוסק בהחזקתו ברישוי עסקים כמ

לצורך פיקוח תקין ושמירה על היגיינה על מנת לשמור על בריאות 

 התלמידים.

שנים ועקב כך על בעל העסק לחדש את רישיון  3 -רישיון עסק תקף ל -3.4

 העסק בהתאם.

הביקורת מציינת כי הסיבות לאי מתן רישיונות העסק של הקיוסקים נובעת מאי 

איוש תפקיד מנהל רישוי עסקים ותברואה לאחר יציאתו של המנהל הקודם 

לפנסיה ומאי עמידה של המפעילים בדרישות החדשות והמחמירות לקבלת 

 רישוי עסק. הביקורת לא מצאה שום בקשה למתן רישוי עסק לקיוסקים. 

ביקורת מבקשת לציין כי תטיב המועצה באם תפרסם מכרז לאיוש תפקיד ה

מנהל רישוי עסקים ותברואה על מנת לפקח על כי כל עסק המחייב רישוי יהיה 

 בעל רישיון עסק, הרי כאן מדובר בבריאות הציבור.
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לא זאת, אף זאת, קיוסקים המושכרים על ידי מועצת כפר קרע ופועלים בבתי 

ן עסק כחוק, משרתים מאות תלמידים, מורים ועובדי מוסדות הספר ללא רישיו

החינוך, פועלים ללא פיקוח נאות בהעדר מפקח מטעם מחלקת רישוי עסקים 

 ותברואה.

הביקורת מצביעה על חוסר יעילות המנגנון האחראי לפיקוח על הקיוסקים הן 

מצד מחלקת החינוך והנהלות בתי הספר והן מצד מפקח איכות הסביבה של 

 המועצה ובנוסף להעדר מנהל רישוי עסקים.

לדעת הביקורת, התייחסות סלחנית מדי בעניין רישוי עסקים של הקיוסקים 

 שהמועצה מאפשרת אי הקפדה על חוקים שעל בבתי הספר, נראית כאילו

אכיפתם היא מופקדת הן במסגרת תפקידיה כרשות רישוי והן משום שהיא 

 הקיוסקים.מק הבעלים של הנכסים בהם מתנהלים חל

לאור כל האמור, על המועצה לנקוט בצעדים הנדרשים לטיפול בקיוסקים 

 הפועלים ללא רישיון.

 אחריות הרשות המקומית בהפעלת קיוסקים בבתי הספר: .4

מפעילי הקיוסקים אמורים לשלם את הכסף עבור הפעלת הקיוסקים/המזנונים 

 אש המועצה הקודם.ישירות לקופת המועצה ולא לבתי הספר בעקבות הנחיית ר

נמצאו כי מעורבות מחלקת החינוך כמו גם מחלקת רישוי עסקים ותברואה 

 בליווי תהליך הפעלת הקיוסקים נמוך.

חרף היות מערכת החינוך גורם מוסמך ומוסכם אשר עליו חלה האחריות לרכז, 

לעקוב ולפקח אחר הפעלת הקיוסקים בבתי הספר בהתאם להנחיות חוזר 

טיפול מערכת החינוך בנושא לוקה בחסר כאשר  נמצא כי  וך,מנכ"ל משרד החינ

 אין אחריותה מתבצעת בפועל.

לאור כך, הביקורת ממליצה כי מערכת החינוך תרכז ותפקח על הפעלת 

 -הקיוסקים כדלקמן :

 -אחריות מערכת החינוך : -4.1

תנאי הפעלת הקיוסקים שיפורסמו במכרז והפיקוח עליהם יהיו בהתאם  -4.1.1

וע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך שהוזכר לעיל, באופן מלא, באחריות לקב

 מנהל מחלקת החינוך.
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ינוהל תיק נכס לכל קיוסק בו יאוגד כלל המסמכים הנדרשים והנוגעים  -4.1.2

 לנכס ולהפעלתו.

מערכת החינוך תאשר את ההמלצה של וועדת המכרזים הן בהתאמה  -4.1.3

ן בהיבט של התאמת המפעיל לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך וה

 ועובדיו לעבודה עם תלמידים.

הביקורת ממליצה כי יועבר מכתב נלווה, של מנהל מחלקת החינוך,  -4.1.4

להעתק חוזה הפעלת הקיוסק המועבר למנהל המוסד החינוכי בו פועל 

הקיוסק, בו תודגש אחריותו של המנהל לפיקוח על פעולות הקיוסק, 

 בהתאם למתחייב.

הביקורת ממליצה כי מנהל בית הספר ינהל פיקוח שוטף על הפעלת  -4.1.5

הקיוסק עם מתן דיווחים למנהל מחלקת החינוך או מי שייקבע על ידו 

 כמרכז תחום.

 -קביעת גובה דמי השכירות : -4.2

ככלל, בעת עריכת מכרז להשכרת קיוסקים בבתי הספר תיכונים / חטיבות 

הערכת שמאי לגבי השווי לשכירת הנכס, נכון ביניים, יופקד אומדן שמאי ובו 

למועד עריכת חוות הדעת השמאית, ומתוכה ניתן יהיה לקבוע את סבירות 

גובה ההצעות המוגשות על ידי מציעים המעוניינים להפעיל קיוסק, האומדן 

מידה אובייקטיבי מקצועי, לבחינת הגינותם של -משמש לוועדת המכרזים קנה

ת ואת סבירותם ובכך מנחה את הוועדה בשיקוליה המחירים הכלולים בהצעו

 בדבר קבלת ההחלטה.

 

הביקורת עיינה במסמכים הקשורים לחוזים של הקיוסקים שבבית ספר חט"ב 

 אלסלאם ובית ספר תיכון להלן הממצאים :

 

 הקיוסק בתיכון: .1

מ"ר הנמצא בחצר בית ספר  40ממדובר במבנה קיוסק בשטח של  -1.1

ציפויי פנים גבס וצבוע צבע לבן, רצפת תיכון, והוא בנוי מעץ עם 

עם קורות עץ הכולל רצפת ביטון בתחום המבנה.   p.v.cהמבנה 
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ע"ב המחזיק כיום  2008בנייתו של מבנה הקיוסק בוצעה בשנת 

 בקיוסק והקרקע בבעלות המועצה המקומית כפר קרע.

התקיימה ישיבה בבניין המועצה להסדרת  20/01/2010בתאריך  -1.2

בבי"ס תיכון ובה נכחו יו"ר המועצה הקודם, שני הפעלת הקיוסק 

חברי מועצה, היועץ המשפטי, הבעלים של הקיוסק ונציג המחלקה 

 הטכנית.

 בישיבה זו סוכם על כי :

  לפיו עלויות  01/12/2009קבלת דו"ח השמאות שנערך מיום

₪  80,000הבנייה שבוצעה על ידי המחזיק מסתכמת בסך של 

 +מע'מ.

 1500מי השכירות שסוכמו בסך המועצה תחשב את ד  ₪

( ועד 01/09/2008 -בתוספת מע'מ החל מיום הפעלת הקיוסק )מ

 .31/08/2010 -ל

  עבור ₪  150 -לחודש עבור צריכת מים ו₪  150המחזיק ישלם

 .31/08/2010 -צריכת חשמל מיום הפעלת הקיוסק ועד ל

  המחזיק ישלם את דמי הארנונה החלים על המבנה בגין כל

 התקופה.

 .המועצה תכין מכרז להפעלת הקיוסק 

התקיימה ישיבת התחשבנות בנוכחות מפעיל  27/07/2011בתאריך  -1.3

הקיוסק, היועץ המשפטי, ונציג המחלקה הטכנית זאת כהמשך 

ובהסתמך על חוות דעת השמאי, אשר  20/01/2010לסיכום מיום 

ובישיבה זו סוכם ₪  80,000העריך את הוצאות הקמת הקיוסק ע'ס 

 :  על כי

  80,000עלות הקמת הקיוסק ע'ס . ₪ 

  בסכום הנ"ל ותקזז מהסכום הנ"ל את דמי  תישא המועצה

ועד ליום  01/09/08לחודש לתקופה שמיום ₪  1500השכירות 

 ₪ . 54000 -חודש. הסכום מסתכם בכ 36דהיינו  31/08/11
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  לחודש עבור צריכת מים עבור ₪  100המועצה תקזז עוד

 ₪ . 3600 -בהתקופה. הסכום מסתכם 

  לחודש עבור צריכת חשמל עבור התקופה. ₪  150המועצה תקזז

 ₪ . 5400 -הסכום מסתכם בכ

  ,מבדיקת ספרי המועצה במחלקת הגביה בעניין הנכס האמור

 נמצא שלא קיימת יתרת חוב ארנונה עבורו.

  אשר תשלם ₪  1700לאחר קיזוז הסכומים שפורטו נותר סך של

 המועצה למפעיל הקיוסק.

 הבעלות על הנכס תהיה למועצה בלבד. 01/09/11ל מיום הח 

  שבסוף  9כל הציוד הנמצא בקיוסק שייך בלעדית למפעיל בסעיף

הפרוטוקול לישיבה נכתב כי המועצה עומדת לצאת למכרז 

במהלך השבוע הבא והמפעיל הנוכחי יהיה רשאי להשתתף 

 במכרז כמו כל מציע אחר.

 -ממצאים :

 בין המועצה לבין המפעיל.לא נמצא חוזה שכירות  .1

נמצא כי המפעיל משלם ארנונה ואינו משלם עבור צריכת המים והחשמל מיום  .2

ועד להיום )חשמל ומים ממבנה בית הספר אשר  31/08/11ההתחשבנות 

 משולמים ע"י המועצה(.

 אין רישיון עסק. .3

המפעיל ועל שם המועצה, שם  הביקורת לא איתרה פוליסת ביטוח במועצה על  .4

 ח מפני סיכוני צד ג' בגין כל נזק ומפגע כלשהם ואשר עלולים להיגרם לצד ביטו

שלישי לרבות ביטוח עובדים ומבקרים בקיוסק ומסוג בו מבוטחים עסקים לממכר 

 מזון ובתי אוכל.

בהעדר חוזה התקשרות בין המועצה לבין המפעיל, המועצה לא מינתה בכתב את  .5

ויותיו של המפעיל בכל הקשור מנהל בי"ס כממונה מטעמה לביצוע התחייב

 להיגיינה, ואיסור מכירת משקאות אנרגטיים וכד'.
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 9+10בחלקה  12148בגוש  27/03/11נמצא כי במועצה הוציאה היתר בנייה מיום  .6

בו כתוב כי " מותר : רישוי מחסן לאחסון ציוד בית ספר תיכון כפר קרע " . הביקורת 

וני גז, וללא רישיון עסק והיתר הבנייה מציינת כי במקום ישנו מבנה הקיוסק עם בל

 אינו תואם סוג הנכס הממוקם והמופעל בשטח בית הספר.

בו התחייבה המועצה  27/07/11מאז עריכת פרוטוקול הישיבה להתחשבנות מיום  .7

לעריכת מכרז ועד ליום זה, ממשיך אותו מפעיל בהפעלת הקיוסק, ומאז ועד היום 

 וסק.המועצה לא פרסמה מכרז להפעלת הקי

 -המלצות :

 על המועצה לפרסם מכרז ואומדן השווי יהיה לפי הערכת שמאי. .1

לערוך חוזה שכירות מפורט הכולל התחייבות המפעיל לתשלום תקופתי עבור  .2

 צריכת החשמל, המים והארנונה.

 שנים. 3אין לאשר הפעלת קיוסק ללא רישיון עסק לתקופה של  .3

על שמו ועל שם המועצה עם כיסוי  המפעיל יתחייב לרכישת פוליסת ביטוח שתהיה .4

 לצד ג'.

בחוזה ההתקשרות יתחייב המפעיל על שמירת הניקיון עפ"י נוהלי איכות הסביבה  .5

וההיגיינה והאוכל הטרי והבריא, ואיסור מכירת מוצרים אסורים כגון משקה אנרגטי 

 וכד' .... בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 מחסן למבנה קיוסק.המועצה תפעל לשינוי היתר הבנייה מ .6

ועד ליום  31/08/11על המפעיל לשלם למועצה עבור צריכת המים והחשמל מיום  .7

 עריכת ההתחשבנות.

₪ ,  1960.60 –מסתכם בכ  20/02/14חוב הארנונה המצטבר עבור הקיוסק ליום  .8

 ועל המועצה לדרוש מהמפעיל הסדרת חוב זה ללא דיחוי.
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 -: קיוסק בבי" חט"ב אלסלאם

מדובר במבנה קיוסק אשר מונח וקיים ומופעל בחצר בי"ס חט"ב אלסלאם, 

ושטח המבנה הינו  1/09/09ואשר נבנה ע"י המפעיל מר מונדיר מסארווה 

 מ"ר. 30כ 

נערכה ישיבה במשרדי המועצה בנוכחות יו"ר  03/03/13בתאריך  .1

המועצה הקודם, מזכיר המועצה, גזבר המועצה, נציג המחלקה 

 -ץ המשפטי והמפעיל ובה סוכם על הדברים הבאים :הטכנית, היוע

  בתוספת מע'מ.₪  1000המפעיל ישלם  שכירות חודשית בסך של 

  01/09/09 -מ"ר, החל מ 30המפעיל ישלם ארנונה עבור. 

  לשנה עבור צריכת מים ₪  1650 -ו₪  1350המפעיל ישלם

 וצריכת החשמל.

  המפורט הצדדים מקבלים את הערכת השמאי עפ"י הדו"ח

שהוגש למועצה עבור השקעתו של המפעיל בעלות בניית המבנה 

וכי סכום זה ינוכה מחובות הארנונה של המפעיל ₪ (  62,000)

חודשים( המבנה יהיה בבעלות המועצה  52) 2013עד לסוף שנת 

והמפעיל הוא המשכיר, וכל הציוד הנמצא בתוך המבנה שייך 

 למפעיל.

 מכרז. הסכם זה יישאר בתוקף עד ערוך 

 

לאחר נעילת הישיבה והחתימה על הפרוטוקול נערך הסכם גמר חשבון  .2

שהתחייב ₪  20266בין המועצה לבין המפעיל בו נשארה יתרת חוב ע"ס 

יום מתאריך החתימה על גמר החשבון  60המפעיל לשלם למועצה תוך 

(03/03/13.) 
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 -ממצאים :

 לא נמצא חוזה שכירות בין המועצה לבין המפעיל. .1

₪  3901.50ל פי הרישום בספרי המועצה, קיימת יתרת חוב ארנונה ע"ס ע .2

 (.20/02/14שהמפעיל חייב למועצה )היתרה עד 

 אין רישיון עסק. .3

הביקורת לא איתרה פוליסת ביטוח מפני סיכוני צד ג' בגין כל נזק ומפגע כל שהם  .4

מסוג בו ואשר עלולים להיגרם לצד שלישי לרבות ביטוח עובדים ומבקרים בקיוסק ו

 מבוטחים עסקים לממכר מזון ובתי אוכל.

נמצא כי מנהל מחלקת החינוך פנה למנהל בי"ס אלסלאם בו התריע על מכירת  .5

משקאות אנרגטיים בקיוסק לתלמידי ביה"ס בניגוד לנהלים, ומנהל בי"ס פנה 

למפעיל הקיוסק והתריע בפניו על האיסור במכירת משקאות אנרגטיים, לדבריו 

ת לתקופה קצרה, אך שוב הם חזרו למכור משקאות אנרגטיים לתלמידי הייתה היענו

 ביה"ס.

נכתב כי המועצה הוציאה  03/03/13בפרוטוקול הישיבה בין המועצה למפעיל מיום  .6

היתר בנייה למבנה הקיוסק, אך המסמך לא הובא לעיון הביקורת על אף הדרישות 

 הרבות שהיו מגורמי המועצה.

סוכם כי המפעיל ימשיך להפעיל את  המפעיל,בפרוטוקול הישיבה בין המועצה לבין  .7

ומאז ועד היום לא פורסם  03/03/13הקיוסק עד ערוך מכרז, הישיבה הייתה ביום 

 מכרז להפעלת הקיוסק, והמפעיל הקיים ממשיך להפעלתו.

 -המלצות :

שכירות בגין הנכס  )שווי שמאי על המועצה לפרסם מכרז, ואומדן השווי יערך ע"י .1

 המושכר(.

לאחר בחירת מפעיל, יש לערוך חוזה שכירות מפורט הכולל התחייבותו של המפעיל  .2

 לתשלום תקופתי עבור צריכת החשמל, המים והארנונה.

 שנים. 3אין לאשר הפעלת קיוסק ללא רישיון עסק לתקופה של  .3

ועל שם  יש לקבל התחייבות מהמפעיל לרכישת פוליסת ביטוח שתהיה על שמו .4

 המועצה עם כיסוי כלפי צד ג'.
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בחוזה ההתקשרות יתחייב המפעיל הזוכה, על שמירת הניקיון עפ"י נוהל איכות  .5

הסביבה, ההיגיינה, האוכל הטרי והבריא, ואיסור מכירת מוצרים אסורים כגון משקה 

 אנרגטי ויפעל בהתאם לאמור לחוזר משרד החינוך.

לום חובות הארנונה המצטברים בסך על המועצה לדרוש מהמפעיל הנוכחי תש .6

 (.20/02/14 -)נכון ל₪  3301

על מפקח התברואה במחלקת רישוי עסקים במועצה לבצע בדיקות בקיוסקים  .7

בתדירות של מספר פעמים בשנה כדי להבטיח רמה תברואתית נאותה של המזון 

 הנמכר לתלמידים ולאחרים.
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 -:2-פרק 

 חינוכיתקרן מנדל למנהיגות 

 -רקע :

קרן מנדל עוסקת זה למעלה מעשרים שנה בפיתוח מנהיגות חינוכית וחברתית, מתוך 

אמונה עמוקה שזה הבסיס ליצירת איכות חיים עבור כל אזרחי ישראל, ועל פי התפיסה 

שמנהיגות משמעה יכולת לחולל שינוי במציאות, לאור חזון המושתת על ערכים 

 ומידות.

שני מוסדות, מכון מנדל למנהיגות בירושלים ומרכז מנדל  הקרן הקימה עד היום

, 2004גוריון והוא פועל מאוגוסט -למנהיגות בנגב שנוסד בשיתוף עם אוניברסיטת בן

ליבת הפעילות של המרכז היא פיתוח והובלה של תכניות הכשרה למנהיגות מקומית. 

ית. מטרתן אלה תכניות ארוכות טווח הנעשות בשיתוף פעולה עם הרשות המקומ

המרכזית לגבש קבוצה של מובילי שינוי ביישוב או באזור ולפתח את יכולתם להנהיג 

חינוך, רווחה, תרבות, תכנון, -את השירותים הציבוריים במקום בתחומי חברה מגוונים

בריאות ועוד. בתוכניות אלה משתתפים בעלי תפקידים ופעילים מרכזיים ביישוב שהם 

 עבוד ולתרום לקהילה בה הם חיים.בעלי יכולות ומחויבות ל

התכניות ייחודיות בכך שהן מותאמות לכל ישוב ובכך שמתנהל בהן תהליך אישי 

וקבוצתי של למידה מעמיקה, חשיבה ודיונים, המשלבים באופן הדוק והדדי, תיאוריה 

 וידע אקדמי עם פרקטיקה וידע מעשי.

שנתיים ) בד"כ יום לימודים פני  -שעות אקדמיות על  400 -אורכן של תכניות אלה כ

יומיים( והקבלה אליהן תלויה בתהליך מיון קפדני , ובסיום -סמינרים דו 4-בשבוע, ו

התכנית יקבלו החברים המשתתפים תעודת בוגר תכנית מנדל המזכה בהכרה לגמול 

 השתלמות.

תכניות מסוג זה התקיימו כבר בכמה ישובים , לאחר הניסיון שנרכש בהפעלת תכניות 

וג זה ובעבודה עם יישובים ערבים ויהודים ולנוכח בקשות מבוגרי מנדל במרכז מס
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ישראל ומרכז מנדל למנהיגות בנגב לפתח ולהפעיל  –ובצפון , החליטו קרן מנדל 

 תכניות למנהיגות מקומית ביישובים נוספים .

הישוב כפר קרע נבחר להיות היישוב הראשון שבו נפתח פעילות מסוג זה בשל ההון 

נושי במקום , הנכונות והמחויבות של המנהיגות המקומית לתהליכי שינוי , והערכת הא

 פוטנציאל ההצלחה של התכנית .

 -ממצאים :

הגב'    תכנית הלימודים מסוג זה מתקיימת בימים אלה בספרייה החדשה ע"ש .1

 .6/2014 -ואמורה להסתיים ב 11/2012 -זחאלקה סועאד בכפר קרע החל מ

ו את מועמדותם לוועדת ההיגוי ובקשו להשתתף בתכנית זו. מועמדים הגיש 52 .2

קרע -חברים מכפר 14גברים (.  8 -נשים ו 15חברים )  23מתוכם נבחרו 

 עובדי מועצה והשאר מכפרים אחרים. 6מתוכם 

חברים המשיכו את לימודיהם  19 -חברים נשרו מהלימודים ו 4נמצא כי  .3

 בתכנית.

₪  17340עבור הוצאות הכיבודים בסך נמצא כי המועצה מימנה מימון מלא  .4

וללא השתתפות מהחברים המשתתפים ₪  13330ועבור הסעות בסך 

 בלימודים.

עובדי המועצה שנבחרו להשתתף בתכנית זו , נמצא כי עובד אחד  6מתוך  .5

התפטר מעבודתו במועצה לאחר שנה ועובדת אחת יצאה לחל"ת מהעבודה 

ועצה נהנה מתשלום יום עבודה למשך שנתיים. העובד שעזב את העבודה במ

 עבור השתתפותו בימי הלימודים שהתקיימו מדי שבוע .

  -הביקורת :

מדובר בתכנית לימודים שאמורה להיות במימון מלא מקרן מנדל, הביקורת  .1

₪  17340בדעה כי  ההוצאות  בגין הכיבודים  למשתתפי התוכנית בסך של 

ופת המועצה ללא שריון ואשר שולמו מק₪  13330ועבור ההסעות בסך של 

 , הינן הוצאות מיותרות . 2013מראש בסעיפי התקציב של  שנת 
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על חשב השכר לבקש  מהעובד שעזב את עבודתו במועצה החזרת עלויות  .2

השכר עבור הימים  בהן  נעדר מהעבודה לצורך השתתפותו בתכנית מנדל 

 במועצה .ושולם לו שכר עבור היעדרות זו  ובתום שנה עזב את עבודתו 
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 -: 3 -פרק

 חינוך מיוחד -וועדות השמה

 -מבוא:

ביקורת בנושא ועדות השמה  נערכה,2013במסגרת תכנית עבודת הביקורת לשנת 

 1-2-36לתלמידי החינוך מיוחד, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' 

ועדת השמה וועדת ערר " ב " יישום חוק החינוך המיוחד : ועדת שילוב מוסדית , שעסק

נכנס לתוקפו חוזר  2011בנובמבר  1-)להלן : " חוזר ועדת השמה " ו/או החוזר " (. ב

וכותרתו : " יישום חוק החינוך המיוחד :  1.2-41מנכ"ל חדש באותו נושא, שמספרו 

ושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת שילוב מוסדית, וועדת השמה בי

וועדת ערר " )להלן : " חוזר ועדת השמה " (,בחוזר זה תוקנו חלק מהוראות החוזר 

 הקודם.

 רקע : 

ועדות מקצועיות שהרכבן וסמכויותיהן נקבעו בחוק החינוך ועדות ההשמה הן  .1

בחוזר )להלן : " חוק חינוך מיוחד " ו/או " החוק " ( ו 1988 –המיוחד, תשמ"ח 

ועדת סק ביישום חוק החינוך המיוחד : ועדת שילוב מוסדית, מנכ"ל משרד העו

 השמה וועדת ערר.

של תלמיד בעל צרכים  ועדת ההשמה מוסמכת לקבל החלטות לגבי זכאותו .2

מיוחדים לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו, ככלל 

ללא החלטה של וועדת השמה, למעט  לא ילמד תלמיד במסגרת של חינוך מיוחד

  7במקרה של תלמיד שהוריו ביקשו את השמתו בחינוך מיוחד בהתאם לסעיף 

( לחוק החינוך המיוחד ולמעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד עקב 1)א

אשפוזם בבתי חולים פסיכיאטריים , להחלטותיה של ועדת השמה השפעה 

כן , להשתתפות התלמיד –י בני משפחתו, על משמעותית על חיי התלמיד ועל חי

 ומשפחתו בוועדה ולהצגת עמדותיהם יש חשיבות רבה.

 

 



17 

 

 הרכב וועדת השמה :

בוועדת ההשמה חייבים להשתתף לפחות שלושה אנשים : נציג רשות מקומית 

שהוא יו"ר הוועדה , המפקח על החינוך המיוחד או נציגו ופסיכולוג חינוכי מטעם 

 הפסיכולוגי החינוכי ברשות.השירות 

כמו כן כלולים בהרכב וועדת ההשמה נציג ארגון ההורים הארצי לחינוך מיוחד 

מתוך רשימה שקובע הארגון, רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שקובע 

הארגון, רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה ששר הבריאות קובע ועובד 

והרווחה קובע. כאשר מתקיים דיון בעניינו  סוציאלי מתוך רשימה ששר העבודה

של תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל חייב להשתתף גם המפקח הכולל או 

 נציגו. חברי וועדת ההשמה ממונים על ידי שר החינוך.

יקול היחיד המנחה החלטת וועדת ההשמה מתקבלת על דעת רוב חבריה, הש

 המיוחד היא טובתו. בואה לדון על השמתו של ילד בחינוךבועדה את ה

 יישום ההחלטה של הוועדה מותנה בקיומם של מקומות פנויים ושל תקציבים.

 

 תהליך הפניית תלמיד לוועדת השמה :

 

התהליך מתחיל בהחלטת המסגרת החינוכית, ההורים או כל גורם  .1

טיפולי אחר על התחלת " תהליך הפניית תלמיד לוועדת השמה " ,ומילוי 

יתוארו תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי של שאלון הפנייה ,בו 

 הילד.

 הפנייה מתחילה בדרך כלל בסביבות חודש פברואר ועד לחודש מאי.

תפקידה של וועדת ההשמה הוא לדון בצרכים החינוכיים המיוחדים של 

 ילדים, לצורך הפנייתם למסגרת החינוכית המתאימה ביותר.

נאים הטובים ביותר השיקול המנחה בה הוא להציע לילד את הת

שיאפשרו לו להתמודד עם קשייו תוך כדי קבלת עזרה לימודית, רגשית 

 ופיזית.

ועדת ההשמה משמשת עבור ההורים גורם מקצועי והם יכולים להשמיע 

בפניה את התלבטויותיהם ושאלותיהם בכל הקשור לזכאותו של הילד 

ה ילמד למסגרת חינוכית מתאימה. הוועדה קובעת את סוג המסגרת שב
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הילד, כלומר חינוך מיוחד, חינוך רגיל או שילוב, ויכולה להמליץ על 

מסגרת מסוימת עדיפה וכן על סוג וכמות הסיוע והטיפול הנדרש. 

החלטת וועדת ההשמה מחייבת את כל הגורמים, אולם קבלת 

המלצותיה תלויה בשיקול הדעת והאמצעים העומדים לרשות הרשות 

 ת הנבחרת.המקומית והמסגרת החינוכי

וועדת ההשמה היא הגוף היחיד המוסמך להחליט על העברתו של 

 תלמיד ממסגרת רגילה למסגרת מיוחדת.

  -לפני וועדת ההשמה עומדות האפשרויות האלה : 

  החלטה על זכאותו של ילד לחינוך מיוחד והשמתו במוסד לחינוך

מיוחד ) גן מיוחד, בית ספר מיוחד, כיתה מיוחדת בבית ספר 

 (.רגיל

  החלטה על השמה במסגרת חינוך רגיל ) גן רגיל, כיתה רגילה

בבית ספר רגיל ( עם המלצה על תמיכה מסל שילוב או ללא 

המלצה.       על מנת למצות את המאמצים לטפל בילד בתוך 

המסגרת הנוכחית או כדי לאסוף מידע באשר לקשיים לצורך הדיון 

בחון ". אבחון יהיה רק בוועדה, מקבל הילד לעיתים " הפנייה לא

על מנת לדון בהשמתו, במידה והמסמכים המובאים לוועדה 

שייכים לילד עם פיגור, יש צורך באבחון של וועדת האבחון של 

 השירות למפגר.

 

ההורים יקבלו " זימון לוועדת השמה " בדואר רשום לפחות שבועיים  .2

 .תקופת יה לא הוזמנו ההורים, אינןלפני הדיון, ההחלטות של וועדה אל

סיכום הדיון והחלטת הוועדה יערכו על ידי חברי וועדת ההשמה ללא  .3

יום מ 21נוכחות ההורים, הוועדה תמסור החלטה מנומקת להורים תוך 

 קבלת ההחלטה.

השיבוץ למסגרת הספציפית ייעשה על ידי וועדת שיבוץ מקומית ברשות  .4

 המקומית בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.
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ם אינם מרוצים מהחלטת וועדת ההשמה הם יוכלו לערער. במידה וההורי .5

 תפקידה של וועדת ערר : הוא לדון מחדש על השמתו של הילד.

 

הרכב וועדת הערר יהיה שונה לחלוטין מהרכב וועד ההשמה, גם את 

 הזימון לוועדת הערר יקבלו ההורים בדואר לפחות שבועיים לפני הדיון.

ם שהוצגו בפני וועדת ההשמה וניתן בדיון בוועדת הערר יוצגו המסמכי

להביא גם מסמכים חדשים. הסיכום וההחלטה ייעשו על ידי חברי 

 הוועדה בלבד. והחלטתה בכתב תימסר להורים תוך עשרה ימים.

 

 -הפנייה לאבחון : .6

 

כאשר צוות המוסד החינוכי מגיע למסקנה שמאמציו אינם מספיקים -6.1

פונה בדרך כלל לפסיכולוג והתלמיד אינו מתקדם כמצופה, הוא 

בבקשה לאבחון. מטרתו של האבחון היא לעזור להורים ולאנשי 

המקצוע ללמוד על התחומים החזקים של הילד ולאתר את מקור 

הבעיה, את היקפה ואת ביטוייה השונים, אבחון מקצועי הוא חלק 

חשוב מאוד מתהליך העזרה לילד, מכיוון שהוא מקדם את הבנת 

 יפוש דרכים להתמודד אתה.הבעיה ומאפשר ח

 

על צוות המוסד החינוכי ליידע את ההורים על סיבת הפנייתו של -6.2

הילד לבדיקה ) פסיכולוגית, רפואית ואחרת ( וההורים יתבקשו 

 לחתום על הסכמתם לבדיקה.

 

אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית כחלק מתהליך ההפניה -6.3

לוג חינוכי מטעם הרשות לוועדת השמה יתבצע על ידי פסיכו

 המקומית.

בעוד שאבחון פסיכולוגי מותנה בהסכמה מצד הורי הילד , הרי 

הערכה פסיכולוגית המבוססת על תצפיות בכיתה ועל שיחות עם 

הצוות המכיר את הילד יכולה להיעשות גם ללא הסכמת הורי הילד, 
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אולם על מנהל בית הספר מוטלת החובה להביאה לידיעת ההורים. 

צאות האבחון יימסרו להורים על ידי הפסיכולוג שביצע את תו

 הבדיקה והם רשאים לדרוש את סיכום האבחון בכתב.

 

אם לאחר הבדיקה הפסיכולוגית יגיע הפסיכולוג החינוכי למסקנה -6.4

שרצוי וניתן לסייע לילד בכיתה הרגילה ושאין צורך להפנותו לוועדת 

המסגרת החינוכית, וינחה  השמה, הוא יודיע על כך להורים ולמנהל

את ההורים בדבר דרכי הטיפול הנדרשות, עם זאת רשאי המנהל 

להפנות תלמיד לוועדת השמה למרות חוות דעתו של הפסיכולוג 

 החינוכי, וזאת באישור המפקח על המסגרת החינוכית.

 

תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל, שלא הופנה לשירות הפסיכולוגי -6.5

לגורם אחר עד סוף כיתה ה' בשל בעיות בתחום הלמידה החינוכי או 

או ההתנהגות, לא יופנה לוועדת השמה אלא או באישור של וועדת 

 השילוב היישובית , על פי דרישת ההורים.

 

  -זימון לוועדת השמה : .7

 

הוועדה מתכנסת בטווח זמן של עד שלושים יום ממועד קבלת שאלון -7.1

הזימון לוועדת השמה ייעשה תוך פרק ההפניה והאבחון הפסיכולוגי. 

זמן סביר ולא פחות משישה עשר יום לפני מועד הישיבה. הזמנה זו 

צריכה להישלח להורים בדואר רשום, על ידי יו"ר וועדת ההשמה 

 ברשות המקומית.

במידה וההורים אינם יכולים להגיע בתאריך שנקבע, ויש להם -7.2

כך מיד ליו"ר וועדת -סיבות מוצדקות לכך, עליהם להודיע על

ההשמה ולקבוע אתו מועד אחר, אבל, לאחר שתי דחיות מצדם של 

 ההורים, הוועדה רשאית להתכנס גם ללא נוכחותם.
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אם ההורים החליטו לא להופיע לפני וועדת השמה, הוועדה רשאית -7.3

להתכנס בהעדרם, בתנאי שהוזמנו לוועדה כחוק, ובכל מקרה 

 ההשמה נציג מטעמם. ההורים רשאים לשלוח לוועדת

חוק החינוך המיוחד קובע שהוועדה רשאית לצוות על כל אדם -7.4

להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או 

 פסיכולוגית הנוגעת לילד.

חובה שבדיון בוועדה יהיו מונחים לפני המשתתפים שאלון הפנייה -7.5

אבחון פסיכולוגי לוועדת השמה מטעם המוסד החינוכי שהילד בו וכן 

 או הערכה פסיכולוגית של הילד.

 

  -סיכום הדיון וקבלת החלטה : .8

סיכום הדיון וקבלת ההחלטה ייערכו על ידי חברי וועדת ההשמה -8.1

בלבד. ללא נוכחות אנשים נוספים ולאחר צאתם מהחדר של כל 

 האנשים שהוזמנו לוועדה.

רך בנוכחותם הורי הילד זכאים לקבל את פרוטוקול הדיון שנע-8.2

 בהתאם להנחיות שפורסמו ) בחוזר מנכ"ל מיוחד כ"ב התשנ"ו (.

הודעת החלטת וועדת ההשמה צריכה לכלול את סוג המסגרת -8.3

החינוכית שהילד מופנה אליה, מסגרת של חינוך מיוחד או מסגרת 

של חינוך רגיל. הוועדה תמסור להורים בכתב החלטה מנומקת לא 

 קבלת ההחלטה.יום לאחר  21 -יאוחר מ

לנמק בצורה  הבמקרה שהילד הופנה לחינוך המיוחד, הוועדה אמור-8.4

 ברורה ומובנת להורים, הנימוקים צריכים לכלול את המידע הבא : 

התחום שהבעיה מתמקדת בו )גופני, שכלי, נפשי, התנהגותי או  .1

 לימודי(.

הסבר על האופן שבו סוג המסגרת המיוחדת שהתלמיד מופנה  .2

 ום לקידומו.אליה תתר
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תה של וועדת ההשמה מותנה במגבלות טהביקורת מציינת כי ביצוע החל

התקציב, עלולים להוות מצבים שבהם החלטות וועדת ההשמה לא 

 תתבצענה במלואן.

החלטת וועדת ההשמה להעברת התלמיד למסגרת  קבלת לאחר-8.5

החינוך המיוחד, יפנה מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית את 

למסגרת המתאימה הקרובה ביותר למקום מגוריו. אם אין  התלמיד

מסגרת מתאימה ביישוב, תפנה הרשות המקומית את הילד לרשות 

אחרת שיש בה מסגרת מתאימה ותבטיח את קליטתו, במקרה 

שכזה, תארגן הרשות המקומית את הסעתו ותישא בהוצאות אגרת 

 ה.החוץ. הפיקוח על החינוך המיוחד יהיה מעורב בתהליך ז

אם הילד הופנה למסגרת של החינוך המיוחד, חשוב להקפיד שפעם -8.6

בשלוש שנים יתקיים דיון חוזר לפני וועדת השמה. את הדיון צריך 

יוזמנו הורי התלמיד להשתתף בדיון על וליזום מנהל המוסד החינוכי 

ידי יו"ר וועדת ההשמה ברשות המקומית. דיון חוזר יכול להתקיים 

 של פחות משלוש שנים.גם לאחר תקופה 

תלונות על תפקוד לקוי של וועדת ההשמה יש לפנות אל הממונה על -8.7

 וועדת ההשמה והערר במשרד החינוך.

 -וועדת ערר : .9

 מבוא:

חוק החינוך המיוחד קובע שילד חריג, הורה או נציג ארגון ציבורי רשאים 

לערער על החלטה של וועדת השמה בפני וועדת ערר, אם ההורים 

לקים על ההחלטה שהתקבלה על ידי וועדת ההשמה, הם רשאים חו

 לפנות לוועדת ערר ולהגיש ערעור על החלטת וועדת ההשמה.

הבקשה לערעור תוגש על ידי הורי התלמיד ליושב ראש וועדת -9.1

יום מעת  21הערר ותישלח למנהל המחוז שהם שייכים אליו תוך 

קבלת החלטת וועדת ההשמה המנומקת במשרד החינוך. הבקשה 

צריכה לכלול את הפרטים הבאים : שם הילד ומספר תעודת הזהות 
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לוועדת ההשמה, שם שלו, המסגרת החינוכית שממנה הוא הופנה 

היישוב שבו לומד הילד, וכן העתק הודעת ההחלטה של וועדת 

 ההשמה כפי שנמסרה להם על ידי וועדת ההשמה.

 

יושב ראש וועדת הערר יודיע לרשות המקומית ולמסגרת החינוכית -9.2

שבה הילד לומד שהתקבלה פנייה לדיון בוועדת ערר, העתק 

ן בוועדת הערר יישאר הילד ההודעה יישלח להורים, עד תום הדיו

 ללמוד במסגרת שבה לומד.

 -תפקידה של וועדת הערר הוא להחליט אם :-9.3

 לקבל את הערר ולשנות את החלטת וועדת ההשמה. .1

 להחזיר את העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף. .2

 לדחות את הערר. .3

וועדת הערר רשאית להמליץ על טיפולים או על שיעורים מיוחדים 

למיד, אם היא אישרה את השמתו במסגרת חינוך רגיל, שיינתנו לת

 בהתאם להוראות משרד החינוך.

הרכב וועדת הערר : בוועדת הערר חייבים להשתתף שלושה אנשי -9.4

מנהל המחוז של משרד החינוך או בא כוחו המכהן  -מקצוע לפחות :

כיו"ר וועדת הערר, פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך, ומפקח 

החינוך המיוחד, וגם עובד סוציאלי מתוך רשימה שקובע שר על 

העבודה והרווחה, רופא מומחה מתוך רשימה שקובע שר הבריאות, 

נציג ועד הורים הארצי לחינוך המיוחד מתוך רשימה שקובע ועד 

 ההורים ונציג של ארגון ציבורי המוכר על ידי שר החינוך.

לא יכול להיות  חבר שהשתתף בוועדת ההשמה בעניינו של הילד

 חבר בוועדת הערר. חברי וועדת הערר ממונים על ידי שר החינוך.

זימון לוועדת ערר ייעשה בכתב, ויישלח להורים בדואר רשום תוך -9.5

 זמן סביר ולא פחות משבועיים לפני מועד הישיבה.
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לדיון יוזמנו נציגים של המוסד החינוכי שילדם לומד בו, והם רשאים -9.6

ן מומחים או אנשים אחרים מטעמם. וגם יכולים להביא להביא לדיו

לפני הוועדה חוות דעת מקצועית ומסמכים אחרים הנוגעים לעניינו 

של הילד ושלא הוצגו על ידם בוועדת ההשמה. הוועדה תוכל 

להתייחס רק למסמכים החתומים על ידי הגורם המקצועי המוסמך 

 המקצועי שלו.לכך, תוך ציון מקצועו המדויק ומספר הרישיון 

המסמכים המובאים לפני וועדת הערר הם בעיקר המסמכים שהובאו -9.7

לפני וועדת ההשמה, פרוטוקול וועדת ההשמה וטופס ההחלטה של 

שמה, והם יוצגו בפני ההורים למעט המסמכים החסויים. ההוועדת 

וההורים יוכלו להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה בלבד. 

 יירשם פרוטוקול.ומהלך הדיון 

הוועדה יכולה להחליט לשלוח את הילד לבדיקות נוספות, אם -9.8

ההורים יתנגדו לבדיקה הנוספת, תחליט הוועדה בעניין הערר על פי 

 החומר המצוי לפניה.

החלטת וועדת ערר כפופה למגבלות חוק התקציב, ולכן עלולים -9.9

 להיות מצבים שבהם ההחלטות לא תתבצענה במלואן.

החלטתה המנומקת והסופית של וועדת הערר תימסר להורים -9.10

בכתב ותישלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים ממועד 

 קבלתה.

 -:ממצאים

 66פעמים בהם נדונו עניינם של  7-התכנסה וועדת ההשמה כ 2013בשנת 

 תלמידים:

 לא נמצאו כתבי מינוי של כל חברי וועדת ההשמה כנדרש. .1

רים נעשה רק טלפונית ולא נשלחות הזמנות בדואר רשום נמצא כי זימון ההו .2

 כנדרש ולא נמצא בתיקי הילדים אף אישור דואר שמור .
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נמצא כי רישום בחלק מהפרוטוקולים של וועדת ההשמה נערך באופן חלקי  .3

 בלבד. ופרטים חשובים רבים אינם נרשמים.

וכן פרוטוקולים נמצאו פרוטוקולים בהם אין חתימות מסודרות של חברי הוועדה  .4

בהם לא נרשמו המסמכים שהובאו בפני הוועדה, עמדת ההורים להחלטת 

 הוועדה , השתתפות חברי הוועדה והשתתפות הגורם המפנה.

נמצאו מקרים בהם התקיימו ישיבות לוועדת ההשמה לאחר המועד הקבוע בחוזר  .5

 וועדות ההשמה כמועד סיום הוועדות.

לחו להורים באיחור רב לאחר המועד נמצאו כי החלטות וועדת ההשמה נש .6

יום  21חודשים במקום  3-2הנדרש בהתאם להוראות חוזר וועדת ההשמה )

 לאחר קבלת ההחלטה(.

נמצא כי במחלקת החינוך לא מנוהלת מערכת " ארגונין " או מערכת אינטרנטית  .7

כלל התלמידים הלומדים ביישוב, עם סיווג המבדיל בין המכילה את  אחרת 

 ינוך המיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל.תלמידי הח

 -המלצות :

יש לפנות למשרד החינוך לשם קבלת כלל כתבי המינוי של חברי וועדת  .1

 ההשמה.

על יו"ר וועדת ההשמה לדאוג לכך, כי ההזמנות להורים יעשו באמצעות דואר  .2

רשום, ויש לשמור את העתקי ההזמנות הנשלחות להורים ואת אישורי הדואר 

 יקו של הילד.הרשום בת

 להקפיד על עמידה בלוחות זמנים בכל הקשור למועד משלוח ההזמנות לוועדה. .3

יש להקפיד על רישום מלא ומדויק של פרוטוקול הוועדה על כל פרטיו ולהקפיד  .4

 על תקינותו כמסמך מחייב.

להקפיד אחר עמידה בלוח הזמנים בכל הקשור למועד כינוס הוועדה. לחילופין  .5

משרד החינוך עבור וועדות המתכנסות לאחר המועד הקבוע יש לקבל אישור מ

 ולתעד במסודר את האישורים המתקבלים.

יש להקפיד על עמידה בלוחות זמנים בכל הקשור למועד משלוח החלטות  .6

 הוועדה להורים.
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מומלץ להקים מערכת ארגונין או כל מערכת אינטרנטית אחרת )מערכות מידע(  .7

בכל בתי הספר והגנים ביישוב וליצור סיווג  ירשמו כל התלמידים הלומדיםבה 

 מבדיל בין תלמידי החינוך המיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל במערכת החינוך.

יש ליצור בקרות המבטיחות את התאמת בסיסי הנתונים של המערכת שתכיל  .8

 את שמות כלל התלמידים ומערכת וועדת ההשמה.
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 -:4 -פרק   

 הילדים ובני הנוער בסיכון בכפר קרעמאפייני 

 והמשאבים המוקדשים להם

דוח זה מציג את מאפייניהם של הילדים ובני הנוער בסיכון בכפר קרע )חלק א'( ואת 

 מאפייני השקעת המשאבים בהם )חלק ב'(.

 המידע בדוח נאסף באמצעות:

 . איתור ומיפוי הילדים ובני הנוער בסיכון בכפר קרע -

והמשאבים ביישוב  המיועדים ַלילדים ולבני הנוער בסיכון  מיפוי השירותים -

 ולהוריהם.

חשוב לערוך השוואה בין החלקים השונים, היה  כל חלק בדוח עומד בפני עצמו, אך 

וכך ללמוד על הפער בין תמונת הצרכים )חלק א'( לבין תמונת המענים )חלק ב'(. 

 המענים הניתנים להם כיום.בעזרת בחינת מאפייני הפער בין צורכי הילדים ובין 

 

 : מאפייני הילדים ובני הנוער בסיכון בכפר קרעחלק א'

צורכיהם.  ולהיקפם של הילדים ובני הנוער בסיכון בכפר קרע ל יש התייחסותבחלק זה 

הנתונים המובאים בו מבוססים על תהליך המיפוי שנערך והמתאר את כלל הילדים 

 בסיכון, המאותרים והמטופלים בשירותים השונים. 

חשוב לציין, כי הדוח מציג אומדן לסה"כ מספר הילדים בסיכון בכפר קרע. האומדן 

)טיפות יים בלבדמתבסס על סה"כ מספר הילדים שאותרו על ידי השירותים האוניברסל

בתוספת הילדים המטופלים שדווחו כנושרים. מכוון   חלב/מעונות, גנים ובתי ספר(.

שלא ניתן להצליב מידע בין ילדים מאותרים לילדים המטופלים הנחנו שכלל הילדים 

המטופלים אותרו על ידי המסגרות האוניברסליות. בנוסף, בוצע ניתוח סטטיסטי 

                                                           
  בסיכון נעשה במסגרות אוניברסליות )טיפות חלב/מעונות, גנים ובתי ספר(. ילדים אלו נקראים ילדים איתור  ילדים ובני נוער

מאותרים. מיפוי ילדים נעשה בשירותים מטפלים )ביקור סדיר, שפ"ח, קידום נוער, והמחלקות לשירותים חברתיים כולל נוער 

מילאו טפסים מובנים שהוכנו מראש בהתאם להגדרות של וצעירים(. ילדים אלו נקראים ילדים מטופלים. כל אנשי המקצוע 

דו"ח שמיד. לתיעוד מפורט של "אחוז ההיענות" של המשתתפים באיתור ביישובים )מספר אנשי המקצוע שביצעו את האיתור 

ונים והמיפוי בכל סוג שירות, מתוך כלל אנשי המקצוע שהיו אמורים לעשות זאת(.ראה נספח א'. פירוט השירותים שאספו נת

 על  הילדים נמצא אצל מנהלי התוכנית במועצה המקומית כפר קרע.
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מאפייני סך כל הילדים, על סמך ניתוח מאפייני הילדים שאותרו המפיק אומדנים לגבי 

 על ידי השירותים האוניברסליים ומאפייני הילדים שמופו על ידי השירותים המטפלים.

עוד יש לציין, כי הנתונים משקפים את סך הכל הילדים עליהם מולאו טפסים. לא 

שהיו אמורים לאתר בוצעה השלמה של המידע החסר, במידה ולא כל אנשי המקצוע 

 או למפות עשו זאת. 

בחלק זה של הדוח יש אבחנה בין הבעיות השכיחות יותר הן בקרב כלל הילדים בסיכון 

בכפר והן בקבוצות הגיל השונות, מהו היקף הילדים הסובלים מבעיות מורכבות 

במספר תחומים, מהו היקף הילדים הסובלים מבעיות חמורות יותר בכל תחום, וֵאילו 

 וצות ילדים אינן מקבלות טיפול. קב

 . נתונים אלה יכולים לשמש בסיס לתהליך קביעת סדר העדיפות בכפר קרעהביקורת :

 

ם לילדים ולבני בהמשך, כאמור, יש אבחנה בין נתונים אלה לבין המשאבים הניתני

זאת, כדי ללמוד על הפער בין הצרכים של הילדים ובני הנוער ,  נוער בסיכון בכפר

 קרע לבין המשאבים המושקעים בהם כיום. בכפר 

 

 היקף הילדים בסיכון בכפר קרע ותחומי סיכון ומצבי הסיכון

 מתאר את מספר  הילדים בסיכון בכפר קרע ואת תחומי הסיכון והבעיות שלהם 1לוח 

 באחוזים.

 ישנם שלושה תחומים אפשריים של סיכון,  ובכל תחום יש בעיות שונות:

פול בילד )התמודדות ההורים עם התנהגות הילד, קושי השתייכות למשפחה וטי .1

של ההורים לתת לילד העשרה ולסייע במטלות לימודיות, קשרים לקויים בין 

ההורים לילד, טיפול פיזי לא מתאים )הזנחה(, חשיפה למצבי סיכון במשפחה, 

 העדר הגנה מפני אחרים )התעללות(.

תלבות חברתית תפקוד הילד בתחום הרגשי/חברתי )מצב רגשי, הש .2

 והתנהגויות סיכון(.

תפקיד הילד בתחום ההתפתחותי/לימודי )התפתחות פיזית/קוגניטיבית,  .3

היעדרויות תכופות מבית הספר, חוסר מעורבות בלמידה, הפרעות ואי קבלת 

 סמכות, הישגים לימודיים נמוכים, נשירה(.
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או בשלושתם.  לכל ילד יכולות להיות בעיות באחד משלושת התחומים, בשניים מהם,

ילד יכול להיספר יותר מפעם אחת )על פי מספר התחומים שבהם יש לו  1ולכן בלוח 

-בעיות(, וסך כל האחוזים של הילדים הסובלים מבעיות השונות יכול להיות יותר מ

100%. 

 

 מאפשר להכיר את כלל הילדים בסיכון בכפר על פי הנקודות הבאות: 1לוח 

 ואיזה אחוז הם מהווים מכלל הילדים ר מהו סך  הילדים בסיכון בכפ. 

 ?מהו  אחוז הילדים בכל אחד משלושת תחומי הסיכון 

 ?)מהו אחוז הילדים הסובלים ממצבי הסיכון השונים )בעיות 

 השאלות החשובות לגבי כלל הילדים בכפר הן אלו:

  האם יש תחום סיכון )בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד או בעיות בתפקיד

בתחום הרגשי/חברתי או בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי( הילד 

 שאחוז הילדים שמשתייכים אליו גבוה יותר מאשר בתחומים אחרים?

  האם יש מצב סיכון )בעיות( שאחוז הילדים המשתייכים אליו גבוה יותר מחוז

 הילדים השייכים למצבים האחרים?

איננו בין הגבוהים ביותר, אך הוא חמור האם יש מצב סיכון שאמנם אחוז הילדים בו 

 יותר מאחרים?

 

 : הילדים בסיכון בכפר קרע לפי תחומי הסיכון )באחוזים(1לוח 

כלל הילדים  מצבי סיכון ובעיות

 בסיכון בכפר קרע

 1,305 סה"כ הילדים  )במספרים(*

 85 בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )באחוזים(

 32 טיפול פיזי לא מתאים

 44 השגחה לא מתאימה

 16 ילדים החשופים להתנהגויות מַסּכנות במשפחה

 1 חשד/התעללות מינית במשפחה

 1 חשד/התעללות מינית מחוץ למשפחה
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 8 חשד/התעללות פיזית במשפחה

 27 בעיות קשות בקשר בין ילדים להוריהם

 59 הורים המתקשים לתת העשרה בהתאם לגיל

להתמודד עם התנהגות הילדים ולהציב קושי רציני של ההורים 

 להם גבולות

40 

 47 הורים המתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים לילדיהם

 16 מוגבלות נפשית או שכלית של הורה אחד לפחות

 7 הורים הסובלים מהתמכרויות, מעבריינות ומחוסר נורמטיביות

 56 בעיות בתפקוד הילד בתחום הרגשי/חברתי )באחוזים(

 47 ילדים המפגינים התנהגויות המעידות על קשיים רגשיים

 29 מתקשים בהסתגלות ויצירת קשר עם אחרים

 21 מפגינים התנהגויות תוקפניות

 4 סיכון ופגיעה עצמית

 1 סימנים של שימוש באלכוהול או בסמים

 2 התנהגות מינית לא תקינה או לא מתאימה לגילם

 6 נורמטיביותהתנהגויות לא חוקיות/לא 

 64 בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי )באחוזים(

 22 ילדים שיש חשש שהתפתחותם הפיזית/קוגניטיבית אינה תקינה

 22 ילדים הנעדרים לעתים תכופות מבית הספר

 40 ילדים שאינם מגלים מעורבות בלמידה

 24 ילדים המפריעים יותר מן המקובל/אינם מקבלים סמכות

 48 הישגים תפקודיים/לימודיים נמוכים

 1 אינם נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי

*ישנם  ילדים/בני נוער שאותרו כילדים בסיכון אולם אין להם אף אחת מהבעיות הנ"ל, 

 שעל פי הגדרת דוח שמיד הם הבעיות המגדירות ילדים/בני נוער בסיכון.

יים להיות פערים בין הדווח לגבי כלל **בלוח מוצגים אומדנים להיקף התופעה, לכן עשו

 הילדים לבין הדיווח המפורט לפי פרופילים וקבוצת גיל.

 לאחר הכרת מצב כלל הילדים בסיכון ביישוב, ניתן להתייחס לילדים בגילים שונים.
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 .4, 3, 2נבחן את מצב הילדים בסיכון על פי קבוצות גיל בלוחות 

 סיכון ומצבי סיכון וגיל.מוצגים הילדים לפי תחומי  2,3,4בלוח 

מציג את הילדים בגיל בית ספר  3מציג את הילדים בגיל הרך בכפר קרע, לוח  2לוח 

 מציג את בני הנוער בכפר: לגבי כל קבוצת גיל ניתן ללמוד: 4יסודי בכפר ולוח 

  מהו מספר הילדים בסיכון בגיל זה הנמצאים. 

  הסיכון;מהו אחוז הילדים בכל גיל בכל אחד משלושת תחומי 

 .)מהו אחוז הילדים בכל גיל הסובלים ממצבי הסיכון השונים )בעיות 

 

 השאלות שיעניינו את הביקורת כאשר אנו מתייחסים לקבוצות הגיל השונות הן אלו:

  מהו תחום הסיכון הבולט ביותר בכל קבוצת גיל? )למשל, מהו תחום הסיכון

 הבולט בגיל הרך(?

  בכל קבוצת גיל והאם יש הבדלים בין הגיליםמהם מצבי הסיכון הבולטים ביותר 

  חשוב לזכור, כי ייתכן שילד נמצא ביותר ממצב סיכון אחד ויש גם ילדים שסובלים

מבעיות בכמה תחומי סיכון. על כן,  אחוז הבעיות יכול להיות גבוה יותר ממאה 

 אחוז.
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 ם(: הילדים בסיכון בגיל הרך בכפר קרע לפי תחומי סיכון )באחוזי2לוח  

סה"כ ילדים בגיל הרך  מצבי סיכון ובעיות

 בסיכון בכפר קרע

 538 סה"כ מספר הילדים*

 86 בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )באחוזים(

 33 טיפול פיזי לא מתאים

 33 השגחה לא מתאימה

 25 ילדים החשופים להתנהגויות מַסּכנות במשפחה

 1 חשד/התעללות מינית במשפחה

 1 חשד/התעללות מינית מחוץ למשפחה

 10 חשד/התעללות פיזית במשפחה

 20 בעיות קשות בקשר בין ילדים להוריהם

 47 הורים המתקשים לתת העשרה בהתאם לגיל

קושי רציני של ההורים להתמודד עם התנהגות הילדים 

 ולהציב להם גבולות

31 

הורים המתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים 

 לילדיהם

40 

 17 מוגבלות נפשית או שכלית של הורה אחד לפחות

הורים הסובלים מהתמכרויות, עבריינות וחוסר 

 נורמטיביות

12 

 47 בעיות בתפקוד הילד בתחום הרגשי/חברתי )באחוזים(

 38 ילדים המפגינים התנהגויות המעידות על קשיים רגשיים

 27 מתקשים בהסתגלות ויצירת קשר עם אחרים

 16 מפגינים התנהגויות תוקפניות

 1 סיכון ופגיעה עצמית

 - סימנים של שימוש באלכוהול או בסמים

 0.2 התנהגות מינית לא תקינה או לא מתאימה לגילם
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 0.1 התנהגויות לא חוקיות/לא נורמטיביות

בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי 

 )באחוזים(

45 

 ילדים שיש חשד שהתפתחותם הפיזית/קוגניטיבית 

 אינה תקינה

32 

 8 ילדים הנעדרים לעתים תכופות מבית הספר

 16 ילדים שאינם מגלים מעורבות בלמידה

 13 ילדים המפריעים יותר מן המקובל/אינם מקבלים סמכות

 17 הישגים תפקודיים/לימודיים נמוכים

 - )נושרים(אינם נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי 

*ישנם  ילדים  שאותרו כילדים בסיכון אולם אין להם אף אחת מהבעיות הנ"ל, שעל פי 

 בגיל יסודי(.ות ילדים/בני נוער בסיכון )הגדרת דוח שמיד הם הבעיות המגדיר

לגבי כלל  **בלוח מוצגים אומדנים להיקף התופעה, לכן עשויים להיות פערים בין הדווח

 הילדים לבין הדיווח המפורט לפי פרופילים וקבוצת גיל.
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 : הילדים בסיכון בגיל בי"ס יסודי בכפר קרע לפי תחומי סיכון )באחוזים(3לוח 

סה"כ ילדים ביסודי  מצבי סיכון ובעיות

 בסיכון בכפר קרע

 361 סה"כ מספר הילדים*

 84 בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )באחוזים(

 29 טיפול פיזי לא מתאים

 44 השגחה לא מתאימה

 25 ילדים החשופים להתנהגויות מַסּכנות במשפחה

 1 חשד/התעללות מינית במשפחה

 1 חשד/התעללות מינית מחוץ למשפחה

 17 חשד/התעללות פיזית במשפחה

 36 בעיות קשות בקשר בין ילדים להוריהם

 68 הורים המתקשים לתת העשרה בהתאם לגיל

קושי רציני של ההורים להתמודד עם התנהגות הילדים ולהציב 

 להם גבולות

44 

 43 הורים המתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים לילדיהם

 14 מוגבלות נפשית או שכלית של הורה אחד לפחות

 13 הורים הסובלים מהתמכרויות, עבריינות וחוסר נורמטיביות

 78 הרגשי/חברתי )באחוזים(בעיות בתפקוד הילד בתחום 

 70 ילדים המפגינים התנהגויות המעידות על קשיים רגשיים

 50 מתקשים בהסתגלות ויצירת קשר עם אחרים

 33 מפגינים התנהגויות תוקפניות

 7 סיכון ופגיעה עצמית

 0.1 סימנים של שימוש באלכוהול או בסמים

 2 התנהגות מינית לא תקינה או לא מתאימה לגילם

 7 התנהגויות לא חוקיות/לא נורמטיביות

 73 בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי )באחוזים(
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 ילדים שיש חשד שהתפתחותם הפיזית/קוגניטיבית 

 אינה תקינה

24 

 16 ילדים הנעדרים לעתים תכופות מבית הספר

 52 ילדים שאינם מגלים מעורבות בלמידה

 33 המקובל/אינם מקבלים סמכותילדים המפריעים יותר מן 

 65 הישגים תפקודיים/לימודיים נמוכים

 - אינם נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי )נושרים(

*ישנם  ילדים  שאותרו כילדים בסיכון אולם אין להם אף אחת מהבעיות הנ"ל, שעל פי 

 בגיל יסודי(.ות ילדים/בני נוער בסיכון )הגדרת דוח שמיד הם הבעיות המגדיר

**בלוח מוצגים אומדנים להיקף התופעה, לכן עשויים להיות פערים בין הדווח לגבי כלל 

 הילדים לבין הדיווח המפורט לפי פרופילים וקבוצת גיל.

 

 : בני הנוער בסיכון בכפר קרע לפי תחומי סיכון )באחוזים(4לוח 

סה"כ נוער בסיכון   מצבי סיכון ובעיות

 בכפר קרע

 534 סה"כ מספר הילדים*

 80 בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )באחוזים(

 24 טיפול פיזי לא מתאים

 45 השגחה לא מתאימה

 26 ילדים החשופים להתנהגויות מַסּכנות במשפחה

 3 חשד/התעללות מינית במשפחה

 3 חשד/התעללות מינית מחוץ למשפחה

 15 חשד/התעללות פיזית במשפחה

 44 להוריהםבעיות קשות בקשר בין ילדים 

 64 הורים המתקשים לתת העשרה בהתאם לגיל

קושי רציני של ההורים להתמודד עם התנהגות הילדים ולהציב 

 להם גבולות

48 

 44 הורים המתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים לילדיהם
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 15 מוגבלות נפשית או שכלית של הורה אחד לפחות

 12 וחוסר נורמטיביותהורים הסובלים מהתמכרויות, עבריינות 

 73 בעיות בתפקוד הילד בתחום הרגשי/חברתי )באחוזים(

 63 ילדים המפגינים התנהגויות המעידות על קשיים רגשיים

 46 מתקשים בהסתגלות ויצירת קשר עם אחרים

 35 מפגינים התנהגויות תוקפניות

 14 סיכון ופגיעה עצמית

 4 סימנים של שימוש באלכוהול או בסמים

 6 התנהגות מינית לא תקינה או לא מתאימה לגילם

 15 התנהגויות לא חוקיות/לא נורמטיביות

 77 בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי )באחוזים(

 ילדים שיש חשד שהתפתחותם הפיזית/קוגניטיבית 

 אינה תקינה

23 

 39 ילדים הנעדרים לעתים תכופות מבית הספר

 63 מעורבות בלמידהילדים שאינם מגלים 

 40 ילדים המפריעים יותר מן המקובל/אינם מקבלים סמכות

 71 הישגים תפקודיים/לימודיים נמוכים

 4 אינם נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי )נושרים(

*ישנם  בני נוער שאותרו כילדים בסיכון אולם אין להם אף אחת מהבעיות הנ"ל, שעל 

 בני נוער(. )ירות ילדים/בני נוער בסיכון המגדפי הגדרת דוח שמיד הם הבעיות 

**בלוח מוצגים אומדנים להיקף התופעה, לכן עשויים להיות פערים בין הדווח לגבי כלל 

 הילדים לבין הדיווח המפורט לפי פרופילים וקבוצת גיל.
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 מורכבות הבעיות ודפוסי הבעיות של הילדים בסיכון בכפר קרע

מקצועי, -ים של ילדים בסיכון, שבגללו נדרש טיפול ביןכידוע, אחד המאפיינים העיקרי

כלומר בעיות ביותר מתחום אחד, המחייבות תשומת לב של  -הוא בעיות מורכבות 

יותר ממערכת טיפולית או חינוכית אחת. בחלק זה ננסה לבחון את הילדים ואת בני 

ות המספקות הנוער בסיכון ביישוב על פי מורכבות הבעיות שלהם ועל פי סוגי המערכ

 את המענים.

 

פרופיל של ילדים מאפשר לבחון הן את מורכבות הבעיות והן את התחומים שבהם 

נדרש לסייע לילדים ולמשפחותיהם. פרופיל הוא, למעשה, קבוצת ילדים בעלי צרכים 

משותפים. כל פרופיל מייצג טיפוס אחר של ילד בסיכון. התכנון מתבסס על ההנחה 

ענים שונים. הפרופילים מבטאים הן את מורכבות הבעיות שכל "טיפוס" זקוק למ

)מספר התחומים שבהם התגלו בעיות( והן את תחומיהן. הפרופילים הורכבו משבעה 

כל אחד משבעת צירופים  -שילובים אפשריים בין שלושת מצבי הסיכון שתוארו לעיל 

 אלה מהווה פרופיל.

 

 לפי פרופילים. בלוחות הבאים מתוארים הילדים בסיכון בכפר קרע

 מתוארים הילדים לפי פרופילים בכפר קרע בגיל הרך. 5בלוח 

 מתוארים הילדים לפי פרופילים בכפר קרע בגיל בית ספר יסודי. 6בלוח 

 מתוארים בני הנוער לפי פרופילים בכפר קרע. 7בלוח 

 

 כלומר לגבי כל גיל: –הביקורת : יש לבדוק בכל לוח 

  בפרופילים המתארים בעיות בעלות מורכבות נמוכה מה אחוז הילדים הנמצאים

 (;4-ו 2, 1פרופילים  -יחסית )ילדים הסובלים מבעיות בתחום אחד בלבד 

  מַה אחוז הילדים בפרופילים המורכבים יותר )אלה המתארים בעיות בשני

 תחומים או יותר(;

  ַמהם הפרופילים שאחוזי הילדים בסיכון שנמצאים בהם גבוהים יותר )מהם

האם יש צירופים מסוימים של תחומי סיכון  -פרופילים הבולטים(? כלומר ה

 ששכיחים בקרב הילדים בסיכון ביישוב;
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  בנוסף ניתן להשוות בין הלוחות ולבחון האם יש הבדלים בין קבוצות הגיל בסוג

 הפרופילים השכיחים או במורכבות הבעיות של הילדים.

 רע לפי פרופיל )באחוזים(: הילדים בגיל הרך בסיכון בכפר ק5לוח  

סה"כ ילדים בגיל הרך  

 בסיכון בכפר קרע

 538 סה"כ  ילדים )במספרים(

 32 : בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד 1פרופיל 

 3 : בעיות בתפקוד הילד בתחום ההתפתחותי/לימודי 2פרופיל 

: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 3פרופיל 

 התפתחותי/לימודי 

13 

 2 : בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי/רגשי 4פרופיל 

: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 5פרופיל 

 חברתי/רגשי 

16 

: בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי/לימודי וגם 6פרופיל 

 חברתי/רגשי 

4 

: בעיות משפחה וטיפול בילד, בעיות ילד בתחום 7פרופיל 

 התפתחותי/לימודי וחברתי/רגשי 

25 

 5 ילדים ללא בעיות מהנ"ל

 

 : הילדים בגיל בי"ס יסודי בסיכון בכפר קרע לפי פרופיל )באחוזים(6לוח 

ביסודי  סה"כ ילדים 

 בסיכון בכפר קרע

 361 סה"כ  ילדים )במספרים(

 9 : בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד 1פרופיל 

 4 : בעיות בתפקוד הילד בתחום ההתפתחותי/לימודי 2פרופיל 

: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 3פרופיל 

 התפתחותי/לימודי 

7 

 3 : בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי/רגשי 4פרופיל 
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: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 5פרופיל 

 חברתי/רגשי 

13 

: בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי/לימודי וגם 6פרופיל 

 חברתי/רגשי 

7 

: בעיות משפחה וטיפול בילד, בעיות ילד בתחום 7פרופיל 

 התפתחותי/לימודי וחברתי/רגשי 

55 

 2 ילדים ללא בעיות מהנ"ל

 

 : בני הנוער בסיכון בכפר קרע לפי פרופיל )באחוזים(7לוח 

סה"כ נוער בסיכון  

 בכפר קרע

 534 סה"כ  ילדים )במספרים(

 6 : בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד 1פרופיל 

 9 : בעיות בתפקוד הילד בתחום ההתפתחותי/לימודי 2פרופיל 

: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד 3פרופיל 

 בתחום התפתחותי/לימודי 

6 

 2 : בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי/רגשי 4פרופיל 

: בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד 5פרופיל 

 בתחום חברתי/רגשי 

9 

: בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי/לימודי 6פרופיל 

 וגם חברתי/רגשי 

4 

: בעיות משפחה וטיפול בילד, בעיות ילד בתחום 7פרופיל 

 התפתחותי/לימודי וחברתי/רגשי 

58 

 6 ילדים ללא בעיות מהנ"ל
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 פער בין היקף המאותרים להיקף המטופלים

מתארים את מספר הילדים בסיכון בכפר קרע ואת מספר הילדים  8,9,10לוחות 

 המטופלים מתוכם, על פי גילם וסוגי הבעיות המאפיינים ילדים אלה. 

מתאר את מספר הילדים בגיל הרך בכפר קרע ואת מספר הילדים המטופלים  8לוח 

 לפי מורכבות בעיותיהם )פרופילים(.

בגיל בית ספר יסודי בכפר קרע ואת מספר הילדים  מתאר את מספר הילדים 9לוח 

 המטופלים לפי מורכבות בעיותיהם )פרופילים(.

מתאר את מספר בני הנוער בסיכון בכפר קרע ואת מספר בני הנוער  10לוח 

 המטופלים לפי מורכבות בעיותיהם )פרופילים(.

 הביקורת : לגבי כל לוח יש לשים לב לנקודות אלו:

  בסיכון שאותרו בכפר קרע/יישוב בכל גיל )בכל לוח בנפרד( מה מספר הילדים

לעומת מספר הילדים המקבלים טיפול בפועל בכל גיל? )ראו שורה ראשונה של 

 סך הכול(.

חשוב לזכור, כי ילדים מטופלים הם ילדים המטופלים בשירות כלשהו בתחום מסוים 

 ולא בהכרח בתחום של הבעיה שצוינה לגביהם.

רים גדולים בין מספר הילדים בסיכון שאותרו בגיל מסוים לבין הילדים ייתכן שיהיו פע

המטופלים באותו גיל. ייתכן שיהיה גיל שבו הפער גבוה במיוחד. המשמעות היא שיש 

לשים לב לגיל זה ואולי לתת עדיפות. חשוב לזכור, שגם אם גיל מסוים מטופל יחסית, 

לצורכיהם של הילדים בגיל זה. על  אין זה בהכרח אומר שהטיפול שניתן, אכן מתאים

כך, נוכל ללמוד בהמשך, כאשר נכיר את הפרופילים לעומק בקבוצות העבודה שיעבדו 

 על הפרופילים השונים.

  לגבי כל פרופיל בכל אחת משלוש קבוצות הגיל )בכל לוח בנפרד( יש לבדוק כמה

 ל ובאותו גיל?ילדים בסיכון אותרו בפרופיל זה וכמה ילדים מטופלים באותו פרופי

ייתכן שבפרופילים מסוימים הפער גדול יותר מאשר בפרופילים אחרים; בפרופילים 

אלה יש מספר גדול של ילדים בסיכון שאינם מקבלים שירותים. יש לזכור שלא כל ילד 

שדווח כמטופל מקבל בהכרח שירות המתאים לצרכיו. בהמשך תהליך התכנון, בשלב 

פרופילים, כשבידיכם יהיו הנתונים המפורטים על הילדים התכנון בקבוצות עבודה לפי 

 לבחון נושא זה לעומק. ע"מבפרופיל מסוים, 
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מספר הילדים שאותרו  -: מספר הילדים בגיל הרך בסיכון לפי פרופיל 8לוח 

 לעומת מספר המטופלים 

סה"כ בגיל הרך  

 בסיכון בכפר קרע

 *מטופלים מאותרים 

 191 538 סה"כ

 69 174 (1בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )בעיות 

 - 19 (2בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי )

בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 

 (3התפתחותי/לימודי )

70 7 

 2 11 (4בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי/רגשי )

חברתי/רגשי בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 

(5) 

85 67 

בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי/לימודי וגם חברתי/רגשי 

(6) 

21 - 

בעיות משפחה וטיפול בילד, בעיות ילד בתחום 

 (7התפתחותי/לימודי וחברתי/רגשי )

133 37 

 9 25 ילדים ללא בעיות מהנ"ל

 * ילדים שדווחו כמטופלים בשירות כלשהו

** מספר הילדים המופיע בשורת הסה"כ אינו שווה לסיכום מספרי הילדים בכל 

 הפרופילים בשל הפרוצדורה של שקלול קבצי המידע. 
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 : מספר הילדים בגיל בי"ס יסודי בסיכון לפי פרופיל 9לוח 

 

 לעומת מספר המטופלים  מספר הילדים שאותרו

 

סה"כ גיל בי"ס יסודי 

 בסיכון בכפר קרע

 *מטופלים מאותרים 

 320 361 סה"כ

 59 32 (1בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )

 - 13 (2בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי )

בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 

 (3התפתחותי/לימודי )

26 13 

 11 12 (4בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי/רגשי )

וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום חברתי/רגשי  בעיות משפחה

(5) 

47 64 

בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי/לימודי וגם חברתי/רגשי 

(6) 

27 - 

בעיות משפחה וטיפול בילד, בעיות ילד בתחום 

 (7התפתחותי/לימודי וחברתי/רגשי )

198 165 

 8 7 ילדים ללא בעיות מהנ"ל

 בשירות כלשהו* ילדים שדווחו כמטופלים 

** מספר הילדים המופיע בשורת הסה"כ אינו שווה לסיכום מספרי הילדים בכל 

 הפרופילים בשל הפרוצדורה של שקלול קבצי המידע. 
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 : מספר בני הנוער בסיכון לפי פרופיל 10לוח 

 

  המטופלים מספר הילדים שאותרו לעומת מספר

מספר הילדים 

שאותרו לעומת 

  המטופלים מספר

 מטופלים* מאותרים 

 335 534 סה"כ

 43 32 (1בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )

 - 46 (2בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי/לימודי )

בעיות משפחה וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום 

 (3התפתחותי/לימודי )

34 4 

 5 9 (4בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי/רגשי )

וטיפול בילד וגם בעיות ילד בתחום חברתי/רגשי בעיות משפחה 

(5) 

50 53 

בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי/לימודי וגם חברתי/רגשי 

(6) 

22 1 

בעיות משפחה וטיפול בילד, בעיות ילד בתחום 

 (7התפתחותי/לימודי וחברתי/רגשי )

311 222 

 7 31 ילדים ללא בעיות מהנ"ל

 בשירות כלשהו* בני נוער שדווחו כמטופלים 

** מספר בני הנוער המופיע בשורת הסה"כ אינו שווה לסיכום מספרי בני הנוער בכל 

 הפרופילים בשל הפרוצדורה של שקלול קבצי המידע. 
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 דיווח על הילדים בשירותים המטפלים 

מציג את הדיווח של השירותים המטפלים שמיפו את הילדים ובני הנוער  11לוח 

 המטופלים על ידם. 

 מהלוח ניתן לראות את הנתונים הבאים:

  כמה ילדים ובני נוער דווחו כמטופלים על ידי כל שירות 

 כמה ילדים ובני נוער דווחו מטופלים על ידי שני שירותים ויותר 

מתייחס רק לדיווח השירותים המטפלים, שם זוהו  חשוב לזכור, המידע המוצג

הילדים. להזכירכם, דיווח השירותים האוניברסליים )טיפות חלב, גני ילדים ובתי 

ספר( היה דיווח על ילדים ובני נוער ללא זיהוי ועל כן לא ניתן להצליב את 

 המידע מהשירותים האוניברסליים. 

אומר בהכרח שילד מקבל מענים בנוסף, דיווח על ילד שמטופל בשירות אינו 

בשירות. כמו כן, ייתכן והשירותים המטפלים דווחו על ילדים כילדים בסיכון, אך 

 אין אילו ילדים המוגדרים בסיכון על פי הגדרת דוח שמיד.

 : מספר הילדים המדווחים על ידי השירותים המטפלים11לוח 

 מספר ילדים מטופלים בכפר קרע 

 30 דווח על ידי קב"ס

דווח על ידי עו"ס ממחלקה לשירותים 

 חברתיים

729 

 6 דווח על ידי עובד קידום נוער/עובד נוער

 4 דווח על ידי עובד שירות המבחן

 9 דווח על ידי עובד שפ"י

 68 דווח על ידי יותר מגורם אחד

דווח על ידי קב"ס ועו"ס ממחלקה 

 לשירותים חברתיים

40 

 - דווח על ידי קב"ס ועובד שפ"י

דווח על ידי עו"ס ממחלקה לשירותים 

 חברתיים ועובד שפ"י

10 
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דווח על ידי קב"ס, עו"ס ועובד שירות 

 המבחן

1 

דווח על ידי קב"ס ועובד קידום נוער/עובד 

 נוער

1 

דווח על ידי עו"ס ועובד קידום נוער/עובד 

 נוער

6 

דווח על ידי קב"ס, עו"ס ועובד קידום 

 נוער/עובד נוער

3 

 5 דווח על ידי עו"ס, קב"ס ועובד שפ"י

דווח על ידי קב"ס, עו"ס, עובד שירות 

 המבחן ועובד קידום נוער/עובד נוער

2 

* דיווח על מספר הילדים אינו אומר בהכרח שילדים אלו מקבלים מענים או 

 שהם ילדים בסיכון על פי הגדרת דוח שמיד.

 

 מאפייני הילדים והמשפחות

 מתאר את המאפיינים הדמוגרפיים של הילדים בסיכון בכפר קרע.  12לוח 

 מהלוח ניתן לראות את הנתונים הבאים:

  אחוז העולים בכפר קרע, אחוז המשפחות החד הוריות,  אחוז המשפחות ללא

 מפרנס )ראה טור סה"כ(, אחוז המשפחות הגדולות

 השונים )ראה בנפרד  המאפיינים הדמוגרפיים המייחדים את המשפחות ביישובים

 בכל טור(

התמונה הכללית על המאפיינים הדמוגרפיים של הילדים בסיכון  מעיד עלמידע זה 

בכפר קרע. עם זאת, המאפיינים הדמוגרפיים יתוארו בפירוט בדוחות המתארים כל 

 פרופיל ויעזרו בבניית המענים לילדים בפרופילים השונים.
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 של הילדים בכפר קרע )באחוזים(: מאפיינים דמוגרפיים 12לוח 

 כלל הילדים בסיכון בכפר קרע 

 1,433 סה"כ במספרים

 60 בנים

 40 בנות

 מגזר

 100 מוסלמי

 52 ילדים  ומעלה( 4חיים במשפחות גדולות )

 11 חיים במשפחה חד הורית

 18 אין הורה מפרנס

 33 מוגבלויות ילד

 6 פיזית

 0.3 עיוורון

 1 חירשות

 1 שכלית

 0.1 אוטיזם

 0.3 הפרעת קשב

 9 מוגבלות אחרת

 10 לקות למידה

 15 זקוק לאבחון אך טרם אובחן

 

 סיכום ושיקולים בקביעת סדר עדיפות 

לאחר למידת הנתונים והצגתם, כדאי לסכם את עיקרי המידע על הילדים.מידע 

 הגורמים המטפלים.זה ישמש בסיס לדיון בסדר העדיפות של 

  יישוב בכל קבוצת גיל?בַמהם תחומי הסיכון השכיחים בקרב ילדים 

 ?ַמהם מצבי הסיכון השכיחים בכל תחום, בכל קבוצת גיל 

 .ייתכן שיהיה צורך לתגבר את המענים למצבים אלה במסגרת התוכנית בכפר 
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  מהם מצבי הסיכון החמורים יותר השכיחים בכפר ומהו היקף הילדים

 גיל?הסובלים מהם בכל קבוצת 

 ייתכן שתרצו להתמקד באיתור ובטיפול בכלל הילדים הסובלים ממצבים אלה.

בילדים אלה ניתן לטפל בקלות יחסית, לעתים במערכת אחת בלבד; אולי אפילו 

ללא השקעת משאבים רבים. עם זאת, יש לבדוק האם ייתכן שהמענים עבורם 

 כבר קיימים.

  בשני תחומים או בשלושה(מהו היקף הילדים עם בעיות מורכבות יחסית( 

ילדים אלה זקוקים למענים מורכבים ויקרים יותר ויזדקקו גם לטיפולן של כמה 

 מערכות בו זמנית.

  מידע  -מהו אחוז הילדים שכבר מקבלים שירות כלשהו בכל קבוצת ילדים

 זה יאפשר לזהות קבוצות "מוזנחות" או כאלה ש"נופלות בין הכיסאות".

  של הילדים בסיכון ובאיזו מידה הם מחייבים מתן מה מאפייני המשפחות

 מענים ייחודיים או מענים "רגישי תרבות"?

 

לפני בחינת המשאבים העומדים לרשות.  ביישובלא ניתן לגבש סדרי עדיפות 

 עם זאת, על בסיס המידע על צורכי הילדים ניתן לחשוב:

 ן האם יש תחומי בעיות שעמם רוצים להתמודד בעדיפות ראשונה, מה

 בעיות אלה בכל קבוצת גיל;

  האם יש קבוצות ילדים שלהן רוצים לתת עדיפות )ילדים בעלי בעיות

 מורכבות יותר או פחות, אילו קבוצות בכל קבוצת גיל(;

 

 חלק ב: המשאבים היישוביים המיוחדים לילדים ולבני נוער בסיכון כיום

בני נוער חלק זה של הדוח מציג את תמונת המשאבים המופנים לילדים ול

 בסיכון בכפר קרע. הנתונים מתייחסים למצב טרם הפעלת התוכנית הלאומית.

המידע בחלק זה מבוסס על מיפוי השירותים והמשאבים המופנים לילדים ולבני 

 כפר קרע. בסיכון ולהוריהם שנערך ביישוב נוער
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 : הנתונים המוצגים בחלק זה של הדוח מאפשרים 

 המשאבים  כיום:לראות מהי מדיניות השקעת  .1

האם יש העדפה לתוכניות/שירותים המופנים לילדים בלבד או לתוכניות  -

 המופנות להורים בלבד או לתוכניות המופנות להורים וגם לילדים?

האם קבוצת גיל כלשהי  זוכה להשקעה גדולה יותר לעומת קבוצות גיל  -

 אחרות?

 האם יש תחום סיכון הזוכה להשקעה רבה יותר לעומת תחומים -

 אחרים?

להשוות בין האופן שבו מושקעים המשאבים לבין צורכי הילדים בכפר  .2

 קרע/יישוב, כפי שעולה מחלק א' של דוח זה:

האם קבוצת הגיל שזוהתה כבעלת הצרכים הרבים ביותר אכן זוכה  -

 למשאבים הרבים יותר?

האם אחוז גבוה מהמשאבים לילדים ולבני נוער בסיכון בכפר  -

תחומי הסיכון אשר זוהו כאלו שבהם יש אחוז קרע/יישוב מושקעים ב

 גבוה מכלל הילדים בסיכון?

 

אנא שימו לב כי בהתאם למדיניות התוכנית הלאומית, לניתוח 

המופנים לילדים ובני נוער בסיכון לא הוכנסו:  ביישוב התוכניות/שירותים 

ביתיים, תוכניות המוקדשות להדרכת צוות מקצועי ותוכניות -סידורים חוץ

 ועדות לכלל אוכלוסיית הילדים והנוער בכפר .המי

 

 חלוקת משאבים על פי הרכב משתתפים וגיל הילדים

מציג את תמונת חלוקת המשאבים הכספיים לילדים ולבני נוער בסיכון  1לוח 

 בכפר קרע על פי הרכב המשתתפים.

 מהתבוננות בלוח ניתן לראות את:

  בלבד, להורים ולילדים.מספר התוכניות המופנות לילדים בלבד, להורים 

 .מספר המשתתפים בכל סוג של תוכנית 
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  ,אחוז המשאבים הכספיים )מסך כל המשאבים( המופנה לילדים בלבד

 להורים בלבד, להורים ולילדים.

 

להורים, שעולות פחות מאשר  רבותמופעלות תכניות  שביישוב כפר קרע ייתכן 

לגבי כל קבוצת תוכניות עם  המופנות לילדים. לכן חשוב לבדוק מעטות תוכניות 

ולכן הביקורת  סוים מהו אחוז המשאבים המושקע בההרכב משתתפים מ

 מבקש מגורמי הטיפול במועצה לשים לב :

  מה אחוז המשאבים המופנים לילדים בלבד, להורים בלבד או להורים

 ולילדים?

  האם יש אחוז גבוה יחסית של משאבים המופנים להורים בלבד או לילדים

 בלבד.

ייתכן שמשאבים יופנו בעיקר להורים, והמסקנה תהיה שביישוב יש נטייה לעבוד 

 בעיקר עם הורים.

הנטייה לעבוד עם הורים בלבד או עם ילדים בלבד אינה מעידה על  הביקורת :

תחום הטיפול. ניתן לטפל במצבי סיכון שונים/בתחומי סיכון שונים גם באמצעות 

ל ידי עבודה עם הילדים בלבד. לדוגמה, בבעיות עבודה עם ההורים בלבד או ע

בהשתייכות למשפחה וטיפול הורי ניתן לטפל על ידי הדרכה להורים וגם על ידי 

 מתן מסגרות שהייה לילדים.
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 : חלוקת המשאבים הכספיים לפי הרכב המשתתפים של התוכניות*1לוח 

 תוכניות לפי הרכב משתתפים

ילדים  סה"כ 

 בלבד

 הורים

 בלבד

הורים 

 וילדים

 סה"כ תוכניות בכפר קרע

 9 1 23 33 מספר התוכניות

מספר משתתפים* 

 בתוכניות

6,225 1,497 20 4,708 

 32 0.2 67 100 אחוז המשאבים הכספיים

 תוכניות בכפר קרע

 5 1 12 18 מספר התוכניות

מספר משתתפים* 

 בתוכניות

5,500 962 20 4,518 

 25 0.3 75 100 אחוז המשאבים הכספיים

 

 *משתתף הוא ילד. בתוכניות המופנות להורים בלבד, משתתף הוא ההורה. 

סה"כ המשתתפים כולל ילדים שנספרו יותר מפעם אחת, שהרי ילד יכול 

השתתף ביותר מתוכנית אחת. כמו כן ,יתכן ובספירת המשתתפים נכללו ילדים 

הגדרת התוכנית  המשתתפים בתוכניות למרות שאינם ילדים בסיכון על פי

 הלאומית.

 

 מציג את חלוקת המשאבים הכספיים על פי גיל הילדים בתוכניות. 2לוח 

 מהתבוננות בלוח ניתן לראות את:

 מספר התוכניות המופנות לכל קבוצת גיל 

 מספר המשתתפים בסוגים השונים של התוכניות 

 אחוז המשאבים הכספיים )מסך כל המשאבים( המופנים לכל קבוצת גיל 

ייתכן שתוכניות רבות ייועדו לקבוצת גיל מסוימת, אולם עלותן תהיה נמוכה יותר 

מעלותן של מעט תוכניות המופנות לקבוצת גיל אחרת. ייתכן שתוכניות ייועדו 
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לקבוצת גיל מסוימת מעוטת משתתפים ושעלותן תהיה נמוכה מתוכניות 

 לקבוצת גיל אחרת שבה מספר גדול בהרבה של משתתפים.

בכל אחת  בחלק א' בראיתם את מספר הילדים בסיכון בכפר  4-ו 3 2 בלוחות

ג' מציגים את הנתון הרלוונטי מהלוחות בחלק 2ב' 2א' 2, לוחות משכבות הגיל

א', את מספר הילדים בסיכון בכפר קרע בכל אחת משכבות הגיל, ובנוסף לכך, 

  את מספר הילדים המטופלים בכל אחת משכבות הגיל בכפר .

המשאבים מופנים לקבוצת גיל מסוימת, בעוד שהלוחות בחלק א' ייתכן ש

מצביעים על קבוצת גיל אחרת. במקרה זה המסקנה היא שיש לחשוב על 

הפניית משאבים לקבוצת הגיל "המקופחת". לחלופין, ייתכן שהמשאבים מופנים 

בחלק א' עולה שיש לסייע לה.  4-ו 3 2בעיקר לקבוצת גיל, שגם לפי לוחות 

 שצריך להמשיך להשקיע בילדים אלו.זה, המסקנה יכולה להיות במקרה 

 

 : חלוקת המשאבים הכספיים על פי גיל הילדים בתוכניות2לוח 

תוכניות לילדים לפי גיל  

 יעד

תוכניות לילדים ליותר 

 מקבוצת גיל אחת
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 סה"כ תוכניות בכפר קרע

 4 3 - 6 10 9 32 מספר התוכניות

מספר משתתפים** 

 בתוכניות

6,20

5 

331 572 152 - 75 5,075 

אחוז המשאבים 

 הכספיים

100 29 37 23 - 2 9 

 תוכניות במעלה עירון

 1 1 - 4 5 4 15 מספר התוכניות

מספר משתתפים** 

 בתוכניות

725 217 380 117 - 6 5 
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אחוז המשאבים 

 הכספיים

100 20 48 32 - 0.1 - 

 תוכניות בכפר קרע

 3 2 - 2 5 5 17 מספר התוכניות

מספר משתתפים** 

 בתוכניות

5,48

0 

114 192 35 - 69 5,070 

אחוז המשאבים 

 הכספיים

100 35 29 18 - 3 15 

 

כיוון שלוח זה אינו כולל  את התוכניות המיועדות  1שונה מסה"כ בלוח  * הסה"כ

 להורים בלבד. 

 ג': הילדים בסיכון בכפר קרע לפי תחומי הסיכון וגיל 2לוח 

גיל בי"ס  הגיל הרך 

 יסודי

 בני נוער

 534 361 538 סה"כ הילדים בסיכון )במספרים(

 37 25 38 אחוז הילדים בסיכון )באחוזים(

הילדים בשירותים המטפלים* סה"כ 

 )במספרים(

191 320 335 

אחוז הילדים בשירותים המטפלים 

 )באחוזים(

23 38 39 

 שדווחו על ידי השירותים המטפלים *מספר הילדים

 חלוקת משאבים לפי סוג התוכניות )סוג התקציב(

ואת אחוז התוכניות  המתמשכותמציגים את אחוז התוכניות  4-ו 3לוחות 

לתקופה מוגבלת. תוכניות מתמשכות הן תוכניות שתקציבן אינו מוגבל בזמן.  

 תוכניות לתקופה מוגבלת הן תוכניות שתקציבן אינו מובטח לאורך זמן.
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 : התפלגות התוכניות על פי ההמשכיות שלהן3לוח 

 תוכניות לפי הרכב אוכלוסיה 

תוכניות 

לילדים 

 בלבד

  תוכניות

להורים 

 בלבד

תוכניות 

להורים 

 ולילדים

 5 1 12 סה"כ תוכניות בכפר קרע

תוכניות מתמשכות )בבסיס 

 התקציב(

   

 4 - 7 מספר התוכניות

 30 - 70 אחוז המשאבים הכספיים

    תוכניות לתקופה מוגבלת

 1 1 5 מספר התוכניות

 5 2 93 אחוז המשאבים הכספיים

 

 על פי ההמשכיות*: התפלגות התוכניות 4לוח 

תוכניות לילדים לפי  

 גיל יעד

תוכניות לילדים ליותר 

 מקבוצת גיל אחת
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 3 2 - 2 5 5 סה"כ תוכניות ביישוב

 תוכניות מתמשכות )בבסיס התקציב(

 1 - - 2 4 4 מספר התוכניות

אחוז המשאבים 

 הכספיים

43 28 2

2 

- - 7 

 תוכניות לתקופה מוגבלת
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 2 2 - - 1 1 מספר התוכניות

אחוז המשאבים 

 הכספיים

4 35 - - 17 44 

 * לוח זה אינו כולל תוכניות המיועדות להורים בלבד. 

 איתור ילדים בשירותים האוניברסאליים המשרתים את כלל הילדים

השירות 

 האוניברסלי

מספר אנשי 

המקצוע שהיו 

אמורים להעביר 

 נתונים

מספר אנשי 

המקצוע שהעבירו 

 נתונים בפועל

 אחוז היענות

תחנות לבריאות 

המשפחה )"טיפות 

 חלב"(

6 6 100% 

  גנים

לבקשת הביקורת 

בוצע  מיפוי בכל 

הגנים חוץ מגני 

)חינוך  האוטזים

מיוחד( כי היו ילדים 

בודדים מכפר קרע 

וגן רגיל בבית ספר 

 יהודי ביישוב –ערבי 

 

35 

 חובה 11

 טרום חובה  8

 עמותות  16

 

 

30 

 100% 70 70 בתי ספר יסודיים

 98% 80 82 חט"ב ותיכוניים

כיתות של החינוך 

המיוחד בבתי"ס 

 רגילים

14 14 100% 
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 מיפוי ילדים בשירותים מטפלים

מספר אנשי  השירות המטפל

המקצוע שהיו 

אמורים להעביר 

 נתונים

מספר אנשי 

המקצוע 

שהעבירו נתונים 

 בפועל

 אחוז ההיענות

 100% 2 2 ביקור סדיר

 100% 1 1 קידום נוער

 100% 8 8 מחלקת רווחה

שירות מבחן 

 לנוער

2 1* 50% 

 100% 4 4 שפ"ח

שעונים על הקריטריונים של * לאחת מעובדות שירות המבחן לא היו מקרים 

 ילדים בסיכון, לטענתה.

מקצועי ותשומת לב של יותר  -הביקורת : הנתונים מדאיגים ומחייבים טיפול בין 

 ממערכת טיפולית / חינוכית אחת .
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 -:5-פרק  

 צהרונים –הפעלת מסגרות חינוך משלימות 

  -מבוא :

לילדים בגיל הגן ובית הספר היסודי  צהרונים ומועדוניות הן מסגרות חינוכיות

במטרה להעניק  הפועלת לאחר סיום שעות הפעילות הפורמאליות במוסד,

 מסגרת לילדים שהוריהם עובדים במשרה מלאה.

( לאמץ את המלצות 4088החליטה הממשלה )החלטה מס'  2012בינואר  8-ב

לימודיות  חברתי )ועדת טרכטנברג( בנושא סבסוד מסגרות-הועדה לשינוי כלכלי

  -.להלן עיקרי ההחלטה : בשעות אחר הצהריים

הצהרונים יפעלו בשעות לאחר סיום שעות הפעילות הפורמאליות בגן  .1

 .(13:30-16:00בין  השעות     (הילדים או בבית הספר

 ה'.-הצהרונים יפעלו בימים א'  .2

סיוע בשיעורי בית ופעילויות  במסגרת הצהרון יכללו בין היתר חוגים, .3

 למשך שעות ספורות העשרה

 הצהרון יספק לילדים ארוחת צהריים חמה. .4

בשנת הלימודים התשע"ד משרד הכלכלה ייתן תמיכה במימון עלות  .5

כלכלי -על פי המדד החברתי 10-4שהיית ילדים בצהרון מוכר באשכולות 

 של הלמ"ס ובהתאם לאשכולות ולגילאים המפורטים במבחני התמיכות.

,אולם ילדים ₪  1200-ל₪  500ים נע בין שכר הלימוד בצהרונים מוכר .6

השוהים בצהרונים יכולים לקבל סבסוד של שכר הלימוד על בסיס רמת 

 ההכנסה לנפש במשפחתם וגילם.

 שנים, 8.9-2.9הסבסוד ניתן עבור ילדים בין הגילאים  4-1באשכולות  .7

רמת הסבסוד נקבעת בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט 

 -להלן :
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 תשע"ד –תתפות הממשלה בתשלום לצהרון מוכר טבלת הש

 רמת הכנסה לנפש בש"ח דרגה

 (2013)לפי חודש פברואר  

השתתפות הממשלה 

 לחודש בש"ח 

 500 חד הוריות מגבירות עבודה 1

2 1594-2135 400 

3 2136-2590 400 

4 2591-3045 350 

5 3046-3500 300 

6 3501-3955 300 

7 3956-4410 300 

8 4411-4865 250 

9 4866-5340 250 

10 5341-5900 0 

 0 5901 -מעל  11

12   

 

הצהרונים יופעלו על ידי גורמים שונים לרבות, הרשות  .8

המקומית,מלכרי"ם דוגמת ארגוני נשים והחברה למתנ"סים,חברות 

למטרות רווח ואנשים פרטיים לאחר קבלת הכרה להפעלת צהרונים 

 ממשרד התמ"ת.

ישנם דרישות מרכזיות בהן  על מנת לקבל הכרה ממשרד התמ"ת, .9

 -צריכים לעמוד הצהרונים המוכרים :

 בדבר הפעלת צהרון במבנה. - אישור הבעלים במבנה .1

צהרון הפועל  - בטיחות ותקינות מבנה הצהרון והציוד הקיים בו  .2

במבנה של מוסד חינוך מחויב להוראות כי הוא עומד בתנאי הבטיחות 

 שרד החינוך למוסד חינוכי.שקבע מ
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שנים  2,9טווח גילאי הילדים בצהרון נע מגיל  - גילאי הילדים בצהרון .3

       )גילאי הזכאות להשתתפות משרד התמ"ת לאשכולות  8,9ועד גיל 

 כלכלי של הלמ"ס.–על פי הדירוג החברתי  4-1

בימים א' עד ה'  בחודשים ספטמבר עד יוני, -ימי ושעות הפעילות .4

 למעט ימי חגים וחופשות. 16:00יום הלימודים ועד לשעה מסיום 

תוכנית מובנית הכוללת פעילויות המותאמות לגילאי  -תכניות חינוכיות .5

 הילדים השוהים בצהרון.

בשעת הפעילות של הצהרון  - מספר מינימאלי של ילדים בצהרון .6

 שוהים בו באופן קבוע חמשה ילדים לפחות.

 15מבוגר אחד לכל   - לדים בצהרוןמספר מבוגרים יחסית למספר הי .7

 ילדים.

בכל יום תסופק לילדים ארוחה חמה )מבושל  - המזון המוגש בצהרון .8

במקום או מובל על ידי ספק קייטרינג( בהתאם לתפריט המוצע על ידי 

 רכיבי תזונה נחוצים להתפתחות הילד(.האוכל יכלול משרד התמ"ת )

הבטיחות ומותאם לגיל עומד בהוראות  תו תקן מוכר,  בעל –ציוד  .10

 הילדים השוהים בצהרון.

בהתאם  אחריות כלפי צד שלישי וביטוח תאונות אישיות, –ביטוח  .11

 לדרישות שקבע משרד התמ"ת.

העסקת מדריך חינוכי בעל השכלה  –הדרכה פדגוגית ופיקוח על הצהרון  .12

,תפקיד המדריך החינוכי להדריך חודשיות שעות  4רלוונטית בהיקף של 

את העובדים בצהרון ולפקח באופן כללי על התפקוד התקין של פדגוגית 

 הצהרון.

או אחד מבני משפחתו שעשויים לשהות באופן תדיר  –מפעיל הצהרון  .13

,לא הוגשו נגדם כתבי אישום והם לא נחקרו באזהרה  בצהרון לא הורשעו

,תעבורה וסחר  ,עבירות מין ,עבירות כלפי קטינים בגין עבירות אלימות

 .בבני אדם
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יועסקו בהתאם לחוקי העבודה והם לא נחקרו  –המעסיקים בצהרון  .14

המאוזכרות בסעיף בגין העבירות  ,הואשמו או הורשעו, באזהרה

 .שלמעלה

 -:ממצאים

בתי  3-צהרונים ב חברת תקדימים פרויקטים בע"מ מפעילה נמצא כי  .1

 ספר יסודיים :

 מס' הילדים המשתתפים בצהרון  שם ביה"ס היסודי בו מופעל הצהרון מס

 80 א'  1

 75 אלחכים 2

 90 אל חוארנה 3

 

 משרד הכלכלה:באתר  שום נתוני הצהרונים על פי הר .2

 בי"ס יסודי אלחוארנה בי"ס יסודי אלחכים א' בי"ס יסודי 

 1252 1252 1252 סמל ארגון

 5668 5667 1553 סמל צהרון

תקדימים פרויקטים בע"מ  ארגון מפעיל

כתובת  514148667ח"פ 

ת.ד  4הרב אלמושנינו 

 ירושלים  34457

תקדימים פרויקטים 

בע"מ ח"פ 

כתובת  514148667

ת.ד  4הרב אלמושנינו 

 ירושלים 34457

תקדימים פרויקטים 

 514148667בע"מ ח"פ 

 4כתובת הרב אלמושנינו 

 ירושלים 34457ת.ד 

 אלחוארנה אלחכים בי"ס א שם צהרון

 קרע-כפר קרע-כפר קרע-כפר ישוב הצהרון

 קרע-כפר קרע-כפר קרע-כפר כתובת

 4 4 4 אשכול

 0774820199 04-6353747 04-6352255 טלפון בצהרון

 338210 318576 318352 סמל גן
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שם מדיך/ה 

 חינוכי

 ע.ז ע.ז ע.ז

 ודשיתעלות ח

 בצהרון

900 900 900 

 2.9-8.9 2.9-8.9 2.9-8.9 גילאי הילדים

מס' ילדים 

 מאושרים

200 257 255 

 17 18 14 מס' מבוגרים

שעות פעילות 

 בצהרון

12:30-16:00 12:30-16:00 12:30-16:00 

מזון/ספק 

 קייטרינג

 קייטרינג אלראיד קייטרינג אלראיד מבושל במקום

 הגר .יצחק מ הגר .יצחק מ הגר יצחק מ. איש קשר

 02-6534965 02-6534965 02-6534965 טלפון

 27.8.13 27.8.13 27.8.13 הכרהתאריך 

 והצפון חיפה והצפון חיפה והצפון חיפה מחוז תמ"ת

 

 שמות המדריכות  המועסקות בצהרונים לפי בי"ס

מס' שעות  שם מס'

 שבועיות

 מס' ילדים מקום העבודה

 בצהרון

 מס' תלמידים בי"ס אלחוארנה רכזת יחיא .מ 1

90 

 

 בי"ס אלחוארנה 10 אעלימי .ר 2

 בי"ס אלחוארנה 12.5 כלף .נ 3

 בי"ס אלחוארנה 12.5 זיד .ס 4

 בי"ס אלחוארנה 12.5 אבו עטא .ס 5

 בי"ס אלחוארנה 12.5 אבו עטא .ח 6
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 בי"ס אלחוארנה 10 אסמעיל .א 7

 בי"ס אלחוארנה 10 אבו ואסל .מ 8

 בי"ס  רכז זיד .נ 9

 אלחכים

 מס' תלמידים

75   

 אלחכיםבי"ס  5 עתאמנה .ר 10

 בי"ס אלחכים 12.5 זחאלקה .י 11

 בי"ס אלחכים 12.5 עסלי .ס 12

 בי"ס אלחכים 12.5 זיד .ר 13

 בי"ס אלחכים 12.5 אבו ליל .ס 14

 בי"ס רכזת עתאמנה .כ 15

 א' 

 מס' תלמידים

80  

 בי"ס א' 12.5 פנאדקה .ה 16

 בי"ס א' 12.5 יחיא .ר 17

 בי"ס א' 12.5 יונס .ח 18

 בי"ס א' 12.5 מסרי .מ 19

 בי"ס א' 12.5 עסלי .ו 20

 בי"ס א' 7.5 מסארוה .ר 21

 

בשיחה טלפונית עם ספק הקייטרינג נאמר לביקורת כי הוא מספק בין  .3

₪  13  המנה  ועלות  ,ים הצהרוניםמנות מדי יום בו מופעל 200 -ל 180

 כולל מע'מ.

ממשרד   3402מחזיק ברישיון יצרן מס'   ספק המזון / הקייטרינג .4

 . 31.12.14תוקף  הרישיון עד   - שירות המזון - הבריאות

הרישום שבאתר משרד הכלכלה מעלה כי אגרת השתתפות ההורים  .5

 מקסימום.₪  900 -בצהרון עומדת על כ

בה מההורים עבור השתתפות ילדיהם בצהרון נגלא "המפעיל לדבריו של 

₪  400 -לדבריו הוא מקבל כ –מסתפק בתשלומי משרד התמ"ת הוא ו
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חודשי שהוא מעביר למשרד נוכחות עבור כל ילד ובהתאם לדיווח 

 התמ"ת.

נמצא כי המפעיל קיבל אישורי הכרה ממשרד הכלכלה עבור הצהרונים  .6

 בתי הספר 3 -המופעלים ב

 ילדים לכל היותר . 200 -האשור מיועד ל –בי"ס יסודי א'  .1

 ילדים לכל היותר. 257 -האשור מיועד ל –אלחכים בי"ס  .2

 ילדים לכל היותר. 255 -האשור מיועד ל –בי"ס אלחוארנה  .3

 .30/6/14 -ועד ל 27/8/13 -שלושת אישורי ההכרה מתוקף 

 

עיון בפוליסות הביטוח של שלושת הצהרונים מעלה כי מספר הילדים  .7

שלושת המבוטחים הינו פחות ממספר  הילדים הנמצאים בפועל ב

 ילדים בלבד 60-לכל צהרון יש פוליסת ביטוח המכסה כ. הצהרונים

נמצא כי מחלקת החינוך אינה מפקחת על פעילותיה של מפעילת   .8

הצהרונים באופן שוטף וסדיר ולא מתבצעת בקרה על פעילות הצהרונים 

 )פגישות קבועות עם מפעיל הצהרונים לעדכונים ולדיווחים(.

 1000בין  הרונים שבביה"ס מקבלים שכר הנעמרכזי הצ 3נמצא כי שכר  .9

תעריף השעה למדריכה המועסקת ₪  25-נטו לכל אחד .וכ₪  1500 -ל

 בצהרון.

 לא נמצא הסכם התקשורת כתוב בין ספק המזון לבין המפעיל. .10

תלמידים בפועל ומספר  75נמצא כי בצהרון הנמצא בבי"ס אלחכים יש  .11

שעות להן זכאי הצהרון  62.5שעות במקום  55 -הוא כ המקצותהשעות 

 עפ"י נוסחת החישוב.

נמצא כי מפעיל הצהרונים לא משלם למועצה עבור השימוש במבנה  .12

המוסד ולא נושא בנטל היחסי של הוצאות הקשורות בתחזוקה השוטפת 

 .מתכליםובעלויות של החומרים ה

הביקורת נתקלה בחוסר שקיפות הן מצד חב' תקדימים פרויקטים והן  .13

המדריך החינוכי עפ"י רישומי משרד התמ"ת ( בכל הקשור מצד מר ע.ז )
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בעלויות השכר של המדריכות והצגת חשבוניות ודיווחים של מספר מנות 

 האוכל היומיות ודיווחי נוכחות הילדים בכל צהרון .

מנת  -הביקורת זמנה את  יו"ר החברה המפעילה לישיבה דחופה על .14

  27.01.2014ים. ביום לקבל הבהרות והסברים אודות  הפעלת הצהרונ

יו"ר –. הרב י . ה. 1התקיימה הישיבה במשרד המבקר ובה השתתפו : 

סמנכ"ל חב' תקדימים פרויקטים  –. מר י. ה. 2חב' תקדימים פרויקטים 

גזבר המועצה   –. מר נ. מ. 4מנהל מחלקת החינוך  –. מר ר. ע. 3

 בנוסף למבקר המועצה .

 . נמצא כי חב' תקדימים פרויקטים  בע"מ )להלן  מפעילת הצהרונים ( אינה                      15  

 מעורבת  ישירות בכל הקשור במינוי  והעסקת המדריכות  וההתקשרות         

 עם ספק המזון ,והיא רק מעבירה סכום גלובאלי חודשי  באמצעות שיק          

 ותה הרשומה בשמו של מר ע. ז.) עמותה כנגד חשבונית לעמ       

 ( והעמותה שבניהולו של מר  580443547חינוכית  כפר קרע שמספרה         

 ע.ז. היא זאת שמשלת את שכר המדריכות וגם בגין האוכל לספק        

 הקייטרינג  .

  -: המלצות

קרע שניתן להשיג אצלם -הביקורת סבורה שקיימים עוד ספקים בכפר .1

מומלץ שכאשר תיבדק אופציה של  חמות וכשירות כמתחייב,ארוחות 

ארוחות לילדים בצהרון בעתיד ייבדקו ספקים אחרים רלוונטיים עם 

 אישורים מתאימים ממשרד הבריאות ותעשה השוואת מחירים.

עירונית  עמותהלבדוק אפשרות הפעלת הצהרונים באמצעות המועצה או  .2

תאם לנוהל משרד )לאחר הקמתה ורישומה בה שתשויך למועצה

בקשה למשרד התמ"ת בחודש מאי הקרוב בכדי לקבל תוגש  ,הפנים(

 ./יםאישור הכרה להפעלת צהרון
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לחייב את מפעיל הצהרונים הנוכחי בתשלום עבור השימוש במבנים  .3

מים...( עבור שנה זו וגם עבור  ניקיון, וכהשתתפות בהוצאות )חשמל,

 הספר.השנה הקודמת בה הפעיל את הצהרונים בבתי 

הרשות המקומית היא גורם מרכזי בהפעלת צהרונים במוסדות לימוד  .4

ברשות , והביקורת מציינת כי חב' תקדימים פועלת כחב' צינור של 

התמ"ת ובפועל מי שנהלה את הצהרונים בשלושת בתי הספר היא 

העמותה החברתית חינוכית שבניהולו  של מנהל בי"ס יסודי א' כל זה 

 המקומית . ללא מעורבות הרשות 

שבממצאים למעלה , יוער כי לאחר סיום  14לסופו של האמור  בסעיף  .5

הישיבה במשרד המבקר  נערכה ישיבת היקרות בין מנהלי חב' תקדימים 

 וי"ר המועצה , עו"ד חסן עתאמנה ולאחר שיג ושיח סוכם כדלקמן :

 חב' תקדימים פרויקטים תמשיך להפעיל את הצהרונים עד סוף שנת  -1 

 הלימודים .    

 . חב' תקדימים פרויקטים תפסיק  מיידית את כל התקשרות עם 2

 . .ז .שבניהולו של מר עהעמותה החינוכית    

 תפעל  ישירות  חב' תקדימים פרויקטים   02/2014. מתחילת חודש 3

 .)מחלקת חינוך (מול המועצה    

. חב' תקדימים פרויקטים בע"מ תשלם  שכר המדריכות  ,המרכזות 4

 כל תשלום  ,המרכז החינוכי ולספק המזון בתום כל חודש וגם 

 אחר הדרוש להפעלת הצהרונים .   

 . חב' תקדימים פרויקטים יחד עם מנהל מחלקת החינוך והמרכזים/ות 5

רושים לצורך של הצהרונים בבתי הספר ידאגו למילוי כל הטפסים הד   

 ...(.'נוכחות הילדים,  וכוהדיווח למשרד התמ"ת )טופסי 

הביקורת ממליצה כי על המועצה להקים עמותה עירונית  מאושרת    -6

והגשת בקשה להכרה כמפעילה  ממשרד הפנים ורשם העמותות

צהרונים באופן ישיר האת  להפעיל וכך תוכל האוצר לצהרונים  ממשרד 

 בשנת הלימודים הבאה.
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 -:6-פרק

 שווה אלף מילים תמונת 
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 -:7-פרק 

 מעקב אחר תיקון הליקויים

יעילותם של דוחות הביקורת נבדקת לאור רמת תיקון הליקויים המוצגים בהם 

והמלצות לתיקונם , לפי כך , אני נוהג , להכניס דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים של 

 דוחות הביקורת משנים חלפו , בסוף כל דו"ח ביקורת שנתי.

הסעיפים שבפרק זה מופיעים מידי שנה . יש לציין כי יש חלק מהנושאים אינם ברי 

 ביצוע וחלקם הם בבחינת תופעות היסטוריות שהתרחשו בעבר ולא ניתן לתקנם כיום .

בתיקון הליקויים ע"י  תהליך המעקב אחר תיקון ליקויים מהווה שילוב בין עצם הטיפול

דרגי הניהול והביצוע במועצה, לבין פעולות בדיקה , הערכה , ודיווח ע"י הביקורת 

 (. רטים המקצועיים לביקורת פנימית הפנימית.  ) מתוך הסטנד

 להלן פירוט עיקרי הממצאים שהועלו בביקורת בשנים קודמות : 

 : 2009דו"ח מבקר המועצה לשנת  -1

נמצא כי ועדת ההנחות אשרה מתן הנחות רטרו לחלק מבעלי  .1

 הנכסים והזכאים להנחות בשנה השוטפת

 לא תוקן

לא נערכו רשימות שמיות עבור החוב האבוד והרשום בספרי  .2

 המועצה והלא ניתן לגבותו

 לא תוקן

מחלקת הגבייה אינה ממספרת לפי סדר ומספר רץ את הבקשות  .3

 בים הזכאים להנחהלמתן הנחה אשר נתקבלו מהתוש

 לא תוקן

המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה כנגד עובדי המועצה וחברי  .4

 המועצה החייבים כספים עבור הארנונה משנים קודמות

 תוקן חלקית

 לא תוקן לא נערכה התחשבנות כספית בין המועצה לבין תאגיד מי עירון .5

 לא תוקן תאין תוכנית ניהול  בטיחות רב שנתית בנושא הבטיחות והגהו .6

לא מבוצעות בדיקות תקינות שוטפות למתקני המשחקים  .7

 שבחצרות גני הילדים ובתי הספר

 

 לא תוקן 
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בתאי השירותים של חלק מבתי הספר ,גופי התאורה אינם מוגני  .8

 מים וקיימת סכנת התחשמלות .

 לא תוקן

 לא תוקן בחלק מגלגילוני הכיבוי אין מזנקים לזרנוקי הכיבוי כמתחייב .9

 

מצדו הדרומי של המקלט צמוד לשירותי הבנות שבבית ספר  .10

 סכנת נפיל ופגיעה –תיכון נמצא פתח במסגרת הברזל 

 לא תוקן

בלוני גז המוצבים בקיוסק שבבית ספר תיכון חשופים ונוגשים  .11

 ולא ממוסגרים בתוך מסגרת מיגון מתאימה

 תוקן

אין נהלים מחייבים למתן רישיונות ולחיוב אגרת מודעות  .12

 שלטיםו

 לא תוקן

במחלקת רישוי עסקים אין כל תיעוד ו/או רישום עבור השילוט  .13

 /המודעות ואין הכנסות למועצה בגין אי יישום חוק עזר לשילוט

 לא תוקן

המועצה אינה נוקטת בפעילות אכיפה כנגד בעלי עסקים אשר  .14

אינם פועלים לפי הוראות חוק העזר ולא מטילה עליהם ברירות 

 כנס.

 לא תוקן

כביש הכניסה הראשי לכפר קרע מוצף במודעות ושלטים  .15

שחלקם פוגע בנוף ,באיכות הסביבה וחלקם מהווה מפגע 

 בטיחותי ובריאותית.

 לא תוקן

.אין נוהל קיים בכתב המפרט לבעלי עסקים על אופן הצבת 16

השילוט של העסקים הפועלים בכניסה לכפר דבר המכער את הנוף 

 כפר.ואת חזות הכניסה הראשית ל

 לא תוקן

 

.לצידי כביש הכניסה הראשית של היישוב מוצבים שלטי חוצות 17

הנמצאים בשטח הגובל לאדמות מועצה אזורית מנשה הפוגעים 

בחזות הכפר וגם גדר מפח לעסק של מחסן לבלוני גז וערימות 

 גדולות של חול .

 לא תוקן

 תוקן .מועסקים בשפ"ח עובדים ללא מכרז וללא תקן מאושר18

מיפוי צרכים  -.מנהל מחלקת שפ"ח לא עורך דו"ח פעילות שנתי  19

 רשותי שנתי

 לא תוקן
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 . סייעות כיתתיות בחינוך המיוחד מועסקות ללא מכרז.20   

 

 תוקן

 . מינוי עובד מצילה ללא מכרז )העובד פוטר (21  

 

 תוקן

 

 : 2009דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת  -2

בעיתונות כנדרש בסעיף לנוהל מתן המועצה לא פרסמה הודעה  .1

 4/06תמיכות בהתאם לחוזר מנכ"ל 

 לא תוקן

ולא מינתה מפקח על ₪ המועצה שילמה תמיכות בסך אלפי  .2

בנוהל מתן  17.2בניגוד להנחיות סעיף  –השימוש בתמיכות 

 2006/4תמיכות שבחוזר 

 לא תוקן

אודות ההתחייבות בגין פיצוי פיטורין  אין בידי המועצה ניתונים .3

 לעובדים המועסקים בתנאי פנסייה צוברת

 לא תוקן

לא אושרה ע"י הממונה על  2009הצעת התקציב הג"א לשנת  .4

 המחוז

 תוקן

המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה  .5

 תקציבית שנגבו מעובדיה שנים קודמות

 לא תוקן

עים באמצעות שיקים ולא בהעברות תשלומי התמיכות מבוצ .6

 בנקאיות

 לא תוקן

 תוקן המועצה לא מינתה בעל תפקיד לטיפול בתלונות הציבור .7

 לא תוקן המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור .8

המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים משותפים שבתחום  .9

 שיפוטה ,כפי שנדרש בחוזר המנהל הכללי

 תוקןלא 

 .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים עבור עסקים     10     

 הפועלים ללא רישוי          

 לא תוקן
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 :2010-דו"ח מבקר משרד הפנים  לשנת-3

 ארנונה ומים

לסך של  15%.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו השנה ב 1

ואחוז הגבייה הכללי של ₪ אלפי  53,261)בשנה קודמות ₪ אלפי  61,331

בלבד )אשתקד  18.6% -חובות התושבים למועצה הנו בשיעור של כ

19.20% .) 

 לא תוקן 

עומק . המועצה אינה מסוגלת לגייל את חובות הארנונה של התושבים לפי 2

 חוב בשנים 

 תוקן 

הנחות בארנונה בגין חובות משנים  2008. המועצה העניקה בשנת 3

מכלל ההנחות ( בניגוד  31% -)כ₪ אלפי ₪  486קודמות בסך של 

 לתקנות.

 תוקן 

 ביצוע התקציב הרגיל 

 תוקן . המועצה לא תקצבה פעילות הג"א מקומי בתקציב הרגיל 4

. המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה תקציבית , 5

 ₪( אלפי  780)אשתקד ₪ אלפי  930שנגבו מעובדיה בסך של 

 לא תוקן 

 ביצוע תקציבי הפיתוח 

. המועצה התקשרה בחוזה עם קבלן לביצוע תקציבים בלתי רגיל בסכום 6

 ום חוזה כנדרש .ללא קבלת ערבויות ביצוע וקי₪ אלפי  1369כולל של 

 תוקן חלקית 

בארבעה תב"רים אשתקד ₪ אלפי  927. קיימת חריגה תקציבית בסך 7

 ₪  אלפי  626

 לא תוקן 

 הענקת תמיכות

 תוקן   . תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים ולא בהעברה בנקאית 8

למרות שלא מינתה מפקח ₪ אלפי  777. המועצה שילמה תמיכות בסך 9

בנוהל מתן תמיכות  17.2על השימוש בתמיכות ,בניגוד להנחיות סעיף 

  4/2006שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 תוקן 

.המועצה לא פרסמה הועדה בעיתונות הכוללת את התוכן הנדרש בסעיף  10

באופן ובמועדים  2006/4בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל  9

 תוקן 
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 המפורטים בנוהל על הגשת בקשות תמיכה .

.המועצה לא העמידה לרשות הציבור מידע על תמיכות כנדרש בסעיף 11

לרבות אופן  2006\4בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל  19.3

 ומועד הגשת בקשות התמיכה 

 לא תוקן

 חייבים 

חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה .שישה נבחרים ותשעה עובדים 12

שנים סכום החוב של  7 -,מים והיטלים ,עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

וסכום החוב של ₪( אלפי  110)אשתקד ₪ אלפי  179 -הנבחרים הנו כ

 ₪( .אלפי  672)אשתרד ₪ אלפי  227 -העובדים הנו כ

 חלקית 

: תביעות משפטיות  .המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון13

 ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים 

 תוקן חלקית 

 ועדת ברנע  –מוכנות הרשות לשינוי שיטת הדווח הכספי 

.המועצה אינה ערוכה בצורה נאותה למעבר  למתכונת הדוח הכספי על 14

בסיס צבירה מלא ,בניגוד להנחיות לבחינת כללי הדיווח הכספי לרשויות 

המקומיות )ועדת ברנע( . המועצה אינה ערוכה בעקבות אי הכללת כל סוגי 

יס החייבים )כגון : שכר לימוד ורישוי עסקים ( במערכת הגביה , כמו כן בס

הנתונים הקיים המועצה אינו מאפשר קביעת עלות הנכסים שהשקיעה בהם 

 המועצה באופן מהימן 

 לא תוקן 

 מערך השכר והעסקת עובדים 

.העלאת דרגות לחלק מהעובדים היתה בניגוד להוראות מסלול לעובדים 15

 בדירוג המינהלי ברשויות של השלטון המקומי

 תוקן 

 

 תוקן חלקית  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור 16

 

.אין בידי המועצה נתונים אודות ההתחייבות בגין פיצויי פיטורין 17

 לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת ,אשר אינה מכוסה ע"י הפקדות . 

 

 לא תוקן 

 מערך השכר והעסקת עובדים 

 תוקן .העלאת דרגות לחלק מהעובדים הייתה בניגוד להוראות מסלול קידום 18
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 לעובדים בדירוג המנהלי ברשויות של השלטון המקומי 

 תוקן חלקית  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור 19

.אין בידי המועצה נתונים אודות התחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים 20

 המועסקים בפנסיה צוברת ,אשר אינה מכוסה ע"י הפקדות .

 תוקן

 נושאים אחרים 

.המועצה לא פתחה חשבון בנק נפרד לכל אחד מקרנות הפיתוח שבקרן 21

)אשתקד בסך של ₪  אלפי  275עבודות הפיתוח ולא השקיעה עודפים בסך 

שהצטברו בקרנות אלו בניגוד להנחיה שפורטה בחוזר ₪ ( אלפי  248

 נהל הכללי .המ

 לא תוקן

 

 

 59 -.המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת ו22

 מכלל העסקים במועצה ,פועלים ללא רשיון עסק  23%עסקים המהוים 

 לא תוקן 

.המועצה לא פעלה להפסקת כהונתם של חברי מועצה החברים לה חובות 23

 למעלה מששה חודשים . 

 לא תוקן 

הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים משותפים שבתחום .המועצה לא 24

 שיפוטה כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכללי .

 לא תוקן 

.המועצה לא מינתה ועדת השקעות , שלא בהתאם להנחיות שפוסמו 25

 בחוזרי המנהל הכללי .

 

לא אושרה ע"י הממונה על המחוז  2010.הצעת התקציב הג"א לשנת 26

 ומפקד המחוז.  

 תוקן 

 רישום ,דיווח כספי והתקשרויות 

ד  13.ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים כמתחייב מסעיף 27

 לפקודת המועצות המקומיות 

 תוקן 

 

  2010דו"ח ביקורת מבקר המועצה -4

 לא תוקן אין תוכנית עבודה רב שנתית בנושא בטיחות מוסדות חינוך .1

מל"ח במועצה  – המועצה לא עדכנה את שמות חברי ועדת פס"ח .2

 בהתאם לרשימת פיקוד העורף 

 לא תוקן 
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פס"ח שתפקידה מתן יעוץ לראש המועצה  –אין ועדה משנית למל"ח  .3

 ומעקב אחר ביצוע המשימות 

 לא תוקן 

המועצה לו רכשה מרכזיית טלפונים מחשבים מכשירי קשר  .4

 אלחוטיים

 לא תוקן 

 תוקן  המועצה לא רכשה גנרטור לתמיכה בחשמל  .5

 חלקית  תוקן הועסקו עובדים סוציאליים ללא מכרז  .6

לא הוקמה מועצת תלמידים יישובית בהתאם לחוק החינוך הבלתי  .7

 פורמלי 

 לא תוקן 

 תוקן  השננית מועסקת ללא מכרז  .8

אין מערכת מידע ממוחשבת התומכת בפעילות הפקוח של הווטרינר  .9

 על העסקים ביישוב 

 לא תוקן 

 

 2011-הפנים  לשנתדו"ח מבקר משרד  -5

  ארנונה ומים 

 של לסך% 16 -ב השנה במשך גדלו למועצה התושבים של הארנונה חובות. 1

 של הכללי הגבייה ואחוז( , ₪ אלפי  61.331 קודמת בשנה)₪ אלפי  71.081

 % (16 אשתקד) בלבד% 14 -כ של בשיעור הנו למועצה התושבים חובות

 לא תוקן

  ביצוע התקציב הרגיל 

 שנגבו, תקציבית פנסיה ניהול דמי כספי מיועדת בקופה הפקידה לא המועצה.2

 (.₪ אלפי  930 אשתקד)₪ אלפי  1,083 של בסך, מעובדיה

 לא תוקן

  ביצוע תקציבי הפיתוח 

 ר"תב:  רים"תב שני לביצוע קבלן עם בחוזה התקשרה המועצה 2010 בשנת.3

 ביצוע ערבויות קבלת ללא,₪ אלפי  1,369 של כולל בסכום 293 ר"ותב 291

 .כנדרש חוזה וקיום

 תוקן

 המימון מקורות בין התאמה חוסר נמצא 284 ר"בתב 2010 בשנת. .4

 ולחוסר₪ אלפי  1,797 לאומדן₪ אלפי  1,615 בסך המאושר והתקציב

 .₪ אלפי  1,772 בסך שנחתם

 תוקן
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אלפי  2,764  בסך נסגרו שלא רים"תב של בהוצאות מימונית חריגה קיימת.5

 (₪ אלפי  1,985 אשתקד)₪ 

תוקן 

 חלקית

  הענקת תמיכות 

 תוקן . בנקאית בהעברה ולא שיקים באמצעות מבוצעים התמיכות תשלומי.6

 מינתה שלא למרות₪ אלפי  777 בסך תמיכות שילמה המועצה 2010 בשנת.7

 תמיכות מתן בנוהל 17.2 בסעיף להנחיות בניגוד,  בתמיכות השימוש על מפקח

 . 4/2006 בחוזר שפורסם

 תוקן

  חייבים

 מים,  ארנונה בגין סכומים למועצה חייבים עובדים ושישה נבחרים שני.8

 של החוב סכום. שנים 7 -מ ליותר מגיע מהחובות חלק עומק. והיטלים

 הנו העובדים של החוב וסכום( ₪  179 אשתקד)₪ אלפי  89 -כ הנו הנבחרים

 (.₪ אלפי  227 אשתקד)₪ אלפי  197 -כ

תוקן 

 חלקית 

 משפטיות תביעות:  כגון מספקים אכיפה אמצעי נוקטת אינה המועצה.9

 . מהחייבים גביה לצורך נכסים ותפיסות

תוקן 

 חלקית

  מערך השכר ונושאים אחרים

 לעובדים פיטורין פיצויי בגין התחייבות אודות נתונים המועצה בידי אין.10

 .הפקודה ידי על מכוסה אינה אשר, צוברת פנסיה בתנאי המועסקים

 לא תוקן

תוקן  באיחור למוסדות הסוציאליות ההפרשות את מעבירה המועצה.11

 חלקית

 שבקרן הפיתוח מקרנות אחת לכל נפרד בנק חשבון פתחה לא המועצה.12

 בסך אשתקד)₪ אלפי  1,360 בסך עודפים השקיעה ולא,  הפיתוח עבודות

 בחוזר שפורטה להנחיה בניגוד,  אלו בקרנות שהצטברו(₪ אלפי  1,437

 . הכללי המנהל

 לא תוקן

 לא תוקן . מספקת בצורה עסקים רישוי חוק את אוכפת אינה המועצה.13

 חובות לה החבים מועצה חברי של כהונתם להפסקת פעלה לא המועצה.14

 . חודשים מששה למעלה

 לא תוקן

,  שיפוטה שבתחום משותפים מקלטים לאחזקת עזר חוק הכינה לא המועצה.15

 . הכללי המנהל בחוזרי שנדרש כפי

 לא תוקן
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 בחוזרי שפורסמו להנחיות בהתאם שלא,  השקעות ועדת מיתה לא המועצה.16

 . הכללי המנהל

 לא תוקן

 מפקד י"וע המחוז על הממונה י"ע אושר לא 2010 לשנת א"הג תקציב.17

 . לכך הנדרשים הגורמים כל י"ע אושרה 2011 לשנת ההצעה. המחוז

 תוקן

  דיווח כספי והתקשרויות , רישום 

 ד 13 מסעיף כמתחייב ליקויים לתיקון צוות מינה לא המועצה ראש.18

 . המקומיות המועצות לפקודת

 תוקן

 

 

   2011דו"ח ביקורת מבקר המועצה -6

 של רצופות ישיבות משלוש שנעדרו המועצה חברי כנגד צעדים ננקטו לא.1

 המקומיות המועצות בצוו המועצה לראש שניתנה הסמכות י"עפ – המלאה

 (.ג()ב()א)140 סעיף

 לא תוקן

 הימצאותו ומקום עזיבתו וסיבת וחזרתו יציאתו בגין במחלקות רישום אין.2

 .  העבודה יום במשך עבודתו את העוזב העובד של

 לא תוקן

 ורק,  מוקדמת וידיעה,  מוקדם תכנון ללא מהעבודה נעדרים מהעובדים חלק.3

 בגין רטרו חופש ימי לקבל ומבקשים מודעים הם לעבודה חזרתם לאחר

 .היעדרותם

 לא תוקן

 מקיום כחלק,  העובדים היעדרויות נושא את המסדיר במועצה נוהל אין.4

 .שעתית או יומית היעדרות זה אם בין,  העובדים העדריות על ופיקוח בקרה

 לא תוקן

 התלונה בירור הליך בתום למתלוננים בכתב משיב אינו הציבור על הממונה.5

 .במועצה הרלוונטי הגורם עם

 לא תוקן

 ח"דו מגיש ואינו מודפס שנתי ח"דו עורך אינו הציבור תלונות על הממונה.6

 .בחוק כמתחייב למועצה מסודר למועצה שנתי

 לא תוקן

 משכר שבוצעו הניכויים לצבירת נפרד הכנסות חשבון פתחה לא המועצה. 7

 .בחוק כמתחייב הפנסיה להסדר העובדים

 

 לא תוקן



76 

 

 לבנייני באשר מעודכנים אינם הטכנית המחלקה ועובדי המועצה מהנדס. 8

 כל ואין המקומית מהועדה בנייה היתרי אין/יש שבהם העסקים או/ו המגורים

 המוגשים בנייה להיתרי הבקשות בנושא במחלקה ממוחשב תיעוד או/ו רישום

 ..ציבור לשטחי הפלישה את המתעדת שמית ורשימה בנייה ולחריגות,  לוועדה

 

 

 

 לא תוקן

 החשמל עמודי על(  טרנספורמטורים) שנאים עשרות נמצאים בכפר.9

 מחברת דורשת לא המועצה. המגורים ולבתי הספר לבתי הצמודים  הצמודים

 ולא,  אלה לשנאים  שנתיים אלקטרומגנטית קרינה מדידות עריכת החשמל

 .גבוה מתח רשת עוברת שלידם  המאוכלסים באזורים

 

 

 לא תוקן

 הילדים בגני,  החינוך במוסדות מגנטי שדה סקר מבצעת לא המועצה.10

 .ונמוך גבוה מתח  הסמוכים ובבניינים

 

 

 לא תוקן

 בשטח המוצבות הסלולריות לאנטנות  אלקטרומגנטי קרינה סקר נערך לא. 11

 היישוב של השיפוט

 לא תוקן

 האנטנות עבור  מהמועצה מאושר עסק רישיון סלולרית חברה לאף אין.12

 .- עסק רישיונות מתן– העזר מחוק כמתחייב,  בכפר המוצבות הסלולריות

 סמכותה בתוקף המועצה על,  לאנטנות בנייה היתרי או/ו רישיונות בהעדר

 האנטנות להסרת חוקית דרך בכל לפעול ורווחתו הציבור בריאות על כאחראית

. 

 לא תוקן

 

 : 2012דו"ח ביקורת מבקר משרד בפנים - -7

 /תוקן לא/תוקן הליקוי 

 חלקית תוקן

 לסך% 15 -ב השנה במשך גדלו לרשות התושבים של הארנונה חובות.1

 הגבייה ואחוז( , ₪ אלפי  71,081 קודמת בשנה)₪ אלפי  74,798 של

 אשתקד) בלבד% 20-כ של בשיעור הנו לרשות התושבים חובות של הכללי

14. ) % 

  

 לא תוקן
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 3,207 בסך נמסרו שלא רים"תב 19 של בהוצאות מימונית חריגה קיימת.2

 (₪ אלפי  2,744 אשתקד)₪ אלפי 

 לא תוקן

 תוקן  בנקאית בהעברה ולא שיקים באמצעות מבוצעים התמיכות תשלומי.3

 מים,  ארנונה בגין סכומים לרשות חייבים עובדים ושלושה נבחרים שני.4

 של החוב סכום.שנים 7-מ ליותר מגיע מהחובות חלק עומק,  והיטלים

 של החוב וסכום( ₪ אלפי  89 אשתקד)₪ אלפי  116-כ הנו הנבחרים

 .(₪ אלפי  197 אשתקד)₪ אלפי  126 -כ הנו העובדים

 

 

 משפטיות תביעות:  כגון מספקים אכיפה אמצעי נוקטת אינה הרשות.5

 . מהחייבים גביה לצורך נכסים ותפיסות

 

 תוקן חלקית

 בסיס על הכספי הדוח למתכונת למעבר נאותה בצורה ערוכה אינה הרשות.6

 המקומיות לרשויות הכספי הדיווח כללי לבחינת להנחיות בניגוד,  מלא צבירה

:  כגון) החייבים סוגי כל הכללת אי בעקבות ערוכה אינה הרשות(.ברנע ועדת)

 הקיים הנתונים בסיס,  כן-כמו. הגביה במערכת( עסקים ורישוי לימוד שכר

 באופן הרשות בהם שהשקיעה הנכסים עלות קביעת מאפשר אינו ברשות

 .מהימן

 

 

 לא תוקן

 לעובדים פיטורין פיצויי בגין התחייבות אודות נתונים הרשות בידי אין.7

 . הפקודות ידי על מכוסה אינה אשר,  צוברת פנסיה בתנאי המועסקים

 

 לא תוקן

,  תקציבית פנסיה ניהול דמי כספי מיועדת בקופה הפקידה לא הרשות.8

 .₪ אלפי  1,083 אשתקד)₪ אלפי  1,240 של בסך,  מעובדיה שנגבו

 

 לא תוקן

 תוקן באיחור למוסדות הסוציאליות ההפרשות את מעבירה הרשות.9

 . הפיתוח לנושא נפרדים בנק חשבונות אין לרשות.10

אלפי  1,360 של בסך אשתקד)₪ אלפי  21 בסך עודפים השקיעה לא הרשות

 . הכללי המנהל בחוזר שפורטה להנחיה בניגוד,  אלו בקרנות שהצטברו(₪ 

 

 לא תוקן

 לא תוקן . מספקת בצורה עסקים רישוי חוק את אוכפת אינה הרשות.11

 למעלה חובות לה החבים חבריה של כהונתם להפסקת פעלה לא הרשות.12

 .חודשים מששה

 

 תוקן

 שבתחום משותפים מקלטים לאחזקת עזר חוק הכינה לא הרשות.13

 .הכללי המנהל בחוזרי שנדרש כפי, שיפוטה

 

 לא תוקן

 שפורסמו להנחיות בהתאם שלא,  השקעות וגדת מינתה לא הרשות.14

 . הכללי המנהל בחוזרי

 

 לא תוקן 

 את תואמים אינם"  עירון מי"  חברת עם ההשקעה בהסכם הנתונים.15

 14 בביאור המוצגים המצוינים הנתונים ואת הרשות של הכספי בדוח הנתונים

 

 תוקן
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 .  הרשות של המבוקר הכספי הדוח בטיוטת

 .  שאושר לאחר שנה 2011 לשנת לתושב הדוח את פרסמה הרשות.16

 .שאושר לאחר שנה חצי פורסם 2010 לשנת הדוח

 

 לא תוקן

 : 2012דו"ח מבקר המועצה  – 8

 /תוקן לא/תוקן הליקוי

 חלקית תוקן

 ' ס יסודי א"בי

 9700 ס"ע המלגות תקציב ניצול את באסמכתאות  תיעד לא ס"ביה .1

 לתלמידים לסייע ושמטרתו ס"לביה החינוך ממשרד שהועבר₪ 

   נזקקים

 

 תוקן   

 אישיות תאונות ביטוח עבור מההורים החובות גביית של אכיפה אין .2

 (.חובה תשלומי)

 

 לא תוקן

 המועצה, הביטוח חברות כנגד התלמידים של בתלונות הריבוי לאור .3

  השלטון מרכז ל"מנכ בחוזר הנקוב מזה בהרבה גבוה סכום משלמת

 .ח  "ש 34במקום ₪   88.6. )  התלמידים ביטוח עבור

 

 לא תוקן

 האקלים ובנושא  ב"המיצ ציוני בעניין לדון התכנסה לא החינוך ועדת .4

 ח"שבדו הביקורת להמלצת כיישום ס"בי בכל הפדגוגית והסביבה

2012. 

 

 לא תוקן

 ' :ס יסודי ג"בי

 חובה תשלומי החייבים ההורים נגד גבייה פעולות ננקטות לא .1

 .   בנושא אכיפה מבצעת אינה והמועצה, ס"לביה

 

 לא תוקן

 המשתתפים שמות נרשמו לא בהם מקרים היו:  לכיבוד קניית בסעיף .2

 . הכיבודים נרכשו שלמענם האירועים או/ו

 

 תוקן

 תוקן  ההוצאה שוברי על חתומה אינה ס"ביה מנהלת .3

 היערכות צוות הוקם ולא עצמי לניהול עברו טרם היסודיים הספר בתי .4

 . זו למטרה

 

 לא תוקן

 : אלחוארנה ס"במתנ והחוגים ספורט מחלקת

 השכר עלויות לאומדן מותאם אינו בחוגים המשתתפים החניכים חיוב .1

 שהייתה הגבייה בין,)  ח"ש56850 של הפרש  ונמצא המדריכים של

 בפועל התקבולים לבין  ח"ש108800  מחניכים להגבות אמורה

 ( ח"ש46950

 

 תוקן חלקית

  של  סכום מהחניכים נגבה ס"במתנ שהופעלו חוגים בשבעת כי נמצא .2
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₪  97.262 של סך למדריכים עבודה שכר שלמה והמועצה₪  8200

 .שלמו שלא החניכים כנגד אכיפה פעולות ננקטו לא.

 לא תוקן

₪  6200 כ"בסה  נגבו ומהם תלמידים17 השתתפו למוזיקה בחוג .3

 נקטה לא  המועצה. ₪  51085 של סך למורה שכר שלמה ומועצה

 השתתפותם בגין חייבים נותרו אשר החניכים כנגד אכיפה בפעולות

 .בחוג

 

 לא תוקן

 המורים/המדריכים בין העסקה או/ו התקשרות הסכמי נמצאו לא .4

 מהות את המפרט,  כמעביד המועצה לבין בחוגים המועסקים

 .השכר ועלות תוקף,  ההעסקה

 

 לא תוקן

 חתומים אינם כספים בגביית העוסקים החוגים והפעלת הספורט רכזי .5

 הגבייה כספי על אחריותם להבטחת אישית ערבות טופס על

 .מהחניכים

 

 לא תוקן

 בניית אופן  בעניין הרכזים של ביצוע אחריות המפרט נהלים קובץ אין .6

,  הציבור לידיעת החוגים פרסום,  הפעילויות/ לחוגים עלויות אומדן

 .לזכאים הנחות למתן והקריטריונים הגבייה אופן

 

 לא תוקן

 :הוצאות החשמל 

 הצריכה עבור ישיר באופן  החשמל חשבוניות את משלמת המועצה .1

 מתן באמצעות ולא  עמותות ידי על המנוהלים  המסגדים 7 -ל

 .המחייבים והנהלים תמיכות

 

 לא תוקן

 הן החשמל צריכת עבור המידע את שמספק היחידי המקור .2

  במועצה גורם שום ואין החשמל מחברת המתקבלות החשבוניות

 נערך החיוב אם בודק או הצריכה נכונות את מאמת או/ו עוקב

 . הערכה לפי או לקריאה בהתאם

 

 לא תוקן

 

 הציבור מוסדות בכל בחשמל השימוש משמעת בדבר נוהל אין .3

 השוטפת בצריכה להקטין מנת על - המשתמשים את המחייב

 .ובעלויות

 

 לא תוקן
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     -:8-פרק

 מתוך צו המועצות -הבסיס החוקי לפעולת מבקר המועצה 

  1950המקומיות )א( תשי"א 

 -לענייני ביקורת :ועדה 

 א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת 

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת .

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת  משלושה ולא יעלה על חמישה , ובלבד  

שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה , 

יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת  בוועדת 

 ההנהלה .

אש המועצה , זולת אם יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ר

 הייתה במועצה סיעה אחת בלבד .

 -תפקידי ועדת הביקורת :

 א  )א( . אלה תפקידי ועדת הביקורת : 122

 לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה .

 לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה .

 דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .לדון בכל 

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

 . ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .5א  )ב(        122

 -מינוי מבקר המועצה :

א .המועצה בהחלטת רוב חבריה , תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה  145

, על פי הוראות צו המועצות המקומיות )שירות עובדים למועצה ) להלן המבקר( 

 . 1962 –( התשכ"ב 
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או יותר , רשאי השר לאשר  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה 

שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת  מחצי  משרה בתנאי שהשלמת 

 משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר .

רשאי השר לאשר  10,000  -פר התושבים בתחום המועצה פחות מהיה מס

שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים 

 בסעיף קטן )ב( .

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על 

נוסף  תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים,  וזאת אם מילוי תפקיד

 כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי .

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד עניינים 

 עם תפקידו כמבקר .

 -מינוי המבקר :

ב .לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר אלא אם כן )נתקיימו בו  145

 כל אלה(: 

 הוא יחיד .

 שב ישראל .הוא תו

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה 

גבוהה מחוץ לארץ שהכיר בו , לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל , או 

 שהוא עורך דין או רואה חשבון .

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .

כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן כזה , אלא אם  מי שכהן

 כן עברו עשר שנים בתום כהונתו כחבר מועצה .

מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל 

 תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה .

מינוי למבקר  על אף האמור בסעיף קטן )א( , רשאי הממונה על המחוז לאש

 המועצה של אדם אשר לא נתמלאו בו : 
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( , אם רכש נסיון במשך עשר השנים 4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן )א( )

 . 1992בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 

 ( אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר .5התנאי שבסעיף קטן )א( )

שונתה הגדרת הניסיון הנדרש  15/03/09מיום  4/2009לציין כי עפ"י חוזר מנכ"ל 

 בעבודת הביקורת 

ה)א( לפקודת המועצות  13( לפקודת המועצות וזאת מכוח סעיף 5)ג()167בסעיף 

 המקומיות )נוסח חדש(

 . 2007  -(,התשס"ז  47והחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות )מס' 

של השינוי בכל הקשור למועצות מקומיות הינה כי הממונה "הנפקות העיקרית 

על המחוז לא יוכל עוד להמיר את דרישת הניסיון בדרישה להשתלמות מקצועית 

 , כפי שהיה בעבר".

" לפיכך , בעת פרסום מכרז למשרת מבקר פנימי יש לדרוש מהמועמד להוכיח כי 

ל עבודתו של אחר , עיקר עיסוקו במשך שנתיים לפחות , היה עריכת ביקורת ע

לאחר מעשה , וכי דו"ח הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך 

 מטרה להפיק לקחים לעתיד שיביאו לתיקון הליקויים , במידה ונמצאו כאלה .

לנוכח האמור לעיל , ניסיון רלוונטי עשוי להיות עבודה ביחידת מבקר של רשות 

ר פנים של גוף ציבורי , משרד מבקר מקומית בעבודת ביקורת ,יחידת מבק

 המדינה כעובד ביקורת וכיו"ב .

יודגש כי עיסוק כיועץ משפטי , גזבר , עובד ביחידת גזבר , ראיית חשבון או 

עריכת דין וכיו"ב , לא ייחשב , כשלעצמו , כניסיון לצורך עמידה בתנאי 

 הכשירות למשרת מבקר ברשות מקומית ."

 -מועצה שלא מינתה מבקר :

ג .ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר , רשאי הוא לדרוש ממנה  145

א , תוך הזמן הנקוב בהודעה )ב( לא  139בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 

מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור , רשאי הממונה על המחוז 

 למנות מבקר למועצה .

 

 -תפקידי המבקר :
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 -המבקר :ד )א( ואלה תפקידי  145

לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 

נעשו כדין בידי המוסמך לעשות תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות  1965 –

 היעילות והחיסכון .

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה .

, טוהר לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין 

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק  אם  דרכי החזקת כספי 

 המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת .

לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר או 

 מבקר המדינה .

עשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה , הביקורת לפי סעיף קטן )א( תי

וכן לגבי כל תאגיד מפעל ,מוסד , קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם 

השנתי כדי יותר מעשרית , לגבי אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי 

 גוף מבוקר( –הנהלתם )כל אחד מאלה , להלן 

ת עבודתו השנתית , את בכפוף להוצאות סעיף קטן )א( יקבע המבקר את תכני

 -נושא הביקורת בתקופה פולנית ואת היקף הביקורת לפי :

 שיקול דעתו .

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פולני .

 ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת .

 המבקר יקבע לפי שיקול דעתו , את הדרכים לביצוע ביקורתו .

תקציב שנתית ללשכתו לרבות  המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת

הצעת תקן עובדים , המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב  השנתי , 

 בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר , כפי שהגיש המבקר .

 -המצאת מידע למבקר :
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ה  .ראש המועצה וסגניו , חברי המועצה, עובדי המועצה , ראש המועצה   145

ת , וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר , ימציאו הדתית עובדי המועצה הדתי

למבקר על פי דרישתו כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי 

 הביקורת ויתנו למבקר כל מידע  או הסבר שיבקש .

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה , לצורך ביצוע תפקידו , לכל  

נים ולכל תוכנת עיבוד נתונים מאגר מידע רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתו

 אוטומטית של המועצה או של גוף מבוקר .

לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות 

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .

עובד של המבקר שאנו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה , כל 

 יסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .א

לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של 

מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה של גוף מבוקר , בישיבה שאינה 

 סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר .

 

 -דו"ח על ממצאי הביקורת :

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך , בעת 

 הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת .

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת 

הביקורת דו"ח על ממצאי הביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש 

 ו ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .המועצה א

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת 

הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

 הערתיו .

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה 

ותיה , בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש לאישור את סיכומיה והצע

המועצה כאמור בסעיף קטן )ג( בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה 

רשאית היא אם ראתה צורך בכך , לזמן לדיונה נושאי משרה של המועצה או של 

 גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .
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קורת את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הבי

 תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה את תוכנו לפני שחלל המועד 

שנקבע להגשתו למועצה , ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור 

חלק מדו"ח  הועדה להתיר פרסום כאמור לעניין סעיף קטן זה דו"ח לרבות

 ולרבות ממצא ביקורת .

הוגש דו"ח  הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר , אין 

 . 203בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 

 -מינוי עובדים ללשכת המבקר :

)ז( .ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם  145

  140לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה , ואולם הם יקבלו הוראות 

 מקצועיות מהמבקר בלבד .

לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא 

 ( .1א ) 144פוף להוראות סעיף בכ

 -העסקת עובדים אחרים :

 139.ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף  140

 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר .

לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן )א( אלא על פי הוראות צו 

 . 1962 –המועצות )שירות עובדים ( התשכ"ב 

 -העסקת מתנדבים :

א.המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים  140

 הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום .

ראו  1962 –על אף האמור בצו המועצות המקומיות )שירות עובדים ( תשכ"ב 

 מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים .

 -ים :פיטורי עובדים בכיר
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לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך  139עובדי המועצה המנויים בסעיף 144

בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים 

 ידון באותה ישיבה .

לא יפוטרו מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא 

מחבריה , לאחר שניתנה הודעה כדין לכל באישור המועצה ברוב של שני שלישים 

 חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי 

למועצה אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בעניין 

 הפיטורים .

נוים המחויבים גם על השעיית מבקר ו)ג( יחלו בשי –הוראות סעיפים קטנים )ב( 

 המועצה או היועץ המשפטי למועצה .

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק 

, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד  1978הרשויות המקומיות )משמעת ( בתשל"ח 

 המועצה סעיף זה דן בו , בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

 

 -עבירות :

( לחוק  1)א( ) 61.ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף  204

 או שני העונשים כאחד : 1977העונשין בתשל"ז 

המחזיק ספר , מסמך או נייר של המועצה סירב להרשות למי  שזכאי לכך , את 

העיון בהם או לא ניתן העתק או תקציב מהם או רשות להכין העתק או תקציב 

 . מהם

מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך או נמנע מלעשות זאת במשך שבוע 

 ימים מיום שנדרש לכך לפי צו זה .

מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה , ערר או ערעור , או 

 בכל מסמך או טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה .

עובד מעובדיה או שליח משליחיה מי שעיכב או מנע ועדה מוועדות המועצה או 

המורשים לכך להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך 

 תפקידיהם , או לערוך שם חקירות , בדיקות , ומדידות לפי צו זה .



87 

 

מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכרז העומד להתפרסם או 

רזים וההצעות של המועצה והחלטתה לאדם בעניין מהלך הדיונים בועדת המכ

 שלא הוסמך כדין לקבל אותה ידיעה .

המפרסם דו"ח ,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח או ממצא ביקור בניגוד 

ו )ו( או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור דינו  145להוראות סעיף 

 מאסר ששה חודשים.

 

 


