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בס"ד
כא' אייר תשע"ט
26.5.19
לכבוד
ד'ר' עליזה בלוך
ראש העיר
ג.נ,.
הנדון :דו"ח מבקר העירייה לשנת 2018
הריני מתכבד להעביר אלייך דו"ח ביקורת לשנת . 2018
הדוח עוסק בנושאים הבאים:
 .1היבטים בטיפול נוער ובנוער בסיכון.
 .2ביקורת בנושא ליווי בהסעות החינוך המיוחד
 .3גביה והכנסות מאירועי תרבות ומחלקות נוספות
 .4תלונות ציבור לשנת 2018
עפ"י פקודת העיריות דו"ח זה מועבר גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת.
כולי תקווה כי הביקורת תסייע לעירייה בראשה את עומדת  ,בהשגת מטרותיה ובניהול מיטבי של
משאבי העיר למען הענקת שירות ייעל ואיכותי לתושבים.
אני מודה למנהלי היחידות ולעובדי העיריה המבוקרים על שיתוף הפעולה.
בהזדמנות זו ועם היבחרך לתפקיד ראש העיר הריני לאחל לך הצלחה בתפקידך לטובת כל תושבי
העיר.

בכבוד רב,

יעקב דהן
מבקר העירייה

העתק :הרב ישראל הרמתי – יו"ר ועדת ביקורת
גב' מירה מינס – מנכ"לית העירייה
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היבטים בטיפול
העירייה בנוער
ובנוער בסיכון
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א .מבוא  .רקע כללי
 .1האגפים/מחלקות בעירייה המעורבות בנושא פעילויות בנוער בסיכון
מספר מחלקות בעיריית בית שמש מעורבים בטיפול נוער סיכון להלן המחלקות והאגפים על פי
הנתונים המופיעים גם באתר העירייה:.


אגף תרבות נוער וספורט -מחלקת נוער



אגף חינוך -קידום נוער,



אגף רווחה



תכנית עיר ללא אלימות



תכנית לאומית 360



רשת המתנ"סים בית שמש

הביקורת ביקשה להציג את מבנה הארגוני כפי שרואה אותו אגף ספורט ונוער וכפי שמופיע גם
באתר הערייה להלן המבנה:
פעילות הנוער ונוער בסיכון

העצמת נוער
חרדי

אגף
נוער צעירים
וחיילים
מחלקת תנועות
נוער

אגף
תרבות ספורט
ונוער
יחידת נוער

אגף
חינוך
יחידת קידום
נוער

רשת
המתנסי"ם

אגף
רווחה

ילדים ונוער

מרכז התנדבות

נוער צעירים

מחלקת תנועות
נוער

מרכז התנדבות
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פעילויות
נוספות
אלימות
תוכנית עיר
ללא אלימות

תוכנית
לאומית 360

ב .מטרת הביקורת
הינה לסקור ולבחון את האגפים והגורמים המעורבים בטיפול נוער בכלל ובנוער
בסיכון/מתמודד/מנותק בעירייה ובכלל זה; תיאור רקע כללי של כל גורם ,קיום נהלי
עבודה ,מבנה כ"א ,תקציב מול ביצוע ,תכנית עבודה ,ניהול פרויקטים ,מדידת יישום
תכנית העבודה ,התכנסות פורומים וועדות וממשקים בין האגפים והגורמים השונים
המעורבים בנושא הנבדק.
במהלך הביקורת נערכו שיחות והתקבלו נתונים והסברים מבעלי תפקידים שונים ,נספרו
ונסקרו מסמכים רלוונטיים ובוצעו מספר בדיקות .כמו כן ,בביקורת נלקחו מדגמים
אקראיים ונבדקו אסמכתאות רלבנטיות.
בביקורת נלקחו נתונים רלוונטיים מהשנים  2016 - 2018בעיקר.
במהלך הביקורת נתקיימו פגישות עם מנהל אגף תרבות ספורט ונוער ,מנהל מחלקת נוער
תחת אגף תרבות ספורט ונוער ,מנהל מחלקת העצמת נוער חרדי ,מנהל יחידת קידום נוער
תחת אגף החינוך ,מנהלת תכנית עיר ללא אלימות ,מנהל תכנית לאומית  ,360ומנהל
מתנ"ס זינמן מרשת המתנסי"ם בית שמש.
הביקורת מודה למבוקרים הנ"ל ורוצה לציין לשבח על שיתוף הפעולה והרצון לסייע
לביקורת ע"מ לשפר ולקדם תהליכים הנדרשים.
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ג.

תמצית מנהלים
תופעת הנוער המנותק והנוער בסיכון מתייחסת לבני נוער בגיל ההתבגרות (גילאי  )14 – 18אשר
אינם משתלבים במערכות החינוכיות-חברתיות המיועדות לבני גילם .מצב זה של הידחקות לשולי
החברה משפיע על הדימוי העצמי של הנערים וגורם להם להיות מנוכרים לחברה ולערכיה .במשך
הזמן הבעיות מחריפות ומתעצמות וחושפות את בני נוער אלה לסכנות של הידרדרות ,שוטטות
ועבריינות .תופעת הנוער המנותק ונוער בסיכון בישראל חותכת כיום גבולות גיאוגרפיים,
מעמדיים חברתיים ותרבותיים .במסגרת אוכלוסיות היעד פוגשים כיום בנים ובנות מכל
המגזרים.
משרדי הממשלה תקצבו ו מתקצבים תכניות רבות בנושא נוער בסיכון כתוצאה מריבוי תקציבים
ותכניות קיימים חסמים ארגוניים רבים לעבודה בין משרדית :פיזור של התקציבים בין עשרות
תקנות תקציביות במשרדים ממשלתיים הפועלות על פי נהלים וקריטריונים שונים ,כמו גם
היעדר הגדרה של דרכי עבודה וקבלת החלטות בין משרדיים ובין ארגוניים ,יוצרים מצב המקשה
מאוד על איגום משאבים ועבודה משותפת בין משרדי ממשלה שונים ובין אגפים שונים באותם
משרדים .ניתוח ההקצאה התקציבית לילדים ולנוער בסיכון העלה ,שמרבית התקנות התקציביות
מוקצות על ידי המטות של המשרדים ,תוך הכרה בקריטריונים ובצרכים של השירות או האגף
המקצה בלבד ,זאת מבלי להתחשב בדפוסי ההקצאה לשירותים דומים או משיקים ,הניתנים על
ידי משרדים ואגפים אחרים.
דרכי העבודה של המשרדים מהווה חסם משמעותי בכלל ובאופן ישיר לרמה העירונית בפרט.
בניגוד אולי לכל משרד ממשלתי שבו כאמור מבקשים לטפל בנוער או בילדים עפ"י צרכיו
ותקנותיו ,ברשות המקומית מעוניינים לאגם המשאבים לצורך טיפול בנוער או הילד שלא רק
עפ"י תקנה תקציבית מסוימת אלא במבט כללי על כל הבעיות והצרכים הנדרשים.
כתוצאה מהחסמים שתוארו לעיל הקימה המדינה תכנית הלאומית ייחודית תכנית  ,360המטפלת
בילדים ובנוער בסיכון ,התכנית שואפת לתת מענה שלם ומלא לילדים ונוער בסיכון תוך נסיון
לתכלל ולשתף פעולה עם כל הגורמים המתקצבים את נושא זה מכל המשרדים יחד עם משרד
החינוך (השותף להפעלת התוכנית במחוזות) .משרד הבריאות ,משרד העלייה והקליטה ,המשרד
לביטחון פנים .בנוסף ,שותפים בתוכנית מרכז השלטון המקומי ואשלים ,ג'וינט ישראל,
המשתתפת ביישום המרכיב לגיל הרך ("התחלה טובה".
השאיפה והרעיון של תכנית  360לתכלל את כל התקציבים שמגיעים מכלל המשרדים לטיפול
בנוער בסיכון (נושא הביקורת) הוא נכון וטוב אך לדעת הביקורת ע"מ שמהלך זה יצליח נדרש
מהעירייה להערך בהתאם ולקבל החלטות.
הדוח מתאר בין היתר את שיתופי הפעולה בן המחלקות והאגפים ובן תכנית  360לאגפים האחרים
העוסקים בנושא.

-8-

לדעת הביקורת גם אם המנהלים של כל העוסקים בנוער מתארים את שיתוף הפעולה כשיתוף
פעו לה נכון וטוב הרי שלדעת הביקורת זה לא מספק מעצם הגדרת הוועדות והתפקידים והסמכות
בעיקר של מנהל תכנית  360ומחלקת הנוער.
מנהל תכנית  360אכן מבצע תכניות ופועל לתיאום עם שאר המחלקות ויש וועדות תיאום כאלו
ואחרות ,אך למרות התאום ושיתופי פעולה הקיימים ,יש צורך להוביל מדיניות עירונית אחת מול
כל האינטרסים השונים של כלל התכניות באופן יותר החלטי וברור.
עוד עולה מהדו"ח שמחלקת נוער חסרה הגדרת סמכויות ,משאבים ותקציבים חוסר הפוגע
בתפקודה של מחלקת נוער ובשירות של הנוער ולדעת הביקורת אף יגרום לזליגה של נוער רגיל
להגדרה של נוער בסיכון שעוסק בעבריינות וונדליזם מפאת חוסר פעילות בשעת הפנאי .הקשר
שאמור להיות הוא קשר ישיר לפעילות מחלקת נוער הרגיל עם פעילות נוער בסיכון בכך שמהווה
גורם מרכזי וחשוב באיתור נוער בסיכון מתוך הכרה ופעילויות של כלל הנוער בעיר.
לדעת הביקורת יש לכלול את כל הטיפול בנוער תחת קורת גג אחת ולמנות מתכלל (ברמה בכירה
באגף חינוך ונוער) שיהיה יו"ר הוועדות השונות של הנוער ושמתחתיו ובצמוד אליו תפעל תכנית
 360ומחלקת נוער אשר ירכזו החומרים יערכו מעקב על התכניות השונות יפעלו לתיאום מלא בין
המחלקות ויפעלו לאגם ולמקסם את המשאבים מכל התכניות והמחלקות השונות המטפלות
בנוער .תפקידו של המתכלל יהיה לקבל החלטות בהתאם לסמכויותיו כאשר נדרש ,לקבוע סדרי
עדיפויות בתיאום עם האחרים ולהציג תמונה מליאה לגבי כל הטיפול בנוער בסיכון ונוער הרגיל
אשר תשקף בהחלט את כלל הטיפול בנוער בעיר.
על עיריית בית שמש מלבד הכנת תכנית הבראה להמראת העיר מבחינה כלכלית עליה גם להכין
תכנית מיידית לנושא טיפול בנוער וזאת בבחינת הצלת נפשות ממש ,תכנית צריכה להיות
לתקופה של לפחות שלוש עד חמש שנים במגזר הכללי בכלל ולנוער החרדי תוך הצגת מבנה
אירגוני של מחלקת נוער ומחלקות אחרות העוסקות בנוער וכן תוך הצגת המשאבים הנצרכים
המינימליים ממשרדי הממשלה ומהמשאבים העירוניים וכן משאבים פיזיים נדרשים להפעלת
התכניות השונות בעיר.
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אגף נוער תרבות וספורט
מחלקת נוער -המחלקה עובדת על רצף חינוכי מתמשך מבוקר עד ערב בתיאום עם מערכות החינוך
הפורמאליות ואחראית על המענים החוץ בית ספרי .יחי' הנוער בעיר נותנת מענה לכלל בני הנוער
במגוון אמצעים העומדים לרשותה בשיתוף עם אגף אירועים ספורט ונוער.
תחומי הליבה של המחלקה הינם ,טיפוח מנהיגות ,התנדבות קהילתית ,מניעת אלימות ,פיתוח
מענים לשעות הפנאי ,פיקוח ובקרה על תכניות לנוער בעיר ,הנחיה וליווי תנועות הנוער ומועצת
הנוער ומרכז הכנה לשירות בצה"ל.

אגף החינוך –
מרכז קידום ,השכלה (היל"ה) ,יעוץ והכונה לנוער)  -עוסקת בבני נוער בגילאי  14-18שנשרו
ממסגרות החינוך הפורמליות או המתקשים לתפקד ולהסתגל בתוכה .האסטרטגיה המנחה את
תפיסת העבודה של היחידה היא מניתוק לשילוב ,במטרה להחזיר את הנער או הנערה לפעילות
ולמעורבות במסלול החיים הנורמטיבי.
מחלקת ח"ן חרדי -מסונפת תקציבית לאגף החינוך– מפעילה שירותי תרבות בשעות הפנאי
לציבור החרדי תושבי העיר במהלך השנה נערכים אירועים רבים לפי תקופות השנה ,שמחות בית
השואבה מרכזיות ברחבי השכונות ,מופעים והצגות לנשים ילדים ונוער בראשי חודשים ,מסיבות
חנוכה מרכזיות ,מסיבות פורים מרכזיות ,מופעים הצגות בימי חוה"מ ובימי החופשות ,ימי
פעילות והפנינג מתנפחים ומתקני שעשועים לכלל תושבי העיר במס' מוקדים ברחבי השכונות.
בימי החופשות אב ,ניסן ותשרי ,מסיבות ל"ג בעומר ,אירועים תורניים לקראת חג מתן תורה,
נסיעות וטיולים מאורגנים לכלל התושבים להכרת הארץ וביקור באתרים חשובים ליהדות,
הנפקת ברכונים ושירונים לאירועים מיוחדים בתקופות השנה .ועוד .האירועים מתקיימים
במתנ"סים ובאולמות ברחבי העיר.
האגף לשרותים חברתיים
מדיניות האגף להשאיר ילדים בסביבתם הטבעית .לאור מדיניות זו עיקר המשאבים מנותבים
לפיתוח שירותים בקהילה .במקרים בהם המסגרת המשפחתית ,בעזרת השרותים בקהילה ,אינה
מסוגלת לספק לילד את צרכיו הבסיסיים ניתנים מענים מחוץ לקהילה במסגרות חוץ ביתיות
(פנימיות ,מועדוניות).
העצמת נוער חרדי
מחלקת העצמת נוער הוקמה על מנת לתת שירותים לשעות הפנאי לציבור בעיקר לנוער בשכונות
הת כניות מופעלות קצתם ע"י הרשות ,ומרביתם ע"י עמותות שפועלים לקבלת סיוע כזה או אחר
ע"י הרשות לנוער חרדי נושר .להלן תחומי האחריות של המחלקה:
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תכנית מניעת נשירה



צמצום תופעות של נוער חרדי נושר מתמודד בשכונות ,מתוך הכרת והבנת המציאות בשטח,
בטיפול יסודי מהשורש.



נוער נושר מגזר חרדי – פגישות עם הנוער ,פגישות עם הורים.



קו ייעוץ  24שעות של טלפונים עד יום חמישי.

תוכנית עיר ללא אלימות
תוכנית "עיר ללא אלימות" היא תכנית למניעה עם כלל סוגי האלימות ברמה עירונית-
מערכתית .התוכנית הלאומית "עיר ללא אלימות" נבחרה לשמש תוכנית הדגל של משרד לביטחון
פנים מטעם ממשלת ישראל להתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית ,אלימות ,עבריינות ופשיעה.
תוכנית לאומית 360
מנהל תוכנית לאומית  – 360תוכנית העוסקת בילדים ונוער בסיכון מגיל  0ועד  18שפועלת מטעם
 5משרדי ממשלה (חינוך ,רווחה ,בריאות ,קליטה ובטחון פנים).
אחריות לקשר בין הגורם האחראי בעירייה לבין המשרד הממשלתי הרלבנטי.

רשת המתנ"סים בית שמש
בבית שמש קיימת רשת מרכזים קהילתיים הכוללת  4מתנ"סים:
 .1רמת בית שמש – גוונים
 .2פסגות השבע
 .3מאירהוף
 .4מרכז קהילתי זינמן
רשת המתנ"סים בבית שמש משמשת כמעין גוף מבצע של עירייה ,ופעילויות תרבות רבות בעיר
מבוצעות באמצעותה.
העירייה נעזרת בשירותיה לפעילויות שונות כגון:


הגשת קול קורא בפרויקט "סל מדע" – פרויקט מטעם משרד המדע.



שיתופי פעולה בפרוייקטים שונים ובכלל זה :הפעלת מועדוני נוער (מרכז הנרקיס – מפעילים
שני מועדוני נוער בשיתוף פעולה של התכנית הלאומית  , 360סיירת נוער עירונית ועיר ללא
אלימות.



מרכז נוער במרכז הנרקיס.



הפעלת מועדון נוער מתנ"ס זינמן.
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בנות נפגשות.



מרכזי למידה.



תוכנית ספייס.

 .2וועדות העירייה בנושא פעילויות הנוער בסיכון
בעירייה קיימות מספר מס' וועדות המטפלות וקשורות לפעילות נוער בסיכון  ,וועדות אלו הוקמו
ע"מ לתת מענה מתאים וללכד את הגורמים הרלבנטים וליצור ביניהם ממשק עבודה,


ועדת קצה – בהובלת אגף הרווחה עוסקת בטיפול בנערים בסיכון.



וועדת נוער – הועדה מתכנסת בתדירות חודשית .מטרתה של הועדה לסקור את תכניות
העבודה של המחלקות והאגפים השונים המעורבים בפעילויות נוער בסיכון.
בפרוטוקולים לא קיים תיעוד מסודר של מטרת הדיון והנושאים שיועלו על סדר היום.



ועדת פנאי – ועדת הפנאי העירונית הפועלת במסגרת 'עיר ללא אלימות' כוללת משתתפים
מכל הגופים ברשות המקומית העוסקים בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי :נציגי מחלקת
הנוער ,מועצת הנוער ,קידום נוער ,תנועות הנוער ,מתנ"סים ומרכזים קהילתיים ,רכזי נוער,
ארגוני מתנדבים ,נציגי הורים  ,נציגי אכיפה ,נציגי רווחה ונציגי חינוך .הוועדה מסייעת
להבטיח איגום משאבים ותיאום בין כלל הגורמים ביישוב הרלוונטיים לפעילות בני הנוער
בשעות הפנאי .פעולה מרכזית של ועדה זו היא הובלת ההיערכות היישובית למתן מענה לבני
נוער בחופשות .הועדה מתכנסת בתדירות חודשית .בוועדת פנאי נוכחים גורמים שונים
מהעירייה ובכלל זה מנהל אגף תרבות ספורט ונוער יו"ר ,עיר ללא אלימות ,יחידת קידום נוער
 ,נוער ברשת מתנסים ,יחידת נוער וצעירים אגף הרווחה ,מוקד קליטה ,מתכלל מגזר חרדי –
עיר ללא אלימות ,נציג משטרה ,בטיחות בדרכים.
הועדה דנה בנושאים הבאים :פרויקטים יחודיים למניעת אלימות ,קביעת סדר עדיפויות
ברמה המקצועית וההיקף התקציבי של כל בקשה ,תיאום פגישות עבודה בין הגורמים
הרלוונטים לבחינת איגום משאבים והיקף השתתפות ,תכנון תוכנית הקיץ העירונית ,סיכום
פעילויות שבוצעו והסקת מסקנות לעתיד ,קביעת רכזי מתמחים.

מומלץ לבצע יישור קו עם פורמט הפרוטוקול של וועדת קצה ונוער לפי התבנית של ועדת פנאי.
סדר פרוטוקול יסייע לחברי הועדה בהיבטים הבאים:
א .קביעת סדר עדיפות לפרוייקטים/סוגיות חשובות לדיון.
ב .סיוע במעקב יישום החלטות שהתקבלו בעבר.
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 .3ממשקים בין האגפים השונים
בסעיפים הקודמים תוארו הגרומים השונים בעיריית בית שמש שמטפלים בנושא פעילויות הנוער
בסיכון בעירייה .וכן תיאור של הוועדות השונות בכדי ללכד את הגורמים הרלבנטים ויצור ביניהם
ממשק עבודה.
במסגרת דוח זה נסקור את רמת המעורבות של האגפים השונים בעירייה בנושא הנוער בכלל
ונוער מתמודד בפרט והשתתפות משולבת בוועדות השונות ורמת שיתוף הפעולה ביניהם.
 .4תכנית עבודה שנתית
בתום השנה על מחלקות השונות בעירייה להציג תוכנית עבודה שנתית ,מפורטת תוך הצגת
הפרוייקטים והפעילויות שיבוצעו במסגרת התקציב שאושר לכל אגף/מחלקה בעירייה.
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ד .תמצית ממצאים והמלצות
להלן תמצית מנהלים של עיקרי הממצאים והמלצות העולים מתוך הביקורת .התמצית רוכזה לנוחיות הקורא בטבלה,
והממצאים דורגו לפי חשיבות:

#

ממצא

.1

מחלקת נוער

.2

למחלקת הנוער אין מבנים לפעילות – בגלל
חוסר בתקציב לא מתאפשר למחלקה
לקיים את הפעילות במבנים יעודיים אלא
נמצאת במבנה מורכב של ציביון
אוכלוסייתי שמגביל ביצוען של חלק
מהפעילויות.

.3

נמצא כי העברה מסעיפים שונים למשניהם
בניגוד לנהלים והחוק פוגע בבקרה ובהצגה
של נתוני התקציב בנושאים אלו.

.4

לעירייה אין רכזי נוער שכונתיים וכמעט

המלצה

על עיריית בית שמש מלבד הכנת תכנית הבראה להמראת
העיר מבחינה כלכלית עליה גם להכין תכנית "חירום"
לנושא הנוער המתמודד וזאת בבחינת הצלת נפשות ממש,
תכנית צריכה להיות לתקופה של לפחות שלוש עד חמש שנים
במגזר הכללי בכלל ולנוער החרדי בפרט תוך הצגת מבנה
אירגוני של מחלקת נוער ומחלקות אחרות העוסקות בנוער
וכן תוך הצגת המשאבים הנצרכים המינימליים ממשרדי
הממשלה ומהמשאבים העירוניים וכן משאבים פיזיים
נדרשים להפעלת התכניות השונות בעיר.
-

.

ואין מועדני נוער שכונתיים או תכנית
עתידית לפיתוח והטמעת מועדוני נוער
ברחבי העיר.
.
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#

.5

המלצה

ממצא
לנוער החרדי אין התייחסות בהגדרת
המשימות והתפקידים של מחלקת נוער
כפי שמוגדרים בתפקידי המחלקה ,אין
תנועות נוער קורסי מדצי"ם וכו' .עם זאת
יש נסיון מצד מנהל המחלקה ליצור
פעילויות מינימליות לנוער החרדי עם
המתנסי"ם וכן באמצעות מינוף ושיתופי
פעולה עם עמותות ומוסדות בעיר וזאת
מתוך קשרי הכרות של מוסדות אלו ולא
במסגרת תכניות עבודה מסודרות ומובנות
מאחר ויש חוסר במשאבים מינימיליים
ליישום תכניות שכאלו.

.6

מסקירת תוכנית מול ביצוע של המחלקה,
נכון לתאריך  04/12/18נמצא כי להלן
פירוט של סעיפים תקציביים שלא יושמו
בשנת  2018בגלל חוסר בתקציב:


קורסים לנוער



מדריכים לנוער



אירועים לנוער חרדי (מתנ"סים
מקיימים שיתופי פעולה ככל
האפשר)



אירועי קיץ לנוער חרדי.



פעילות שנתית לנוער חרדי



אין מקום לשינשינים (שנת שירות)

העצמת נוער

.7

עפ"י התרשים הארגוני שהועבר לביקורת
מחלקת העצמת נוער פועלת תחת אגף
תרבות ספורט ונוער ,בפועל בניגוד למה
שהועבר,

המחלקה

מתפקדת

במסגרת השינוי הארגוני יש לנכפיף את מחלקת העצמת
נוער תחת מחלקת נוער/קידום נוער של העירייה ושיהיה
אחראי על נושא נוער בסיכון במגזר החרדי.

באופן
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#

ממצא

המלצה

עצמאי ,במנותק מפעילות האגף.
מהביקורת עולה כאמור וכפי שצויין
ב"פרק מחלקת נוער" כי ברמה העירונית
אין טיפול ראוי וכוללני בנוער חרדי –
חסרות תשתיות ואין מבנים יעודיים
לטיפול בנוער חרדי.

.8

.9

נהלי עבודה – אין נהלי עבודה והנחיות יש לאפיין את הפעילות של מחלקת העצמת נוער חרדי
עבודה של העירייה/ממונה המחלקה .ולהגדיר את כפיפותה ותחום אחריותה.
מהסיבה שבמקור מחלקה זו מוגדת
כמחלקת תרבות כללית ללא נהלים.
מסקירת הפרוטוקולים עולה כי מנהל
מחלקת העצמת נוער נכח בוועדת קצה יש להקפיד לזמן את מחלקת העצמת נוער לכל הוועדות
שנערכה בתאריך – 11/09/17בתאריך זה השונות העוסקות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי.
התקבלה החלטה לצרפו לוועדת קצה.
למעט ועדה זו שהופיע בה רק לאחר
שהוחלט לזמנו יתר הוועדות לא הוזמן.
להלן שעור השתתפותה של המחלקה
בוועדות השונות.

מידע על ילדים בסיכון ,באמצעות מייל לא
 .10עירוני ולא דרך מייל מאובטח של עיריית על אחראי מחלקת העצמת נוער לעשות שימוש במייל ודרכי
התקשרות מאובטחים בלבד(מייל של עיריית בית שמש)
בית שמש.
בהתאם לנהלי עיריית בית שמש.

קידום נוער

 .11אין מספיק מבנים לפעילות של יחידת יש לקיים ועדה מרכזת שתדון בבעיות וליקויים שעלו
במסגרת דוח זה כגון :פעילות ללא מבנה קיים ,פעולה ללא
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#

ממצא

המלצה

קידום נוער באופן כללי.

תכנית עבודה סדורה ועוד.

אין חדר מורים.
אין מבנה לפעילות קידום נוער חרדי בנים
למרות שיש צורך גדול במגזר זה בעיקר
בגלל חוסר במבנה פיזי.
פעילות בדירה ברח' האיריס מצומצמת
מאחר ויכולת קיבולת של הדירה קטנה
מאוד (כ 20 -נערות בלבד).
שיפוץ המבנה ברמב"ם אינו מתקדם
העבודה עם נוער בסיכון אינה באה לידי
ביטוי במערכת קידום נוער (ניהול צוות
עובדי רחוב; מתן מענה הכנה לשירות
משמעותי).

רווחה
על אגף הרווחה לקיים דיון לקידום תכניות לנושא נוער
 .12נמצא כי לאגף רווחה לא קיימת תוכנית בסיכון כפי שהיה בעבר.
עבודה סדורה ומאושרת לפעילות ובכלל זה
בנושא נוער בסיכון.

כי מדור "עבודות קהילתיות יש לזמן את את נציג מדור" עבודות קהילתיות והתנדבות
נמצא
 .13והתנדבות בקהילה" באגף רווחה משתתף בקהילה" לכל הוועדות השונות הקשורות לפעילות בנושא
בוועדות השונות של העירייה (ועדת נוער ,חינוך בלתי פורמאלי – נוער .על מנת לחזק ולנצל את
המשאבים בצורה היעילה והחסכונית ביותר באמצעות
ועדת פנאי וועדת קצה).
הפעלת מתנדבים.

עיר ללא אלימות
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#

ממצא

 .14נמצא כי בתכניות רבות אין התאמה בין
עלות המוקצת ע"י משרד הבט"פ לעובד
לבין הסכום המוקצה ע"י העירייה .ובד"כ
הניצול בגין משרה פחותה מהקצאת
המשרד למשרה זו וכך יוצא שיש חוסר
בניצול תקציבי לתכניות רבות המסתכמות
לכ 80% 75% -ניצול.

המלצה

הביקורת ממליצה לבחון העסקת העובדים של התכניות
המוגבלות והמוגדרות באופן כזה שלא יועמס על העירייה
כ"א נוסף ללא שיש תקציב בשבילו הביקורת מבקשת לבחון
מספר פתרונות כדוגמת" העסקת עובדים שעתיים ,העסקה
האמצעות המתנ"ס או באמצעות החברנה הכלכלית לאו
לחלופין לאפיין את הצרכים של פעילות נוער בסיכון בכל
האגפים ולנסות לשלבם בתכניות תכנית עבודה

 .15מאחר העירייה לא מעסיקה רכזי נוער
שכונתיים כפי שתואר בהרחבה בפרק
"מחלקת נוער" מחלקת עיר ללא אלימות
מפעילה במקום וכאילוץ מדריכי רחוב
שכונתיים ובמקביל גם מפעילה תכניות
קייץ לנוער.
הביקורת מציינת את היוזמה למנות
"מדריכי רחוב" שכונתיים שיפעלו במקום
רכזי נוער ,אך דבר זה אינו מספק ולא בא
להחליף באופן מלא מינוי רכזי נוער
שכונתיים שפועלים ראיה כוללנית בכל
התחומים כולל איתור נוער בסיכון מניעה
של אלימות וכ' והפנייתם לטיפול
במחלקות השונות בעירייה תוך מעקב
וסיוע אם נדרש' .לעומת רכזי רחוב מטעם
תענית עיר ללא אלימות שפועלים בעיקר
שנושא מניעה של אלימות אלכוהול וכו'.
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ה .פרטי הממצאים
 .1אגף תרבות ספורט ונוער  -מחלקת נוער
 .1.1רקע כללי
כאמור המחלקה עובדת על רצף חינוכי מתמשך בתיאום עם מערכות החינוך הפורמאליות
ואחראית על המענים החוץ בית ספרי.
יחידת הנוער בעיר אמורה לתת מענה לכלל בני הנוער במגוון אמצעים העומדים לרשותה בשיתוף
עם אגף אירועים ספורט ונוער .והכוללים את תחומי ליבה של יחידת הנוער; טיפוח מנהיגות,
קידום עשייה והתנדבות קהילתית ,מניעת אלימות ,פיתוח מענים לשעות הפנאי ,מענה לבני נוער
בעיר ל יווי והעצמה ,פיקוח ובקרה על תוכניות לנוער בעיר ,הנחייה וליווי תנועות נוער ומועצת
הנוער ,מרכז הכנה לשירות משמעותי.
מחלקת נוער מסרה לביקורת כי היא אמורה לטפל כ  14 -אלף בני נוער מתוכם  75חרדים300 ,
בני נוער מהקהילה האתיופית.
 .1.2מבנה כ"א בפועל
להלן התקנים המאויישים במחלקת נוער שבאגף תרבות ספורט ונוער:

מנהל מחלקת נוער
(תקן משרד החינוך -
 100%משרה)

רכזת מעורבות חברתית
(התנדבות)

מנהלת מועדון נוער
(סגנית מנהלת מחלקת
נוער)

נעיר כי בחלק ניכר מהערים בישראל מקובל שמחלקת נוער ארגונית בהרבה תחת פעילות
המתנ"סים .בעיריית בבית שמש לא כך הדבר ולאור העובדה שמחלקת נוער אינה מתוקצבת כפי
שמחלקה אמורה להיות מתוקצבת ,ייתכן שזה פוגע בפעילות למען בני הנוער בעיר.
רשת המתנ"סים בבית שמש משמשת כמעין גוף מבצע של עירייה ,ופעילויות רבות בבית שמש
מבוצעות באמצעותה .העירייה נעזרת בשירותיה לפעילויות שונות כגון הגשת קול קורא ,הפעלת
מועדוני נוער ,מרכזי למידה ועוד'.

באגף נוער צעירים וחיילים קיימת מחלקת נוער שעוסקת בתחומים הבאים :פעילות תנועות נוער:


בני עקיבא ,הצופים ,הנוער העובד והלומד ,אריאל ,עזרא ,בית"ר וצעירי העיר.
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קורסי מדצי"ם ,הרצאות וסדנאות.פרלמנט נוער עירוני.



ערבי דיסקו

למחלקת הנוער אין מבנים לפעילות – בגלל חוסר בתקציב לא מתאפשר למחלקה לקיים את
הפעילות במבנים יעודיים אלא נמצאת במבנה מורכב של ציביון אוכלוסייתי שמגביל ביצוען של
חלק מהפעילויות.
בשנת  – 2018הוגשה תוכנית עבודה לתקצוב למחלקת נוער אך התקציב לא אושר על ידי הנהלת
העירייה  ,נמצא כי חלק מתקציב של פעילויות הנוער מועבר מסיעפי של פעילות ספורט מבלי
לעדכן את השינויים בספר התקציב –.בתקציב זה נכללו הוצאות מועדון נוער בסך של  50אלפי ,₪
בית יד לבנים  50אלפי .₪
נמצא כי העברה מסעיפים שונים למישנהם בניגוד לנהלים והחוק ופוגע בבקרה ובהצגה של נתוני
התקציב בנושאים אלו.
לעירייה אין רכזי נוער שכונתיים וכמעט ואין מועדני נוער שכונתיים או תכנית עתידית לפיתוח
והטמעת מועדוני נוער ברחבי העיר.
הביקורת מעירה כי ייעודם של מרכזי נוער שכונתיים במרכזים הקהילתיים היא לתת מענה
ערכי ותרבותי לשעות הפנאי של בני הנוער בכלל וכן לאתר בני נוער בסיכון ולהפנותם לטיפול
במחלקות ה שונות בעירייה תוך מעקב וסיוע אם נדרש .וכן תתרום לפעילויות בתחום הקהילתי
לפיתוח מנהיגות נוער שתשתלב ותתרום לכלל האוכלוסייה.
הביקורת מצאה לנכון להביא את הגדרת תפקיד רכזי הנוער וחשיבותה של תפקיד זה לאורך שנים
שמטרתן לתת מענה לנוער מעבר לשעות הלימודים .התחום החברתי קהילתי (הבלתי פורמלי)
פועל דרך יחידת הנוער ברשות ,ע”י המנהל ,הרכזים ,עובדי ומדריכי הנוער האמונים על הכרת
הנוער והובלתו .תחום זה הינו בעל פוטנציאל גדול ביותר בפיתוח האישיות והזהות של בני הנוער
מתוך חופש ובחירה .אנו מאמינים שחובתם של עובדי הנוער להגיע לכל נער ונערה ,לכל אחד
ואחת ,במערכות החברתיות קהילתיות ולהוות גורם משמעותי בהעצמה ופיתוח של דור העתיד.
רציונל עבודה של רכז נוער:
א .מיפוי בני הנוער בשכונה
ב .מיפוי וזיהוי קבוצות שונות בשכונה
ג .איתור בני נוער בסיכון והפנייה לטיפול פרטני
ד .קשר אישי עם בני הנוער
ה .פתיחת קבוצות תוכן תהליך
ו .מיצוב תדמיתי של הנוער ,עשייה חיובית
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תיאור התפקיד :
מאתר ויוצר קשר עם בני נוער בקהילה גילאי .14-18
מאבחן ומעריך צרכים ,רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה .
בונה ,מגבש ומדריך קבוצה/קבוצות נוער ,המתלכדות על בסיס הצרכים ,הרצונות ותחומי העניין
המשותפים .
יוזם ,מכין ומפעיל עם הקבוצות הנ”ל תוכניות חינוכיות המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה
הקבוצה עם מטרות חינוכיות-חברתיות-קהילתיות .
מעריך הערכה שוטפת את תהליך ביצוע התוכנית מול המטרות שנקבעו .
יוצא ומשתתף עם הקבוצה/ות בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב ,כגון :טיולים ,כנסים ,ומחנות
נוער .
במקביל ובנוסף לעבודה החברתית-קבוצתית ,מקיים ומטפח קשרים אישיים עם בני נוער על מנת
לשמש להם כ”אוזן קשבת” ולסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות .
מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה .
משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות ובהשתלמויות ,ולוקח חלק בתכנון
ובהפעלת אירועים מרכזיים .
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי מדיניות מינהל חברה
ונוער במשרד החינוך התרבות והספורט
"מתוך אוגדן הגדרת תפקידים משרד החינוך מנהל חברה ונוער"
טיפול המחלקה בנוער חרדי
לדברי מנהל מחלקת נוער הטיפול כפי שתואר לעיל הנוער בעיר מתמקד בעיקר בבני נוער הכללי
והדת"ל וגם במגזרים אלו העירייה לא מספקת את המשאבים הנדרשים ע"מ לתת מענה מתאים
לנוער בעיר בית שמש.
לנוער החרדי אין התייחסות בהגדרת המשימות והתפקידים של מחלקת נוער כפי שמוגדרים
בתפקידי המחלקה ,אין תנועות נוער קורסי מדצי"ם וכו' .עם זאת יש ניסיון מצד מנהל המחלקה
ליצור פעילויות מינימליות לנוער החרדי עם המתנסי"ם וכן באמצעות מינוף ושיתופי פעולה עם
עמותות ומוסדות בעיר וזאת מתוך קשרי הכרות של מוסדות אלו ולא במסגרת תכניות עבודה
מסודרות ומובנות מאחר ויש חוסר במשאבים מינימיליים ליישום תכניות שכאלו.
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הביקורת מעירה כי על העירייה לבנות תכנית מותאמת לנוער החרדי בהתאם לאופיו.
רוב רובו של הנוער החרדי לומד בישיבות קטנות במשך כל היום ואינו צורך לכאורה תכניות
לשעות הפנאי בתקופת הלימודים.
עם זאת אנו עדים יותר ויותר לתופעה במגזר של נשירת נוער ,מהישיבות הקטנות בעיקר ,וחיפוש
אחר מסגרות אחרות .הדבר נובע מכל מיני סיבות מורכבות שאין זה מתפקידינו לכתוב בדוח זה,
אך נציין כי בין הייתר הסיבות נובע מכך שלא כל הנוער החרדי מתאים למסגרות המוצעות
בישיבות שבהם הלימודים בתנאי לחץ גבוהים ובמשך כל היום.
יוצא איפה כי בני נוער המתקשים בלימודם או מכל סיבה שהיא ,חברתית משפחתית וכו' נעדרים
מלימודם ומחפשים מסגרות אחרות פחות לוחצות עם פחות שעות לימוד ויש כאלו שמוצאים את
עצמם מחוץ למסגרת לימודים כלל וכלל דבר המביא לידי שעמום ובטלה וכו'.
בעקבות התופעה המתוארת לעיל קמו יוזמות שונות של מסגרות המאפשרות ומציעות מסגרות
ישיבתיות מותאמות בהתאם להלכה ,פחות מלחיצות ע"מ לפתור הבעיה של הנוער שאינו יכול
ללמוד בישיבה רגילה מותאמות.
עם זאת יותר ויותר רשויות מקומיות ,כולל הרשויות החרדיות פועלות בשיתוף משרדי הממשלה
הממנים תכניות כאלו ואחרות ,החלו להפעיל תכניות מותאמות לנוער המתמודד ונושר מהמגזר
החרדי.
נמצא כי לעירייה אין תכנית מקושרת משאבים וכספים לנוער במגזר החרדי שאמורה להבנות
במחלקת נוער ,הטיפול בנוער החרדי מתמודד בעיקר אמור להיות מטופל ( לדעת הביקורת ,טיפול
לא ראוי וחסר מאוד כפי שנראה בהמשך הביקורת) ע"י מחלקות אחרות כגון מחלקת רווחה  ,עיר
ללא אלימות  ,תכנית  ,360קידום נוער  ,אך לדעת הביקורת מתן מטרייה והובלה של כל הטיפול
בנוער צריך שיהיה ע"י מחלקת נוער אך .בלי משאבים מתאימים אנו נהיה עדים לתופעות קשות
של עבריינות וונדליזים דבר שיש לו השלכות רבות לחברה בעיר בית שמש.
נושא טיפול הנוער בסיכון אינו פחות חשוב ואולי בין הנושאים החשובים ביותר שזקוקים לטיפול
דחוף .עם התרבות האוכלוסיה החרדית בעיר ואוכלסיית הילדים והנוער החרדי כאמור על עיריית
בית שמש מלבד הכנת תכנית הבראה להמראת העיר מבחינה כלכלית עליה גם להכין תכנית
"חירום" לנושא הנוער המתמודד וזאת בבחינת הצלת נפשות ממש ,תכנית צריכה להיות לתקופה
של לפחות שלוש עד חמש שנים במגזר הכללי בכלל ולנוער החרדי בפרט תוך הצגת מבנה אירגוני
של מחלקת נוער ומחלקות אחרות העוסקות בנוער וכן תוך הצגת המשאבים הנצרכים
המי נימליים ממשרדי הממשלה ומהמשאבים העירוניים וכן משאבים פיזיים נדרשים להפעלת
התכניות השונות בעיר.

הביקורת מבקשת לציין כי מחלקת נוער לא אמורה להחליף את האגפים והמחלקות השונות
בטיפול בנוער בסיכון בעיקר אלא תפקידה להוביל לתאם ולדאוג באמצעות הכלים שינתנו
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למחלקה (רכזי נוער וכו') שהנוער מטופל ויש תיאום בין כח המחלקות והצכניות השונות וכן
למנוע כפילויות ואיגום משאבים עירוני בכל מה שקשוטר לטיפול בנוער ונוער בסיכון.
הביקורת ממליצה למנות במחלקה עובד שיהיה אחראי על כל רכזי הנוער ועל תחום נוער
המתמודד
בשולי הדברים מבקשת הביקורת להוסיף ,ועל אף שאינה מתיימרת לחוות דעת מקצועית
חינוכית אלר רק להציף את הבעיות ,כי חלק גדול מאוד של ילדים ,שכל הסיבה שהפכו להיות
מה שנקרא נוער מתמודד ,זה בגלל שלא קיבלו עזרה כשהיו בגיל קטן יותר" בין אם זה לקויות
למידה שונות ,שיבוץ ואבחון לא נכון ,מצבים רגישים בבית וכו' .בסופו של דבר ילד שלא מוצא
עצמו בלימודים ,הוא מרגיש חלש ודחוי בחברה ,מחפש תשומת לב בדרך אחרת ,ומכאן להגיע
לברזלים זה קל .לא ראינו ילד בגן חובה על הברזלים ...אבל ילד שלא טופל כראוי ,עלול להגיע
בסוף לברזלים ,וזה יכול להיות הילד הכי נורמטיבי ממשפחה נורמטיבית .ועל כן על העירייה גם
לתת את הדעת בהחלטות במסגרת וועדות השמה ובעיקר בהתאמה ושיבוץ הילדים במגזר
החרדי למוסדות מתאימים וכן בפיקוח על מתן מענה מתאים במוסדות אלו בעיקר במוסדות
המצויים בעיר.

 .1.3תכנית עבודה
בדקנו את תכנית העבודה של יחידת הנוער באגף תרבות ספורט ונוער לשנת  2018ובחנו יישום
בפועל של תוכנית העבודה.
מסקירת תוכנית מול ביצוע של המחלקה ,נכון לתאריך  04/12/18נמצא כי להלן פירוט של סעיפים
תקציביים שלא יושמו בשנת  2018בגלל חוסר בתקציב:


קורסים לנוער



מדריכים לנוער



אירועים לנוער חרדי (מתנ"סים מקיימים שיתופי פעולה ככל האפשר)



אירועי קיץ לנוער חרדי.



פעילות שנתית לנוער חרדי



אין מקום לשינשינים (שנת שירות)

 .1.4מדידה
למחלקת נוער באגף תרבות ספורט ונוער קיימת תוכניות עבודה לשנים  2017ו 2018 -הכוללות
התייחסות מפורטת של הפרויקטים השונים שבוצעו במהלך כל שנה.
מסקירת תוכניות העבודה שדווחו על ידי המחלקה עולה כי קיים מעקב ומדידת ביצוע פנימי של
הפרוייקטים השונים באותם שנים .יחד עם זאת המעקב לא כולל התייחסות לפרוייקטים שלא
יושמו כגון קורסים לבני נוער וסיוע במדריכי שטח בעבודה עם בני נוער.
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 .1.1וממשקים בין האגפים
בדקנו את נוכחות השתתפות מחלקת נוער בוועדות השונות ומצאנו שהיתה באופן כמעט מלא
בכל הוועדות השונות של העירייה ,דבר משפיע על רמת שיתוף הפעולה בין האגפים והגורמים
השונים בעירייה ,העוסקים בנוער ובנוער מתמודד בפרט.
 .2העצמת נוער חרדי
 .2.1רקע כללי
יח' העצמת נוער חרדי הוקמה כיחידה לפעילות תרבות תורנית לנוער החרדי/חסידי וזאת כאשר
הכוונה להתמקד בתרבות פנאי לנוער נושר במגזר החרדי.
נציין כי הנסיון של יחידת העצמת נוער לטפל בנוער חרדי נושר במסגרת הענקת תרבות לשעות
הפנאי אינו בא להחליף טיפול כוללני ועמוק בנוער החרדי אלא בא בעצם להתחיל במשהו לאור
העובדה שלא ניתן טיפול ראוי והולם לנוער החרדי בעיר.
הביקורת מציינת כי שישנה בעיה חמורה של מתבגרים ממשפחות חרדיות ,שמוגדרים כנוער
מנותק ומתמודד ,ולעובדי קידום הנוער ומחלקות אחרות המטפלות בנוער אין כמעט אפשרות
לתת להם מענה מקצועי שיהיה תואם את קודי התרבות החרדיים.
ישנם הסבורים כי טיפול לאוכלוסיה זו ראוי שיפעל באמצעות עובדים חרדים וזאת בין היתר
לשבור את מעגל החשדות והזרות .המטפלים צריכים להכיר ולפתח יחסים טובים ונאמנים עם
האוכלוסיה ורבני הקהילות השונות.
מחלקת העצמת נ וער רואה את עצמה בעתיד כמחלקה מתכללת של טיפול בנוער חרדי נושר מול
המחלקות השונות במסגרת האגף לנוער/קידום נוער .להלן תחומי האחריות של מחלקת העצמת
נוער כפי שהמחלקה רואה אותם:


תכנית מניעת נשירה



צמצום תופעות של נוער חרדי נושר מתמודד בשכונות ,מתוך הכרת והבנת המציאות בשטח,
בטיפול יסודי מהשורש.



נוער נושר מגזר חרדי – פגישות עם הנוער ,פגישות עם הורים.



קו ייעוץ  24שעות של טלפונים עד יום חמישי.

ממצאי הביקורת:
 .1עפ"י התרשים הארגוני שהועבר לביקורת מחלקת העצמת נוער פועלת תחת אגף תרבות
ספורט ונוער ,בפועל בניגוד למה שהועבר ,המחלקה תפקדה באופן עצמאי ,במנותק מפעילות
האגף.
 .2מהביקורת עולה כאמור וכפי שצויין ב"פרק מחלקת נוער" כי ברמה העירונית אין טיפול ראוי
וכוללני בנוער חרדי – חסרות תשתיות ואין מבנים יעודיים לטיפול בנוער חרדי.
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 .2.2נהלים
נהלי עבודה – אין נהלי עבודה והנחיות עבודה של העירייה/ממונה המחלקה .מהסיבה שבמקור
מחלקה זו מוגדת כמחלקת תרבות כללית ללא נהלים.
 .2.3תכנית עבודה
מחלקת העצמת נוער הכינה תכנית עבודה לנושאים של טיפול בנוער חרדי נושר כאשר הביקורת
מציינת כי תכנית זו הוכנה ללא תקציבים יעודיים מהעירייה אלא על פעולות יזומות וולונטריות
של המחלקה אל מול תלמודי התורה ועמותות שונות .הביקורת סקרה את את מסמך סיכום
עבודת מטה  .2016המסמך מפרט את התוכנית הכוללת של היחידה .להלן פירוט התוכנית:


הקמת פורום מנהלי תלמודי תורה – פורום חסידי/ליטאי/ספרדי שיתכנס אחת לחודש לדון
בבעיות הרלוונטיות עימן מתמודדים במסגרת תפקידם.



הקמת פורום מנהלים רוחניים בישיבות  -פורום חסידי/ליטאי/ספרדי שיתכנס אחת לחודש.
שידון בנושאים בוערים רלוונטיים בתחום הנוער בחורי הישיבות על היכולת לטפל ולסייע
לחלשים ומאידך שמירה וטיפוח המצוינים.



סדנאות חינוך – להורים – סדנאות להורים המתמודדים עם אתגרים וקשיים שונים בחינוך
ילדיהם הן בתחום הפדגוגי הן במישור הרוחני (נשירה סמויה).



ריכוז נותני שירות בתחום הנוער – ריכוזם סביב שולחן עגול של כל העמותות ומסגרות לנוער
נושר וטרום נשירה.



קו לנוער – הקמת קו לנוער – הפנייה וייעות להורים ומחנכים המתמודדים עם בעיות נוער,
קבלת תלמידים ,שיבוץ למסגרות ,ושאר בעיות רלוונטיות בתחום ,לייעץ להם ולהפנותם
לנותני שירות ומסגרות רלוונטיות.



קבלת קהל מטובי המחנכים – עצה והפניה על ידי טובי המחנכים אחת לשבועיים.



רכזי נוער בשכונות – חלוקת העיר לאיזורי עבודה ,מערך של מדריכי רחוב לאיתור נערים
מנותקים בשעות הערב וסופ"ש .יצירת אמון ושיתו"פ .הפניה לגורמי טיפול ועזרה בשיבוץ
למסגרות.

 .2.4פרויקטים גדולים ב 2018
להלן ניתוח של מספר אירועים במחלקת העצמת נוער חרדי:
( )1אירוח כלל פעילי הנוער בארץ
אירוח כלל פעילי הנוער בארץ הינו אירוע חד פעמי שנערך בתאריך  ,19.3.18בעלות של 28,910
 ₪בשיתוף פעולה עם עמותת ענ"ף.
הפעילות היתה מיועדת עבור  300אנשי חינוך מהמגזר החרדי ,מכל רחבי הארץ ,מנהלי
מוסדות ,ארגונים ,מטפלים ,מנהלי פרויקטים בחינוך ,כדי לשמוע ולהשמיע איך בשיתוף
פעולה של כל הגורמים הנזכרים לעיל יחד עם רשות מקומית והכלים העומדים לרשותה
יכולים לסייע בצמצום הנשירה ומניעתה.
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מבחינת השתתפות הוזמנו כל הגורמים הרלוונטיים בעיירייה והשתתפו בה מנהל מחלקת
נוער ,מנהל התכנית הלאומית  ,360מנהל אגף רווחה ,מנהל אגף חינוך ,ממונה מחלקת
העצמת נוער חרדי ומנכ"ל העירייה דאז.
נתוני האירוע נמסרו לביקורת באמצעות "טבלת פרוייקטים ופעילויות" הכוללת את תאריך
האירוע ועלותו .ביום  15/01/19בדקנו את כרטסת הנהלת החשבונות של מחלקת העצמת נוער
לשנת  2018ולא מצאנו התייחסות לאירוע זה.
המלצה:
באופן מיידי יש לבחון את הגדרות מחלקת העצמת נוער חרדי במסגרת מחלקת נוער ובככל זה
הכפפתה תחת אגף נוער/קידום נוער וכתיבת מדיניות לנושא נוער בסיכון .על מסמך המדיניות
לכלול את הבאים:
 .1הגדרת גורם מרכז בעירייה לכלל פעילות חינוך בלתי פורמאלי בעירייה – נוער.
 .2הגדרת תחומי אחריות של כל המחלקות והאגפים הקשורים לפעילות.
 .3הגדרת הוועדות השונות וקביעת הגורמים שישתתפו בכל וועדה.
 .4הגדרת אופן הפעילות של הוועדות השונות ותחומי אחריות.
 .5קביעת הממשקים בין המחלקות השונות ודרכי התקשרות באופן שוטף.
 .6הסדרת תוכנית מדידה מפורטת כולל הפניה לנספח מתאים שיפרט איך כל מחלקה תגיש
את מדידת ביצוע הפרוייקטים השונים שבוצעו .על הגורם האחראי לרכז את הנתונים של
המחלקות השונות ולהציגן בפני הוועדה המתאימה בעירייה.
 .7יש להגדיר מועדים להגשת תכניות עבודה לכל שנת כספים תוך התייחסות לביצוע
פרוייקטים שלא תוקצבו.
 .8יש להגדיר מנגנוני דיווח שוטפים ,רבעוניים ושנתיים.
א.

פורומים וועדות
ביום  17/01/19בדקנו את הפרוטקולים של הוועדות השונות (הפרוטוקולים התקבלו ממחלקות
אחרות בעירייה) ובכלל זה:
 וועדת פנאי (מחודש מרץ  2016ועד חודש מאי  – )2018בוועדת פנאי נוכחים גורמים שוניםמהעירייה ובכלל זה מנהל אגף תרבות ספורט ונוער ,עיר ללא אלימות ,יחידת קידום נוער ,
נוער ברשת מתנסים ,יחידת נוער וצעירים אגף הרווחה ,מוקד קליטה ,מתכלל מגזר חרדי –
עיר ללא אלימות ,נציג משטרה ,בטיחות בדרכים.
-

וועדת קצה (מחודש אפריל  2016ועד חודש ינואר  – )2018עוסקת בטיפול בנערים בסיכון
ובכלל זה נערים ונערות במגזר החרדי.

 ועדת נוער (מחודש מאי  2017ועד חודש יוני )2018מסקירת הפרוטוקולים עולה כי מנהל מחלקת העצמת נוער נכח בוועדת קצה שנערכה בתאריך
– 11/09/17בתאריך זה התקבלה החלטה לצרפו לוועדת קצה.
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נמצא כי מנהל מחלקת העצמת נוער לא הוזמן לוועדות נוער וועדות פנאי ולוועדת קצה הוזמן רק
כאשר הוחלט לצרפו לוועדה.
להלן שעור השתתפותה של המחלקה בוועדות השונות

ב.

ג.



וועדת נוער –  0%נוכחות.



ועדת קצה –  10%נוכחות.



וועדת פנאי –  0%נוכחות.

כפילויות וממשקים עם האגפים השונים
הביקורת סבורה כ י הממשקים של המחלקה עם האגפים השונים בעירייה ועם תוכנית עיר ללא
אלימות ותוכנית (*) 360לוקה בחסר וזאת מעצם היותה מחלקה לא מוסדרת במסגרת אגף נוןער
או אגף החינוך.
אבטחת מידע והגנת הפרטיות
ביום  22.11.18בדקנו ומצאנו כי מנהל מחלקת העצמת נוער מנהל את ממשק התקשורת ,מידע על
ילדים בסיכון ,באמצעות מייל אישי ולא דרך מייל מאובטח של עיריית בית שמש.
המלצה:

על העירייה לדאוג לכך שייעשה שימוש אך ורק במייל ודרכי התקשרות מאובטחים בלבד(מייל של
עיריית בית שמש) בהתאם לנהלי עיריית בית שמש.
 .3אגף החינוך  -יחידת קידום נוער
 .3.1רקע כללי
יחידת קידום הנוער גל – מרכז קידום ,השכלה (היל"ה) ,יעוץ והכוונה לנוער) עוסקת בבני נוער
בגילאי  14-18שנשרו ממסגרות החינוך הפורמליות או המתקשים לתפקד ולהסתגל בתוכה.
האסטרטגיה המנחה את תפיסת העבודה של היחידה היא מניתוק לשילוב ,במטרה להחזיר את
הנער או הנערה לפעילות ולמעורבות במסלול החיים הנורמטיבי.
 .3.2מבנה כ"א
מנהל יחידת קידום נוער תחת אגף החינוך
מנהל יחידה (מוטי)
100%

מנהלת תוכנית
היל"ה (אפרת)
100%

רכזת חינוך טיפול
(רינת)
100%
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איריס

בן גרא

מרכז בנים
חרדי (בעז"ה)

חיבורים

 50%ח"ט
(באיתור במקום
דניאל)

 65%ח"ט
(באיתור במקום
אליסף)

עבודת רחוב
 6מדריכי מוגנות
במרחב הציבורי
( 2בשלבי קליטה;
 1באיתור)

100%
ח"ט+ריכוז הכנה
לצה"ל (באיתור)

 50%ח"ט 10 +
ש"ש עובדת
מלווה (תהילה)

 50%ח"ט
(באיתור)

 50%ח"ט
(באיתור במקום
ורד)

סיירת הורים

 50%ח"ט עולי
אתיופיה
(באיתור)

 50%ח"ט
(באיתור)

ניידת עלם

עמותת גל

מיועד לרכזת
תחומי ליבה

 100%ח"ט
מניעת נשירה
(באיתור)
 50%ח"ט רכזת
תחומי ליבה
(באיתור)

 2מורות חיילות
(עדי וקים)

 1ש"ש (יונה)

 .3.3משיחה עם מנהל לקידום נוער ומבדיקת הביקורת עולים הממצאיםן הבאים:


אין מספיק מבנים לפעילות של יחידת קידום נוער באופן כללי.



אין חדר מורים.



אין מבנה לפעילות קידום נוער חרדי בנים למרות שיש צורך גדול במגזר זה בעיקר בגלל
חוסר במבנה פיזי.



פעילות בדירה ברח' האיריס מצומצמת מאחר ויכולת קיבולת של הדירה קטנה מאוד (כ-
 20נערות בלבד).



שיפוץ המבנה ברמב"ם אינו מתקדם



העבודה עם נוער בסיכון אינה באה לידי ביטוי במערכת קידום נוער (ניהול צוות עובדי
רחוב; מתן מענה הכנה לשירות משמעותי).

 .3.4תכנית עבודה
בדקנו ומצאנו כי ליחידת קידום נוער באגף החינוך קיימות תוכניות עבודה מפורטות הכוללות
התייחסות מפורטת של הפרויקטים השונים שיבוצעו בכל שנה.
כמו כן ,מסקירת תוכניות העבודה עולה כי קיים מעקב ומדידת ביצוע של הפרוייקטים השונים.
אין הערות.
 .3.1פרויקטים גדולים ב 2018
קידום נוער – מסגרת לנוער שנפלט ממסגרות חינוך בבית שמש יש  2מרכזים –
 )1מרכז בן גרא – אוכלוסייה כללית
 )2מרכז לנערות אוכלוסייה דתית לאומית – האיריס  16בדירת עמידר.
יחידת קידום נוער עוסקת ב 2 -סוגים של נוער מנותק קשר (ילדים שרשומים למסגרת חינוכית
ולא מופיעים ללימודים) :תכנית הילה – לקדם בני נוער מנותקים לרכישת השכלה פורמלית
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(היל"ה) ,להכינם לעולם התעסוקה ולשירות משמעותי ,ולגרום למעורבותם בקהילה ולהתנדבות
בה.
מעט מאוד מבני הנוער יוצאים עם תעודת בגרות הרוב יוצאים עם  10או  12שנות לימוד.
טיפול בנוער בסיכון נוער עוברי חוק – יחסי מין ,סמים ,אלכוהול ,זנות .ע"י אנשים מוסמכים
לכך .מדובר בעובדי רשות.
פרויקטים נוספים:
 )1ריכוז ניידות רחוב.
 )2לילה –סיירת הורים ,מדריכי רחוב ,עלם ,ישיבות צוות/הנחיות וניתוב לגורמים האחראים.
 )3הכנה לשירות משמעותי ,הכנה לעולם העבודה.
 )4קידום נוער חרדי בנים – במסגרת פעילות קידום נוער חרדי בנים המחלקה מנסה לקדם את
תכנית הילה באמצעות ביקורי בית שמתקיימים באופן לא מסודר ולא לכולם.
 )5המלצה :על העירייה לתת את הדעת ולקיים דיון ולקבל החלטות אופרטיביות בבעיות
וליקויים שעלו במסגרת דוח זה כגון :פעילות ללא מבנה קיים ,פעולה ללא תכנית עבודה
סדורה ועוד לנוער חרדי.

 .3.6פורומים וועדות
מבדיקה של הביקורת עולה כי יחידת קידום נוער מאגף החינוך לוקחת חלק פעיל ושותפה
בוועדות השונות של העירייה והאגפים העוסקים בנושא נוער להלן שעור השתתפותה של
המחלקה בוועדות השונות:


וועדת נוער –  67%נוכחות.



ועדת קצה –  80%נוכחות.



ועדת פנאי –  100%נוכחות.

המלצה:
על יחידת קידום נוער להקפיד על נוכחות מלאה בכל הוועדות השונות העוסקות בתחום החינוך
הבלתי פורמאלי.
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 .4אגף רווחה
 .4.1נהלים
לא התקבלו נהלים כלל.
 .4.2רקע כללי
מדיניות האגף לשרותים חברתיים הינה להשאיר ילדים בסביבתם הטבעית.לאור מדיניות זו עיקר
המשאבים מנותבים לפיתוח שירותים בקהילה .במקרים בהם המסגרת המשפחתית ,בעזרת
השרותים בקהילה ,אינה מסוגלת לספק לילד את צרכיו הבסיסיים ניתנים מענים מחוץ לקהילה
במסגרות חוץ ביתיות (פנימיות ,משפחות אומנה).
 .4.3מבנה כ"א
במחלקה קיימים מספר גורמים ובכלל זה 3 :רכזות ועדת החלטות לגיבוש תוכניות טיפול
בקטינים , ,מרכזת מעודניות 4 ,עוסי"ם לחוק נוער ועוד  3עובדי נוער.
 .4.4תקציב מול ביצוע
להל ן סעיפים נבחרים מתוך תקציב של אגף רווחה בנושא פעילות הנוער בסיכון מתוך נתוני
תקציב העירייה לשנים  2017ו 2018 -וכרטסת הנהלת חשבונות:

טיפול בפגיעויות מיניות – אין הערות למעט העובדה כי טיפול בפגיעויות מיניות מבוצע במקביל
על ידי תוכנית עיר ללא אלימות.
המלצה:

המלצה

.1

יש לבצע בדיקה ודיון האם קיימת כפילות בין פעילות מחלקת ילדים ונוער בנושא
פגיעויות מיניות לבין פעילותה של תכנית עיר ללא אלימות ולנווט את המשאבים
בהתאם למסקנות הדיון.

 .4.1תכנית עבודה
ביום  24/12/18בדקנו ולא מצאנו כי לאגף רווחה – ילדים ונוער לא קיימת תוכנית עבודה בנושא
חינוך בלתי פורמאלי.
נמצא כי לאגף רווחה לא קיימת תוכנית עבודה סדורה ומאושרת לפעילות ובכלל זה בנושא נוער
בסיכון.
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המלצה:

המלצה

.2

רמת הסיכון

באופן מיידי יש לכתוב תוכנית עבודה סדורה לנושא פעילות
ילדים ונוער .יש למנות גורם אחד בעירייה שירכז את פעילות
הנוער בעירייה ויפעל לשיתוף פעולה מלא בין אגפי העירייה
השונים לרבות אגף תרבות וספורט ,אגף חינוך ,אגף רווחה ,גבוה
תוכנית  ,360עיר ללא אלימות ,נוער חרדי ,מתנסים ,מעדוני
נוער ועוד.

בעבר הערייה הפעילה מסגרות יום לטיפול בנוער חרדי נושר( מנותק) בפיקוח אגף הרווחה ונכון
להיום מסיבות שונות הם לא קיימות .להלן המסגרות:


מיתר – מרכז יום רב תחומי – עלות חודשית בסך  1,900ש"ח לנער/ה .מיתר היתה נותנת
מענה לנערים בכל יום מהשעות  8:00עד  18:00הכולל חוגים והכשרות ( גם לימודים וגם
פעילות בלתי פורמלית).
בעבר הפעילות הייתה מופקדת ומבוקרת תחת אגף רווחה ונתנה מענה לנוער חרדי .מזה
כשנתיים פעילות מיתר הופסקה .



מטל – תקן בית חם לתקן אחר הצהריים שלוש ארבע פעמים בשבוע – להלן מרכזי מטל
בעירייה:
 מתנ"ס זינמן (לא פועל למען נוער חרדי). עמותת תורה ועבודה (לא פועל מזה כשנתיים) שערי תקווה שפועל (עמותה שזכתה ולא פועל למען נוער חרדי). -בית חם אומנות ודעת (עדיין לא פועל – נערות נושרות חרדי).

מסקירת המרכזים של פרוייקט מטל עולה כי לא קיימת מסגרת לנוער חרדי נושר.

 .4.6פורומים וועדות


בחנו את הפרוטוקולים של ועדת נוער מחודש נובמבר  2016ועד חודש יוני ( 2018סה"כ 6
ישיבות) .מסקירת הפרוטוקולים עולה כי מחלקת נוער מאגף רווחה השתתפה בישיבה אחת –
 17%נוכחות (.)27.11.16



בחנו את הפרוקטולים של ועדת קצה מחודש אפריל  2016ועד חודש ינואר ( 2018סה"כ 10
ישיבות) .מסקירת הפרוטוקולים עולה כי מחלקת נוער של אגף הרווחה השתתפה ב9 -
ישיבות –  90%נוכחות (,24.01.17 ,11.12.16 ,25.07.16 ,09.06.16 ,09.05.16 ,14.04.16
.)11.09.17 ,22.05.17 ,06.03.17
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בחנו את הפרוטוקולים של וועדת פנאי מחודש מרץ  2016ועד חודש מאי ( 2018סה"כ 9
ישיבות) .מסקירת הפרוטוקולים עולה כי מחלקת נוער של אגף רווחה השתתפה ב 7 -ישיבות
–  78%נוכחות (.)29.05.18 ,28.01.18 ,13.09.17 ,11.06.17 ,11.05.17 ,11.04.16 ,14.03.16
לסיכום :עולה כי מחלקת נוער וילדים מאגף רווחה לוקחת חלק פעיל ושותפה בוועדות
השונות אולם לא באופן מלא .כמו כן נמצא כי מחלקת נוער וילדים נכחה רק בישיבה אחת
של וועדת נוער שנערכה בחודש נובמבר .2016

וועדת נוער עוסקת בין היתר בהתמודדויות ועזרה טיפולית לבני נוער בעיר ובכלל זה סקירה של
תוכניות העבודה וסטטוס מצבן.
העדרותה של מחלקת רווחה מוועדת נוער הינה קריטית וחשובה שכן מנהלים דיונים שעוסקים
באוכלוסיה מוחלשת בעיר שלאגף רווחה יש אינטרס אישי לנושאים שעולים לדיון.
להלן שעור השתתפותה של המחלקה בוועדות השונות:


וועדת נוער –  17%נוכחות.



ועדת קצה –  90%נוכחות.



ועדת פנאי –  78%נוכחות.

מסקירת פרוטוקול וועדת נוער עולה כי הועדה התכנסה לאחר תקופה ארוכה .ישיבה נקבעה
לתאריך  .19.12.16עוד בדקנו ומצאנו כי בתקופה של  24חודשים הוועדה התכנסה רק  6פעמים.
כאמור מטרתה של הוועדה לבצע סקירה וסטטוס של תוכנית העבודה של כל מחלקת נוער
בעירייה.
המלצות:

המלצה

.3

על מחלקת ילדים ונוער מאגף רווחה להקפיד על נוכחות מלאה
בכל הוועדות השונות העוסקות בתחום החינוך הבלתי
פורמאלי.
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 .4.4כפילויות וומשקים בין האגפים
כפי שניתן לראות בסעיף  5.6לעיל ,המחלקה לא שותפה באופן מלא בכל הוודעות השונות של
העירייה ,דבר משפיע על רמת שיתוף הפעולה בין האגפים והגורמים הושנים בעירייה ,העוסקים
בחינוך בלתי פורמאלי.
 .4.8אבטחת מידע והגנת הפרטיות
חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א  .1981-סעיף  8קובע כי מאגר של גוף ציבורי חייב להיות רשום
בפנקס מאגרי מידע.
ביום  17.01.19בדקנו רישומו של מאגר מידע ביחידה לקידום נוער מאגף רווחה ובפנקס של רשם
מאגרי מידע לא מצאנו רישום של מאגר מידע.
המלצה:

המלצה

.4

יש לבחון רישום מאגר מידע של מחלקת נוער באגף רווחה אצל רשם מאגרי מידע,
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

 .1אגף רווחה  -מרכז התנדבות
מדור "עבודות קהילתיות והתנדבות בקהילה" באגף רווחה עוסקת בשיפור יכולתו של כל אדם להשפיע
על חייו וסביבתו באמצעות שיתופו הפעיל בקבלת החלטות ובפעולות הקשורות לאיכות חייו .מטרתה
לאפשר לאנשים לרכוש ידע ומיומנויות שיסייעו להם להתארגן ולפעול במשותף בתהליכי פתרון
בעיותיהם ולהבטיח שיחולו שינויים במערכות הסביבה.
מהות השירות:


מועדונים שכונתיים  -המדור מפעיל ,באמצעות העובדות השכונתיות ובשיתוף פעולה עם
מדרשת בית שמש ומח' הרווחה של עמידר ואירגון צדק ,ארבעה מועדונים שכונתיים בשכונות
 :הנרקיס ,רמת לח"י ,הגפן והחלוצים.



אוכלוסיית יעד :ילדי השכונה בגילאי .6-12



ביצוע קייטנות במעודונים בסוכות ,חנוכה ,פסח וחופשות הקיץ.



הפעלת ומעדון "עוצמה" – סיוע למשפחות שברשאן הורה עצמאי.



אוכלוסיות יחודיות ובעלי צרכים מיוחדים  -המדור מפעיל תוכניות לליווי ,תמיכה וקידום
בעזרת מתנדבים מהקהילה .כמו כן סדנאות בתנאי נופש לקבוצות בעלות עניין משותף.



עסקים למען הקהילה  -פעילות התנדבותית ,קבועה ו/או חד פעמית ,של עסקים למען
הקהילה.
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תיאום ,חיבור וגישור בין ארגונים התנדבותיים בעיר בתחומי עשייתם השונים.



פעילות ההתנדבות כוללת גיוס ,הכשרה ,הדרכה וליווי מתנדבים המופעלים למען אוכלוסיות
מטופלות בתחומי הפרט ,המשפחה והקהילה ברמה אישית ובמסגרת השתלבות בפיתוח
שירותים ופרוייקטים ,כולל קבוצות מתנדבים מהארץ ומחו"ל ,קבוצות מהצבא ועוד.



המדור יוזם ומשתף פעולה עם אחרים בפרוייקטים שונים סביב נושאים שונים כגון  :איכות
הסביבה ,פתיחת שנת הלימודים ,שעת חירום ,חגים ועוד.

 .1.1פורומים וועדות
ביום  17.01.19בדקנו ולא מצאנו כי מדור "עבודות קהילתיות והתנדבות בקהילה" באגף רווחה
משתתף בוועדות השונות של העירייה (ועדת נוער ,ועדת פנאי וועדת קצה).
המלצה:

רמת הסיכון

המלצה
יש לזמן את את נציג מדור" עבודות קהילתיות והתנדבות
בקהילה" לכל הוועדות השונות הקשורות לפעילות בנושא
חינוך בלתי פורמאלי – נוער .על מנת לחזק ולנצל את
.5

המשאבים בצורה היעילה והחסכונית ביותר באמצעות הפעלת בינוני
מתנדבים.

 .6תוכנית עיר ללא אלימות
 .6.1רקע כללי
תכנית 'עיר ללא אלימות' הינה תכנית של המשרד לביטחון פנים ,הפועלת בעיר בית שמש מאז
שנת .2010
תכנית 'עיר ללא אלימות' מכוונת לאפשר לעיר בית שמש למנוע ולהתמודד בצורה אפקטיבית יותר
בעיות של התנהגויות בסיכון ,קרי  :בנושאים מוגדרים של אלימות ,סמים ואלכוהול .זאת,
באמצעות אסטרטגיות חינוכיות ,חברתיות וסביבתיות ,שיש בהן השלמה לפעילות של גורמי
האכיפה בעיר.
מידי שנה ,התכנית מביאה לעיר משאבים כספיים (המצריכים מצ'ינג תקציבי של  ,20%בשנת
 2019המצ'ינג  . )15%משאבים אלה משמשים להפעלה של שורה של תכניות מניעה והתערבות
שת תוארנה בתמצית במסמך זה .תכניות אלה נבחרות מתוך סל של "תכניות ליבה" ומופעלות
לאור הנחיות מקצועיות של המטה המקצועי של התכנית במשרד לביטחון פנים.
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התכנית המופעלות במסגרת 'עיר ללא אלימות' בבית שמש מאפשרות פעולה משולבת בחמישה
תחומים :אכיפה ,חינוך ,רווחה ,פנאי וקהילה.
לצד המשאבים והתכניות ,מתקיימים באופן רציף תהליכים ומנגנונים שנועדו להבטיח את
היכולת של העיר בית שמש למנוע ולהתמודד בצורה אפקטיבית עם בעיות של אלימות ופשיעה .כך
לדוגמא:


קיום ועדות מקצועיות שיש בהן נציגות של משטרה ואגפים שונים של הרשות.



פעולות מדידה וניטור נתונים.



מיפוי וניתוח בעיות מרכזיות בשיתוף עם משטרת בית שמש ובניית תכניות עבודה
המשלבות בתוכן כלים ואסטרטגיות קהילתיות וחינוכיות לצד פעולות אכיפה
משטרתיות.

הביקורת מצאה לנכון להביא בדוח הביקורת תמצית הפעילות של המחלקה המנהלת את תחום
עיר ללא אלימות וזאת ע"מ להביא למודעות ולהכרה מצד אגפי ומחלקות העירייה ומוסדות ובתי
ספר שמצויים בתחום העיר על פועלה של התכנית ולבחון רעיונות והתכנות של שותפיות,
ממשקים ואיגום משאבים לתועלת נושא מניעה בתחומים המטופלים על ידי התכנית.
עקרונות ודרכי פעולה מרכזיים בתכנית 'עיר ללא אלימות'
תכנית 'עיר ללא אלימות' מבוססת על הגישה של 'יישוב כיחידת שינוי' לפיה הדרך האפקטיבית
ביותר להפחתת האלימות והפשיעה בחברה ,היא הפעלת תכנית התערבות ברמה היישובית,
בהתבסס על הרשות המקומית ודרכה להשפיע על איכות החיים של תושבי הקהילה כולה .
הנחות היסוד של התכנית הן שלרשות המקומית יש יתרון בהפעלת תכניות מניעה מערכיות .זאת,
בשל היכולת של המנהיגות המקומית להוביל את השינוי ,לחבר בין אגפים ומגזרים שונים
ולהגדיר צרכים וסדרי עדיפויות .בנוסף ,התכנית מייצרת ערוצים והזדמנויות שונות להירתמות
תושבים למאמץ ולמעורבותם בפעולות הנעשות ביישוב לצמצום תופעות של אלימות ופשיעה .כל
זאת בליווי הדרכות והכשרות של אנשי מקצוע .בנוסף ,התכנית מיועדת לכל רצף הגילאים.
עוגני פעולה של התכנית בעיר:
 .1מנהל יישובי (מנהל התכנית) – תפקידו הוא להוביל ,ליזום ,ולתאם את כלל המאמצים
הנגזרים מתפקידו כמנהל המאמץ היישובי לקידום ביטחון והתמודדות עם תופעות
פשיעה ,אלימות ,שימוש בסמים ובאלכוהול ,ברשות המקומית.
 .2תהליכים ומנגנונים –פעולות ליבה הנדרשות ליצירת התשתית הארגונית היישובית
המכוונת למניעה ולהתמודדות אפקטיבית עם בעיות של פשיעה ,אלימות ,סמים
ואלכוהול .פעולות ליבה אלה כוללות תהליכים ופעולות כדוגמת מיפוי ,יצירת שותפויות
וקיום וועדות יישוביות.
 .3משאבים ,כח אדם ותכניות – המחלקה למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול ,מפעילה כוח
אדם ,הקמת תשתיות טכנולוגיה והפעלת שירותים ותכניות במגוון מחלקות בעיר כגון:
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חינוך ,רווחה ,אכיפה ,פנאי .משאבי המחלקה משמשים את הרשות המקומית לתקצוב
והפעלה של תכניות בתחומי ליבה נבחרים .מדובר בתכניות שפותחו בגופי המאמץ
האזרחי על ידי מטה הרשות לאורך השנים וכן בתכניות חדשות שיפותחו בהתאם לידע,
לצרכים ולניסיון המזוהים והמצטברים .תכניות הרשות החדשה מסווגות לתחומי ליבה
של פעילות :חינוך ,פנאי ,אכיפה ,קהילה .זאת ,מתוך הנחה כי יישוב המתמודד בצורה
אפקטיבית עם בעיות כמו אלימות ,פשיעה ,שימוש בסמים ובאלכוהול ,הוא יישוב
המתמודד תוך שימוש מקביל באסטרטגיות שונות הלקוחות מרמות שונות של מניעה,
מדיסציפלינות מקצועיות שונות ומתחומי אחריות המצויים באגפים ושירותים שונים
הפועלים ביישוב.
ברמה התקציבית ,התוכנית מנוהלת באמצעות המטה המקצועי של משרד לביטחון פנים80% .
מהפעילות ממומנת על ידי המשרד לביטחון פנים והיתר ממומן על ידי העירייה.
הביקורת בדקה ומצאה כי העירייה אינה מנצלת את כל תקציב במוקצה לה ע"י משרד הבט"פ
דבר הגורר קיזוז מהתקציב בשנה העוקבת הבאה .חוסר של ניצול תקציב שכר עומד על סדר היום
של התוכנית ומביא לכדי עיכוב בפעילות השוטפת ומטרותיה של התוכנית.
מבדי קה ושיחה עם מנהלת מחלקת עיר ללא אלימות עולה כי העירייה אינה מנצלת באופן
מיטבי את התקציב שמוקצה לה ע"י משרד הבט"פ במסגרת העסקת עובדים בתכניות השונות.
לדוגמא משרד הבט"פ מקצה לתכנית מסויימת עובד/ת הוא מגדיר את סכום השתתפות המשרד
בגין עלות הכוללת של שכרו וכן את היקף המשרה המאושרת לעובד על פיה העירייה מחוייבת
להעסיקו.
נמצא כי בתכניות רבות אין תיאום בין עלות המוקצת ע"י משרד הבט"פ לעובד לבין הסכום
המוקצה ע"י העירייה .ובד"כ הניצול בגין משרה פחותה מהקצאת המשרד למשרה זו וכך יוצא
שיש חוסר בניצול תקציבי לתכניות רבות המסתכמות לכ 80% 75% -ניצול.
הביקורת מציינת בהקשר לזה כי התכניות המופעלות ע"י התכנית "עיר ללא אלימות" הינם
פרוייקטים יעודיים לתקופה מוגדרת למרות שהתכניות ממשיכות משנה לשנה ומוארכות ע"י
משרד הבט"פ ,יוצא איפה כי העירייה קולטת עובדים קבועים לתכניות מוגדרות ומוגבלות דבר
היוצר בעיה של עודף כ"א מיועד תכנית כאשר מאן דהו יחליט לבטל את התכניות או לסגור אותם
כדוגמת תכניות דומות במשרדי רווחה וחינוך וכו'.
הביקורת ממליצה לבחון העסקת העובדים של התכניות המוגבלות והמוגדרות באופן כזה שלא
יועמס על העירייה כ"א נוסף ללא שיש תקציב בשבילו הביקורת מבקשת לבחון מספר פתרונות
כדוגמת" העסקת עובדים שעתיים ,העסקה האמצעות המתנ"ס או באמצעות החברנה הכלכלית
לאו לחלופין לאפיין את הצרכים של פעילות נוער בסיכון בכל האגפים ולנסות לשלבם בתכניות
תכנית עבודה
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תחומי ליבה:
הנחה מרכזית של התכנית היא שבכדי לחולל שינוי יש צורך בפעולה המשלבת תחומי חיים שונים,
קהלי יעד שונות ואסטרטגיות שמקורן בדיסציפלינות מקצועיות שונות.
להלן ,תמצית הפעילות בבית שמש לפי תחומי ליבה של פעילות.
תחום החינוך –


מדריך מוגנות 'עיר ללא אלימות' בבית הספר  -מדריך המאפשר את הגברת הנוכחות
הבוגרת בבית הספר .תפקידו של המדריך הוא לסייר בכל שטחי בית הספר ,בדגש על:
חצר ,מסדרון ,שירותים .המדריך עוקב אחר התרחשותם של תופעות כמו שוטטות,
אירועי אלימות ,ונדליזם ,איומים ,חרמות ושמועות על התנהגויות נוספות המתרחשות
בבית הספר (למשל אלימות ברשת) .המדריך מדווח להנהלת בית הספר וצוותי החינוך על
המידע ,מעודד פניות וחיזוק קשרים בין תלמידים לבין הצוות בבית הספר .המדריך
מהווה מודל לחיקוי ואוזן קשבת לתלמידים .לצד מקומו באיסוף המידע על התנהגויות
סיכון ,המדריך לוקח חלק מרכזי בחיבור תלמידים לתכניות חינוך בלתי פורמאליות
שמציעה הקהילה ואף מלווה מיזמים חברתיים למניעת אלימות ,בהם התלמידים
לוקחים חלק.



הכשרת עובדי רשויות מקומיות במערכת החינוך  -התכנית משלימה את פעולות
ההכשרה של משרד החינוך לצוותים החינוכיים ,באמצעות מתן הזדמנויות להפעלת
תכניות הכשרה ייחודיות לעובדי רשויות מקומיות הרלוונטיים למערכת החינוך .כך
לדוגמא ,סייעות בגני ילדים בעיר ,הכשרות אלה נועדו להקנות לעובדים במערכת החינוך
כלים לזיהוי אלימות והתנהגויות סיכון וכן היכרות מעמיקה יותר עם דרכי התגובה
והכתובות בקהילה המעניקות מענה.



נראות קהילתית של המאמצים החינוכיים – התכנית מבוססת על ההנחה כי מודעות
ציבורית לתופעת האלימות וההתמודדות עימה ,כמו גם השקעת משאבים בנראות של
מאמצי ההתמודדות הם חלק אסטרטגי במאבק המוצלח בתופעה .בהתאם ,תומכת
התכנית ביצירה של אמנה עירונית המאגדת בתוכה הסכמות ,הגדרות ,והחלטות חשובות
ביחס למאבק אחיד ,בהיר ומשותף באלימות .בנוסף ,תכנית 'עיר ללא אלימות' יוזמת
אירועים קהילתיים החוברים למאמצים הבית ספריים :קמפיין עירוני הכולל מסרים
המשתלבים בתכניות הבית ספריות ,יום עיון עירוני בנושאים כמו :אלימות ברשת,
תחרות כרזות של תלמידים ועוד.

תחום האכיפה  -האסטרטגיה של תכנית 'עיר ללא אלימות' בתחום האכיפה מגובשת תוך שיתוף
פעולה הדוק עם משטרת בית שמש .שותפות זו באה לידי ביטוי בהובלה וברמת מעורבות גבוהה
של מפקד תחנת המשטרה בבית שמש .פעולות ותכניות ליבה במסגרת תחום האכיפה
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א .פורום אכיפה עירוני  -הפורום ,בראשות מפקד תחנת המשטרה,
ב .הקמת מערך שליטה ובקרה 'מוקד רואה'
מדריכי רחוב
מאחר העירייה לא מעסיקה רכזי נוער שכונתיים כפי שתואר בהרחבה בפרק "מחלקת נוער"
מחלקת עיר ללא אלימות מפעילה במקום וכאילוץ מדריכי רחוב שכונתיים ובמקביל גם מפעילה
תכניות קייץ לנוער.
הביקורת מציינת את היוזמה למנות "מדריכי רחוב" שכונתיים שיפעלו במקום רכזי נוער ,אך דבר
זה אינו מספק ולא בא להחליף באופן מלא מינוי רכזי נוער שכונתיים שפועלים ראיה כוללנית בכל
התחומים כולל איתור נוער בסיכון מניעה של אלימות וכ' והפנייתם לטיפול במחלקות השונות
בעירייה תוך מעקב וסיוע אם נדרש' .לעומת רכזי רחוב מטעם תענית עיר ללא אלימות שפועלים
בעיקר שנושא מניעה של אלימות אלכוהול וכו'.
תחום הרווחה
בשנת  2013הוקם המרכז לשלום המשפחה בשיתוף תוכנית עיר לא אלימות ואגף הרווחה אשר
נותן מענה לנשים הנמצאות במעגל האלימות מכלל המגזרים ,במסגרת המרכז פועל עו"ס משטרה
במימון התוכנית שתפקידו לתאם בין תחנת המשטרה לבין שירותי המרכז בכל הנוגע למתן מענה
למעורבים באלימות במשפחה וכו'.
 .6.2נהלים
בתוכנית עיר ללא אלימות קיים מסמך "הנחיות להגשת בקשות תכניות עבודה  2018הרשות
למאבק באלימות סמים ואלכוהול :עיר ללא אלימות ,מצילה והרשות למלחמה בסמים".
לצורך גיבוש תכנית העבודה להפעלת התכניות ברשות המקומית בשנת  2018מפורטים במסמך
ההנחיות מכלול אבני הדרך והרכיבים המאושרים להפעלת התכניות ברשות המקומית בשנת
 2018והתעריפים המרביים להשתתפות המשרד במימון כל תכנית/רכיב.
להלן פירוט הטפסים הנכללים במסמך:


מסמך בקשה לאישור תכנית עבודה – 2018



הנחיות בדבר השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר עובדים/כח אדם/נותני שירות
חיצוניים.



הכנת בקשה לאישור תכנית עבודה – ציוד שיטור משולב (מיתוג רכב שיטור ,רכישת ציוד כגון
צ'קלקה ומערכת כריזה ,ליסינג ודלק לניידת).



הכנת בקשה לאישור תכנית עבודה בהתייחס לאירועי שיא .אירוע שיא מוגדר כאירוע חד
פעמי שמתקיים על פני מפגש יחיד ואינו מתמשך מעבר למפגש זה .דוגמאות אפשריות אך לא
מחייבות :סדנאות קצב ,סרט ,הצגה ,פלייבק ,סדנאות גרפיטי ,פעילות די ג׳יי ,ניידות מידע,
הקמת מאהל עם תכנים ,סדנאות לנערות ,סדנאות אומנות  ,פעילות ספורט אתגרי ועוד.

אין הערות -תקין
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 .6.3פורומים וועדות
עולה כי תוכ נית עיר ללא אלימות לוקחת חלק פעיל ושותפה בוועדות השונות של העירייה
והאגפים העוסקים בנושא חינוך בלתי פורמאלי - .תקין
 .6.4כפילויות וממשקים בין האגפים
המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות אחרות.
יש שיתופי פעולה מלאים עם מתנסים ותאגידים עירוניים ,עמותות בעיר ,משטרת בית
שמש -.ראוי לשבח.

 .4תוכנית לאומית 360
 .4.1נהלים
נהלים – קיים אוגדן נהלים למחלקה שעל פיו נקבע המנגנון.
 .4.2רקע כללי
תוכנית העוסקת בילדים ונוער בסיכון מגיל  0ועד  18שפועלת מטעם  5משרדי ממשלה (חינוך,
רווחה ,בריאות ,קליטה ובטחון פנים).
אחריות לקשר בין הגורם האחראי בעירייה לבין המשרד הממשלתי הרלבנטי.
להלן תיאור תהליך מימון פרויקטים על ידי משרדי ממשלה – מבקשים כסף לפעילות נוער בסיכון
בודקים האם קיימת כבר תכנית מסויימת .אם אין תכנית קיימת ורוצים פעילות חדשה –
מסתכלים האם התכנית מופיעה במאגר .וועדת נוער ,ועדת העיר וועדה מחוזית .לאחר אישור
וועדה מחוזית מגישים את התכנית לאישור המשרד הממשלתי.
 .4.3מבנה כ"א
כ"א – בתוכנית לאומית  360קיים גורם יחיד ללא עובדים .שמפעיל בעלי תפקידים שונים בעייריה
לשם ביצוע פרויקטים שנתיים שאושורו לביצוע ("אחראי מענה").
 .4.4תקציב מול ביצוע
התוכנית משמשת כמנגנון וחשיבה מקיפה לתמוך בילדים בסיכון.
פעם ברבעון מגישים בקשה לקבלת כספים ממשרדי ממשלה.
תקציב שנתי של כ 4 -מיליון .₪
( )1בית חם ויוצר לנערות – יומיים בשבוע
במהלך השנים  2018 ,2017התקבל אישור תקציבי לתוכנית "בית חם ויוצר לנערות – יומיים
בשבוע" .מימון משרד החינוך בשנת  2017היה  100%ובשנת  2018ירד ל 90% -מימון.
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נתוני התקציב אל מול בפועל על פי נתוני תקציב של עיריית בית שמש ונתוני ניצול בפועל
שהתקבלו מתוכנית :360
בשנת  2018תוכנית בית חם ויוצר לנערות לא בוצע.
 .4.1תכנית עבודה ופרוייקטים
בתוכנית לאומית  360קיים מאגר תכניות הכולל כ 100 -תוכניות לפעילויות הנוער בחינוך בלתי
פורמאלי.
כל תוכנית כוללת התייחסות לאוכלוסית היעד ,תיאור הפעלת התוכנית ,היקף הפעילות ,כוח
אדם ,תקציב ועלויות וכתובת לפנייה.
בדקנו ומצאנו כי עיריית בית ניצלה מעל  80%מהתכניות
 .4.6פורומים וועדות
יש ישיבות שמתקיימות מעת לעת – בישיבות אלו בודקים שאין כפליות עורכים ישיבות עם כל
הגורמים הרלבנטיים (ועדת גיל רך מ 0-עד ( )6ועדת גיל יסודי  6-12וועדת נוער  12עד  .18בוועדות
יושבים  15משתתפים.
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ביקורת בנושא
הכנסות וגביה
מאירועי תרבות
ומחלקות
נוספות
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תמצית מנהלים
הנסיון מלמד כי במקרים רבים נוצר מצב בו מוטלים על עובד יחיד מספר תפקידים המהווים תתי
שלבים בתהליך יחיד ,כך שהעובד מבצע למעשה את שרשרת הפעולות ומתפעל את התהליך ,מבלי
שקיים גורם המבקר את עבודתו .בכך חשופה העירייה לכל הפחות לביצוע טעויות על ידי העובד,
מבלי שיתגלו בזמן הנכון על ידי גורם אחר.
במצב דברים זה ,קיים הסיכון כי תתבצע טעות (במקרה הטוב) בתהליך ,מבלי שתתגלה על ידי
גורם אחר ,לרבות טעות בהקלדות במכירת כרטיסים וכו'.
שמירה על עקרון הפרדת התפקידים יש בה בכדי למנוע ,או לכל הפחות לצמצם ,את מידת
הגבייה.
בתהליך
ולטעויות
סדרים
לאי
העירייה
של
החשיפה
כמו כן ,יצירת מנגנוני פיקוח ובקרה ,בהתאם להיררכית הסמכויות הפנימית שנקבעה במחלקה,
יש בהם בכדי לתרום למניעת/צמצום החשיפות בתהליך הגבייה.
שמירה על הפרדת תפקידים וגביה שלא במסגרת אגף הגביה ובמיוחד שנעשה במזומנים הביא את
הגזבר לפעול להסדרת הגביה מאירועים וממחלקות נוספות אך התהליך שהוביל טרם הושלם.
מחלקות המנהלות את האירועים גובים במזומן תוך אי שמירה על הפרדת תפקידים .גובה
התשלום בעיקר במזומן ובודק הכרטיסים בכניסה למופעים בדרך כלל נעשית ע"י אותה פונקציה.
מכירות הכרטיסים נעשית במחלקות עצמם רק באמצעות מזומן/שיק במחלקה עצמה ולא
מאפשרים מכירה באמצעות האינטרנט או ע"י גורם חיצוני אחר שלא שייך למחלקה.
ניהול ואישור להצבת דוכנים בשוק הכוללת את גביית הכספים ,הפקדת הכספים אישור נעשה ע"י
אותו עובד ממחלקת הפיקוח העירוני ,תהליך לקוי הנוגד את עקרון הפרדת התפקידים
והסמכויות ,עקרון המונע (מבלי כמובן לפגוע בעובד זה או אחר) אי-סדרים ומצמצם את החשיפה
לסיכונים.
הכספים המתקבלים בגין משפחתונים אינם בהכרח מופקדים בקופת העירייה אלא משמשים את
המחלקה להוצאות בגין פעיליות שונות ,כגון :תשלומים למדריכים ,רכישת ציוד משרדי ועוד.
הביקורת ממליצה להסדיר את כל נושא גביית הכספים במחלקות השונות בנוהל מסודר וכתוב
תוך שמירה על עקרון הפרדת תפקידים ומעבר למכירות באמצעות המדיה והאינטרנט ככל שניתן
וכן מעבר ל"קיוסקים דיגיטלים שיוצבו בשכונות" או באמצעות זכיינים.
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 .1כללי
 .1הכנסות עצמיות  -כללי
רשות מקומית נדרשת לספק שורה ארוכה של שירותים לתושביה .לצורך מימון השירותים
עומדים לרשותה הכנסות משני מקורות:


השתתפויות של הממשלה – תקציבים ומענקי איזון המועברים לרשות ממשרדי הממשלה
השונים לצורך מימון שירותים ממשלתיים הניתנים על פי חוק.



הכנסות עצמיות -כל ההכנסות שהרשות המקומית גובה בעצמה ישירות מהתושבים ,מבעלי
העסקים והנכסים שבתחומה ,ובמקרים מסוימים ממקבלי שירותים של המבקרים בה.

רכיב ההכנסות העצמיות כולל את הכנסות הרשות המקומית מארנונה ,המהוות בדרך כלל את
עיקר הכנסותיה העצמיות ומהכנסות עצמיות אחרות הנובעות ממתן שירותים בתחום החינוך,
הרווחה ומגביית אגרות שונות.
ההכנסות השונות הנגבות על ידי הרשויות צריכות להיות מופקדות מיד לחשבון הבנק של הרשות.
כך על פי סעיף  193לפקודת העיריות" :כל הכספים השייכים לקופת העיריה ,או המתקבלים
בשבילה ועל חשבונה ישולמו מיד לחשבון העיריה בבנק שהמועצה תקבע באישורו של הממונה".
 .2הכנסות עצמיות – בית שמש
עיריית בית שמש (להלן" :העירייה") מספקת שירותים לכ 120-130 -אלף תושבים.
ההכנסות העצמיות של העירייה הסתכמו בשנת  2017בסך של כ 244-מיליון  ₪אשר היוו כמעט
 49%מכלל הכנסותיה בשנה זו ,מתוכן היוו ההכנסות מגביית ארנונה כמעט  80%וההכנסות
העצמיות מפעילויות ואגרות אחרות הסתכמו בכ 20%-מכלל ההכנסות העצמיות.
במסגרת הפתיח להצעת תקציב העירייה לשנת  2018צויין כי העירייה נמצאת בגירעון תקציבי
ובתהליכי התייעלות וכי "מעבר להכנסות ממשרדי ממשלה ,העירייה צריכה לשפר את ההכנסות
העצמיות בכל אגפי העירייה".
במסגרת דוח הביקורת שערך מבקר העירייה בנושא ביטוחי העירייה בשנת  2017נמצא כי לעירייה
קיים כיסוי ביטוחי בנושא כספי עד לסך  100אלפי  ₪כאשר הפרמיה המשולמת בגינו לשנת 2018
הינו  ₪ 2,992בלבד .יצוין כי על פי דוח הביקורת לא הוגשו כלל תביעות על ידי העירייה בגין נושא
זה.
עיריית בית שמש גובה כספים שונים בגין שירותים שהיא נותנת לתושבים הכוללים אירועי
תרבות ,אג' בניה ,שוק עירוני ,רישוי עסקים וכו' .מסקר שביצעה הביקורת עולה כי ישנם כספים
הנגבים ישירות ע"י המחלקות השונות בעיקר בנושא תרבות וכן כספים הנגבים ע"י הפיקוח
העירוני בגין העמדת דוכנים בשוק העירוני וכו' .אירועי התרבות הנערכים בעיר מנוהלים ע"י
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מספר מחלקות שונות בעירייה כאשר בראשם אגף אירועים ספורט ונוער המנהל את כל האירועים
לציבור הכללי וכן את האירועים והטכסים הרשמיים של העירייה בנוסף .כגון יום הזכרון יום
השואה וכו' .אירועי תרבות תורניים ,מסורתיים וחרדים נערכים ע"י מחלקות ח"ן חרדי ,תרבות
תורנית ומורשת ישראל .מחלקה נוספת העורכת אירועים רבים המיועד לעולים חדשים בעיקר
ליוצאי ברה"מ ואתיופיה היא מחלקת קליטה.
הביקורת ביקשה לבחון את נאותות הטיפול בהכנסות עצמיות בגין אירועי תרבות וכן הכנסות
מגביית כספים ממחלקות הפיקוח העירוני בגין גביית כספי "שוק עירוני" מחלקת וטרינרית
ומחלקת קליטה .לצורך הביקורת נבדקו תהליכי הגבייה והבקרה.
להלן ההכנסות העצמיות של המחלקות הנבדקות בשנים  2017-2018בהתאם לנתוני קופת
העירייה:

שם המחלקה

פיקוח

מחלקת אירועים
באגף סא"ן

2014

תיאור ההכנסה

הכנסות מבעלי דוכנים בשוק המקומי

82,050

2018

56,700

הכנסות מאירועי תרבות מופעים וכו'

קליטה

הכנסות בגין פעילויות המחלקה

69,730

51,355

חן חרדי

טיולים ופעילויות לציבור החרדי

68,005

6,205

משפחתונים

תשלום בגין משפחתונים וביטוח תאונות אישיות

15,649

66,903

תרבות תורנית

הרצאות  ,טיולים ואירועים לציבור הדתי

10,778

36,946

208,278 246,212
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 .3מטרות הביקורת
מטרת הביקורת הינה בחינת נאותות תהליכי העבודה בתחום גביית כספים והבקרה עליהן במס'
מחלקות שונות בעירייה.
 .4מתודולוגיה
לצורך הביקורת נערכו פגישות ושיחות עם:


מנהל אינווונטר ואחראי בקרה על כרטיסי אירועי תרבות -מחלקת רכש



מנהל מחלקת הקליטה;



רכזת אירועים במחלקת הקליטה;



מנהל המחלקה לתרבות תורנית;



ח"ן חרדי;



מנהלת משפחתונים;



רכזות משפחתונים;



מחלקת פיקוח;



וטרינריה;



מנהלת אירועים אגף ספורט ואירועים.

לביקורת נמסרו בין היתר הנתונים הבאים:


שוברי קבלות שהופקו מהקופה;



כרטיסי הנהלת חשבונות;



קבצים ממערכת הקופה;



עלונים המתארים את פעיליות המחלקות;

45

 .2עיקרי הממצאים
 .1בקרה המבוצעת על ידי הרכש
 .2כללי
 .2.1נמצא כי מחלקת קליטה אינה מעבירה למחלקת רכש את הכרטיסים לביצוע בקרה אחר
פעילות תרבות כגון המחלקה.
 .2.2הביקורת בדקה מדגמית את אירוע החנוכה שנערך לילדים בשנת  2017על ידי מחלקת
תרבות תורנית בעירייה ,מהקבלה מיום  3.1.18נתקבל במזומן סך של  ₪ 1,550לסעיף
תקציבי הכנסות ח"ן חרדי .אך כפי שניתן לראות מטופס בדיקת מנהל מחלקת הרכש
שלהלן ,נמכרו  300כרטיסים בעלות של  ₪ 5לכרטיס ובסה"כ  ₪ 1,500אך הופקדו
בקופת העירייה ₪ 1,550
 .2.3יצוין כי טופס הבדיקה אינו כולל פרטים מזהים כמו ,תאריך ,נושא או אילו חשבוניות
נבדקו .כך שבפועל לא ניתן להבדיל כלל בין הטפסים השונים.
 .3הכנסות מפעילות מחלקת חן חרדי
באירוע "מופע חנוכה" נתקבל במזומן סך של  ₪ 1,550אך מטופס בדיקת מנהל מחלקת
הרכש עולה נמכרו  300כרטיסים בעלות של  ₪ 5לכרטיס ובסה"כ  ₪ 1,500אך הופקדו
בקופת העירייה .₪ 1,550
 .3.1לא נמצא במחלקה לוח אירועים הכולל את כלל אירועים המופקים על ידי המחלקה
ואשר מפרט את סך ההוצאות וההכנסות בגין כל אירוע ,קיום לוח כזה היה מאפשר
מעקב ובקרה נאותים יותר אחר האירועים שמקיימת המחלקה ,מספר המשתתפים בכל
אירוע ,ואף היה מאפשר בחינת היקפי ההשתתפות בסוגי האירועים השונים ,תכנון נכון
ומושכל יותר של מספר הפנקסים המודפסים ושל סבירות עלות ההשתתפות הנגבית.
 .3.2נמצאה התאמה בין נושא האירוע (מסע אופניים ,סנפלינג ,פארק הזה"ב) לבין הרישומים
במערכת הקופה – תקין.
 .4הכנסות מפעילות תרבות תורנית
 .4.1לא נמצא במחלקה לוח אירועים הכולל את כלל אירועים המופקים על ידי המחלקה
בתשלום  /בתשלום הכוללים את סך ההוצאות וההכנסות בגין כל אירוע ,לשם בחינת
סבירות מחיר הגבייה.
 .4.2הביקורת מציינת כי בחודשים ינואר ,מרץ ,אפריל ,יוני ,ספטמבר ואוקטובר לא נרשמו
כלל הכנסות בקופה מאירועי תרבות ,זאת בניגוד לדברי מנהל המחלקה אשר תיאור כי
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 .4.3הכנסות מפעילות מחלקת הקליטה
 .4.4בניגוד לרישום ההכנסות המבוצע במחלקות ח"ן חרדי ותרבות תורנית בו מבוצעת בקרה
על ידי מנהל הרכש ,במחלקה קליטה לא מבוצעת כל בקרה אחר שלמות הכנסות
המחלקה והפקדתם בספרי העירייה .רכזת מחלקת קליטה ציינה בפני הביקורת כי לא
הייתה מודעת כי קיימת בקרה עירונית אחר שלמות ההכנסות המתקבלים בגין הכנסות
עצמיות על ידי מנהל הרכש.
 .4.5מבוצע רישום של כלל הפעילויות המחלקה לאורך חודשי השנה ,אך רישום זה אינו כולל
מה היה סך ההכנסות מכל פעילות ,מחיר מכירה לכרטיס ,כמות הכרטיסים שנמכרו
לאירוע ,כך שלא מתאפשרת בקרה יעילה כי אכן בוצע תקבול מלא של כלל ההכנסות
לקופת העירייה.
 .1הכנסות מבעלי דוכני השוק המקומי
 .5.1נמצא כי הפקידה במחלקת הגבייה לא מבצעת בדיקה ביחס לגובה ההכנסות מול רשימת
בעלי הדוכנים שנערכה על ידי הפקח העירוני .כך שבפועל לא ניתן לדעת האם הפקח
העירוני גבה את הכספים מכל בעלי הדוכנים שהוצבו בשוק העירוני באותו היום.
 .5.2נמצא כי לא נמסרים לבעלי הדוכנים קבלה בגין התשלום שגובה.
 .5.3בניגוד לרישום ההכנסות המבוצע במחלקות ח"ן חרדי ותרבות תורנית בו מבוצעת בקרה
על ידי מנהל הרכש ,במקרה זו לא מבוצעת כל בקרה אחר שלמות הכנסות המחלקה
והפקדתם בספרי העירייה.
 .6הכנסות ממתן חיסוני כלבת


אגרות רישוי לאחזקת כלבים -עפ"י הנתונים בנערכת רשומים כ 2,000-כלבים
כאשר מתוכם כ 50%-כ 1,000-כלבים) אינם מחוסנים ואו לא שילמו אגרות.
לדברי הווטרינרית יש לפחות עוד כ 1,000-כלבים שמוחזקים בבית שמש ואינם
רשומים במערכת.



העדר גביית האגרות בגין  2,000כלבים הרשומים במערכת מוערכת לכדי  300אש"ח
לשנה.



לדברי הווטרינרית העדר מעקב אחר תשלום האגרות ואי שליחת תזכורות לחיסון
נובע מהעדר פונקציה של פקידה במחלקה שתבצע זאת .נכון למועד זה הדבר נעשה
ע"י הווטרינרית באופן רנדומלי.
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 .3פירוט הממצאים
 .1נהלים
נוהל הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו ,מנוהל תחת שיטה לבקרת
שינויים ומתאר ,מגדיר או מתעד עקרונות ,מדיניות ,תפקידים ,או פעילויות ותהליכי תכנון ,תפעול
ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה ,שיטה או מבנה ארגוני.
מטרת כתיבת נהלים הינה תיעוד שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה
אחידה ,המאפשרת הדרכה ,אכיפה ופיקוח ,לרבות הגדרת אחריות וסמכות .הנהלים יוצרים שפה
משותפת לכלל המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה.
נוהל כולל בדרך כלל מבנה אחיד ,מספר נוהל ,תאריך עדכון ומספר מהדורה על מנת שניתן יהיה
לעקוב אחר שינויים המבוצעים בו ומועדם .נוהל תקין אמור לכלול חמישה או שישה פרקים
הכוללים בדרך כלל את הנושאים הבאים:
-

מטרה  -בפרק זה תוגדר המטרה לשמה נכתב הנוהל .זוהי מטרת קיומו של הנוהל ,לא מטרת
הפעילות אליה הוא מתייחס.
מסמכים ישימים  -פירוט מסמכים עליהם הנוהל נשען באופן ישיר ,כגון חוקי המדינה,
תקנות ,צווים ,תקנים או נהלים אחרים.

-

הגדרות  -הגדרת מונחים שיש להם משמעות מיוחדת בנוהל.
שיטה -זהו גוף הנוהל ,והפרק הארוך ביותר בו .כאן מפורטת השיטה או מוגדר התהליך,
רשומים האחראים לביצוע הפעילויות ,לוחות זמנים וגורמים לדיווח.
אחריות – פירוט בעלי התפקידים האחראים לביצוע הוראות הנוהל.
נספחים – טפסים המשמשים לקיום הוראות הנוהל.

-

-

.1נהל הנהוג בעירייה
בעבר עד לפני כשלוש שנים לערך כרטיסים לאירועי תרבות נמכרו ע"י המחלקות השונות,
המארגנים את האירועים ,באופן ישיר לתושבים .הכספים היו מופקדים בקופת העירייה ע"י
המחלקות בצירוף קבלה אחת המסכמת את כל סה"כ הכספים שנגבו וכרטיסים שנמכרו בגינם.
לדעת הביקורת נוהל זה אשר היה נהוג בעירייה אינו עומד בכללי בקרה נאותים ובסיסיים
הקובעות והמחייבות "הפרדת רשויות" בין הפונקציות השונות המעורבות בכל תהליך הפקת
האירוע ומכירת הכרטיסים ,גביית הכספים ,ובקרה על כניסה לאירועים.
לאור הבעייתיות בנוהל שהיה נהוג אז הנוגד את העקרון של הפרדת תפקידים כאמור והחשיפה
לאי סדרים וטעויות ,כינס גזבר העירייה ישיבה בנושא נוהל מכירת כרטיסים לאירועים ולכל
נושא גבייה כספים ע"י המחלקות השונות ובכללם בפיקוח העירוני.
בישיבה זו הנחה וביקש כי על המחלקות השונות להיערך לכך שכל הכרטיסים לאירועי התרבות
לא ימכרו ישירות על ידם אלא באמצעות אתר האינטרנט העירוני או גורם אחר שיקבע וכן ביקש
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ממחלקת הנהלת חשבונות לא לספק יותר פנקסי קבלות כלליות שהיו מוגשות לקופה הראשית
ע"י המחלקות.
עוד הנחה גזבר העירייה כי עד למעבר למכירת כרטיסים באמצעות האינטרנט או גורם אחר
בעירייה כגון קופה מחלקת מיסים" כל הכרטיסים של אירועי התרבות יונפקו באמצעות שוברי
כרטיסים מודפסים שיונפקו ע"י מחלקת רכש עפ"י בקשת המחלקות כאשר בכל כרטיס יופיע מס'
רץ מוטבע על גביו ,שם המופע/אירוע וכן ספח המוצמד לכרטיס לשם בקרה על מספר הכרטיסים
הנמכר.
כמו כן הוחלט כי לאחר כל אירוע ולפני הפקדת הכספים שנגבו בגין האירוע יועברו הסיכומים
והכספים לבקרה ואישור ע"י מחלקת רכש שתבדוק האם הכרטיסים שנמכרו תואמים את
הכספים שנגבו וכן בדיקה של הכרטיסים הנותרים שלא נמכרו.
הביקורת בדקה ומצאה כי המחלקות השונות למעט מחלקת מורשת ישראל עדיין ממשיכות בנוהל
הנהוג בעבר ולמכור את הכרטיסים בעצמם ובמזומן.
הביקורת מ ציינת לשבח את מחלקת מורשת ישראל המוכרת היום לאחר ביצוע פיילוט ראשון את
כל הכרטיסים למופעים השונים באמצעות תכנה של חברת אוטומציה שבה מופיעים שם
האירוע/מופע ,מספר מכרטיסים מקסימלי ומחיר כרטיס שנקבע ע"י העירייה.
התכנה מציגה בכל רגע נתון את מספר הכרטיסים הנותרים ,סה"כ סכום שנגבה ,שם רוכשי
הכרטיסים וכן מנפיקה קבלה וכרטיס כניסה לאירוע וכו'.
הביקורת מבקשת לציין כי היא מודעת לבעייתיות של מכירת כרטיסים באמצעות האינטרנט
לציבור שלא נגיש למדיה והאינטרנט כדוגמת ציבור הקשישים והמגזר החרדי.
עם זאת הביקורת מבקשת להעיר כי מצב זה של מכירת כרטיסים ללא הפרדת רשויות ובקרה
נאותה אינה יכולה להימשך ודורשת פתרון מקובל אחר .עוד הביקורת מבקשת לציין כי היא לא
רואה בעייתיות במכירת כרטיסים למופעים הכלליים לציבור הכללי שרובו נגיש למדיה ולאתר
האינטרנט .הנושא מקבל משנה תוקף לאור הנסיון שיש לעירייה עם מכירת כרטיסים במחלקת
מורשת ישראל.
המלצת הביקורת:
על העירייה לצמצם ככל האפשר את המצב מצב בו מוטלים על עובד יחיד מספר תפקידים
המהווים תתי שלבים בתהליך יחיד ,כך שהעובד מבצע למעשה את שרשרת הפעולות ומתפעל את
התהליך ,מבלי שקיים גורם המבקר את עבודתו ומיוחד כאשר הגבייה מתבצעת במזומן
הביקורת ממליצה כי העירייה תיתן אפשרות שכל האירועים ימכרו באמצעות האינטרנט העירוני
וכן יש לבדוק אפשרות למכירת כרטיסים באמצעות נקודות מכירה דיגיטלים שימוקמו בעיר
בחנויות מסויימות או במקומות שהעירייה תחליט עליהם.
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גם אם העירייה תחליט שכרטיסים לאירועים השונים ימכרו באמצעות האינטרנט העירוני .יש
לדאוג להפרדת תפקידים בין מוכר הכרטיסים לבין מנהל האירוע וכו'.
 .1נמצא כי לעירייה אין נהלים כתובים ומסודרים המנחים את המחלקות השונות כיצד יש
לנהוג בכל הנוגע לגביית ההכנסות העצמיות ,ואשר מסדירים את תהליכי גביית כספים בגין
השתתפות בפעילויות עירוניות ובכלל זאת למשל:


סכומי ההשתתפות בפעילויות ואופן קביעתם,



תהליך הזמנת והנפקת השוברים לאירועים,



מי הגורמים המורשים לבצע גבייה,



היכן וכיצד יש לשמור את התקבולים,



אילו בקרות יש לקיים ועל ידי אילו גורמים ובכלל זאת:
 oקיום התאמה מלאה בין ספחי הכרטיסים להפקדות בקופה
 oהתייחסות למועדי ההפקדה בקופת העירייה
 oשיוך ההכנסות לסעיף התקציבי המתאים לכל מחלקה
 oבחינת קיום הליך סגירת מופע – התאמה בין ספחי הכרטיסים ,אופן התקבול,
הפקדה בקופה /תשלומים באשראי.

 .2כתוצאה מאי קיום נוהל מנחה ומסודר לכלל המחלקות קיים שונה מהותי בתהליכי העבודה
של המחלקות השונות שנבדקו:


באופן הגבייה – רק בחלק מהמחלקות נעשה שימוש בפנקסי שוברים מודפסים.



בשמירת הכספים – נמצא כי בכלל מחלקות העירייה ,למעט מחלקת הקליטה ,אין
כספת לצורך שמירת התקבולים .להלן תמונה של הכספת הממוקמת במחלקת
הקליטה ,כך שתקבולי המזומנים נשמרים במגירות הגורמים האחראים לנושא ,דבר
הגורם לסיכון ממשי לגניבת מזומנים השייכים לקופת העירייה.
להלן צילום השימוש בכספת שעושה מחלקת הקליטה בעירייה.
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בבקרה -הבקרה המתקיימת אחר גביית ההכנסות שונה ממחלקה למחלקה .כך
למשל בעוד שמחלקת חן חרדי ותרבות תורנית מבוקרות על ידי הרכש מחלקות
הקליטה ומחלקות אחרות אינה מעבירה הנתונים לבקרה.

 .2קיום בקרה על ידי מחלקת הרכש
בהתאם להנחיית הגזבר כאמור תהליך העבודה הוא כי הרכש יערוך בקרה אחר התקבולים
המתקבלים מהמחלקות המבוקרות ,באמצעות התאמה בין המזומנים אשר הופקדו בקופת
העירייה ,לבין כמות הכרטיסים אשר נמכרו לאירוע.
הבקרה המבוצעת על ידי הרכש מתקיימת באמצעות טופס ייעודי הכולל בין היתר את הנתונים
הבאים:


שם המחלקה



סוג האירוע



כמות כרטיסים



מחיר



כמות כרטיסים שהוחזרו



סה"כ הופקדו בקופת העיריה.

להלן דוגמא לטופס הבקרה:

51

הביקורת שעורכת הרכש לתקבולי המזומן מהמחלקות השונות אמורה לאתר מקרים בהם כמות
הכרטיסים ומחירם אינם תואמים לסך שהופקד בקופת העירייה.
ממצאים
 .1נמצא כי לא מועברים למנהל הרכש טופסי כרטיסים לשם בקרה אחר פעילות מחלקת קליטה
יצוין כי טופס הבדיקה של הרכש אינו כולל פרטים מזהים כמו ,תאריך ,נושא או אילו
חשבוניות נבדקו .כך שבפועל לא ניתן להבדיל כלל בין הטפסים השונים.
 .2ככלל נמצאו התאמות בין כמות הכרטיסים שנמכרו לבין ההכנסות שהופקדו בפועל.
הביקורת מעירה וזאת מבלי להטיל דופי בעובד זה או אחר ,כי כל עוד התשלומים מבוצעים
במזומן למחלקות השונות ועל אף הבקרה המבוצעת ע"י מחלקת רכש ,גביה במזומן ע"י
המחלקות מהווה סיכון כספי לעירייה ומכשול לעוסקים המלאכה.
 .3עוד מצאה הביקורת כי ניתן לראות בבירור שהדיווחים לא תמיד מלאים ואינם כוללים את
כלל הפרטים הנדרשים בטופס הבקרה.
 .4אגף ספורט ואירועים
אגף ספורט ואירועים הוא האגף האחראי באופן רשמי על כל האירועים הנערכים בעירייה
כולל טכסים בימים מיוחדים כגון ימי זכרון ,יום השואה ,עצמאות וכו' .האגף אמור לתת
תמיכה טכנית ומקצועית לשאר האגפים והמחלקות העורכים אירועים בתוך העירייה
לתושבים בהתאם למגזרים השונים.
הופעות ואירועים מנוהלים ע"י ממונה אירועים וע"י עובדת האגף האחראי בין היתר על
מכירת הכרטיסים לאירועים .וזאת בניהולו ואחריותו ומעורבותו הישירה של מנהל האגף.
נמצא כי בפועל המחלקות השונות המנהלות את האירועים הכוללות את מחלקת מורשת
ישראל ,תרבות תורנית  ,ח"ן חרדי ,העצמת נשים ,מנהלות את האירועים באופן כמעט נפרד
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מאגף סא"ן ללא תמיכה מהאגף לגבי תמיכה טכנית של האירועים כגון התקשרות עם חברות
הגברה ,הקמת במות ,התקשרות עם חברות זיקוקים (ביום העצמאות) ,שכירת כסאות
בהתאם לצורך ,תיאום עם המשטרה ,כיבוי אש וכו'.
הביקורת מעירה כי גם אם יש החלטה על מדיניות העירייה הקובעת כי כל מחלקה תנהל את
האירועים שלה באופן עצמאי הרי שראוי כי כל ההתקשרויות עם הגופים והחברות
"התומכות מופעים ואירועים" יעשה במרוכז ובתיאום עם אגף סא"ן שאמור להיות הגוף
המקצועי בנושא דבר אשר יחסוך משאבים וזמן בנושא.
על אגף סא"ן להוביל מהלך ופרסום נוהל ליישום תיאום עם המחלקות השונות כמו כן לפרסם
מכרזי מסגרת לנושאים השונים ובעיקר לנושא התקשרות עם חברת הגברה קבועה למשך
תקופה שתקבע על ידי העירייה.
הביקורת בחנה את תהליך רכישת כרטיסים לאירועים באגף סא"ן הפקדה ובקרה על גבייה
והפקדת הכספים בעירייה להלן תרשים התהליך:

הזמנת פנקסי שוברים

מכירת הכרטיסים כנגד מזומן בלבד

הפקדה בקופת העירייה

מסירת הפנקסים ודפי ההפקדה למנהל מחלקת רכש

מנהל מחלקת רכש בודק את התאמת הנתונים

 .3מכירת כרטיסים כאמור לעיל עדיין נעשית ע"י האגף ישירות לתושבים באופן שכל תושב
שמעוניין לרכוש כרטיס למופעים אמור לגשת למשרד האגף וזאת על אף החלטה עקרונית
שיש לעבור למכירת כרטיסים באופן מכוון.
 .4הביקורת מבקשת להעיר כאמור לעיל כי על אגף האירועים להוביל את השינוי וקביעת נהלים
בכל נושא האירועים הנערכים בעיר ובכללם מעבר למכירת כרטיסים באופן מכוון ופתרונות
נוספים לאלו שאינם נגישים לעולם הדגיטל.
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 .3הביקורת בדקה את נאותות הטיפול בגביית כספים מאירועי תרבות וכן הכנסות מגביית
כספים ממחלקת אירועים והבקרה הנערכת ע"י מחלקת והנושא נמצא תקין היתה התאמה
בין הכרטיסים לבין הכספים שהופקדו וכן נמצאה בקרה של מחלקת רכש על שוברי הפנקסים
והספחים שנמסרו לבדיקה.
התייחסות אגף סא"ן-
כאגף מקצועי הנותן מענה למחלקות תרבות -נושא זה הועלה לדיון בהנהגת העיר .הן בהיבט של
חיסכון בעלויות והן בהיבט של התייעלות האירועים .לגבי מכרזי מסגרת עם ספקים קבועים,
יכול מאוד להיות שאנחנו צריכים לצאת בנוהל לקראת שנת העבודה הבאה .הייתי רוצה לשמוע
התנגדויות (אם קיימות) לפעילות מסוג זה .ברור לי שיכולה להיווצר בעיה במיוחד בתקופות
אינטנסיביות (כמו למשל יום הזיכרון/העצמאות).
מכירה מקוונת -אין ספק שעלינו לעבור למכירה מקוונת עם מתן מענה לתושבים אשר עדיין
מעוניינים לבצע רכישות מול גורם אנושי .חייב לציין שהעדיפות שלי היא לא למכור כרטיסים
כלל! הדברים אמורים למקרים שאנו מחויבים לכך.
מחלקת ח"ן חרדי
המחלקה לחברה ונוער חרדי (להלן" :חן חרדי") באגף החינוך מפעילה אירועי תרבות בשעות
הפנאי לציבור החרדי תושבי העיר .במהלך השנה נערכים אירועים רבים בהתאם לתקופות
השנה אשר מתקיימים במתנ"סים ובאולמות ברחבי העיר ובכללם:


שמחות בית השואבה מרכזיות ברחבי השכונות,



מופעים והצגות לנשים ילדים ונוער בראשי חודשים,



מסיבות חנוכה מרכזיות.



מסיבות פורים מרכזיות,



מופעים הצגות בימי חוה"מ ובימי החופשות,



ימי פעילות והפנינג מתנפחים ומתקני שעשועים לכלל תושבי העיר במספר מוקדים ברחבי
השכונות.



בימי החופשות אב ,ניסן ותשרי ,מסיבות ל"ג בעומר ,אירועים תורניים לקראת חג מתן
תורה.



נסיעות וטיולים מאורגנים לכלל התושבים להכרת הארץ וביקור באתרים חשובים
ליהדות,
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הנפקת ברכונים ושירונים לאירועים מיוחדים בתקופות השנה.

להלן הכנסות המחלקה בשנים  2017-2018מפעילויות המתקיימות עבור הציבור החרדי
ברחבי העיר:

הכנסות עצמיות ב – ₪

שנת 2014

שנת 2018

68,005

6,205

הערה :מנהלת החן החרדי מסרה לביקורת בתגובה לקיטון בהכנסות המחלקה – "כי מרבית
הכנסות המחלקה נרשמו למתנ"ס העירוני ולא בעירייה בשנת ."2018
יצוין כי התשלום לאירועי תרבות המופקים על ידי המחלקה עומד בדרך כלל על סך של 10 - 5
 ₪להשתתפות .להלן תרשים תהליך העבודה בכל הנוגע לגביית כספים בגין השתתפויות
בפעילויות המחלקה:

הזמנת פנקסי שוברים

מכירת הכרטיסים כנגד מזומן בלבד

הפקדה בקופת העירייה

מסירת הפנקסים ודפי ההפקדה למנהל מחלקת רכש

מנהל מחלקת רכש בודק את התאמת הנתונים
להלן תיאור כלל ההכנסות כפי שנרשמו במהלך שנת  2018ובחינת קיום גיליון בקרה של
מנהל הרכש וכן קיום ספחי כרטיסים בגינם נרשם גיליון הבקרה:
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תאריך
התקבול

ריש\\ום

סכום
התקבול

תיאור האירוע

פנקס
שוברים

גיליון
בקרה

3/1/18

מופע חנוכה

 1,550



9/4/18

מופע מנגנים

 370



9/4/18

יונתן בנות

 745



9/4/18

הצגה – יונתן בנים

 735



9/4/18

זהירות בדרכים

 595



19/8/18

מסע אופניים

 460



19/8/18

סנפלינג

 250



19/8/18

פארק הזה"ב

 1,500



סה"כ

6,205

ממצאים
כך למשל ניתן לראות כי באירוע "מופע חנוכה" נתקבל במזומן סך של  ₪ 1,550אך מטופס
בדיקת מנהל מחלקת הרכש עולה נמכרו  300כרטיסים בעלות של  ₪ 5לכרטיס ובסה"כ 1,500
 ₪אך הופקדו בקופת העירייה .₪ 1,550
 )1לא נמצא במחלקה לוח אירועים הכולל את כלל אירועים המופקים על ידי המחלקה ואשר
מפרט את סך ההוצאות וההכנסות בגין כל אירוע ,קיום לוח כזה היה מאפשר מעקב ובקרה
נאותים יותר אחר האירועים שמקיימת המחלקה ,מספר המשתתפים בכל אירוע ,ואף היה
מאפשר בחינת היקפי ההשתתפות בסוגי האירועים השונים ,תכנון נכון ומושכל יותר של
מספר הפנקסים המודפסים ושל סבירות עלות ההשתתפות הנגבית.
 )2נמצאה התאמה בין נושא האירוע לבין הרישומים במערכת הקופה – תקין.
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 .4מחלקת תרבות תורנית
פעילות המחלקה לכלל הציבור במעוניין לצרוך תרבות תורנית
במסגרות מגוונות בתי כנסת ,סיוע לארגונים ,פעילות בשיתוף ארגונים עירוניים

על

סוגיה

מטרת המחלקה היא לתת שירות בתחומי דת ותרבות בעיר בית שמש .כך שבין פעולותיה ניתן
למצוא:


כנסים תורניים לחיזוק המורשת בעיר,



עצרות מתן תורה,



עצרות תשובה בחודש אלול,



ערבי שירה בהשתתפות זמרים ,פייטנים וחזנים,



נסיעות מוזלות לקברות צדיקים,



חוג הכנה לבר מצווה



ימי כיף למשפחות,



תחרויות בנושאים תורניים ועוד פעילויות רבות.

להלן תרשים המתאר תהליך גביית ההכנסות העצמיות מהשתתפות בפעילויות המאורגנות על ידי
המחלקה:

הזמנת פנקסי שוברים
מכירת הכרטיסים כנגד מזומן בלבד
הפקדה בקופת העירייה
מסירת הפנקסים ודפי ההפקדה למנהל
מחלקת רכש
מנהל מחלקת רכש בודק את התאמת
הנתונים

להלן הכנסות המחלקה בשנים  2017-2018מפעילויות המתקיימות עבור הציבור החרדי
ברחבי העיר:
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הכנסות עצמיות ב – ₪

שנת 2014

שנת 2018

10,778

36,946

להלן הכנסות העירייה בגין אירועי המחלקה לשנת :2018

חודש

מס' הפקדות

סכום הפקדה

פברואר

1

2,520

מאי

2

2,000

יולי

35

5,970

אוגוסט

5

19,526

דצמבר

2

6,930

סה"כ תקבולים

36,946

להלן פירוט של מספר הפקדות עיקריות בתקופה המבוקרת כפי שנרשמו במערכת
הקופה:

תאריך קליטה

שם משלם

סכום קבלה

09/08/2018

מנהל תרבות תורנית

14,906

08/08/2018

מנהל תרבות תורנית

3,360
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26/02/2018

מנהל תרבות תורנית

2,520

28/05/2018

עמותת חכמת חיים ב"ש

1,000

09/08/2018

מנהל תרבות תורנית

600

ממצאים
 )1לא נמצא במחלקה לוח אירועים הכולל את כלל אירועים המופקים על ידי המחלקה
ואשר מפרט את סך ההוצאות וההכנסות בגין כל אירוע ,קיום לוח כזה היה מאפשר
מעקב ובקרה נאותים יותר אחר האירועים שמקיימת המחלקה ,מספר המשתתפים בכל
אירוע ,ואף היה מאפשר בחינת היקפי ההשתתפות בסוגי האירועים השונים ,תכנון נכון
 )2הביקורת קיבלה את פנקסי השוברים של אירוע "נס הרים" שהתקיים על ידי מחלקת
תרבות תורנית .מבדיקת הפנקסים עולים הממצאים שלהלן:
בטופס בדיקת מנהל מחלקת הרכש נכתב ואושר בחתימתו כי נמכרו  1,000כרטיסים הביקורת
מצאה כי נמכרו בסה"כ  – 1,000נמצא תקין ותואם.
 )3הביקורת בדקה את השוברים של אירוע נוסף "נסיעה לקברי צדיקים בצפון" ,מבדיקת
הפנקסים עולה כדלהלן :המחלקה הוציאה  4פנקסים כאשר כל פנקס כולל  25כרטיסים
שכל אחד נמכר תמורת סך של  .₪ 50המחלקה מכרה  46כרטיסים בעלות כוללת של
 ₪ 2,300אשר תואם את בדיקת מנהל הרכש.
 .1מחלקת הקליטה
המחלקה מספקת סיוע לעולים הנקלטים בעיר מרגע הגעתם ,לרבות תיאום וגישור בין המשרדים
השונים כגון :משרדי העירייה ,בריאות ,חינוך ,רווחה ,ארגונים וולונטריים ,קופות חולים ,ביטוח
לאומי ,משרד הפנים ,אולפנים ללימוד השפה העברית ,מסגרות חינוכיות ומרכזים קהילתיים.
המחלקה מארגנת אירועים לחוגי שחמט והרצאות ומופעים לעולים חדשים מחבר העמים וצרפת.
אירועים אלו מתקיימים במתנ"ס ,באודיטוריום ,באשכול הפיס וברמת בית שמש במתנ"ס גוונים
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רכז/ת האירועים
מארגנת אירוע

פנייה טלפונית /
וצאפ לכלל העולים
ברחבי העיר

פרסום בעיתונות
בשפות שונות

התקבולים נשמרים
בכספת

התושבים משלמים
אצל רכז/ת
האירועים בגין
הכרטיסים  /במהלך
האירוע עצמו

רכז/ת אירועים פונה
למנהל הרכש
להנפקת פנקסים

רכזת האירועים
מפקידה את
התקבולים בקופת
העירייה

הפקת קבלה

להלן פירוט הכנסות המחלקה לאורך התקופה המבוקרת:

חודש

מס הפקדות

סכום הפקדה

1

4

2,820

2

2

3,095

3

3

4,080

4

2

3,895

5

63

40,115

6

24

15,435

7

18

4,045

8

6
60

2,650

חודש

מס הפקדות

סכום הפקדה

9

6

1,950

10

7

6,045

11

2

165

סה"כ הפקדות

84,291

ממצאים
 )1בניגוד לרישום ההכנסות המבוצע במחלקות ח"ן חרדי ותרבות תורנית בו מבוצעת בקרה על
ידי הרכש ,במחלקה קליטה לא מבוצעת בקרה ע"י הרכש אחר שלמות הכנסות המחלקה
והפקדתם בספרי העירייה .רכזת המחלקה ציינה בפני הביקורת כי לא הייתה מודעת על
קיומה של בקרה עירונית אחר שלמות ההכנסות המתקבלים בגין הכנסות עצמיות על הרכש.
 )2מחלקת קליטה מבצעת מבצע רישום של כלל הפעילויות המחלקה לאורך חודשי השנה ,אך
רישום זה אינו כולל מה היה סך ההכנסות מכל פעילות ,מחיר מכירה לכרטיס ,כמות
הכרטיסים שנמכרו לאירוע ,כך שלא מתאפשרת בקרה יעילה כי אכן בוצע תקבול מלא של
כלל ההכנסות לקופת העירייה.
 .6מחלקת פיקוח עירוני
המחלקה מבצעת אכיפה בנושאים :גרירת רכבים ,חניה ,שילוט וגבייה מבעלי דוכנים בשוק
העירוני .הביקורת ביקשה לבחון את אופן הבקרה אחר תקבולים המבוצעים אחר הגבייה מדוכני
השוק העירוני בלבד.
להלן תיאור תהליך הגבייה מבעלי דוכנים בשוק העירוני :
הפיקוח בשוק העירוני מתקיים אחת לשבוע וממוקם בשדרות בן זאב בעיר .בעלי דוכנים
המציבים דוכן למכירה בשטח השוק מחויבים לשלם לעירייה סך חד פעמי (כל שבוע) של .₪ 100
בין החודשים ינואר -ספטמבר  2018הפקח העירוני האחראי על הגבייה בשוק היה גובה מבעלי
הדוכנים את התשלום בגין העמדת דוכן בשטח השוק ומוסר להם בתמורה שובר קבלה מתוך
פנקס שוברים ייעודי.
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החל מחודש אוקטובר  2018אופן רישום ההכנסות על ידי הפקחים העירוניים מבוצע על גבי דף
חלק הכולל שם ,מספר ת.ז וסכום הגבייה של בעלי הדוכנים בלבד.
בסיום הסיור ,מעביר הפקח העירוני את הדף והכסף שנגבה לפקידה במחלקת הגבייה לשם הפקת
קבלה.
ביום  17.1.19בשעה  16:00ביקרה הביקורת בשוק העירוני ,באותו מועד פעלו בשטח השוק כ10 -
דוכנים בלבד.
להלן פירוט הכנסות המחלקה לאורך התקופה המבוקרת

מס' הפקדות

חודש

סכום הפקדה

1

52

5,500

4

118

12,800

7

135

13,550

9

72

7,200

10

66

6,600

45,650

ממצאים
ניהול ואישור להצבת דוכנים בשוק הכוללת את גביית הכספים ,הפקדת הכספים אישור נעשה ע"י
אותו עובד(פקח עירוני) ,תהליך לקוי הנוגד את עקרון הפרדת התפקידים והסמכויות ,עקרון
המונע (מבלי כמובן לפגוע בעובד זה או אחר) אי-סדרים ומצמצם את החשיפה לסיכונים.
 )1עוד נמצא כי לא נמסרים לבעלי הדוכנים קבלה בגין התשלום שגובה.
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 )2בניגוד לרישום ההכנסות המבוצע במחלקות ח"ן חרדי ותרבות תורנית בו מבוצעת בקרה על
ידי מנהל ההרכש ,במקרה זו לא מבוצעת כל בקרה אחר שלמות הכנסות המחלקה והפקדתם
בספרי העירייה.
 )3הביקורת ביצעה סיור ביום ה –  7למרץ  2019בו נצפו  11בעלי דוכנים בשעה  ,16:00מבדיקת
דוח שוברים שהופק ממערכת הקופה ,נמצאו הכנסות עבור  11בעלי הדוכנים בסך  ₪ 100כל
אחד – תקין.
 )4המלצה הביקורת
יש להסדיר את נושא ניהול השוק כך שכל אדם המעוניין להציב דוכנים בשוק יעשה זאת מול
מחלקת רישוי עסקים בעירייה ואישור להצבת הדוכנים ינתן ע"י מחלקת רישוי עסקים רק
לאחר תשלום באגף הגביה (לתקופה קבועה) או באמצעות האתר העירוני .תפקיד הפיקוח
העירןני יסתכם בפיקוח על השוק והמצאות אישור מהעירייה על תשלום ואישור רישוי
עסקים על הצבת דוכן בלבד.

 .4מחלקה וטרינרית
המח לקה הוטרינרית הינה מחלקה שבראשה עומדת מנהלת המחלקה שהינה הוטרינרית
העירונית וכן עובד העוסק בפיקוח שוטף ,בעיקר לתפיסת כלבים משוטטים.
פעילותה המרכזית של המחלקה הינה מניעת כלבת ,אחזקת כלבים ברשיון מתוקף פקודת הכלבת
והחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים והתקנות.
אחד ה תנאים לקבלת רשיון לאחזקת כלב הוא תשלום האגרות לעירייה האגרה היא מ ₪ 51 -עד
 ₪ 372בהתאם לגיל הכלב והאם הוא מעוקר.
בשנת  2016ב 2017 -הכנסות המחלקה על פי קובץ שהופק ממערכת ניהול החיסונים היו כ100-
אש"ח ובשנת  2018נאמדו בסך של  130אש"ח עליה של כ 30%-הנובעת מהכנסה של מערכת
לניהול מחלקה המאפשרת לווטרינר הפרטי לשלם את הכסף של האגרות ישירות באמצעות
תשלום מקוון באינטרנט כנדרש בחוק
הכנסות נוספות של המחלקה מגיעות ממרכז השלטון המקומי עבור בדיקות משנה של מוצרים
מהחי המסתכמות בכ 420-אש"ח לשנת .2018
ממצאים
 אגרות רישוי לאחזקת כלבים -עפ"י הנתונים בנערכת רשומים כ 2,000-כלבים כאשר
מתוכם כ 50%-כ 1,000-כלבים) אינם מחוסנים ואו לא שילמו אגרות .לדברי הווטרינרית
יש לפחות עוד כ 1,000-כלבים שמוחזקים בבית שמש ואינם רשומים במערכת.
 העדר גביית האגרות בגין  2,000כלבים הרשומים במערכת היא כ 300-אש"ח לשנה.
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 הביקורת מציינת כי האגרות שלא שולמו מעל שנה מיום החיסון אינן ניתנים לגביה וחיוב
בתיק תושב בנוסף לאובדן הכנסות לעירייה המהווה כסיכון כספי נוצר מצב שחלק
מהכלבים מוחזקים ללא רשיון וללא חיסון דבר המסכם את שלום ובריאות הציבור.
 העדר מעקב אחר תשלום האגרות ואי שליחת תזכורות לחיסון נובע מהעדר פונקציה של
פקידה במחלקה שתבצע זאת .נכון למועד זה הדבר נעשה ע"י הווטרינרית באופן רנדומלי.
 חלק מאמצעי האכיפה של המחלקה הווטרינרית היא הטלת קנסות בגין שוטטות ,
אחזקת כלב ללא רשיון ,הרבעת כלבים מסוכנים עיול עם כלב מגזע מסוכן ללא זמם פה
אי חיסון וכו'.
 לדברי הווטרינרית העירונית לא ניתן לאכוף באמצעות חוקי העזר הקיימים נושא אחזקת
הכלבים למעט קנס בסך  ₪ 430בגין עבירת שוטטות ויש צורך בהחלת חוק העבירות
המנהליות לצורך אכיפת יתר העבירות.
 קנסות בגין עבירת שוטטות ניתנים ע"י המחלקה הווטרינרית באמצעות מסופון אשר
אשר עוברים למחלקת הגביה למעקב ובקרה .נמצא כי אין טיפול ומעקב אחר הקנס ע"י
מחלקת הגביה לאחר הטלתו כדוגמת קנסות הניתנים ע"י הפיקוח העירוני למרות
שהקנסות ניתנים ע"י אותה מערכת.
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דוח ביקורת בנושא
ליווי הסעות
למוסדות חינוך
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מבוא
הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם
אין בית ספר המתאים לזרם החינוך המיועד לתלמיד ,או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם.
ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך זה .הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים
מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום ,תוך הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות
החינוך השונים ושמירה על שילוב חברתי – אינטגרציה.
מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר ,בעיקר ביישובים קטנים ,שמספר התלמידים
בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום מהיבטים פדגוגיים וכלכליים .מערכת
ההיסעים גם נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי הלקויות
השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים
על צרכיהם הייחודיים.
המקור החוקי
להלן הרגולציה העיקרית הקיימת בנושא הסעת תלמידים:
א.

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד( – 1994-להלן" :חוק הסעות
תלמידים") הקובע את זכאותו של ילד עם מוגבלות להסעה ממקום מגוריו למוסד הלימוד בו
הוא משובץ ואת חובתה של הרשות המקומית לדאוג להסעה.

ב.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר " – 3.3-6הסעות תלמידים" ועובדי הוראה למוסדות חינוך
רשמיים" – (להלן" :חוזר המנכ"ל") הקובע את הזכאות ,הכללים וההנחיות לביצוע הסעות
תלמידים למוסדות חינוך הרגיל והחינוך המיוחד.

ג.

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים ומבחנים לזכאות להסעה
ולליווי) ,התשנ"ה –  – 1995המפרטות את הזכות של ילדים ופעוטות להסעה למוסד הלימוד
בו הם משובצים והזכאות לליווי בהסעה על פי הקריטריונים.

ד.

חוק חינוך מיוחד ,התשמ"ח – ( – 1988להלן" :חוק חינוך מיוחד") המגדיר את הזכאויות של
ילדי החינוך המיוחד בכל הקשור לרישום והשמה בבתי ספר ייעודיים המתאימים לצרכיהם.

ה.

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) ,התשנ"ה –
 – 1995המגדירות את זכאותם של ילדי החינוך המיוחד לליווי בהסעה למוסד הלימוד וכללים
לגבי זהותם של המלווים.

בהתאם לחוזר המנכ"ל ,נושא הפעלת מערך הסעות תלמידים למוסדות חינוך ביישוב מושת על
הרשות האחראית ,בין היתר ,לאתר את הילדים הזכאים להסעות ,להגדיר את מסלולי קווי
ההסעות ,להתקשר עם חברות ההסעה ,לדאוג להימצאותם של מלווים בהסעות בהם מוסעים
תלמידים זכאים ולפקח על ביצוע ההסעות בפועל ,בהתאם לכללים שנקבעו ועל פי צורכי הילדים
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באופן המיטבי .מערכת ההיסעים אף נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד ,תוך התחשבות
בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידים אלו ללמוד בבתי ספר
העונים על צורכיהם הייחודיים.
על פי הוראות החוק והתקנות 1רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר ילד עם מוגבלות מגיל  3עד גיל
 , 21תדאג להסעתו ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוכי וממנו ,לפי צרכיו ובהתחשב
בסוג המגבלה שלו .במסגרת חובה זו נכללים ילדי החינוך המיוחד שזכאותם להסעה נקבעה על-
ידי ועדת השמה לפי חוק החינוך המיוחד ,2בין אם הושם במוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק
האמור ובין אם הושם במוסד חינוך מוכר אחר לפי אותו חוק .במסגרת וועדות ההשמה 3נקבעת
זכאותם של תלמידי החינוך המיוחד ,בין היתר ,לסוג ההסעה (רכב רגיל ,רכב עם מעלון וכד') וכן
נקבע האם הילד זכאי למלווה צמוד ,בהתאם לסוג הלקות ועל פי קריטריונים קבועים מראש.
בסעיף  2.4לחוזר המנכ"ל נקבע ,בין היתר ,כי:

"א .המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות
בהוצאות ההסעה הוא כמפורט להלן:
 לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל) :מ 2-ק"מ לתלמידים מכיתה ה' ומעלה :מ 3-ק"מ.למען הסר ספק ,המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל.
ב .תלמידי החינוך המיוחד ,החל מכיתות הגן של גילאי  3ועד גיל  ,21הסובלים מהמוגבלויות
המפורטות להלן ,זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר למרחק
תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות
החלים על ילדי החינוך הרגיל".
בסעיף  2לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי),
תשנ"ה( 1995-להלן" :תקנות הסעה בטיחותית") נקבע ,בין היתר ,כי:

" ...
(ג)

ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה:

 1חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד 1994-ותקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות
עם מוגבלות (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) ,התשנ"ה–1995
 2חוק חינוך מיוחד ,התשמ"ח–.1988
 3ועדת ההשמה דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ,בעל לקות משמעותית ,לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף
המסגרות החינוכיות הקיים במסגרת ההולמת את צרכיו
ועדת שיבוץ מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד של
אותה רשות ומשבצת את התלמידים למסגרות החינוך המיוחד על-פי החלטת ועדת ההשמה/הערר.
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ילד חריג כאמור בתקנה (1א)( ,)1שאופיין בוועדת ההשמה כחולה נפש,
()1
כאוטיסט ,כמי שסובל מהפרעות התנהגות קשות ,כבעל פיגור עמוק (סיעודי) ,כבעל
פיגור קשה או כבעל פיגור בינוני;
()2

משותק מוחין או בעל נכות פיסית קשה;

נמצא זכאי לליווי על ידי ועדת חריגים שמינה לענין זה שר החינוך ,התרבות
()3
והספורט".
בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית ,על העירייה לדאוג להסעות מאורגנות לתלמידים הזכאים וכן
לדאוג לעובד עירייה שיהיה מלווה בהסעות בהם ישנו ילד הזכאי לליווי (אלא אם כן ישנו מתנדב
ש אושר לכך בידי ארגון ציבורי) .לצורך כך ,עליה למפות את רשימת התלמידים הזכאים ,מוסדות
החינוך ומערכות הלימודים של התלמידים ולתכנן את המסלולים הנדרשים באופן שייתן מענה
הולם לצורכי התלמידים ,תוך שימת דגש על ביצוע ההסעות באופן שמחד יאפשר מערך הסעות
יעיל ,איסוף כל ל התלמידים בבוקר אל מוסדות הלימוד השונים בזמן ומאידך צמצום כלי הרכב
המשתתפים בהסעות ככל האפשר בכדי לפעול בהתאם לעיקרון היעילות והחיסכון המתחייב
בכספי ציבור.
הריכוז והטיפול בנושא הסעות התלמידים ושיבוץ המלווים בהסעות הינו באחריות מחלקת
החינוך בעירייה .מרכזת ההיסעים במחלקת החינוך אחראית הן על ריכוז התלמידים הזכאים
להסעה וליווי ,הן על עריכת המסלולים והן על בדיקת ואישור החשבונות לתשלום לחברת
ההסעות.
נתונים כלליים
בשנת  2018הועסקו בעירייה  127מלווים מטעם מחלקת החינוך ו 19 -מלווים מטעם מחלקת
הרווחה .להלן עלויות שכר המלווים לחודש דצמבר :2018

מחלקה

עלות שכר בש"ח

חינוך

656,219

רווחה

101,663

סה"כ

414,882
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 .1מטרת הביקורת
א .בדיקה נאותות ניהול ותפעול מערך ליווי ההסעות ,בהתאם לחוקים וההוראות
המחייבות.
ב .ובדיקת הכנסות העירייה מאגרות תלמידי חוץ.
היקף הביקורת
הביקורת התמקדה בעיקר בשילוב המלווים בהסעות ותפקודם ותשלומי שכר למלווים או לקבלן
ההסעות המספק מלווים לעירייה .במסגרת הביקורת בחנו בין היתר ,את נאותות הבקרות,
הפרדת תפקידים ,עריכת מסלולי הסעות ,ניהול מערך המלווים בהסעות ,ועוד.
הביקורת נערכה בין החודשים דצמבר  2018עד מרץ .2019
 .2מתודולוגיית הבדיקה
הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הרלוונטיים:
א.

אחראית ההסעות.

ב.

גזברית מחלקת החינוך.

ג.

אחראי אגרות תלמידי חוץ [להלן" :היועץ"].

ד.

בודקת חשבונות במחלקת הסעות.

בנוסף ,נאספו ונבדקו מסמכים לפי דרישה ובוצע ניתוח של נתונים שהופקו מהמערכות
הממוחשבות של העירייה לתקופה שבין ינואר  2017ועד דצמבר  2018לרבות:
א.

כרטסת הנהלת החשבונות של הוצאות העירייה בגין הסעות שבוצעו על ידי חברת ההסעות.

ב.

כרטסות הנהלת חשבונות בנושא אגרות תלמידי חוץ.

ג.

הסכמי התקשרות עם המסיע וחשבוניות חיוב חודשיות.

ד.

דיווחי הנוכחות של המלווים בהסעות.

ה.

דוחות השכר של המלווים בהסעות.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו אותם נהלי ביקורת שנחשבו
לדרושים בהתאם לנסיבות.
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פרק ב' – תקציר מנהלים
הביקורת ערכה בדיקה בדבר נאותות תהליך העסקת מלווים בהסעות תלמידים למוסדות החינוך
על ידי העירייה ,שיבוץ המלווים ותשלום שכרם.
מהביקורת עולה כי התהליכים בעירייה בכל הקשור לשיבוץ המלווים בהסעות מבוצעים ללא
מערכות מידע יעודיות התומכות בתהליכים ,מסדי הנתונים בדבר התלמידים הזכאים להסעות
ולליווי נמצאים ברשות בעלי התפקידים אך לא באופן מרוכז וזמין ועל כן הביקורת התקשתה
לקבל את הנתונים ולבצע את הבדיקות באופן מלא.
עוד עולה מהבדיקה כי לא מתקיים מערך מובנה של הפרדת תפקידים וסמכויות בין הפונקציות
העוסקות בתהליך שיבוץ המלווים ואישור החשבונות לתשלום ,ולא מתקיימת בקרה צולבת של
עובד אחד על משנהו בכדי למנוע טעויות אנוש .ממצא זה מקבל משנה תוקף לאור העובדה שחלק
מהחשבוניות לתשלום אושרו כשנה לאחר מתן השירות.
על פי מדיניותה העירייה משלבת מלווה בכל הסעה ,גם אם אין בהסעה תלמידים הזכאים לליווי.
בשל העובדה שחסרים נתונים ברורים בדבר התלמידים הזכאים להסעה ולליווי הביקורת חוששת
כי קבלת ההחלטות בדבר הצבת מלווים בכל הסעה התקבלה שלא באופן מושכל וללא בדיקה
קפדנית של המשמעות הכלכלית של מהלך מעין זה.
הביקורת העלתה כי חוסר אחידות בתשלומי נקבע באופן סביר ומושכל הנובע מאופי המסלולים
של ההסעות  ,זמינות ותדירות תחבורה ציבורות המאפשרת יכולת חזרה עצמאית של המלווים.
לביתם.
כמו כן ,הביקורת ערכה בדיקה בדבר נאותות גביית אגרות תלמידי חוץ מרשויות אחרות
שתלמידיהן לומדים במוסדות החינוך בעיר בית שמש.
נמצא כי במשך כשנה לא שימש בעירייה גורם ייעודי שאחראי על הנושא ועל כן העירייה לא פעלה
לאסוף את הנתונים בדבר התלמידים כאמור והרשויות הרלוונטיות אליהן יש לפנות לגביית
האגרות ,וממלא העירייה לא קיבלה את הכספים המגיעים לה.
לקראת סוף השנה ,העירייה מינתה עובד לתפקיד זה אולם העובד חסר ניסיון בתחום וניכר כי הוא
מתקשה לסגור את הפערים שנוצרו ולפעול לגבייה שוטפת של האגרות להן זכאית העירייה.
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פרק ג' – תמצית ממצאים

נושא

סעיף
בדוח

ממצא

המלצה

נהלי עבודה

1.2

בעירייה לא נערכו נהלי עבודה בכתב
ואף לא הוגדרו תהליכי עבודה כתובים
לבעלי התפקידים בעירייה האחראים
על ניהול ותפעול מערך ההיסעים בכלל

מומלץ לפעול לעריכת נהלי עבודה
בכתב לכל התהליכים הרלוונטיים
בנושא מערך ההיסעים ,ובכלל זה
נהלי עבודה לתפעול מערך הליווי

ומערך המלווים בהסעות בפרט

בהסעות.

הפרדת
תפקידים
וסמכויות

1.3

הפרדת התפקידים ושיתוף הפעולה בין
מנהלת מחלקת הסעות לבין בודקת
החשבונות בכל הקשור לניהול מערך
ההיסעים בכלל ושיבוץ המלווים בפרט
אינו מוגדר באופן ברור באופן שיאפשר
חלוקת תפקידים ברורה ובלתי תלויה
בכדי להבטיח תהליך נאות ומבוקר

מומלץ להגדיר באופן ברור את
חלוקת התפקידים בין מנהלת
ובודקת
ההסעות
מחלקת
החשבונות כך שמחד תתקיים
הפרדת תפקידים נאותה בתהליך
ניהול מערך ההיסעים ואישור
ההסעות
לספקי
התשלומים

בתחום ההסעות והליווי.

והמלווים ומאידך תתאפשר בקרה
צולבת של עובדת אחת על רעותה
למניעת טעויות אנוש.

העירייה לא הטמיעה מערכת
ממוחשבת ייעודית לניהול ותפעול
מערך ההיסעים  -המערך מנוהל
ומתופעל בפועל באופן ידני ,באמצעות
גיליונות "אקסל".

מומלץ לפעול להטמעת מערכת
ממוחשבת לניהול וארגון מערך
ההסעות בכלל אשר תסייע בשיבוץ
המלווים בהסעות.

שימוש 1.4
אי
במערכות
ממוחשבות

הנ"ל מהווה חשיפה לטעויות אנוש,
לחילוקי דעות ולחוסר בקרות וחסימות
מתאימות ,מחליש את הבקרה והמעקב
אחר המלווים וההוצאות בהסעות
וחושף את העירייה לטעויות אנוש,
שיבוץ מלווים בהסעות באופן שאינו
מיטבי ואינו מאפשר מעקב אחר
המלווים.
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נושא

סעיף
בדוח

ממצא

המלצה

אופטימיזציה
שיבוץ
של
המלווים

1.5

העירייה משבצת מלווים בכל הסעה,
מבלי לקחת בחשבון את קריטריון
לתלמידים
למלווה
הזכאות
שנמצאים בהסעה.

ככל ומדובר על החלטה של
הנהלת העירייה להסיע את כל
התלמידים בהסעות עם ליווי,
מומלץ להגיש את הנתונים
המלאים בדבר עלות העסקתם של
המלווים לתלמידים שאינם
זכאים טרם קבלת ההחלטה .עם
קבלת ההחלטה ,יש לתעד את
ההחלטה במסגרת פרוטוקול
הישיבה בה התקבלה ולפרט את
הנימוקים לקבלת ההחלטה
כאמור.

אופטימיזציה
שיבוץ
של

1.5

מנהלת מדור הסעות מסרה
לביקורת ,כי הנהלת העירייה
החליטה ,בעבר כי בכל הסעה
תלמידים יהיו מלווים נוכחים ,גם
הסעות בהם אין תלמידים הזכאים
לליווי ,מתוך דאגה לשלומם
ורווחתם של תלמידי העיר.
הביקורת מציינת ,כי לא הוצג מסמך
המעיד על קבלת החלטת הנהלת
העירייה כאמור.
עלות העסקת מלווים לתלמידים
שאינם זכאים לליווי מוערכת בכ-
 ₪ 1,248,000בשנה .העלות חלה על
העירייה באופן מלא ,ללא השתתפות
משרד החינוך.

המלווים

לא קיימים בעירייה נתונים מרוכזים
בדבר כמות התלמידים הזכאים
להסעה ולליווי וכמות התלמידים
שאינם זכאים לליווי ומוסעים
בה סעות עם ליווי.
העדר ריכוז נתונים מחליש את
הבקרה והמעקב אחר מערך
ההיסעים בכלל ושיבוץ וליווי מערך
המלווים בפרט.
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יש לנהל רישום מסודר של
התלמידים המוסעים ,תוך הבחנה
בין תלמידי הזכאים להסעה,
תלמידים הזכאים לליווי וכאלה
שאינם זכאים להסעה או אינם
זכאים לליווי.

נושא

סעיף
בדוח

מיצוי הכנסות 1.6
ממשרד
החינוך

ממצא

המלצה

מספר התלמידים בגינם העירייה
מקבלת השתתפות בעלות המלווים
לשנת הלימודים תשע"ח ירד בכ -
 16.5%ביחס לשנת הלימודים
תשע"ז.

 .1מומלץ לקבוע נוהל עבודה
דיווח
בנושא
מובנה
התלמידים הזכאים לליווי
למשרד החינוך ולוודא כי
הנתונים מועברים במלואם
למשרד החינוך.
 .2עם קבלת הכספים ממשרד
החינוך יש לבצע בקרה כי
הכספים הועברו במלואם
בגין כל התלמידים הזכאים,
לבחון את הפערים ככל
שישנם ולפעול מול משרד
החינוך לקבלת מלוא הכספים
המגיעים לעירייה.

העסקת
מלווים

2.2

ישנם מסלולים בהם המלווים  .1בכדי לעמוד בהנחיות משרד
החינוך מומלץ לבחון אפשרות
מועסקים על ידי חברות ההסעות,
להעסקת המלווים הנוכחיים
המשמעות :למרות בקרה שנעשית ע"י
בהסעות בהעסקה ישירה על ידי
המשכ"ל ייתכנו מצבים בהם לא יהיו
העירייה.
מלווים בהסעות בהם מחויב ליווי ,ללא  .2יש לבצע בקרה אחר ביצוע
ידיעת העירייה,
הליווי באופן שוטף ולבדוק
ולאשר את החשבונות לתשלום
לדעת הביקורת אינו עומד בהנחיות
סמוך ,ככל האפשר ,לסוף
כמעט באופן וודאי מאחר ואין גורם
החודש בגינו דווח החשבון מיד
מוסמך הבודק את כשירותם בהתאם
עם קבלתו בעירייה.
להנחיות הקובעות בין הייתר כי ...

עליהם להיות בעלי יחס חם לילדים
ויכולת ליצור קשר איתם וכו'.....
החשבונות לתקופה  3-12/2018אושרו
בתאריך  ,13.2.19בחלק מהמקרים
קרוב לשנה לאחר מועד ביצוע הליווי.
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נושא

סעיף
בדוח

תשלום שכר 2.3
למלווים

המלצה

ממצא

תקין.
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המלצה

נושא

סעיף
בדוח

ממצא

מלווים
מחליפים

2.5

ממוצע ימי ההיעדרויות בחודש הוא ---
 3ימים ל  165 -מלווים – סה"כ 495
ימי היעדרות .מנגד 9 ,מלווים
מחליפים מספקים כ 235 -ימי עבודה
בלבד.
המשמעות :במצב העניינים הקיים
ישנם כ 260 -ימי היעדרות שנתיים
מגובים
שאינם
מלווים
של
במחליפים מטעם העירייה.
הדבר נובע מהעדר של מס' מלווים
מצומצם שנמצאים בחופשות מחלה
ממושכות.
במטרה להתגבר על המחסור
במלווים מחליפים העירייה מעסיקה
מלווים המועסקים על ידי המסיעים
בעלות סבירה.

אחראי אגרות 3.1
תלמידי חוץ

בין החודשים ינואר עד אוגוסט
 ,2018במשך  8חודשים ,לא שימש
בעירייה עובד ייעודי שאחראי על
אגרות תלמידי חוץ ,והעירייה לא
פעלה במשך כל התקופה לגביית
תשלומי אגרת תלמידי חוץ ולא
אישרה העברה של אגרות תלמידי  .2יש לוודא כי העובד החדש
חוץ לרשויות אחרות.
מסודרת
הנחייה
יקבל
שתאפשר לו לפעול בתחום
נכון למועד הביקורת ,בחודש
אחריותו באופן מיידי עם
 , 11/2018טרם עסק בנושא ההכנסות
כניסתו לתפקיד.
מאגרות תלמידי חוץ וטרם פנה
בדרישות לרשויות האחרות לקבל
את התשלומים המגיעים לעירייה.
 .1מומלץ לפעול לאיתור עובד
מחל יף מבעוד מועד כאשר יש
צפי לעזיבתו של עובד קיים,
במיוחד כאשר מדובר על
עובד שאחראי על הכנסות
העירייה.
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המלצה

נושא

סעיף
בדוח

ממצא

נהלי עבודה

3.2

לא נערכו נהלי עבודה כתובים בנושא יש לערוך נהלי עבודה כתובים
אגרות תלמידי חוץ ולא הוגדרו שיכללו הגדרת תהליכי עבודה
תהליכי העבודה בכתב בכל הקשור ברורים ,שיאפשרו לכל בעל
תפקיד חדש לבצע את תחום
לעבודתו של האחראי לנושא.
אחריותו באופן המיטבי תוך
תלות מינימלית בקודמו לתפקיד.

תהליכי
איסוף נתוני
התלמידים

3.3

מומלץ לפנות למוסדות הלימוד
השונים בבקשה שימלאו את
רשימת התלמידים הלומדים בכל
מוסד ומתגוררים בערים אחרות,
כתנאי להעברת התשלומים
למוסדות.

התהליך איסוף הנתונים בדבר
תלמידים מרשויות אחרות הלומדים
במוסדות החינוך של העירייה ובגינם
זכאית העירייה לאגרת תלמידי חוץ
מבוצע על פי הנתונים במערכת
ה"משבצת" .מסקירת התהליך עולה
כי התהליך ארוך ,מצריך משאבים
רבים מהאחראי וחשוף לטעויות
וחוסר מידע במידה והתלמידים לא
עודכנו באופן מלא במערכת
ה"משבצת".

76

פרק ד'  -פירוט הממצאים
 .1ארגון וניהול
 .1.1כללי
ניהול אפקטיבי של כל תחום ,במיוחד תחום שעלותו מיליוני  ₪בשנה ,כגון תחום ההסעות ,מחייב
נהלי עבודה ברורים ,הכוללים חלוקה ברורה של סמכות ואחריות ,פירוט תהליכי עבודה ותהליכי
בקרה .כמו כן ,רצוי שהמחלקה תיעזר במערכת מידע מתאימה לניהול הנושא.

 .1.2נהלי עבודה
נהלי הארגון הם הכלי שנועד להבטיח תפעול שוטף של העירייה באופן קבוע וידוע מראש ,על פי חוק
ועל פי הכללים המוסכמים ועקרונות המדיניות של העירייה ,רשויות ממשלתיות ובכפוף לכל דין
ואמורים גם להבטיח המשכיות אחידה של התפעול הרלוונטי גם כאשר מתחלפים בעלי התפקידים.
הנהלים מאפשרים הגדרה ברורה של בעלי התפקידים ,תפקידם ותחומי אחריותם ,תוך שמירה על
המתאם הנדרש בין אחריות לסמכות ובין גורם מבצע לגורם מבקר.
בהתאם למתודולוגיות ניהול מקובלות ,יש חשיבות לעיגון נהלי עבודה כתובים ומחייבים לכלל
פעילויות העירייה .נהלים כאמור ,מקבלים משנה חשיבות בתחום האמון על שירות לתושבים,
בטיחות הילדים והוצאות העירייה בהיקפים של מיליוני  ₪בשנה.
ממצאים
בעירייה לא נערכו נהלי עבודה בכתב ואף לא הוגדרו תהליכי עבודה כתובים לבעלי התפקידים
בעירייה האחראים על ניהול ותפעול מערך ההיסעים בכלל ומערך המלווים בהסעות בפרט ,בין
היתר :שיבוץ המלווים בהסעות ,דיווחי הנוכחות של המלווים ,דיווחים שוטפים שהמלווים נדרשים
להעביר לאחראית ההסעות ,נוהל התנהלות ליווי בהסעה ,וכד'.

המלצה
מומלץ לפעול לעריכת נהלי עבודה בכתב לכל התהליכים הרלוונטיים בנושא מערך ההיסעים ,ובכלל
זה נהלי עבודה לתפעול מערך הליווי בהסעות.
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 .1.3הפרדת תפקידים וסמכויות
עקרון הפרדת תפקידים וסמכויות בין בעלי התפקידים המבצעים תהליך אחד מתמשך ,מהווה כלי
בקרה ניהולי חשוב ומונע מעובד בודד את האפשרות לבצע תהליך מתחילתו ועד סופו ללא בקרה של
גורם נוסף .כל זאת במטרה למנוע פעולות בלתי רצויות בתהליך ,אם בשל טעות אנוש ,או במטרה
למנוע מעילות והונאות על ידי העובד.
ממצאים
בעירייה מונתה אחראית הסעות (להלן" :מנהלת מדור הסעות") ,שתפקידה לרכז את נושא ההסעות
בכלל והמלווים בהסעות בפרט .מנהלת מדור הסעות מסרה לביקורת כי היא משבצת בפועל את
המלווים ,קובעת את שעות הליווי לצורך תשלום שכר בהתאם למסלול הנסיעה ובודקת ומאשרת
את דיווחי המלווים בסוף כל חודש.
במסגרת תפקידה ,מנהלת מדור הסעות מרכזת את רשימת התלמידים הזכאים להסעות לליווי,
עורכת את מסלולי ההסעות ואף עד לשנת  2017אישרה את החשבוניות לתשלום.
יצוין ,כי החל משנת  2018אישור החשבוניות של חברות ההסעה לתשלום הועבר לאחריותה של
עובדת אחרת במחלקת החינוך (להלן" :בודקת החשבונות").
הפרדת התפקידים ושיתוף הפעולה בניהן בכל הקשור לניהול מערך ההיסעים בכלל ושיבוץ
המלווים בפרט אינו מוגדר באופן ברור באופן שיאפשר חלוקת תפקידים ברורה ובלתי תלויה בכדי
להבטיח תהליך נאות ומבוקר בתחום ההסעות והליווי.
המלצה
מומלץ להגדיר באופן ברור את חלוקת התפקידים בין מנהלת מחלקת ההסעות ובודקת החשבונות
כך שמחד תתקיים הפרדת תפקידים נאותה בתהליך ניהול מערך ההיסעים ואישור התשלומים
לספקי ההסעות והמלווים ומאידך תתאפשר בקרה צולבת של עובדת אחת על רעותה למניעת
טעויות אנוש.

 .1.4אי שימוש במערכות ממוחשבות
בעידן המודרני ,מערכות ממוחשבות מהוות כלי עזר יעיל ואפקטיבי לניהול ותפעול התהליכים,
ביצוע מעקבים ובקרות.
שימוש מושכל במערכות ממוחשבות עשוי לסייע לעירייה בניהול מערך ההיסעים ,בין היתר בטיוב
מסלולי ההסעות ,בדיקת זכאות תלמידים לליווי ,שיבוץ מלווים באופן מיטבי ,בקרה על תשלומים,
טיפול בתקלות ועוד ,תהליכים העשויים להביא ליעילות וחיסכון בהוצאות הפעלת מערך ההסעות
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מחד ומיצוי מרבי של הכנסות העירייה מכספי השתתפות משרד החינוך מאידך ,דבר אשר יביא
להתייעלות תקציבית והגדלת הכנסות העירייה.
ממצאים
העירייה לא הטמיעה מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול ותפעול מערך ההיסעים  -המערך מנוהל
באמצעות תוכנות "אקסל" ,ללא שמירת היסטוריית מערך ההסעות ,שיבוץ המלווים ותפקודם
בהסעות.
ניהול ידני "אקסלי" של מידע רב מאוד ברשות המסיעה מעל  1000תלמידים חייבת שתהיה לה
מערכת ייעודית הכוללת:רשימת התלמידים הזכאים להסעות ולליווי ,תכנון מערך המסלולים
ושיבוץ המלווים בהתאם ,פותחים פתח לטעויות אנוש ,לחילוקי דעות ולחוסר בקרות וחסימות
מתאימות .מצב דברים זה ,מחליש את הבקרה והמעקב אחר המלווים וההוצאות בהסעות וחושף
את העירייה לטעויות אנוש ,שיבוץ מלווים בהסעות באופן שאינו מיטבי ואינו מאפשר מעקב אחר
המלווים.
המלצה
מומלץ לפעול להטמעת מערכת ממוחשבת לניהול וארגון מערך ההסעות בכלל אשר תסייע בשיבוץ
המלווים בהסעות.

 .1.5אופטימיזציה של שיבוץ המלווים

משרד החינוך משתתף בעלות השכר של המלווים בהסעות של תלמידים הזכאים לליווי על פי
מפתח עלות שכר שנקבע על ידי המשרד .בשנת הלימודים תשע"ח נקבעה עלות שכר המלווה
להשתתפות משרד החינוך בסך של  ₪ 10,052לשנה .שיעור ההשתתפות של משרד החינוך
לעיריית בית שמש הינו  100%מהע לות שנקבעה.
בכדי למצות את התקציב העירוני יש לפקח כי העירייה מקבלת את מלוא התקציב ממשרד
החינוך ומנגד מנצלת את ההוצאה באופן המיטבי .לצורך כך ,יש לוודא כי כל התלמידים
הזכאים לליווי דווחו כנדרש וכן יש לוודא עריכת מסלולי הסעות באופן אופטימאלי ושיבוץ
אופטימאלי של המלווים בהסעות .כך לדוגמה :מומלץ לרכז את התלמידים הזכאים לליווי
בהסעות ייעודיות וכך לשלב מספר תלמידים גדול ככל האפשר בהסעה עם מלווה ולחסוך את
עלות המלווים לכל תלמיד.
מנהלת מדור הסעים מסרה לביקורת כי היא איננה אחראית מזה זמן על הדיווחים למשרד
החינוך וא ינה יודעת ומודעת לנתונים המועברים אל משרד החינוך .לדעתה ראוי היה להעביר
אליה את הנתונים המועברים למשרד החינוך בטרם יועברו .מציינת כי ראוי גם לתת לה
הכלים הדרושים לניהול המדור ואחריות הפיקוח והשליטה על היועצים המועסקים על ידי
העירייה.
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ממצאים
מנהלת מדור ה סעות מקבלת את רשימת התלמידים הזכאים להסעה ולליווי בתחילת כל שנת
לימודים ועורכת את המסלולים באופן ידני ,על פי היכרותה את המסלולים ובהתאם
לניסיונה רב השנים .כאמור ,העירייה אינה נעזרת בתוכנה ייעודית לניהול מסלולי ההסעות.
עוד נמצא ,כי העירייה משבצת מלווים בכל הסעה ,מבלי לקחת בחשבון את קריטריון
הזכאות למלווה לתלמידים שנמצאים בהסעה .המשמעות ,במידה וההסעה אינה כוללת
תלמיד שזכאי להסעה משרד החינוך לא ישתתף עם העירייה בעלות שכר המלווה וכל עלות
המלווה תחול על העירייה.
הביקורת ביקשה לבחון את סך התקבולים ממשרד החינוך בג ין מלווים ביחס למספר
התלמידים המוסעים וזכאים לליווי .לצורך כך ,התבקשו נציגי מחלקת ההסעות להעביר
נתונים ממוחשבים בדבר כמות התלמידים המוסעים ,כמות התלמידים הזכאים להסעה
וכמות התלמידים הזכאים לליווי ,למדור הסעות היה קושי למסור לביקורת נתונים
ממוחשבים מסודרים ומרוכזים .הביקורת מבקשת לציין כי במהלך הביקורת מדור הסעות
ולאור בקשת הביקורת נעשו מאמצים לרכז החומרים באופן ממוחשב ומסודר.
הביקורת מעירה ,כי ניהול ההסעות בהיקף של יותר מ 20-מיליוני  ₪בשנה חייב שינוהל וירוכז
באופן ממחושב ייעודית מחויב להיות זמין "בלחיצת כפ תור" בידי מדור הסעות באופן רציף
ומעודכן באופן תמידי  .עוד נציין ,כי העדר ריכוז נתונים בתכנה ייעודית מחליש את הבקרה
והמעקב אחר מערך ההיסעים בכלל ושיבוץ וליווי מערך המלווים בפרט.
בהעדר נתונים ברורים הביקורת ערכה בדיקה על סמך הערכות בהתאם לניסיון עבר .להלן
תוצאות הבדיקה:
מבדיקת הביקורת על פי נתוני מערכת "הסעות-נט" עולה כי ישנם בעיר כ 1,500 -תלמידים
הזכאים להסעה מטעם מחלקת החינוך בשנת הלימודים תשע"ט ,מתוכם  970מוסעים בפועל
על ידי העירייה .כלומר ישנם כ 500 -תלמידים הזכאים להסעה שאינם מוסעים על ידי
העירייה והדבר יכול להיות בשל העובדה שלומדים במוסדות לימוד בתנאי פנימייה או
שהוריהם מסיעים אותם למוסדות הלימוד וכן תלמידים המקבלים כרטיסיות וכו'.
הביקורת מעירה באחריות אגף החי נוך לספק נתונים מדוייקים על כלל התלמידים הזכאים
להסעה בפירוט הכולל את  :כלל הזכאים להסעה  ,מוסעים בפועך ,מס' תלמידים שלהם
ניתנים כרטיסיות ,מס' תלמידים הלומדים בפנימיות וזכאים להסעות וכו'.
העדר פירוט מדוייק של כלל הזכאים להסעות תלמידי החינוך המיוחד מקשה על קבלת
תמונה מליאה ואפשרות של קבלת החלטות ניהולייות וכלכליות לגבי הסעות ללא קשר האם
החלטות שנעשו עד כה בקשר להסעות נכונות או לא.
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מבדיקת הלקויות של התלמידים עולה כי ישנם  978תלמידים מכלל התלמידים הזכאים
להסעה בשנת הלימודים תשע"ט שזכאים לליווי בהסעה .על פי דו ח ריכוז רשימת תלמידים
לליווי לרשות לשנת הלימודים תשע"ח של משרד החינוך בעירייה ישנם  569תלמידים
הזכאים לליווי ,מתוכם  567תלמידים להם אושר ליווי על ידי משרד החינוך.
מהנתון הנ"ל ניתן להבין כי מתוך כ 500 -תלמידים הזכאים להסעה ואינם מוסעים ,כ80% -
זכאים גם לליווי.
כלומר ,כ 400 -תלמידים 4אינם זכאים לליווי על פי הקריטריונים של משרד החינוך ובכל זאת
מוסעים בהסעות עם מלווים .בהעדר קריטריונים מזכים לליווי לתלמידים אלה ,משרד
החינוך אינו משתתף בעלות שכר המלווים הנוספים ,ועל כן מלוא עלות שכר מושת על קופת
העירייה.
במידה והעירייה הייתה מצרפת את התלמידים הזכאים לליווי לרכבי הסעות משותפים ואת
יתר התלמידים ברכבי הסעות ללא ליווי ניתן היה לחסוך לקופת העירייה עלות שכר של
מלווים שאינם מחויבים ,כמפורט להלן:
עלות שכר שנתית למלווה 2 -

סה"כ עלות שכר המלווים

מספר מלווים 1 -
₪
20

1,248,000

62,400

 – 1בהנחה שניתן לצרף את כל התלמידים למיניבוסים גדולים הביקורת מעריכה ,בהערכה
שמרנית ,שניתן לרכז את התלמידים ב –  20מיניבוסים גדולים.
 – 2על פי עלות שכר ממוצעת למלווה בחודש דצמבר  2018בתוספת הבראה שניתנה במהלך
השנה.
המשמעות :להערכת הביקורת עלות העסקת מלווים לתלמידים שאינם זכאים לליווי מוערכת
בכ  ₪ 1,248,000 -בשנה .העלות חלה על העירייה באופן מלא ,ללא השתתפות משרד החינוך.
מנהלת מדור הסעות מסרה לביקורת ,כי הנהלת העירייה החליטה ,במודע ,כי בכל הסעה
תלמידים יהיו מלווים נוכחים ,גם הסעות בהם אין תלמ ידים הזכאים לליווי ,מתוך דאגה
לשלומם ורווחתם של תלמידי העיר.
הביקורת מציינת ,כי לא הוצג מסמך המעיד על קבלת החלטת הנהלת העירייה כאמור.

 970 4תלמידים מוסעים בפועל מתוכם  569תלמידים הזכאים לליווי על פי נתוני שנת הלימודים תשע"ח – סה"כ 401
תלמידים מוסעים בפועל בהסעות עם ליווי שאינם זכאים לליווי.
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המלצות הביקורת
 .1יש לנהל רישום מסודר של התלמידים המוסעים ,תוך הבחנה בין תלמידי הזכאים
להסעה ,תלמידים הזכאים לליווי וכאלה שאינם זכאים להסעה או אינם זכאים לליווי,
תלמידים שלומדיפ בפנימיות  ,וכן תלמידים שנוסעים עצמאית באמצעות כרטיסיות וכו'.
 .2ככל ומדובר על החלטה של הנהלת העירייה להסיע את כל התלמידים בהסעות עם ליווי,
מומלץ להגיש את הנתונים המלאים בדבר עלות העסקתם של המלווים לתלמיד ים שאינם
זכאים טרם קבלת ההחלטה .עם קבלת ההחלטה ,יש לתעד את ההחלטה במסגרת
פרוטוקול הישיבה בה התקבלה ולפרט את הנימוקים לקבלת ההחלטה כאמור.

 .1.6מיצוי הכנסות ממשרד החינוך

מבדיקת הביקורת נמצא ,כי בשנת הלימודים תשע"ז הכנסות העירייה ממשרד החינוך בגין
מלווים בהסעות ה סתכמה לסך של  ₪ 6,726,026בגין  677תלמידים.
ממצאים
מבדיקה שערכה הביקורת לשנת הלימודים תשע"ט נמצא כי ישנם  978תלמידים זכאים
לליווי בעירייה .מנתוני דוח ריכוז רשימת תלמידים לליווי לרשות ממערכת ההסעות של
משרד החינוך עולה כי  567תלמידים זכאים לליווי בשנת הלימודים תשע"ח.
כלומר ,מספר התלמידים בגינם העירייה מקבלת השתתפות בעלות המלווים לשנת הלימודים
תשע"ח ירד בכ 16.5% -ביחס לשנת הלימודים תשע"ז.
בהעדר נתונים ברורים הביקורת אינה יכולה לבחון את נאותות מספר התלמידים הזכאים
לליווי בפועל ביחס למספר התלמידים בגינם משרד החינ וך משתתף בעלות שכר המלווים .עם
זאת הביקורת מציינת כי:
 .1בשנים קודמות חלה עלייה במספר התלמידים הזכאים לליווי בשיעור של כ 9% -בעוד
בשנת תשע"ט חלה ירידה בכמות התלמידים בשיעור של כ.16.5% -
 .2בשנת הלימודים תשע"ט ישנם  978התלמידים הזכאים לליווי על פי סוג הלקות ,זאת
כאשר משרד החינוך משתתף בעלות שכר המלווה ל 567 -תלמידים בלבד בשנת תשע"ח.
כלומר ,לכאורה כ 400 -תלמידים הזכאים לליווי על פי סוג הלקוח נמצאים במוסדות
לימוד בתנאי פנימיה.
לא הועבר מידע כאמור בדבר התלמידים הלומדים בפנימיות ממחלקת החינוך המיוחד
למחלקת ההסעות.
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המלצות
 .3מומלץ לקבוע נוהל עבודה מובנה בנושא דיווח התלמידים הזכאים לליווי למשרד החינוך
ולוודא כי הנתונים מועברים במלואם למשרד החינוך.
 .4עם קבלת הכספים ממשרד החינוך יש לבצע בקרה כי הכספים הועברו במלואם בגין כל
התלמידים הזכאים ,לבחון את הפערים ככל שישנם ולפעול מול משרד החינוך לקבלת
מלוא הכספים המגיעים לעירייה.
 .2העסקת מלווים
 .2.1כללי
בהתאם לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,תשנ"ד 1994-ולנוסח התקנות
המתוקן ,שפורסם ביום  19.8.98ע"י שר החינוך ,זכאי ילד נכה על פי ההגדרות שפורטו בחוק,
להסעה לביה"ס וחזרה ממנו .בסעיף ( 2א )1לחוק נקבע בין היתר ,כי" :פעוט עם מוגבלות זכאי

להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג ,ממגוריו או ממקום סמוך לו ,למעון יום שיקומי
וממנו ,לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו" .החוק אף מטיל את האחריות על מימון הוצאות
הליווי על הרשות המקומית.

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך עד( 1/ב) "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך
רשמיים" מחודש ספטמבר  2013נקבעו ,בין היתר ,תפקידי המלווה בהסעה ,ביניהם:
" א .המלווה יהיה נוכח בכל מהלך הנסיעה...
ג .המלווה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו ,ויקפיד שיעשו זאת רק בנקודות שנקבעו
מראש .אין להעלות ולהוריד תלמידים במקומות מזדמנים ולא מתוכננים.
ד .על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ליד פתח היציאה והכניסה של הרכב.
למען הסר ספק ,חל איסור מוחלט על המלווה לשבת במושב שליד הנהג ועליו לשבת רק מאחור,
ליד התלמידים; לפיכך חל איסור מוחלט על נהג הרכב לשמש מלווה באותה עת...
ו .במהלך הנסיעה יקפיד המלווה כי התלמידים ישבו במקומותיהם חגורים בחגורות הבטיחות,
ולא יוציאו את הראש ואת הידיים מהחלונות".
עוד נקבעו בחוזר המנכ"ל הכישורים הנדרשים מהמלווים ,בין היתר:

" עליהם לדעת את השפה העברית ,ובכלל זה קריאה וכתיבה ...עליהם להיות ללא עבר פלילי...
עליהם להיות בני  18למעלה ...עליהם להיות בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור קשר איתם".
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בסעיף  3לנספח ג'" 5הנחיות בטיחות בהסעות" במסגרת חוזר המנכ"ל נקבע ,בין היתר ,כי" :למען
הסר ספק ,מודגש כי על המלווה לשבת עם התלמידים המלווים במושב האחורי של הרכב .בשום
מקרה לא ישב המלווה במושב שליד הנהג".
כלומר ,תפקידו של המלווה לדאוג לשלומם ,בטיחותם ונוחיותם של התלמידים במהלך הנסיעה
ועליו לשבת סמוך לילדים במקום שיאפשר לו לבצע את תפקידו בצורה המיטבית.

 .2.2העסקת המלווים
תקן
סעיף (2א) לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי),
התשנ"ה – ( 1995להלן" :תקנות הסעה בטיחותית") קובע ,בין היתר ,כי "ליווי לפי סעיף (2ב)

לחוק יהיה על-ידי מי שמועסק בתפקיד מלווה בידי רשות מקומית ,או מתנדב שאושר לכך בידי
ארגון ציבורי".
סעיף (2ב) לתקנות הסעה בטיחותית קובע ,בין היתר ,כי "האחריות לביצוע הליווי לילד נכה
הזכאי לקבלו חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הוא גר".
תפקידם העיקרי של המלווים הינו מתן סיוע לתלמיד ,הנדרש לו בשל המוגבלות שהוא שרוי בה.
עם זאת ,המלווים מהווים מעין בקרה נוספת על קיום ההסעה בפועל על פי צרכי התלמיד וכפי
שנקבע המסלול בהסכם ההתקשרות בין העירייה למסיע.
ממצאים
ככלל ,המלווים בהסעות התלמידים הם עובדים אשר מועסקים על ידי העירייה אשר אמורים
לעמוד בהוראות בתקנות הסעה בטיחותית .עם זאת ,ישנם מסלולים בהם המלווים מועסקים על
ידי חברות ההסעות.
מנהלת מחלקת ההסעות מסרה ,כי במקרים בהם מדובר על הסעה מרוחקות ובשעות שאינן נוחות
יש קושי לאתר מלווים תושבי העיר בית שמש שיהיו מוכנים לשמש כמלווים ולכן העירייה
משתמשת במלווים המועסקים על ידי חברת ההסעות.
לדעת הביקורת בנוסף לתפקידם הייעודי של המלווים בהסעה מהווים המלווים כגורם בקרה על
חברות ההסעות מטעם מדור ההסעות של העירייה האמור לדווח למנהלת הסעות על כל חריגה של
חברת ההסעות מההנחיות והתקנות .מינוי מלווים מטעם חברות ההסעות פוגע בבקרה של של
העירייה.
הביקורת מציינת כי קיום בקרה ע"י חברת משכ"ל על ההסעות אינו מהווה תחליף למלווה קבוע
מטעם העירייה שכן בקרה ע"י משכ"ל נעשית באופן מדגמי ואינו שוטף באופן יום יומי על כל
ההסעות ובמשך כל הנסיעה.
 5נספח ג הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה
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העסקת מלווים בהסעות מטעם מפעילי ההסעות לדעת הביקורת אינו עומד בהנחיות כמעט באופן

וודאי מאחר ואין גורם מוסמך הבודק את כשירותם בהתאם להנחיות הקובעות בין הייתר כי ...
עליהם להיות בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור קשר איתם וכו'.....
עוד יצויין בהקשר לבקרה על ההסעות כי מעיון בחשבונות החיוב בגין המלווים מעלה כי
החשבונות לתקופה  3-12/2018אושרו בתאריך  ,13.2.19בחלק מהמקרים קרוב לשנה לאחר מועד
ביצוע הליווי .הביקורת מציינת ,כי במקרים אלה הבקרה אחר החשבונות אינה אפקטיבית ולא
ניתן לקיים בקרה יעילה ולבחון את החיובים.
המלצות
 .3בכדי לעמוד בהנחיות משרד החינוך מומלץ לבחון אפשרות להעסקת המלווים הנוכחיים
בהסעות בהעסקה ישירה על ידי העירייה.
 .4יש לבצע בקרה אחר ביצוע הליווי באופן שוטף ולבדוק ולאשר את החשבונות לתשלום סמוך,
ככל האפשר ,לסוף החודש בגינו דווח החשבון מיד עם קבלתו בעירייה.

 .2.3תשלום שכר למלווים
רקע

המלווים מועסקים על ידי העירייה ומקבלים שכר על בסיס חודשי ,באופן יחסי בהתאם
לשעות העבודה שהם מבצעים בפועל .מכיוון שהליווי בהסעות מתבצע בשעות הבוקר (הסעות
למוסדות החינוך) ובשעות הצהריים (הסעות חזרה הביתה) שעות העבודה בפועל של המלווים
מתבצעות בפועל מפוצל במהלך היום.
ממצאים

מנהלת מדור הסעות מסרה לביקורת כי שכר המלווים נקבע על בסיס שעות עבודה בהתאם
לאורך המסלול והערכת משך המסלול ,כמפורט להלן:
יעד ההסעה

שעות לתשלום שכר

הערות

בית שמש פנימי

3.5

מוסדות חינוך

בית שמש פנימי

4

מוסדות הרווחה

בית שמש פנימי

4

הסעות מעל  12ילדים
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יעד ההסעה

שעות לתשלום שכר

הערות

ירושלים

4

הסעות לכניסה לירושלים
או עם ילד בודד,

ירושלים

5

ארוך
במסלול
הסעות
לירושלים או רכב עם מעלון,
ההסעה לא מחזירה את
המלווים לבית שמש

מודיעין

4

מחזירה
ההסעה
המלווים לבית שמש

את

מודיעין

6

ההסעה לא מחזירה את
המלווים לבית שמש

בני ברק

5

ההסעה מחזירה את המלווה
לבית שמש

תל אביב

6

ההסעה לא מחזירה את
המלווה לבית שמש

ההסעה לא מחזירה את
המלווים לבית שמש

בבדיקת הביקורת נמצא כי השכר נקבע על בסיס הערכה כללית של משך המסלול כפי שידוע
למנהלת מחלקת ההסעות על פי ניסיונה והיכרותה את המסלולים ובהתאם ליכולת ותדירות
תחבורה ציבורית של המלווים מיעד הנסיעה.
מהטבלה עולה כי שעות השכר לתשלום שנתנו למלווים למודיעין גבוהים מירושלים לאור
העובדה שאין תחבורה ציבורית סדירה ממודיעין לבית שמש.
בסה"כ סבורה הביקורת כי ההגיון של הקצאת שעות התשלום לשכר למלווים הוא סביר
והגיוני.
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 .2.4מלווים מחליפים
רקע
כאמור ,פרט למלווים בקווים המרוחקים ,המלווים מועסקים על ידי העירייה  ,הן המלווים
הקבועים והן המלווים המחליפים .בהתאם ,חלים על העירייה כללי גיוס עובדים ברשויות
המקומיות ,בין היתר הגבלות על העסקת קרובי משפחה של עובדי עירייה ושקיפות ומתן
הזדמנות שווה לכולם.
מכורח המציאות נעדרים המלווים הקבועים מידי פעם בפעם על אף שההסעה מתקיימת ועל
העירייה לדאוג למלווה מחליף בימים אלה .לצורך כך ,מנהלת מדור הסעות מקימה מאגר של
מלווים מחליפים ובעת הצורך היא פונה אליהם בבקשה להגיע להסעות ולהחליף מלווה קבוע.

ממצאים
מנהלת מדור הסעות מסרה לביקורת ,כי נכון למועד הבדיקה ,בחודש ינואר  ,2019ישנם 165
מלווים קבועים ו  9 -מלווים מחליפים ,כ 5.5% -בלבד .לדעת הביקורת ,שיעור המלווים
המחליפים אינו מספיק לאפשר מענה הולם לקיום ההסעות והליווי באופן תקין ושוטף.
הביקורת ערכה בדיקת סבירות לבחינת היקף המלווים המחליפים ביחס לכמות ההיעדרויות
הצפויה ,להלן תוצאות הבדיקה:
בהינתן שלכל עובד יש  19ימי חופשה בשנה ,כל מלווה נעדר בממוצע במשך יום וחצי בחודש
בגין חופשה שנתית .בנוסף ,ישנם היעדרויות נוספות בשל מחלה וכד' ,כך שבפועל הביקורת
מעריכה כי ממוצע ההיעדרויות החודשי לכל מלווה הינו כ  3 -ימים.
כלומר ,ממוצע ימי ההיעדרויות בחודש הוא  3ימים ל 165 -מלווים – סה"כ  495ימי היעדרות.
מנגד 9 ,מלווים מחליפים מספקים כ 235 -ימי עבודה בלבד.
המשמעות :במצב העניינים הקיים ישנם כ 260 -ימי היעדרות שנתיים של מלווים שאינם
מגובים במחליפים.
מנהל מדור הסעים ציינה בפני הביקורת כי רוב ימי העדרויות מהעבודה נובע מנספר בודד של
מלווים שנמצאים בחופשות מחלה ממושכות ועל כך על נחלקת משאבי אנוש לתת את הדעת.
בתוך כך מנהלת מחלקת הסעות הצביעה על קושי משמעותי בשמירה על מאגר מלווים
מח ליפים קבועים ,מכיוון שעובדים אלה שאינם נקראים ללוות הסעות באופן תדיר אינם
מסתפקים בסוג עבודה זה ,שאינו מבטיח להם שכר קבוע בסוף החודש וחלקם הגדול עוזב
את התפקיד כאשר הם מוצאים עבודה קבועה במקום אחר.
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נמצא ,כי בהעדר מלווים מחליפים העירייה מזמינה מלווים מחליפי ם מהמסיע .מסקירת
החיובים שהעביר המסיע (החברה לפיתוח גוש עציון) בגין מלווים עולה כי העירייה חויבה
בתקופה  3-12/2018בסך  ₪ 556,821בגין מלווים שסופקו על ידי המסיע ולא הועסקו על ידי
העירייה ,מתוכם  7מסלולים בהם מועסקים מלווים של המסיע באופן קבוע שעלותם לעירייה כ-
 ₪ 15,000בחודש והיתר מלווים מחליפים.
כלומר ,עלות חודשית למלווים מחליפים לעירייה כ.₪ 40,000 -
כלומר ,בהינתן שעלות שכר המלווים בחינוך המועסקים על ידי העירייה לחודש דצמבר 2018
במלואה הינה  ,₪ 656,219לעירייה נצברו הוצאות בגין מלווים מחליפים המועסקים על המסיע
בסכום שמהווה כ 6% -מעלות שכר המלווים הקבועים.
הביקורת מציינת ,כי שיעור העסקת המחליפים באמצעות המסיע ( 6%מהעלות הכוללת של
העסקת המלווים) סביר בנסיבות העניין ומאפשר לעירייה גמישות באיתור מלווים מחליפים ללא
צורך בגיוס כוח אדם.
עם זאת ,אין לעירייה יכולת פיקוח ובקרה על עובדים אלה וייתכן כי הליווי ייפגע ואף ייתכן כי
העירייה תשלם בגין ליווי שלא התקיים כלל.

 .2.5העסקת קרובי משפחה
תקן
בסעיף 174א .לפקודת העיריות [נוסח חדש] נקבע ,בין היתר ,כי:
(א) אדם שהוא קרוב משפחה של ראש העיריה או של אחד מסגניו לא יתקבל לעבודה בעיריה
ולא יתמנה למשרה בה.
(ב) אדם ,שקרוב משפחתו ממונה על יחידה מיחידות העיריה ,לא יתקבל לעבודה באותה
יחידה ולא יתמנה למשרה בה.
(ג) אדם ,שקרוב משפחתו עובד ביחידה מיחידות העיריה ,לא יתמנה לתפקיד הממונה על
אותה יחידה ,אלא אם כן המינוי אינו יוצר ביניהם י חסי כפיפות.
(ד) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו גם על קבלה לעבודה או על מינוי של עובד ארעי,
של עובד המועסק בעיריה על פי חוזה מיוחד ושל אדם המועסק על ידי קבלן כוח אדם
כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו. 1996-
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חוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 3/2011להלן" :חוזר מנכ"ל  )"3/2011נועד לסייע בהבהרת
הוראות החוק והגדרה ברורה של המצבים בהתאם לחוק בהם נדרש אישור הוועדות
האמורות  .בחוזר המנכ"ל נקבע ,בין היתר ,כי:
" יובהר כי אין להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות המקומית האמורות לעיל אם:
 .1ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות ,או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב המשפחה שלו
ברשות המקומית .
לעניין זה קשרי עבודה יכולים להיות כל אחד מאלה:
 1.1ק רוב המשפחה ממלא תפקיד סטאטוטורי ברשות המקומית.
 1.2עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות  ,מתן המלצות וקביעת נהלים.
 1.3קרוב המשפחה מ מלא תפקיד בלשכה המשפטית ,יחידת כ"א ומשאבי אנוש ,יחידת
הכספים ,יחידת הביקורת הפנימית או כל יחידה אחרת אשר יש לה קשר והשפעה על
מרבית מהיחידות ברשות המקומית.
 1.4קרוב משפחה המכהן כחבר בוועד העובדים של הרשות המקומית .
 1.5כל קשר אחר אשר לדעת יועמ"ש הרשות המקומית ולאחר חוות הדעת של מנכ"ל/
מזכיר הרשות המקומית ,עלול ,מפאת מהותו ונסיבותיו ,להשפיע על יחסי העבודה.
 .2ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר ברשות המקומית.
 .3מדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור ברשות המקומית.
בכל מקרה שבו מדובר בהעסקת קרוב מש פחה יש לקבל אישור בכתב מהיועץ המשפטי של
הרשות המקומית ,כי לא מדובר באחד המצבים האמורים לעיל ושניתן להעסיק את העובד
ללא אישור ועדת מינהל השירות או ועדת השירות".

ממצאים
עד לשנת  2018המלווים המחליפים נקלטו לעבודה בצורה לא מסודרת .הם נקלטו לרוב
בשיטת "חבר מביא חבר" ללא הקפדה על עמידה בכללים שנקבעו בפוקדת העיריות ובחוזר
מנכ"ל  3/2011וללא אישור יועמ"ש העירייה כי בהעסקת המלווים המחליפים לא מתקיים
מצב המחייב אישור אחת הוועדות המחויבות.
החל משנת  2018הנחה היועמ"ש של העירייה להקפיד בנושא זה ולוודא עמידה בהוראות
ה עסקת עובדים בעירייה ,כמפורט לעיל.
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 .3אגרות תלמידי חוץ
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו 1/נקבע ,בין היתר ,כי:
" רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה – בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך
המיוחד – תלמידים מרשות מקומית אחרת ,וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק
הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט 1969-הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד ,זכאים לגבות
מהרשות המקומית השולחת ,שאליה שייך התלמיד" ,תשלום עבור תלמידי חוץ" .התשלום
מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים
של המוסד החינוכי שאינם מכוסים ע ל ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.
התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות
השולחות על תלמידים הגרים בתחומן ,על-פי המשתמע מסעיף ( 7א) לחוק לימוד חובה,
התש"ט , 1949-וכן מסעיפים (4ב) ו ( 4-ג) לחוק החינוך המיוחד ,התשמ"ח. 1988-
ההתחשבנות עבור תלמיד חוץ היא בין הרשות הקולטת לבין הרשות השולחת ,ואין לערב את
ההורים בצורה כלשהי או לדרוש מהם תשלום ,מלא או חלקי ,עבור התעריף הבסיסי או עבור
פעילות נוספת ,למעט במקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה שהוצע
לילדיהם על ידי הרשות ה מקומית .רק במקרה זה אפשר לדרוש את התשלום מההורים" .

עקרונות החיוב והתשלומים נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ג( 7/א) (להלן" :חוזר
ע"ג )" 7/והתעריפים מפורסמים מידי שנה על ידי משרד החינוך בהתאם לתקנות לימוד חובה
(תלמידים הלומדים ברשות חינוך אחרת) התשס"ה – .2005
בהתאם נתוני הנהלת החשבונות של העירייה שהועברו לביקורת עולה כי בשנת הלימודים
תשע"ז הכנסות העירייה מרשויות אחרות בגין תלמידי חוץ הסתכמו לסך של ₪ 700,861
ואילו הוצאות העירייה בגין תשלומי חוץ בשנת הלימודים תשע"ז הסתכמו לסך של
.₪ 6,959,809
במסגרת הביקורת נתמקד בנושא הכנסות העירייה מאגרות תלמידי חוץ בלבד ,נושא
ההוצאות ייבחן במסגרת דוח ביקורת נפרד וייעודי לנושא.

 .3.1אחראי על אגרות תלמידי חוץ
בחוזר ע"ג 7/נקבעו הסדרי התשלום בין הרשויות ,הרשות השולחת והרשות הקולטת .בין
היתר נקבע נוהל שיבוץ תלמידי חוץ ,אישור הרשות הקולטת לקבל את התלמיד והעברת
התחייבות בכתב לרשות הקולטת לתשלום אגרת תלמידי חוץ.
בסעיף  2.4לחוזר מנכ"ל ע"ג 7/נקבע נוהל הפניה לתשלום .בין היתר נקבע כי:
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" גזבר הרשות המקומית/מנהל מחלקת החינוך ברשות הקולטת יפנה בכתב דרישה לתשלום
למנהל מחלקת החינוך של הרשות השו לחת .הגזבר/מנהל מחלקת החינוך יציין בדרישת
התשלום את שנת הלימודים שבגינה נדרש תשלום ,את סכום החיוב ,את שמות התלמידים
ואת מספרי הזהות שלהם ,וכן את פרטי חשבון הבנק של הרשות המקומית/הבעלות הקולטת
לצורך העברת הכספים".

ממצאים
מבדיקת הביקורת עולה כי עד לסוף שנת  2017הייתה בעירייה עובדת ייעודית לנושא זה,
אשר ניהלה מעקב אחר תלמידי החוץ ועקבה אחר התלמידים מרשויות אחרות שלמדו
במוסדות הלימוד בעיר בית שמש ופעלה לגביית אגרות תלמידי חוץ.
בתחילת שנת  2018העובדת מונתה למנהלת מחלקת גני ילדים ולא שימשה עוד בתפקידה
כאחראית על אגרות תלמידי חוץ.
מבדיקת הביקורת עולה כי בין החודשים ינואר עד אוגוסט  ,2018במשך  8חודשים ,לא שימש
בעירייה עובד ייעודי שאחראי על אגרות תלמידי חוץ ,והעירייה לא פעלה במשך כל התקופה
לגביית תשלומי אגרת תלמידי חוץ ולא אישרה העברה של אגרות תלמידי חוץ לרשויות
אחרות.
בחודש ספטמבר  2018מונה עובד עירייה לתפקיד האחראי על אגרות תלמידי חוץ והוא מנהל
את הנושא .במסגרת תפקידו ,בין היתר ,לפנות לרשויות השונות בכדי לקבל את התשלומים
בגין אגרות תלמידי חוץ.
משיחה שקיימה הביקורת עם העובד בתאריך  25.11.18עולה כי העובד לא קיבל הדרכה
מסודרת בנושא ואין לו ניסיון בתחום אגרות תלמידי חוץ ,לכן הוא נעזר במנהלת מחלקת גני
הילדים ,על פי יכולתה וזמנה הפנוי לסייע לו ולהנחות אותו .כמו כן מסר העובד ,כי טרם
עסק בנושא ההכנסות מאגרות תלמידי חוץ וטרם פנה בדרישות לרשויות האחרות לקבל את
התשלומים המגיעים לעירייה.

המלצות
 .3מומלץ לפעול לאיתור עובד מחליף מבעוד מועד כאשר יש צפי לעזיבתו של עובד קיים,
במיוחד כאשר מדובר על עובד שאחראי על הכנסות העירייה.
 .4יש לוודא כי העובד החדש יקבל הנחייה מסודרת שתאפשר לו לפעול בתחום אחריותו
באופן מיידי עם כניסתו לתפקיד.

 .3.2נהלי עבודה
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כאמור ,ישנה חשיבות לקיומם של נהלי עבודה ותהליכי עבודה לפעילות העירייה .הנ"ל מקבל
משנה תוקף כאשר מתחלפים בעלי תפקידים.

ממצאים
מבדיקת הביקורת עולה כי לא נערכו נהלי עבודה כתובים בנושא אגרות תלמידי חוץ ולא
הוגדרו תהליכי העבודה בכתב בכל הקשור לעבודתו של האחראי לנושא.
משיחה שקיימנו עם האחראי על הנושא מסר ,כי הוא אינו בקיא בנושא ,כל הידע שלו נשען
על הדברים שמסבירה לו מנהלת מחלקת גני הילדים ששימשה בתפקיד זה לפניו ,וכי הוא
תלוי ביכולתה לסייע לו בביצוע תפקידו החדש.
המלצה
יש לערוך נהלי עבודה כתובים שיכללו ה גדרת תהליכי עבודה ברורים ,שיאפשרו לכל בעל
תפקיד חדש לבצע את תחום אחריותו באופן המיטבי תוך תלות מינימלית בקודמו לתפקיד.

 .3.3תהליך איסוף נתוני התלמידים
בכדי לקבל את מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מכלל הרשויות ששולחות תלמידים
ללמוד במוסדות הלימוד בבית שמש ,יש לאס וף את רשימות התלמידים מכל בית ספר ולפנות
לכל הרשויות בדרישות תשלום.
ממצאים
מבדיקת הביקורת עולה כי האחראי מפיק את רשימות התלמידים ממערכת ה"משבצת",
מכין את דרישות התשלום לפי רשויות ,מעביר לאישור המפקחת על המחוז במשרד החינוך
ובסיום התהליך יעביר את דרישות התשלום לרשויות השונות.
הביקורת מציינת ,כי התהליך הנ"ל ארוך ומצריך משאבים רבים מהאחראי ,ומעבר לכך
התהליך חשוף לטעויות וחוסר מידע במידה והתלמידים לא עודכנו באופן מלא במערכת
ה"משבצת" .במקרים אלה האחראי עשוי שלא לקבלת מידע בדבר תלמידים מרשויות אחרות
שלומדים בע יר בית שמש ולא ידרוש את התשלום בגינם.

המלצה
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מומלץ לפנות למוסדות הלימוד השונים בבקשה שימלאו את רשימת התלמידים הלומדים
בכל מוסד ומתגוררים בערים אחרות ,כתנאי להעברת התשלומים למוסדות.
האחראי מסר לביקורת כי בבית ספר אחד בעיר בו לומדים תלמידים רבים מחוץ לבית שמש
התהליך מתבצע באופן האמור אולם יתר מוסדות הלימוד אינם מעבירים אליו את המידע,
לכן הוא צריך ללקט את הנתונים ממערכת המשבצת או מקורות מידע אחרים.
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תלונות ציבור 2018

 .1פירוט תלונות שהתקבלו ללשכת מבקר

תלונות ציבור 2016
תלונות 2016

הנדסה

43

פיקוח

20

שפ"ע

51

חינוך

6

גביה

15

אחר

13

29%

הנדסה

9%

10%

פיקוח
שפ"ע
14%

חינוך
גבייה
אחר

94

34%

4%

פילוח תלונות שפ"ע

שפ"ע

11

ניקיון

19

תחזוקה

15

אחר

17

33%

37%
ניקיון
תחזוקה
אחר
30%

פילוח תלונות הנדסה
הנדסה

5%

43
עבירות בנייה

עבירות בנייה

פיתוח

23%

פיתוח

24

הקצאות

56%

בטיחות

3

7%

תנועה
אחר

הקצאות

בטיחות

תנועה

אחר

5%
4%

2

2

10

2
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הוראות החוק בנושא ביקורת

תפקיד המבקר
סעיף  170מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן:
 .1לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ''ה,1965 -
נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות
והחיסכון;
 .2לבדוק את פעולות עובדי העירייה;
 .3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין,
טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 .4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת
רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
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 .5תפקידו ,סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות .אלו חוזקו
בתיקון מספר  80לפקודת העיריות .ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד
עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

גופים מבוקרים
סעיף (170ב) מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:
הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל
תאגיד ,מפ על ,מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית
לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה
ייקרא להלן ''גוף עירוני מבוקר'';
על פי הוראה זו ,גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני תנאים:
 .1העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.
 .2העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.

עבודת הועדה לענייני ביקורת
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה
ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל
דו"ח של מבקר העירייה ,ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית
לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה
והצעותיה.
(ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את ההרכב
הסיעתי של המועצה; ראש העירייה ,סגניו וחברי ההנהלה לא יהיו חברים בועדה לענייני
ביקורת.
(ג) יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ( ,)2מהאופוזיציה ולא יכהן
כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה ,אם התקיימו
בסיעתו ,בין היתר ,לפחות כל אלה:
(א)

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;
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(ב)

לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;

(ג)

מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;

(ד)

סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה ראש הועדה
לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
(א)

הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;

(ב)

הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

(ג)

הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

(ד)

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה ,אם יש במועצה יותר מסיעה אחת

תוכנית עבודה
בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי הביקורת
בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
 .1על פי שיקול דעתו של המבקר;
 .2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;
 .3על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני
נושאים לשנת עבודה.
 .4המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

תקציב שנתי
סעיף ( 170ה) לפקודת העיריות קובע כי מבקר העירייה יכין יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה
הצעת תקציב שנתי ללשכתו ,לרבות הצעת תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה.
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היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה ,כפי שיקבע
השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.
ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה ,כפי שהגיש אותן
מבקר העירייה ,במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

המצאת מסמכים ומסירת מידע (תיקון :התשל''א ,התשל''ט ,התש''ן ,התשס''ב)
סעיף (170ב) קובע:
(א) ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי
המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר,
ימציאו למבקר העירייה ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה
דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה
הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
(ב) למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של
העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
(ג) לגבי המידע החס וי על פי דין ,יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
(ד) עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו האמורה ,כל
איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת
העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה
שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות ,אך אין חובה על המבקר
להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן .יש הסוברים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות ,
היא על מנת להשגיח ולהבטיח שעבודת הועדה/מליאה שלישיבתה הוא הוזמן ,תיעשה כהלכה ואם
השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים ,משמע שהדבר אושר על ידו ,אין לך טעות
גדולה מזו.
מטרת נוכחותו של המבקר ,בישיבות המועצה או ועדה מועדותיה ,היא למטרת הביקורת ,יעילות
הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה מוקדמת ועדכנית ככל האפשר ,של פעולות העירייה על כל
ענפיה המרובים .חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו -קביעת מדיניות ,קבלת החלטות ,חשובות
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והקצאת משאבים-מתבצע בישיבות מועצה העירייה ובועדות .מבקר העירייה משתתף בישיבות
אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולות העירייה.

דיווח
סעיף (170ג) קובע את חובת הדיווח כדלקמן:
(א) המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך .הדו"ח יוגש אחת לשנה ,לא
יאוחר מ 1-באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח .בדו"ח יסכם המבקר את
פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לענייני ביקורת .אין
בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר המדינה,
התשי''ח( 1958-נוסח משולב).
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה לענייני ביקורת
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לענייני
ביקורת דרשו ממנו לעשות כך.
(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדה לענייני ביקורת את
הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה
לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור
בסעיף קטן (ג) .לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה,
תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה
חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לועדה .בטרם תשלים הועדה את סיכומיה
והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של
גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה )1תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד
בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
(ה ) 2לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף
קטן (ד) ,או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו,
ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר
משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה ,ואולם מבקר
העירייה או ראש העירייה רשאי ,באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור.
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(ז) היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד
לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין ,התשל''ז ,1977-יעביר המבקר את
העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת
סעיף ( 170ג)(ו) לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה .על פי סעיף (334א) לפקודה ,המפרסם דו"ח ביקורת או חלק ממנו לפני
שהדבר הותר כדין עובר עבירה פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר.

מעקב אחר תיקון ליקויים
תקנה  4לתקנות העירייה (דין וחשבון מבקר העירייה) תשל"ד ,1974-קובעת שמבקר העירייה
יפרט בדו"ח השנתי שהוא מגיש לראש העירייה את המעקב שהוא ביצע אחר תיקון הליקויים
שנמצאו על ידי הביקורת בדו"חות קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים
יש לפרסם נוהל שכל אגף יהיה חייב לשלב במסגרת תוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע,
את יישום תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה.
יישום בפועל של נוהל זה יבטא את החשיבות שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר
לטובת המערכת העירונית ולשמירה על החוק.

תגובת המבוקרים
תגובות המבוקרים במהלך הכנת דו"ח הביקורת וגם לאחריו ,הינן חלק בלתי נפרד מעבודת
הביקורת .מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה לעיתים ,תוצאת הביקורת אינה
קלה גם למבוקרים .ראוי ,על כן ,שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות
והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים.
סדרנה דברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק לשלבים :השלב הראשון הוא בירור עובדתי עם
המבוקר ,תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות
ובמסמכים שונים .בשלב הבא מקבל המבוקר את טיוטת הדו"ח הראשונה עליה הוא רשאי להגיב,
אם רצונו בכך ,בין בכתב בין בעל פה .לעיתים הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות
עובדתיות ולברור פרטים שנראים לביקורת כי טרם הברור סופי .רק לאחר מכן מגיע השלב
השלישי שהוא הכנת דו"ח סופי במידת הצורך ועל פי העניין מאפשרת הביקורת למבוקר להעיר
את הערותיו גם לאחר הדו"ח הסופי.
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מחובתה של הביקורת לגלות רגישות רבה וזהירות כלפי המבוקר ובדרך כלל לבקר תהליכים
ופעולות של נושאים ולא לעניינו של מבוקר
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