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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי הביקורת וביקורת המעקב 2011דין וחשבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת    

 של ביקורות שנערכו על ידי גורמי ביקורת חיצוניים.

 

כמבקר, אני מחוייב לבדוק את פעולות הרשות במבט כולל ומקיף. לכן, נושאי הביקורת נכללו    

בתוכנית העבודה השנתית כמכלול מייצג לפעילותה של הרשות תוך התייחסות ליעילותה של 

נושא הסעות המערכת הן מבחינה תפעולית והן מהבחינה הניהולית. בנוסף להם, נערכה ביקורת ב

 פי בקשתו המפורשת של ראש הרשות.תלמידים ל

 

שיפור והתייעלות. יחד עם זאת  תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים   

מנת לשקף נכונה את היקף וטיב פעולותיה של הרשות, קיימת גם התייחסות לאותן פעולות -על

ברוכות העשייה והיצירה. הביקורת משתדלת לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי ההליכים 

י עבודת הביקורת. ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך שימת דגש על התייעלות וחיסכון וזאת תוך כד

חשוב לציין כי חלק מהליקויים תוקנו כבר במהלך הביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות 

 בנושא המבוקר.

 

טיוטת הסיכום והממצאים, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, הובאו באופן שוטף לקבלת    

ם גיבוש התייחסות המבוקרים. התייחסות המבוקרים נבחנה ונשקלה לאור ממצאי הביקורת טר

 המסקנות וההמלצות בנושא המבוקר.

 

הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש הרשות להערות ועותק ממנו  10/11/2013בתאריך    

 )ו'( )א'( לצו המועצות המקומית. 145הועבר ליו"ר ועדת הביקורת של הרשות, בהתאם לסעיף 

 

 ח הביקורת.צירף ראש המועצה את הערותיו לדו  25/4/2014בתאריך    

 

 :הנושאים העיקריים שבהם עוסק הדוח השנתי   

 .השירות הפסיכולוגי הייעוצי .1

 .אירועי יום העצמאות .2

  .רכישה חריגה במחלקת התחזוקה .3

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת טרם הסתיימה עד כדי 

 י הבא.כתיבת דוח סופי. דוחות ביקורת אלה ייכללו בדוח השנת

 

ברצוני להודות למנהלי המחלקות והיחידות המבוקרות, על שיתוף הפעולה המועיל ועל היחס 

 החם כלפי הביקורת תוך הבנה כנה לנחיצותה של הביקורת ותרומתה לשיפור המערכת.
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כן יש לציין את הסיוע המקצועי הרב והמקצועי המעולה ושיתוף הפעולה המלא לו זכיתי -כמו   

 בר הרשות וממנהלן הרשות.ממנכ"ל וגז

 

 זהו גם המקום להודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק לעבודת הביקורת.

 

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי         27/4/2014

  מ ב ק ר     ה מ ו ע צ ה            
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 מ  ב  ו  א
 
 

וקרת שלא במסגרת הביקורת, כפעולת הערכה, אינה יכולה לראות את פעולות הרשות המב  

הקונצפט הכללי של התפתחות הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף פעילותה הכללית של 

 המועצה.

 

הפעילות המנהלתית, הפיננסית והתפעולית של הרשות המקומית היא פועל יוצא של המדיניות    

רבה הכללית של המועצה אשר מושפעת מהתפתחות הישוב מחד גיסא ומשפיעה עליה במידה 

 מאידך גיסא.

 

מטרתה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שירותים לתושביה במסגרת סמכויותיה   

 ובהתאם לאמצעים הכספיים העומדים לרשותה.

 

אין הרשות המקומית יכולה לבצע את כל הפעולות, אשר היא מוסמכת לבצען, לשם השגת     

ספיים אלה יועדו מראש, למטרות המטרות במסגרת אמצעיה הכספיים אלא אם כן אמצעים כ

 האמורות בתקציב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות המקומית ומשרד הפנים.

 

תקציב הרשות המקומית מהווה ביטוי כספי/מספרי למדיניות ולתכנון פעילויות הרשות    

 בתקופה מוגדרת.

 

ב שנתי. התקציב צריך לצו המועצות המקומיות קובע כי לכל רשות מקומית יהיה תקצי 27סעיף    

ידי מועצת הרשות המקומית, עד תחילת שנת התקציב והוא טעון אישור משרד -להיקבע על

 הפנים או של הממונה על המחוז מטעמו.

 

התקציב מהווה אפוא מסגרת  מחייבת לכלל הפעילות הכספית/משקית של הרשות, משקף את    

ההתחייבויות של הרשות חייבות להיות תוכנית עבודתה השנתית ומהווה בסיס לביצועה וכל 

 בנסגרת התקציב המאושר לאותה שנה.

 כדי שהתקציב ימלא את ייעודו עליו להיות בנוי על העקרונות הבאים:   

 

 יש לתת להם מינוח אחיד. –פעולות בעלות אופי זהה  אחידות.  1

 

על התקציב להיות מספיק מפורט מחד אך יחד עם זאת  פירוט נאות.  2

כלול פירוט יתר המקשה על ריכוז הסעיפים ועל לא ל

 קבלת תמונה ברורה של היקף הפעילות מאידך.

 

מאחר והמסגרת התקציבית )תקציב רגיל( מתייחסת  שנתיות.  3

לשנת תקציב מסוימת, יש לייחס את הפעילות של 

 השנה האמורה לתקציב של אותה שנה.
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פן שיאפשר ניהול התקציב חייב להיות בנוי בא בסיס החשבונאות.  4

חשבונות במקביל לסעיפי התקציב המאושרים יאפשר 

גם הכנתם של הדוחות הכספיים שישקפו את ביצוע 

תוכנית העבודה השנתית בהשוואה לתכנון המקורי, 

דהיינו: דיווח נאות של הכספים שנתקבלו וכיצד הם 

 הוצאו תוך השוואה לתקציב המאושר.

 

רשויות המקומיות והוראות רואה החשבון לעיריות, קובעות ההוראות בחוקים ובתקנות של ה   

את העקרונות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו הדוחות הכספיים התקופתיים 

 הנדרשים.

 

 -נקבע: "לא יאוחר מ 1988 –לתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( התשמ"ח  12בסעיף   

גזבר דין וחשבון שנתי בעד שנת הכספים הקודמת, במתכונת במאי של כל שנת כספים, יכין ה 31

 ועל גבי טפסים שקבע רואה החשבון לעיריות לדין וחשבון שנתי."

 

 )ב( לצו המועצות המקומיות )תיקון: התשל"ט( קובע: 112סעיף   

על ראש המועצה למסור למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון על מצבה  .א

 ו את הכנסותיה והוצאותיה.הכספי של המועצה ויפרט ב

ראש המועצה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על פעולות  .ב

 המועצה.

המועצה תקיים דיון, במועד שנקבע לכך, בדין וחשבון שנמסר לה לפי סעיפים קטנים  .ג

 )ב(. -)א( ו

 

דוחות בפרק זה נסקרים שלושת המרכיבים העיקריים של מסגרת זו כדי לתת לקורא ה   

 פרספקטיבה רחבה יותר, על המסגרת שבה פועלים הגופים המבוקרים:

 

 התפתחות הישוב והיקף פעילות המועצה, .1

 מצבה הכספי של המועצה, .2

 תקציב המועצה.  .3
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 התפתחות  הישוב  והיקף  פעילות מועצה .1

 

שות היה מספר תושבי הר 2012לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת  1.1  

 בתי אב. 2,760איש במסגרת  10,777

 

 דונם. 2,400 -תחום שיפוטה של המועצה משתרעת על פני כ 1.2  

 

 תלמידים לפי הפירוט שלהלן: 1,497במוסדות החינוך למדו   1.3  

 

 28.57%  451  גני ילדים 

 49.47%  781  חינוך יסודי 

 %21.98  347  חינוך על יסודי 

    1,579  100.00% 

    ===  ===== 

 

(, 31(,נערות במצוקה)150(, משפחות)387מקרים: קשישים ) 680במחלקת הרווחה מטופלים  1.4

 (.53(, התמכרויות)59נכים)
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 מצבה  הכספי  של  הרשות .2

 

 הגרעון  המצטבר .א  2

 

"ח לעומת אלש 2,084היה  2012הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת   1.א.2

בגרעון המצטבר כאשר  11.73%קיטון  של   - 2011אלש"ח לסוף שנת   2,361

אלש"ח  31הקיטון נובע מהעודף שנוצר בתקציב השוטף של הרשות  ע"ס 

 אלש"ח .  211וממענק להקטנת הגרעון בסך של 

 

 הקיטון בגרעון השוטף  מהווה צעד מבורך ונובע מהליכי התייעלות והגברת הגבייה 2.א.2

 שננקטו על ידי המועצה בהתאם להנחיותיו של ראש המועצה.

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות.ב  2

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 2,361 2010מצטבר עד שנת 

 (273) 2010עודף בשנת 

 2,084 2010מצטבר עד שנת 

 (31) 2012עודף  בשנת  

 (211) מענק להקטנת גרעון

 1,842 31/12/2011 -גרעון מצטבר ל

 

 

מהביצוע,  2.72% -מהתקציב ו 2.90%גרעון מצטבר בסדר גודל שכזה, המהווה  1.ב.2

למרות שנחשב בגדר הסביר מחייב מעקב תקציבי ונקיטת צעדים לצמצומו על 

מנת שלא לפגוע בתפקודה של המועצה ליישם את תוכניותיה ולצמצם עד 

 תנים לאוכלוסייה. למינימום ההכרחי את מגוון השירותים הני

 

 45,303נתוני מחלקת הגביה מצביעים על חובות החייבים כלפי המועצה בסך של  2.ב.2  

אלש"ח  7,769. הגידול בסך של 2011אלש"ח בסוף שנת  37,534אלש"ח לעומת 

 .2011לעומת החובות לסוף שנת  2.07%מהווים עליה בשיכור של 

  

מכלל  63.76%בגין חיובים שנתיים מהווים  2012חובות התושבים לסוף שנת   3.ב.2 

 .2011בסוף שנת   68.76%החובות לעומת 

 

 3,077אלש"ח מורכבת מגידול של  7,769גידול חובות החייבים כלפי הרשות בסך    4.ב.2

 אלש"ח בחיובים חד פעמיים .  4,692אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי  ומגידול של 
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חלה ירידה מסוימת בשיעור הגביה  2012מסתבר כי בשנת מתוך נתוני מחלקת הגביה   5.ב.2

 -ל 2011מהחיוב השנתי בשנת  94.11% -של החשבונות על בסיס חיוב שנתי מ

.  שיעור הגביה של כלל החובות  שנתיים 2012מהחיוב השנתי נטו בשנת  92.77%

. היציבות בשיעור הגביה 2011בשנת  58.50%לעומת  57.73%על  2012עמד בשנת 

חיובים השוטפים לעומת היציבות של גביית כלל החובות מצביע על כך מה

שמערכת הגביה של החיובים השוטפים אמנם התייעלה במידה מסויימת אך 

 סובלת מהזנחה מסויימת בכל הקשור לגביית חובות העבר.

 

 -יחד עם זאת ניכרת ירידה משמעותית בשיעור הגביה של חיובים חד פעמיים מ  6.ב.2

. שיעור הגביה מכלל החובות 2012בשנת  51.61%לכדי  2011מהחיובים של  124.92%

 . 2011בשנת  32.32%לעומת  2012בשנת  23.36%החד פעמיים עמד על 

 

מכלל החיובים השנתיים לעומת  85.13%עמד על  2012שיעור הגביה הכללי בשנת   7.ב.2

לעומת  2012נת מכלל החובות הניתנים לגביה בש 49.53%-ו 2011בשנת  97.31%

 . 2011בשנת  52.79%

 

מכלל גבית חובות התושבים  11.26%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו  8.ב.2   

מכלל  36.09%כלפי המועצה בעוד שהחובות בגין החיובים החד פעמיים ומהווים 

החובות הניתנים לגביה. פער זה בחלק היחסי של חובות לעומת החלק היחסי של 

ה מעלה תהיות שמא  המועצה שמה דגש יתר על גביית חובות בגין חיובים חד הגבי

 פעמיים .

 

הביקורת בדעה כי על מחלקת הגביה של המועצה לפעול ביתר נחישות ובכל האמצעים   9.ב.2 

העומדים לרשותה על מנת להגביר משמעותית את שיעורי הגביה של חובות התושבים 

מצם את הגרעון המצטבר המשמעותי המעיק על כלפי המועצה ועל ידי כך הן לצ

 תפקודה והן לשפר את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסייה. 

 

 מתוך עיון בפירוט הרכב חובות החייבים ניתן לציין כי: 10.ב.2   

מכלל חובות התושבים  49,43%חובות התושבים בגין חיובי ארנונה מהווים  10.1.ב.2

 2,215גידול של  –אלש"ח  20,177ו בסך של ( והסתכמ 2011בשנת  53.76%)

 .2011אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת 

 

 –גם בסעיפי החיובים החד הפעמיים ניכרת עליה ברוב הסעיפים:  היטל ביוב  10.2.ב.2

אלש"ח , שלטים  2,766גידול של  –אלש"ח , השתתפות בעלים  3,612גידול של 

 אלש"ח. 259גידול של  –"ח , פינוי אשפה אלש 114גידול של  -ואישורים

 

 163 –יחד עם זאת חלה גם קיטון בחובות התושבים כלפי המועצה: שכר דירה  10.3.ב.2

 אלש"ח. 594 –אלש"ח ובשכר לימוד גני ילדים 
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ביכולתה  –בין היתר  –סיכויי הרשות לשאת את עצמה מבחינה כלכלית נבחנים  10.4.ב.2  

כנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו הכנסות גבוהות וידרשו ליצור לעצמה מקורות ה

שירותים מעטים. חלקן של הכנסות הרשות ממקורות עצמיים נותן אינדיקציה על 

יכולתה העתידית של הרשות לקיים את עצמה מבחינת מתן השירותים ברמה 

גבוהה לתושבים מחד ולחילופין ועל מידת תלותה במקורות מימון חיצוניים 

להזמין לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים העשויים 

 הניתנים לתושבים.

 

אלש"ח  38.467 -מ –בהכנסותיה של הרשות ניכרת ירידה מסוימת בהכנסותיה העצמיות   10.5.ב.2 

אלש"ח . ההכנסות  491גידול של  – 2012אלש"ח בשנת  38,958לכדי  2011בשנת 

 . 2011בשנת  59.12%לעומת  2012יה בשנת מתקבול 57.54%העצמיות היוו 

 

ההלוואות שנתקבלו במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות כהכנסה בתקציב   10.8.ב.2  

הרגיל עם קבלתן בפועל. לעומת זאת, פירעונן של ההלוואות האמורות )קרן, ריבית 

זקפות והפרשי הצמדה(, גם הם אם טרם שולמו בפועל אך מועד פירעונן הגיע, נ

כהוצאה בתקציב הרגיל. על פי נתוני הגזברות ביחס למלוות, שיעור פירעון המלוות 

מהתקציב בשנת  5.93%מהביצוע( לעומת  4.46%מהתקציב )  4.64%היה  2012בשנת 

 מהביצוע( . 4.77%) 2011

 

 נכסי הרשות כגון : מגרשים, בניינים, כבישים, מדרכות כלי רכב וציוד אחר אינם 10.9.ב.2 

מופיעים בדוחותיה הכספיים של הרשות כרכוש קבוע ולא נזקף בגינם פחת. הנכסים 

 נרשים כהוצאה בשנה שבה הם נרכשים והם משפיעים ישירות על גובה הגרעון.
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 ב ד צ מ ב ר     31מ א ז ן    ל י ו ם    

 )א ל ש " ח(

 2012 2011 2010 

    רכוש   שוטף

 4,597 8,186 9,111 קופה ובנקים

 532 488 941 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 879 379 252 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 10,304 9,053 6,008 

 2,602 2,374 2,005 השקעות מיועדות

 233 304 401 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 3,702 2,361 2,084 לראשית השנה

 0 (273) (211) לו להקטנת הגרעוןסכומים שנתקב

 (1,341) (4) (31) גרעון ) עודף ( בשנת החשבון

 2,361 2,084 1,842 גרעון מצטבר לסוף השנה

 381 --- ---    גרעונות בתב"רים 

 11,585 13,815 14,552 ס  ה  "  כ  

 36,374 37,534 45,303 חייבים  בגין  מיסים

 32,277 29,560 26,390 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 0 0 0 בנקים והלוואות לזמן קצר

 8,741 11,137 12,146 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 0 0 0 תקבולים לא מתוקצבים

 12,146 11,137 8,741 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים זמניים 

 נטו –בתב"רים 

   

 2,602 2,374 2,005 קרן לעבודות פיתוח

    

 242 304 401 נות  מתוקצבות ואחרותקר

 11,585 13,815 14,552 ס  ה  "  כ

 

הנתונים המוצגים במאזן מראים בבירור על היציבות הפיננסית השוררת במצבה הכספי של 

 הרשות וכפי שמקבל את ביטויו ב: 

 אלש"ח. 925עליה ביתרות המופקדות בבנקים הן כמזומן והן כפיקדונות בסך של  .1

אלש"ח המעיד על עיכוב בהעברת  453נסות מתוקצבות שטרם התקבלו בסך הגידול בהכ .2

 השתתפות המדינה בהוצאות הרשות.
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אלש"ח בשנת  270אי יצירת התחייבות חדשות לבנקים בהמשך לכיסוי משיכות יתר בסך של  .3

2011. 

המעיד על הרחבת היקף  –אלש"ח בהוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  1,309עליה של  .4

 טפת של הרשות.פעילותה השו
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 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 

, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי אישורם מוצגים  2010 – 2012תקציבי הרשות לשנות הכספים  3.1  

 להלן:

 

     2012 ***    2011** 2010* 

 52,952 61,374 63,595 מסגרת התקציב

 20/3/2010 20/2/2011 29/2/2012 אישור  מועצת  הרשות

 2/5/2010 28/8/2011 7/5/2012 אישור  משרד  הפנים

 

אלש"ח כתקציב מותנה בהכנסות שמתוכם נוצל סך של  3,100* תקציב הרשות  כולל סך של 

 אלש"ח. 51,422אלש"ח. אשר על כן התקציב המעודכן של המועצה עמת ע"ס של  1,570

אלש"ח כתקציב מותנה הכנסות אשר מתוכן נוצל סך של  1,500** תקציב הרשות כולל סך של 

 אלש"ח.  51,422אלש"ח. אשר על כן תקציבה המעודכן של המועצה עמד על סך של  1,236

*** תקציב הרשות כולל סך של ???? אלש"ח כתקציב מותנה בהכנסות אשר מתוכן נוצל סך של 

 אלש"ח.  63,595על סך של ???? אלש"ח. אי לכך, תקציבה המעודכן של המועצה עמד 

 

אושר בתחילת שנת התקציב עקב בחירות  2009מהמוצג לעיל עולה כי תקציב הרשות לשנת  3.2  

ראוי שתאושר על ידי המליאה  2009והנטייה שאישור התקציב לשנת  11/2008שנערכו בחודש 

ל הנבחרת. מועד אישור התקציב בחודש הראשון של שנת התקציב משקף את הנחישות ש

המועצה לאשר תקציבים במועדם ובהקדם וזאת על מנת לאפשר הכנת תוכניות עבודה וצעדי 

 התייעלות במועד וכן ליישם צעדים אלו במועדם. 

 

חודשים  לאחר תחילת שנת התקציב . אישור  3אושר באיחור של כמעט  2010תקציב שנת  3.3

השוטפת ובתכנון פעילותה  התקציב באיחור מטיל מגבלות תקציביות על הרשות בהתנהלותה

 ע"י כך שתקצוב פעילותה נגזר מתקציב בשנה הקודמת.

: למרות שאף תקציב זה אושר באיחור של כחודשיים לאחר תחילת שנת 2011תקציב שנת  3.4

 . 2010התקציב, חל צמצום של כחודש באישור התקציב לעומת שנת 

 

ות לאשר את תקציבה בטרם תחילת הביקורת מעירה כי צו המועצות המקומיות מחייב את הרש

 שנת התקציב. 
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 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א

 

 -שינוי מ 2010 2011 2012 

2011 

 -שינוי מ

2010 

      ה כ נ ס ו ת

 +21.79 +12.45 29,230 31,660 35,599 מיסים

 +272.54 +1.00 2,079 7,669 7,745 מים ביוב ונכסים

 -31.49 -40.16 2,340 2,679 1,603 שירותים מקומיים

 +17.80 +7.90 10,518 11,483 12,390 שירותים ממלכתיים

 -16.54 -19.93 6,600 6,879 5,508 מענקים

 +14.51 +1.36 655 740 750 תקבולים לא רגילים

 +23.68 +4.07 51,422 61,110 63,595 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 +10.46 +8.30 5,911 6,029 6,529 הנהלה וכלליות

 -46.15 0 260 140 140 מימון

 +20.84 +8.46 11,962 13,327 14,454 שירותים מקומיים

 +20.87 +7.93 20,254 22,682 24,480 שירותים ממלכתיים

 +171.82 -3.54 3,080 8,680 8,372 מים ביוב ונכסים

 -3.34 -4.59 3,050 3,090 2,948 פרעון מלוות

 -3.37 -4.57 6,905 6,992 6,672 יםתשלומים לא רגיל

 +23.68 +4.07 51,422 61,110 63,595 סה"כ הוצאות
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 נתוני  ביצוע  התקציב  )אלש"ח(ב .  

 

 -שינוי מ 2010 2011 2012 

2011 

 -שינוי מ

2010 

      הכנסות עצמיות

 +17.26 +9.14 31,262 33,587 36,656 מיסים

 +10.58 +0.02 6,838 7,530 7,561 מים ביוב ונכסים

 +1.42 -45.36 1,627 3,020 1,650 שירותים מקומיים

 +23.09 +14.16 12,284 13,245 15,120 שירותים ממלכתיים

 -18.48 -12.89 6,864 6,423 5,595 מענקים

 -4.95 -15.27 1,191 1,336 1,132 תקבולים לא רגילים

 +12.74 +4.07 60,066 65,071 67,714 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 +8.13 +2.17 6,620 7,006 7,158 הנהלה וככליות

 -25.28 -56.27 261 446 195 מימון

 +21.48 +9.81 12,157 13,449 14,768 שירותים מקומיים

 +23.88 +13.87 21,613 23,514 26,774 שירותים ממלכתיים

 +1.55 -11.90 8,401 9,684 8,531 מים ביוב ונכסים

 +5.41 -7.18 6,869 7,800 7.240 תשלומים לא רגילים*

 +7.60 -4.67 2,804 3,165 3,017 פרעון מלוות

 +15.26 +4.02 58,725 65,067 67,683 ס ה "כ  הוצאות

   1,341 4 31 עודף )גרעון(   השנה
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 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2012 2011 2010 

    נ ס ו ת ה כ

 106.95 106.09 102.97 מיסים

 328.91 98.19 97.63 מים ביוב ונכסים

 69.53 112.73 102.94 שירותים מקומיים

 116.79 115.35 122.04 שירותים ממלכתיים

 104.00 93.38 101.58 מענקים

 181.83 180.54 150.94 תקבולים לא רגילים

 116.81 106.49 106.48 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 111.99 116.21 109.64 הנהלה וכלליות

 100.38 318.58 139.29 מימון

 101.63 100.92 102.18 שירותים מקומיים

 106.71 103.67 109.37 שירותים ממלכתיים

 272.76 111.57 101.90 מים ביוב ונכסים

 99.48 111.56 108.52 תשלומים לא רגילים

 91.93 102.43 102.34 ותפרעון מלו

 114.20 106.48 106.43 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת

 

 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:   

 

בהכנסות המועצה לעומת התכנון התקציבי  6.48%ניכרת יציבות בעליה ממוצעת של  1.ג.3

 .2011בשנת  6.49%לעומת  2012לשנת 

 

מהתקציב  106.09% -ת מיסים לעומת התכנון המקורי: מנרשמה ירידה בשיעור ביצוע גביי 2.ג.3

 .2012מהתקציב בשנת  102.97%לכדי  2011בשנת 

 

לעומת האומדן  2012בשנת  2.94%חלה עליה בהכנסות משירותים מקומיים בשיעור של  3.ג.3

 אשר נבע בעיקר מהכנסות הנדסיות.  2011בשנת  12.73%התקציבי לעומת עליה של 
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סך   –בהכנסות הרשות לעומת אומדן ההכנסות  6.48%ן עקבי לעליה הממוצעת של באופ 4.ג.3

. ניכרת עליה בכל סעיפי התקציב 6.43%הוצאות הרשות עלו על המתוכנן בשיעור דומה של 

על התכנון המקורי. ביתר  39.29%-כאשר הסעיף הבולט הוא הוצאות המימון אשר עלו ב

)במים, ביוב ונכסים(  1.90%כנון המקורי נע בין סעיפי ההוצאות פער הביצוע לעומת הת

 )בהנהלה וכלליות(.  9.64%לבין 

 

אלש"ח  31עודף ההכנסות תרמה תרומה ניכרת לצמצום הגרעון המצבר של הרשות בסך של  5.ג.3

 . 2011אלש"ח בשנת  4לעומת עודף של 
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 החינוכי-השירות הפסיכולוגי
 

 מבוא

חינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי -ירות הפסיכולוגיהש .1

הספר ולגורמים קהילתיים. חשיבות יתירה נוגעת לנגישותם של הפסיכולוגים החינוכיים 

חינוכי -כגורמי בריאות ורווחה נפשית. הסיכוי לאפשר לילדים את הזכות לשירות פסיכולוגי

תחותם ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, מותנה בצמתי דרך במהלך התפ

יש להדגיש כי "לקוח הקצה" הינו הילד וכל  בקרבה ובנגישות השירות לילד ולמשפחתו.

 משימות הפסיכולוגים מיועדים לשרת את צרכיו המיוחדים ואת רווחתו. 

 

הקבוצה הפסיכולוגים בשירות עוסקים באיתור ובאיבחון ברמת הפרט )תלמידים( וברמת  .2

)כיתות( וכן בייעוץ פרטני להורים ולאנשי חינוך, בהדרכה קבוצתית להורים ולאנשי החינוך 

תוך דגש על עבודה  ובהתערבות טיפולית, פרטנית וקבוצתית, במצבי משבר, אסון וחירום

תהליכית המשכית עם מערכות החינוך לשם בניית תוכניות התערבות ממוקדות 

 בית ספר.-ילד/כיתה/גן

 

ו כן מטפלים הפסיכולוגים בסוגיות התפתחותיות נורמטיביות, בלקויות התפתחותיות כמ .3

ופיזיות של ילדים ובני הנוער, במצבי לחץ בקרב התלמידים, הורים וקהילה, בקשיי למידה 

ובקשיי תפיסה וחשיבה אצל תלמידים ובקשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים של 

ח וחלק מהקשיים מופנים לקבלת טיפולי חוץ או חלק מהטיפול נעשה בשפ" התלמידים.

 איבחונים במסגרות אחרות, לפי אופי הבעיה והמומחיות הנדרשת לפתרונה.

 

 הבסיס החוקי והפורמאלי לפעילות השירות הפסיכולוגי מעוגן ב: .4

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1977-חוק הפסיכולוגים התשל"ז .א

 ;1988 -חוק החינוך המיוחד התשמ"ח .ב

 ;1981-הפרטיות התשמ"א חוק הגנת .ג

 ;1977-חוק העונשין התשל"ז .ד

 חוזרי מנכ"ל משרד החינוך; .ה

 ייעוצי( במשרד החינוך;-הנחיות מקצועיות של שפ"י )שירות פסיכולוגי .ו

 אוגדן מדע לפסיכולוג החינוכי. –"שאל את הפסיכולוג"  .ז

ין עם השירות פועל בגישה רב מימדית המתייחסת אל הילד כאל מכלול הנמצא בקשרי גומל .5

המערכות החברתיות השונות כגון משפחה, בית ספר, קהילה וחברה. אוכלוסיית היעד של 

הפסיכולוג החינוכי כוללות, מלבד התלמיד, גם את הוריו ואת הצוות החינוכי. הטיפול 

המוצע יכול להינתן לפרט עצמו, למשפחה, להנהלה, למורה או לקבוצת מורים, למטפלים 

 זמנית לכולם או לחלק מהם.-בוהשונים ולעתים קרובות 
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הפסיכולוגים מלווים את מערכות החינוך והרווחה ברשות כנציגים בועדות שונות: ועדות  .6

השמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ועדת השמה לרמות החינוך השונות )הגיל הרך, יסודי 

כניות טיפול ועדות שילוב, ועדות טרום השמה, ועדות לבניית תו ועל יסודי(, ועדות שיבוץ,

הפסיכולוגים בשפ"ח אינם  משתתפים בוועדות התאמות לבחינות בגרות, אלא . ברווחה

 במסגרת פרטית. 

 

 עבודת השפ"ח מתבצעת על פני כמה רצפים המייצגים את העבודה המקצועית הרצויה: .7

ביסודה של הפסיכולוגיה החינוכית מונחת התפיסה ההתפתחותית רצף התפתחותי:  .א

ועד ההתבגרות תוך חקירה והבנה של התהליכים המתרחשים במהלך  הרצופה מהלידה

שר ליווי מקצועי של התפתחות הילד, להוריו, למשפחתו פהגדילה ושאיפה לא

 ולסביבתו החינוכית.

חינוכיים מעניקים שירות פסיכולוגי 0השירותים הפסיכולוגיים רצף אוכלוסיות: .ב

ות החינוך.עבודת השירות למסגרות החינוך ולמסגרות בקהילה התומכות במערכ

חינוכי מיועדת לאוכלוסיות במערכת החינוכית: תלמידים, צוותי חינוך -הפסיכולוגי

וייעוץ, הורים ומשפחות וגורמים רב מקצועיים התומכים במסגרות החינוך. חשיבות 

מיוחדת ניתנת לעבודה עם אוכלוסיות הילדים בעלות צרכים מיוחדים וילדים בסיכון 

ויון הזדמנויות וקידום מירבי וזאת מתוך ראיית המערכת כולה, על כל כדי לאפשר שו

 תלמידיה וצוותותיה. 

התערבות מייצג את חשיבות -: רצף מניעההתערבות מערכתיים ופרטניים-רצפי מניעה .ג

האיתור המוקדם של צרכים התפתחותיים, ובכלל זה פגיעות לסיכון, צרכים מיוחדים, 

ף בעבודת הפסיכולוג החינוכי הוא סיוע לצוותי חינוך משברי חיים וכו'. משמעות הרצ

 חינוכית מותאמת לצרכי הילד ומערכת החינוך.-באיתור מוקדם ובהתערבות פסיכו

 

הפנייה לשירות הפסיכולוגי נעשית באמצעות הגננת/המורה/היועצת/גורם חינוכי וטיפולי  .8

יים מדריכים את אחר וכן באמצעות פניות ישירות של ההורים. הפסיכולוגים החינוכ

   .הצוותים החינוכיים בנושאים הרלוונטיים

 

, ובחינוך 3-18הפסיכולוגי שואף לספק שירותים לאוכלוסיית גילאי למרות שהשירות  .9

. בשלב זה, על פי מדיניות משרד החינוך, הקצאת הפסיכולוגים 3-21המיוחד לגילאי 

. השפ"ח בקרית עקרון 3-21ובחינוך המיוחד לגילאי  5-15מתייחסת לצרכיהם של גילאי 

 טרום חובה. -בכל גני הטרום 3מקצה פסיכולוגים כבר מגיל 

 

השירות הפסיכולוגי ניתן על ידי הרשות המקומית ונתמך תקציבית ומפוקח מקצועית על  .10

 ייעוצי )שפ"י( במשרד החינוך באמצעות הפסיכולוג המחוזי.-ידי השירות הפסיכולוגי
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פר המשרות סשל אוכלוסיית הילדים מרובים ומגוונים ומ כיוון שהצרכים הפסיכולוגיים .11

המקצועיות הקיימות שונה מישוב לישוב ובדרך כלל הוא רחוק מלכסות את הצרכים, 

נוצרה שונות רבה באספקת השירותים ולעתים אף אי בהירות בקרב הציבור באשר 

 לשירותים הניתנים בכל ישוב. 

 

 2003דרשים, נקבע במשרד החינוך בשנת לצורך אספקת השירותים הפסיכולוגיים הנ .12

"מפתח כיסוי" הלוקח בחשבון את מספר הילדים הלומדים בישוב בשכבות הגיל השונות 

ואת מספר מוסדות החינוך לסוגיהם. לפי נתונים אלו נקבע תקן מומלץ למשרות שתוקצינה 

 בישוב למתן שירות פסיכולוגי הולם לילדים במערכת החינוכית, כדלהלן:

 , בגני חובה ובכיתה א'.3-6ילדים בגילאי  500 -חד לתקן א .א

 י"ב-תלמידים בכיתות ב 1,000-תקן אחד ל .ב

 תלמידים בחינוך המיוחד. 300-תקן אחד ל .ג

 

גנים. עפ"י  15בתי ספר רגילים או עד  3מספר המסגרות לפסיכולוג במשרה מלאה הוא עד 

שווי בישוב וזאת ע"י מפתח זה אפשר לחשב בכל רשות מקומית את "אחוז הכיסוי" העכ

ייעוצי )שפ"ח( -חלוקת מספר משרות הפסיכולוגים העובדים בפועל בשירות הפסיכולוגי

המקומי במספר התקנים המומלץ עפ"י המפתח. במציאות הנוכחית אחוז הכיסוי נמוך 

  .50%-במרבית הישובים ובממוצע הארצי הוא נמוך מ 100%-בהרבה מ

 

ון ובהיקף השירותים הפסיכולוגיים הנצרכים על ידי בשנים האחרונות חל גידול במיגו .13

האוכלוסייה. שינוי זה נגזר משינויי חקיקה )חוק החינוך המיוחד ופרק השילוב(, משינויים 

במודעות הציבור ומשינויים במגמות החברתיות, ובכלל זה התנהגויות הסיכון בקרב 

וכו'( ומצבי לחץ וחירום.  התלמידים )אלימות, התעללות בילדים, פגיעות מיניות, סמים 

ולא עודכן מאז למרות  שחלו תמורות שחלו בהגדרת  2003המפתח שנקבע כאמור בשנת 

תפקידי הפסיכולוג במערכת החינוכית ובקהילה. עקב שינויים אלו, שבעבר לא נכנסו 

להגדרת תפקידם יש לצפות אפוא, שכאשר ייערך ניתוח עיסוק עדכני, ולפיו יעודכן אף 

מלצה על תקנים, יהיה שיעור הכיסוי הקיים עפ"י מצב כוח האדם הנוכחית אף המפתח לה

 נמוך מכפי שהוא היום.

 

ייעוצי במשרד החינוך החליטה לפרסם רשימה בסיסית של -הנהלת השירות הפסיכולוגי .14

השירותים שהשפ"ח המקומי אמור לספק לאוכלוסיית התלמידים )ולמי שמופקדים על 

והצוות החינוכי( . סל זה אמור להינתן כאשר "שיעור הכיסוי"  הוריהם-התפתחותם התקינה

. עם זאת, כאשר שיעור הכיסוי נמוך מכך, יפחתו באופן זמני 100%בשפ"ח המקומי הוא 

 100%-השירותים שיינתנו מתוך הרשימה הבסיסית הזו, עד להשלמת מספר המשרות ל

 כיסוי.
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, יקיימו מנהל מחלקת החינוך של הן כששיעור הכיסוי מלא ובמיוחד כששיעורו חלקי .15

הרשות המקומית ומנהל השפ"ח דיון מפורט ובו יוחלט על מגוון השירותים שיינתנו בישוב 

ועל השירותים שיוצאו )עפ"י הצורך( מתוך הרשימה הבסיסית. הדיון על היקף השעות 

שתוקצינה ייעשה בכפיפות למטרות שפ"י ולמטרות הישוב ויילקחו בחשבון הצרכים 

אפיונים הייחודיים של היישוב. אם יהיו חילוקי דעות, יכריע הפסיכולוג המחוזי. ההסכם וה

 יתורגם לתוכנית עבודה שנתית שתימסר לאישורו של הפסיכולוג המחוזי בתחילת כל שנה.

 

משרד החינוך ממליץ כי ייערך דיון מקדים, בתחילת כל שנת לימודים, בין הפסיכולוג ובין  .16

י לגבי אופן הניצול של "הזמן המקצועי" העומד לרשות המוסד, מנהל המוסד החינוכ

 לשירותים הרשומים בסל הבסיסי ובהתחשב בעדיפויות השונות.

 

מאחר שבמרבית השירותים הפסיכולוגיים אי אפשר לספק את מלוא "הסל הביסי" בשל   .17

" חובהשירותי שיעור כיסוי נמוך, מצאה הנהלת שפ"י לנכון להציג רשימה של שירותים כ"

ובשאר השירותים עפ"י סדר עדיפויות מומלץ מהעבר. לכל מנהל שפ"ח קיימת אפשרות 

לקבוע את העדיפויות שלו בתיאום עם מנהל מחלקת החינוך של היישוב ובמידת הצורך 

 בסיועו של הפסיכולוג המחוזי.

 

"י שירותי החובה יינתנו בכל השירותים הפסיכולוגיים, כאשר היקפם ואפיונם ייקבעו ע .18

 מנהל השפ"ח וע"י שאר הגורמים )מנהל מחלקת החינוך והפסיכולוג המחוזי(:

מתן הדרכה וליווי הצוותים הפדגוגיים: למנהלים, למחנכים, למורים, ליועצות  .א

החינוכיות ולהורים בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות הנפש 

 נוך וברמות של איתור ומניעה.שלהם במערכת החינוכית ברמות שלהם במערכות החי

התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים  -במקרים של ילדים בסיכון .ב

היישוביים הרלוונטיים, הערכה ראשונית של הילד ומתן המלצות לגבי המשך 

 ההתערבות.

איבחון והערכה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד, טיפול  .ג

ם עם ליקויי למידה וכן כל הפעולות הנגזרות מחוק החינוך המיוחד המובא בתלמידי

בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך כגון: השתתפות בועדות השמה, בועדות מתי"א, בועדות 

 שיבוץ וכיו"ב.

פגישות( בהתאם לשיקול דעת  5התערבות טיפולית ראשונית לילדים בסיכון )עד  .ד

 מקצועי.

 ית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.התערבות ראשונ -במקרי חירום .ה
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 אדם –כוח  -השירות הפסיכולוגי

ונעשה דרך מכרז  2007נובמבר -מנהלת השירות הנוכחי אשר מונתה ב מינוי מנהל הרשות .19

 חיצוני .

 

פסיכולוגים,  5מנה בשנה המבוקרת  לפי דיווח של חשבת השכר השרותצוות הפסיכולוגים  .20

 1משרה;  60% -משרות, על פי החלוקה הבאה: מנהל שפח ב 2.37 של בהיקף העסקה כולל

 .שרהמ 25% -ב 1משרה;  50% -ב 2משרה;  60% -ב

 -פסיכולוגית אחתמדריכה, -פסיכולוגים כאשר מנהלת השפ"ח היא מומחית 5הצוות כולל: 

 )אחת לפני כולם בעלי תואר שניהעובדים האחרים בתהליך התמחות.  ושלושת מומחית 

 (.3ומרבית הפסיכולוגים נשים) ת התזה, במעמד של מתמחה זמנית(הגש

 משרה מעובדת הרשות. 50%השירות מקבל שירותי מזכירות בהיקף של  –כמו כן 

 

 התנאים הנדרשים לשם רישום בפנקס הפסיכולוגים

קובע את הרשאים להירשם בפנקס   1977-לחוק הפסיכולוגים התשל"ז   15לסעיף  .21

 הפסיכולוגים:

תואר "מוסמך" לפסיכולוגיה או תואר גבוה ממנו, שניתנו מאת מוסד שהוכר בעל  (1)

 ;1958-כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח

בעל תואר בפסיכולוגיה מאת מוסד בחוץ לארץ וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך  (2)

 (;1לתאר שניתן כאמור בפסקה )

על תואר בפסיכולוגיה גבוה ממנו, שהעניק מוסד בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה או ב (3)

במדינה מחוץ לישראל שהכירה בו ועדת הרישום, ואשר השלים את לימודיו בהתאם 

לקביעת ועדת הרישום ולהנחת דעתה, מאחר שהוועדה מצאה כי ערכו של התואר 

(; ובלבד שהשלים את לימודיו 1שניתן לו פחות במקצת מתואר כאמור בפסקה )

שנים מיום קביעת תוכנית הלימודים על ידי  3וך תקופה שלא עלתה על כאמור, בת

 ועדת הרישום. 

 

מנהלת השפ"ח מציינת לביקורת כי תחנת שפ"ח ברשות מוכרת כתחנה להענקת התמחות  .22

 לפסיכולוגים.

 

 

 ממצאי הביקורת

 תאח יתבבחינת רישומם של הפסיכולוגים הפועלים בשפ"ח במועצה, עולה כי פסיכולוג .23

 בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות. מהרשו האינ

ציינה לביקורת כי נושא רישומה בפנקס הפסיכולוגים אמור להיות מוסדר  מנהלת השפ"ח

  .עם השלמת עבודת התיזה של הפסיכולוגית  2014לקראת סוף שנת 
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בתוך כך יש לציין כי אין סטאטוס לפסיכולוג פעיל שאינו רשום בפנקס הפסיכולוגים ויש 

יחד עם זאת, למרות העבירה לכאורה על חוק . הפסיכולוגים בכך משום עבירה על חוק

הפסיכולוגים, משרד הבריאות מאשר את קבלתם לעבודה של בוגרי התואר השני בלימודי 

פסיכולוגיה ואף נותן תוקף של התמחות זמנית לבוגרים אלה וזאת בטרם רישומם בפנקס 

  הפסיכולוגים.

 

זה לא נבדק ולא מאומת ע"י הרשות כדרך שגרה לקראת קליטתם של  יתירה מזאת, נתון .24

 תנאיי המכרז לאיוש משרת הפסיכולוג כוללים שני תנאי סף: .פסיכולוגים

שהוא לקראת סיום  .B.Aבפסיכולוגיה או בעל תואר ראשון  .M.Aבעל תואר .  .א

  בפסיכולוגיה. .M.Aלתואר 

יכולוגיה, לבעלי תואר רישום בפנקס הפסיכולוגים ורישיון לעסוק בפס .ב

 M.A. " . 

 

לחוק  15הביקורת גורסת כי תנאיי הסף הנ"ל סותרים אחד את מישנהו: בהתאם לקבוע בס' 

רק לעיל,  22הפסיכולוגים המסדיר את תנאיי הרישום בפנקס הפסיכולוגים ואשר  צוין בס' 

הסף  אשר על כן תנאי בעל תואר מוסמך ומעלה רשאי להירשם בפנקס הפסיכולוגים.

הראשון אשר מכליל בעלי תואר ראשון הנמצאים לקראת סיום לימודיהם לקראת תואר שני 

לבצע המטלות המוגדרות בתיאור התפקיד )איבחונים, טיפול וייעוץ פסיכולוגי, השתתפות 

בועדות מקצועיות ועוד( נוגדת את תנאי הסף השני בכל הקשור לכשירות הפסיכולוג לבצע 

 ת חוק הפסיכולוגים.תפקידו בהתאם לדרישו

 

יתכן מצב של מתמחה זמני, דהיינו מי שסיים את כל חובותיו לאוניברסיטה יחד עם זאת  .25

  כמתמחה זמנילמעט התיזה, ולפיכך הוא אינו יכול להירשם בפנקס, אך יכול לעבוד 

 בפיקוח ובהשגחה של פסיכולוג מוכר ומדריך. 

 

א יוה הבשלבי סיום הכשרת ת"ל נמצאהנ יתלביקורת כי  הפסיכולוג ההשפ"ח מסר תמנהל .26

תחת הדרכתה והשגחתה  תרשיון זמני לעסוק בטיפולים פסיכולוגיים ועובד תבעל

 .המקצועית

 

 

 גיוס פסיכולוגים

.  9/2012בשנה המבוקרת לא גויסו פסיכולוגים חדשים ופסיכולוגית אחת פרשה בחודש  .27

( 2/2011משרה ) 25%בהיקף של פסיכולוגים  2גויסו לשירות הפסיכולוגי  2011במהלך שנת 

 (.10/2011משרה ) 50%ובהיקף של 

גיוס הפסיכולוגים נעשה בדרך של מכרז חיצוני  ובהתאם לצו מועצות מקומיות. מיון 

 המועמדים נעשה באמצעות ועדת קבלה. 
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 רמת המודעות לשירות הפסיכולוגי

ברשות והן  השירות הפסיכולוגי, למרות חשיבותו, אינו מקבל מודעות מספקת הן .28

בפרסומים לתושב. באתר האינטרנט של המועצה, השירות מתואר באופן כללי ופשטני 

ולמעשה המידע הקיים אינו מאפשר לתושב לקבל מידע מפורט בדבר סוגי השירותים להם 

 זכאי, לרבות שעות הפעילות, קבלת קהל, מבנה השירות וכו'. 

 

המוענקים ע"י השפ"ח באתר  םתיהביקורת ממליצה על עיבוי תוכן משמעותי לשירו .29

 .האינטרנט של הרשות

 

 שירות פסיכולוגי משלים )שפ"ם(

שר לרשות המקומית לקבוע, בשיתוף איתו, "סל שירותים משלים" ובו פמשרד החינוך מא .30

 שירותים שאינם כלולים בסל הבסיסי והרשויות הנוהגות כך הן רבות.

 

: "השירות, בשיתוף עם הרשות ישקלו  2003על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מחודש מארס  .31

את האפשרות לספק את השירותים המצויים בסל המשלים על ידי מימונם ממקורות 

 תקציביים אחרים, הן ממסדיים והן פרטיים."

 

 -ועקב התנגדותו של היועץ המשפטי של הרשות בשל היקף כוח האדם המצומצם בשפ"ח .32

לימים ואינם מבצעים איבחונים הנדרשים השפ"ח בקרית עקרון אינו מספק שירותים מש

 ע"י משרד החינוך.

איבחוני השפ"מ אמורים להינתן מעבר לשעות העבודה הקיימות, תוך מציינת כי  הביקורת

הפרדה ברורה, אירגונית ומקצועית, בין התחום השוטף לחלק הפרטי. על מנהלת השירות 

 חינוך בין הפסיכולוגים.מוטלת המטלה של חלוקת מכסת האיבחונים שבמימון משרד ה

 

בהתאם לחוזר משרד החינוך, השפ"ח, בשיתוף עם הרשות המקומית צריך לשקול את   .33

האפשרות לספק את השירותים המצויים בסל המשלים על ידי מימונם ממקורות תקציביים 

אחרים, הן ממסדיים והן פרטיים, באופנים אירגוניים שונים  )מימון הרשות המקומית או 

שירות , קניית שירותים ממקורות חיצוניים (. מיפרט סל השירותים, הגורמים צרכני ה

המבצעים ודרכי המימון יסוכמו טרם הפעלתו בין מנהלת השפ"ח לגורמים הרלוונטיים  

 ברשות המקומית.

 

אופן ההפעלה, התעריפים ודרכי התשלום יתואמו בין מנהלת השפ"ח ולבין בעלי התפקידים  .34

ם להנחיות המפורסמות על ידי מרכז השלטון המקומי ובהסתמך ברשות המקומית בהתא

 על תעריפי נציבות שירות המדינה. התשלום לפסיכולוג יבוצע באמצעות הרשות המקומית.
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 להלן סוגי השירות הנכללים בשירות הפסיכולוגי משלים במימון הורים: .35

חינוכי במסגרות -הערכות פסיכולוגיות בשכבות גיל שאינן מקבלות שירות פסיכולוגי .א

 החינוכיות; 

 הערכות פסיכולוגיות לצורך הדלגה;   .ב

 הערכות פסיכולוגיות לצורך שיבוץ במסגרות ילדים מחוננים או מוכשרים;   .ג

הערכות פסיכולוגיות לצורך התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים ליקויי למידה בבתי    .ד

 ספר על יסודיים;

 התערבויות טיפוליות;  .ה

 סדנאות;   .ו

 אות.הרצ   .ז

 

 להלן סוגי השירות הנכללים בשירות הפסיכולוגי המורחב במימון ציבורי: .36

 מתחת לגיל חובה; -שירות פסיכולוגי למסגרות חינוכיות בגיל הרך .א

 שירות פסיכולוגי לבתי ספר תיכוניים;   .ב

שירות פסיכולוגי למופנים על ידי השירותים החברתיים )הרווחה( או על ידי גורמים    .ג

 המקומית;אחרים ברשות 

הערכות והתערבויות פסיכולוגיות לילדים, ובכללם ילדים בעלי צרכים מיוחדים וילדים    .ד

 בסיכון;

 פיתוח ויישום תוכניות התערבות;  .ה

 .רג מהמכסות שהוגדרו בחוזר המנכ"לכל שירות נוסף החו   .ו

 

 יש חשש מסויים ממצבי ניגוד עניינים כאשר פסיכולוג ממליץ על שירות משלים לכאורה .37

שניתן על ידי השפ"ח באמצעות חברו לעבודה. לחילופין קיים גם חשש שטיפולים 

מסויימים יימנעו מהמטופל במסגרת עבודתו של השפ"ח במסגרת פעילותו השוטפת ויינתנו 

במסגרת השירות המשלים כדי להגדיל את שכרו של הפסיכולוג. חשש זה הוצג לביקורת 

 ע"י היועץ המשפטי של הרשות.

  

הנושא הוסדר בהנחיות מחמירות  -שלא ייווצרו ניגודי עניינים בעבודת הפסיכולוגיםבכדי  .38

של מרכז השלטון המקומי בכל הקשור למי מהפסיכולוגים ומתי קיימת אפשרות לתת 

שירות כזה. מרכז השלטון המקומי הכשיר והכניס את עניין השירות הפסיכולוגי המשלים 

קרה לא יכול פסיכולוג השירות להמליץ על השירות והגדרות הסלים בתוך תקנותיו. בכל מ

 המשלים גם להיות זה הנותן את השירות לילד המדובר.

 

עלול בכל זאת לכאורה למרות זאת אין בהנחיות הקיימות הימנעות מלאה מתהליך בו  .39

להיווצר ניגוד עניינים כאשר הפסיכולוגים ממליצים על שירותים בתשלום שבעצם ניתנים 

 הם לעבודה.על ידי חברי
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הביקורת למרות האמור לעיל והחששות הנלוות להפעלת השירות הפסיכולוגי המשלים ,  .40

על היעדרו של השירות וזאת לנוכח הרכב אוכלוסיית הרשות, היעדרם של מוסדות  תמהה

חינוך על יסודיים היוצר מצב של הזדקקות לקבלת חלק מהשירותים האמורים על ידי גורמי 

 חרת.הטיפול של רשות א

 

מנהל מחלקת החינוך מסר לביקורת כי בכוונתו להקים מספר מסגרות טיפוליות בתחומי  .41

הרשות שיעניקו טיפולים בתחומים של ריפוי בעיסוק, ריפוי באומנויות, קלינאות תקשורת 

 ועוד.

 

 

 סביבת העבודה

השפ"ח בקרית עקרון ממוקם במבנה אשר בחזיתו מופיע שלט תחת הכותרת "השירות  .42

ולוגי קריית עקרון". על דלת הכניסה לא קיים שלט מתאים המפרט  שעות הפסיכ

 הפעילות/קבלת קהל וכיו"ב.

  

חדרונים, עמדת המזכירות, מבוא המשמש כחדר  4-באופן כללי, חלל העבודה מחולק ל .43

המתנה, וארכיב. הביקורת מצביעה על כך, שסביבת העבודה ותנאיה משדרים צפיפות רבה 

שיפור ונדרשת השקעה בתשתיות ובציוד על מנת לאפשר סביבת  ןהטעוהיוצרת לחץ סמוי 

היעדר קיומה של הביקורת מציינת את  עבודה הולמת הן לצוות והן למקבלי השירות.

מציאות שבה ניתן לשמוע את הנאמר בחדרון האחד ע"י  – אקוסטיקה ראויה בשפ"ח

פוגעת בזכות המטפל וראויה  תהנוכחים בחדרון הסמוך. היעדר אקוסטיקה אלמנטארי

 והמטופל לפרטיות ופוגעת פגיעה מהותית בחיסיון המקצועי המוטל על המטפל. 

 

 2מספר חדרי העבודה בשפ"ח קטן  ממספר הפסיכולוגים. מרבית החדרונים מאכלסים  .44

פסיכולוגים ועובדת חסרונם של שולחנות עבודה בולטת לעין.  ליקוי זה בולט בכל חריפותו 

ושני פסיכולוגים  ופות שבהם כל צוות הפסיכולוגים נמצא בשפ"חבאותם ימים ובתק

  .חולקים חדר ושולחן

 

כי האקוסטיקה בשפ"ח אינה מאפשרת קיום שיחות טיפוליות תוך הקפדה הביקורת מציינת  .45

על צנעת הפרט וכי האמירות הנאמרות בחדרוני הטיפול נשמעים מחוץ לחדרון ואף 

על שיפור האקוסטיקה של מבנה  רת ממליצההביקומרחבת הכניסה למבנה השפ"ח. 

 השפ"ח. 

 

כי איכלוס החדרונים ביותר ממטפל אחד עלול לפגוע בפרטיותם של  הביקורת מציינת .46

המטופלים או לחילופין ביעילות עבודתו של השותף לחדרון בעת שעמיתו עסוק בטיפול 

  במטופל.
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ותים ושימוש בכיור המטבח , כי היעדר כיור בשיר ,בעת הביקור בשפ"ח ,הביקורת התרשמה .47

 כאמצעי חליפי, אינה משרתת את כללי ההיגיינה הראויים.

 

 

 תיקים אישיים וצנעת הפרט

בשירות הפסיכולוגי קיימים מאות תיקים של מטופלים. תיקיהם הטיפוליים של מטופלים  .48

 בגירים מועברים מדי שנה לארכיון הרשות באזור מאובטח מבחינת הגישה אליו. 

קים הנמצאים בשלבי טיפול שונים, מרוכזים בתיקיה מאובטחת ונעולה, בסמוך יתר התי

לעמדת המזכירות. התיקים הנמצאים בטיפול שוטף מצויים אצל המטפלים ומוחזרים עם 

תום שעות עבודתם לתיקיית השפ"ח. בעת ביקור הביקורת בשפ"ח לא נראו "ערימות" 

 ים בלבד.תיקים על גבי שולחנות העבודה אלא תיקים ספור

 

 מיחשוב

הביקורת סבורה כי היכולת להתעדכן מקצועית, בזמן אמת, באמצעות חיבור למאגרי מידע  .49

ומאת הפסיכולוג המחוזי וגורמים  ללהעביר ולקבל מידע ללא שיהוי א -והאפשרות לתקשר

שונים ממשרד החינוך וגורמי הרווחה והרפואה, יכולה להיות קפיצת מדרגה משמעותית 

 מקצועית של השפ"ח.בפעילותו ה

 

כי השפ"ח הרשותי , למרות היותו מקושר למאגרי המידע הרלוונטיים  הביקורת מציינת .50

לעיסוקיה המקצועיים, סובלת מהיעדר ציוד מיחשוב ראוי לביצוע מטלותיו במהירות 

 וביעילות הראויים.

 

ה בעבר, לדברי מנהלת השפ"ח, כל עניין שדרוג מיחשובו וקידומו של השפ"ח הועלה על יד .51

מספר רב של פעמים, בפני מנהל מחלקת החינוך וגורמים רשותיים, אולם מעבר לגילויי 

 הערכה והבנת הצורך, הנושא לא זכה לקידום ולהתייחסות אופרטיבית.

 

הביקורת ממליצה לשדרג באופן מיידי את מערכת המיחשוב של השפ"ח ולהעמיד את  .52

 איכות הציוד לאיכות הציוד של משרדי הרשות.

 

 

 תוכנית העבודה 

פעילותו של השפ"ח מעוגנת במסגרת תוכנית עבודה פורמאלית פרטנית רבעונית/חודשית  .53

הנגזרת מתוכנית העבודה השנתית. מנהלת השפ"ח, בהתבסס על כמות משרות 

הפסיכולוגים קובעת את חלוקת העבודה, מצוותת את הפסיכולוגים למוסדות החינוך 

 קצה את מסגרת השעות לכל אחד מהמוסדות.לקראת תחילת שנת הלימודים ומ
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, אמורים מנהל 2003)א( ממארס 7הביקורת מציינת, כי על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך סג/ .54

מחלקת החינוך ברשות המקומית ומנהל השפ"ח לסכם את היקף השירותים שיסופקו על 

ולוג המחוזי  ידי השפ"ח ואלה יתורגמו לתוכנית עבודה שנתית שתימסר לאישורו של הפסיכ

 והליך זה מתקיים במלואו.

 

מנהלת השפ"ח ציינה לביקורת כי בתחילת כל שנת לימודים נערכת תוכנית עבודה שנתית,  .55

 בשיתוף מחלקת החינוך, מול מנהלות בתי הספר. 

 

 

  נוהלי עבודה

נוהלי עבודה נועדו ליצור שפה ברורה ככל שמדובר במתן שירותים באופן שיבטאו מתן  .56

ויוני ואובייקטיבי ובמיוחד בשירותים ובקריטריונים לזכאות לאיבחונים על שירות שו

 חשבון הרשות.

 :לביקורת נמסר דבר קיומם של נוהלי עבודה בנושאים

 התייחסות לפניות התושבים .א

 תוכן השיחות .ב

 שמירה על פרטיות הפונים .ג

 כלל תיוק ושמירת תיעוד .ד

 תכולת התיקים .ה

 דיווח על ביצוע עבודה .ו

 ותדיווח על הדרכ .ז

  תיעוד ישיבות הצוות. .ח

 

כל קשת הפעילות המתנהלת בשפ"ח מעוגנת בקובץ נוהלי עבודה מסודר. קיימים דפוסי  .57

עבודה שהתפתחו במשך השנים, אוגדן המידע לפסיכולוג החינוכי מתווה מדיניות, מנחה 

ומכוון את הפסיכולוג באשר לעיקרי הפעילות והחקיקה הרלוונטיים, וכל אלה מעוגנים 

 ת של קובץ נוהלי עבודה פנימיים של השפ"ח.במסגר

 

נוהלי העבודה הובהרו והוסברו לכל עובדי השפ"ח וקיימת  מנהלת השפ"ח מציינת כי .58

 הקפדה יתירה על יישומם של הנהלים האמורים.

 

 

 בקרה מנהלית פנימית

הביקורת ביקשה לעמוד על היקף השירותים השונים למוסדות השונים מבחינה כמותית  .59

לקבל  נתונים כמותיים על סוגי השירותים , כמות המטופלים לפי סוגי השירות וביקשה 

 והזמן שהוקדש לביצוע הטיפולים האמורים.
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מנהלת השפ"ח ציינה לביקורת כי הצוות מגיש דוחות לפי פילוח נושאי. דיווחים אלו,  .60

ם אמורים לתת תמונת מצב למנהלת השירות בדבר היקף השירותים, עמידה על מאפייני

 שונים ככל שהנתונים מפולגים לפי מוסדות החינוך ועוד..

 

ש"ש(, השתלמויות  1.5הבקרה המקצועית לצוות מתבצעת באמצעות שעות הדרכה ) .61

 ש"ש( וכן במסגרת התייעצויות מקצועיות לפי הצורך. 1ש"ש( וישיבות צוות ) 1מקצועיות )

 

ל של מקרים הדורשים במסגרת שעות ההדרכה וישיבות הצוות , נדונים דרכי הטיפו .62

 התייחסות מיוחדת וכן נושאים המועלים ע"י הצוות כדורשים העמקת הידע. 

 

 

 הפסיכולוג בביה"ס

לדברי מנהלת השפ"ח, כל פסיכולוג המופקד על מוסד חינוכי מסויים קובע בע"פ מול מנהל  .63

לשבוע המוסד החינוכי את דרכי פעילותו ויחסי הגומלין. כל פסיכולוג מבקר בביה"ס אחת 

ביום קבוע ולעתים, בהתעוררות נושא או מקרה הדורש התערבות הפסיכולוג שאינו סובל 

 גם לבקשתה של מנהלת ביה"ס או היועצת.  -דיחוי 

 

במסגרת פעילות הפסיכולוג בביה"ס, הוא מעניק יעוץ פסיכולוגי שוטף לצוות ביה"ס ויחד  .64

אשר מהווים את אוכלוסיית עם הצוות מגובשת תוכנית טיפולית לגבי אותם תלמידים 

 מטפליו של הפסיכולוג.

 

בהיעדר האפשרות של מנהל ביה"ס לקבוע שעות השתלמות לצוות ביה"ס ומגבלת מכסת  .65

שעות ההשתלמות המחייבת את עובדי ההוראה בעקבות הפעלת תוכנית "אופק חדש"  

 ה ומוסדרהפסיכולוג של ביה"ס אינו מעביר תוכנית השתלמות לצוות המורים באופן מובנ

  ונושא ההשתלמויות נמצא בסמכותו הבלעדי של מערכת הפיקוח על בית הספר.

 

מרבית פעילותם של הפסיכולוגים מתבצעת מחוץ למשרדי השפ"ח, במוסדות החינוך  .66

השונים. הביקורת ביקשה לבדוק איזו בקרה פנימית מקיימת מנהלת השפ"ח אחר הפעילות 

ת החינוך ובמשרדי השפ"ח, הן בקרה מנהלתית והן המתבצעת על ידי הפסיכולוגים במוסדו

 פסיכופדגוגית.-בקרה מקצועית

 

אחר הפעילות המקצועית  באופן מובנהמנהלת השפ"ח מקיימת מעקב ובקרה פנימיים  .67

המתבצעת על ידי הפסיכולוגים הכפופים לה, באמצעות מיחשוב, קבלת דיווחים תקופתיים 

 ות.ובכלל זה באמצעות בדיקות מדגמיות יזומ
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, כי על מנת לשפר את הבקרה על הפעילות מתבקש להנהיג דוחות הביקורת מעירהכמו כן,  .68

פעילות אישיים מובנים ומפורטים ובחינת התאמה מול דוחות הנוכחות בעבודה של 

הפסיכולוגים, כך שתהיה ביניהם התאמה ושהדוחות ישקפו את מכלול הפעילות שהתבצעה 

 על ידי הפסיכולוגים.

 

נהל פנימית באה יומשיחה עם מנהלת השפ"ח עולה, כי במישור המקצועי בקרת ממבדיקה  .69

הביקורת ממליצה על לידי ביטוי מתוך פגישות ומגע שוטף עם מוסדות החינוך בלבד.  

 המרת בדיווחים השונים מדיווחים מילוליים לדיווחים בכתב לצורך השוואתם לאורך זמן

 ון:גוטופסי משוב, כ בע"פ תקופתייםלל דיווחים ופיקוח שכומציינת כי קיים 

 

את איכות עבודתם  הומעריכ תמדרגמנהלת השפ"ח סיכום שנתי שבו  -דפי משוב שנתיים 169.

  וההתפתחות המקצועית של כל אחד מהפסיכולוגים הנמצאים באחריותם המקצועית.

 

 תקעל התקדמות מקצועית בעבודתם של הפסיכולוגים. בדי קבלת דיווחים שוטפים  269.

לאיכות העבודה, אופן הניתוח המקצועי בהתייחסות תיקים הנמצאים בטיפול פסיכולוגים ה

. מנהלת השפ"ח בודקת את תיקי המטופלים באופן שוטף ומאשרת את דרכי וכתיבת הדוח

   הטיפול הנינקטים על ידי הפסיכולוגים המטפלים.

 

ים לתחומי הפעילות של השפ"ח מרוכזים על ידי מנהלת השפ"ח ומתייחס פיםשוט יםדיווח 369.

על התנהלות העבודה ו)חינוך מיוחד/ גני הילדים/ בתי"ס יסודיים/ חיוך על יסודי( 

  בתחומים אלו, על צרכי התחומים והבעיות המחייבות התייחסות ופתרון.

 

ה מחייבת שכל פסיכולוג בשפ"ח, ימלא דוח פעילות חודשי כמותי יראובקרה מנהלתית  469.

וערכי. הדוח יפרט את סוגי ההתערבות הפסיכולוגית, מועדן ותיאור הבעיה, בכל אחד מימי 

העבודה בחודש ולרבות סיכומים כמותיים נוספים הכרוכים בעבודתו. ממצאי הביקורת 

ממילא לא קיימת אפשרות למנהלת מנהלתית. משום כך  המעלים כי  לא נהוג לבצע בקר

השפ"ח לבצע השוואה מלאה או מדגמית, בין כרטיס הנוכחות בעבודה לבין דוח הפעילות 

 החודשי. 

עקב מספרם המועט של הפסיכולוגים בשפ"ח קריית עקרון  הביקורת מציינת כי, 

ת ומשרותיהם החלקיות, הפיקוח על מועדי נוכחותם נעשה באופן שוטף והבקרה המנהלתי

 מתקיימת ללא צורך בהשוואת דוחות הנוכחות עם דוחות ביצוע הטיפולים והמטלות.

       

ממצאי הביקורת מעלים כי לא נהוג בשפ"ח לקיים בתום כל שנת לימודים  משוב מלקוחות 569.

הערכת שביעות הרצון מעבודת  –הליך של קבלת משוב ממנהלי המסגרות החינוכיות 

ומידת שביעות הרצון הכללית משירותי השפ"ח. כמו כן לא נהוג  הפסיכולוג במוסד החינוכי

לקבל משוב מהורים המקבלים שירותי הדרכה מהשפ"ח. האמור מתבקש על מנת לבדוק 

את עמדות מנהלי המסגרות החינוכיות ותפישתם את טיב השירות הניתן על ידי השפ"ח, 

 לצד הפקת לקחים בהתאם לממצאים.
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ץ קבלת משוב ממטופלי השירות , וזאת לצורך הכרת ציפיות הביקורת ממליצה על אימו 

 המטופלים מהשפ"ח ומציאת דרכים לשיפור השירות הניתן לנזקקי השפ"ח.

 

 

 שיעור כיסוי תקני השפ"ח

 הטבלה שלהלן מרכזת את הנתונים בראייה כוללת של מוסדות צרכני שירותי השפ"ח : .70

מספר  המוסד

 המוסדות

מפתח משרד  כמות התלמידים

 החינוך

תקן 

 פסיכולוגים

 ,טרום חובה

 וא' חובה

17 596 500 1.19 

 0.63 1000 626 2 יסודי

 1.82  1,222  סה"כ

 

משרות לפי התקינה של משרד  1.82משרות לעומת  2.37 -השפ"ח מאויש ב 20כאמור בס'  .71

משרה המהווה תקינת יתר של  0.55החינוך. יוצא מכך שהשפ"ח נמצא בתקינת יתר של 

תקינה  -דבר שאינו אופייני למרבית הרשויות המקומיות בישראל הנמצאים בתת  –  30.2%

 תמידית.

 

 

 הקריטריונים להקצאת השירות

הקריטריונים או המפתח לשעות פסיכולוג למוסדות בשפ"ח כפי שנמסר על ידי מנהלת  .72

 השפ"ח הם כדלהלן:

 שעה שבועית 1 –בגנים  57.1

 שעה שבועית 1תלמידים  1,000על כל  –בבתי"ס יסודיים  57.2

 שעות שבועיות למסגרת של כיתה או גן מיוחד. 2 –בחינוך מיוחד  57.3

 

הביקורת ביקשה לבחון מהו שעור הכיסוי לפי שעות בגין שירותי הפסיכולוגיה החינוכית  .73

וזאת בהתבסס על מצבת הילדים/התלמידים בכל אחת ממסגרות החינוך השונות, התקינה 

אולם בשל היעדר ל מסגרת ומספר משרות הפסיכולוגים בפועל. הנדרשת/מומלצת בכ

שיגרת ניהול נאותה לפילוח פעילות הפסיכולוגים לתקופה, לא ניתן לעמוד על טיבם של 

 הנתונים.

 

ראוי לציין כי מרבית השפ"חים בארץ פועלים בתקינה חסרה. תקן משרד החינוך  .74

מהכיסוי הנדרש וכתוצאה  50%-כ להשתתפות במשרות פסיכולוגים עומד על רף עליון של

שויות מקומיות רמכך היקף השירות ועומקו אינם נותנים מענה לצרכי השטח. לפיכך, 

מבוססות המכירות בצורך, מממנות באופן עצמאי את תוספת התקנים הנדרשים לעבודה 

 סדירה.
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ח השפ" עלסל שירותים פסיכולוגיים ש -היקף פעילות של השפ"ח נגזר מ"סל השירותים" .75

 –להעמיד לרשות הציבור. במסגרת מסמך זה, פורסם ע"י משרד החינוך "סל שירותים" 

רשימה בסיסית של שירותים שהשפ"ח אמור לספק לאוכלוסיית התלמידים, ההורים 

 ולצוותי החינוך.

 

 הטבלה שלהלן משקפת את היקפי הפעילות לסוגיה, שהתבצעה בשפ"ח בשנה המבוקרת. .76

 כמות מהות השירות מס"ד

 38 איבחונים חינוכיים 1

 אין נתונים  ועדות שילוב 2

 75 ועדות השמה 3

 43 ועדות החלטה 4

 39 התערבויות קצרות טווח 5

 77 ילדים/הורים פגישות 6

 

 

במסגרת ועדות החלטה, שלה סמכויות סטטוטוריות בקביעת גורלו של קטין והמנוהלות על  .77

 43השפעה דומיננטית ומשמעותית , נדונו ידי המחלקה לשירותים חברתיים, בהן לשפ"ח 

בצו  8 -בהסכמת הורים ו 7ילדים )  15מקרים בהם הוחלט על הוצאתם מהבית של 

ילדים הוחלט כי יקבלו  21הוצא לאימוץ וליתר  1ילדים בצו השגחה, ילד  6משמורת(, 

 טיפול במסגרת הקהילה. 

 

 אבחוני בשלות 

הוא ביצוע  -תו הרבה בהיבט המניעתיאחד הנושאים שהשפ"ח עוסק בו עקב חשיבו .78

איבחוני בשלות לילדים בחינוך הרגיל, שלגביהם סבורה מערכת החינוך כי אינם בשלים 

-לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( התשי"ט 28דיים להיכנס לכיתה א' )תקנה 

ריך האם (. האיבחונים נועדו, במקרים של ספק, לעזור לאנשי החינוך ולהורים להע 1959

הילד, בוגר גן חובה, מוכן לביה"ס והאם קיים ליקוי באחד או יותר מהכישורים 

ההתפתחותיים, הקוגניטיביים או הרגשיים הידועים כחשובים ללמידה ולהשתלבות תקינה 

 בבית הספר.

 

השפ"ח רואה באיתור ילדים בגיל הרך משימה משמעותית וחשובה וסוג של עבודת מניעה  .79

זה ועזרה קלה, כמו שנה נוספת בגן הילדים, יכולים למנוע קשיים לאורך  שכן איתור בגיל

 ספרי. -המסלול הבית

  לא נמצאו נתונים להערכת היקף האיבחונים שהומלצו ע"י הגננות.
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ההמלצה לאיבחון בשלות מבוססת בדרך כלל על הערכותיה של הגננת המועברות להורים.  .80

ו של המועמד לכיתה א' מהבחינה הגננת מבקשת מהשפ"ח להעריך את בשלות

ההתפתחותית, הקוגניטיבית והמנטאלית. השפ"ח אינו מבצע איבחוני בשלות במשמעותו 

המקובל בהתבסס על מבחני בשלות אלא מעריכה את בשלותו של הילד תוך כדי מעקב 

  יומית לאורך תקופה של מספר חודשים.-שוטף אחר תפקודו היום

 

והדרכות לגננות בנושא זה של "בשלות לקראת המעבר  השירות אינו מעביר הרצאות  .81

כיוון שאינן בסל השירות. יחד עם זאת נושא הבשלות מטופל על ידי השפ"ח  לכיתה א' "

השפ"ח מבצע איבחון   והורים אינם מופנים לביצוע איבחונים פרטיים לבדיקת הבשלות.

  בשלות רק אם קיימת עמדה מקצועית שיש לבצע איבחון.

שפ"ח מציינת כי הערכת הבשלות כוללת כלים רבים, והשימוש בהם נתון לשיקול מנהלת ה

 מקצועי והאיבחון הוא רק אחד מכלי ההערכה. 

מנהלת השפ"ח ציינה לביקורת כי למרות אי הכללת סדנאות בשלות בגני הילדים בסל 

   הבסיסי, קיימת יוזמה לביצוע סדנאות אלו במימון הרשות.

 

 

 ות בבחינות בגרותאיבחונים למתן הקל

יועצות בתי הספר העל יסודיים אמורות להפנות למשרד החינוך תלמידי תיכון עם ליקויי  .82

למידה המעוניינים לקבל הקלות בבחינות הבגרות. ועדת התאמות של האגף לליקויי למידה 

במשרד החינוך מחליטה לאילו תלמידים לאשר מילגת מימון לביצוע האיבחון. משרד 

לשירות ומציע לפסיכולוגים לבצע את האיבחונים ואותם הפסיכולוגים  החינוך פונה

 המעוניינים לבצע את האיבחונים יוצרים קשר עם משרד החינוך.

 

השפ"ח, בהיעדר חינוך על יסודי ביישוב, ממליצה ליועצות בתיה"ס התיכוניים לפנות  .83

ר. יחד עם זה יש למשרד החינוך לגבי אותם תלמידים , תושבי היישוב, לבצע פניות כאמו

לציין כי בהיעדר שירות שפ"ם )שירות פסיכולוגי משלים( בתחנת שפ"ח בקריית עקרון, 

איבחונים אלו, באם נעשים, אינם נעשים על ידי השפ"ח הרשותי ולשפ"ח אין נתונים לגבי 

 מספר התלמידים שהופנו לקבלת המילגה, אם בכלל ואם נערכו איבחונים כאמור. 

  

איבחון מתבצע ישירות על ידי משרד החינוך, כתשלום עבור עבודה פרטית התשלום עבור ה .84

הורים שלא נענים ₪.  2,800-של הפסיכולוגים בשירות. בשוק הפרטי עלות האיבחון הוא כ

 על ידי ועדת ההתאמה מממנים את האיבחון מכיסם. 
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 עומק השירות הניתן לבתי הספר

עליהן מופקד פסיכולוג חינוכי במשרה מלאה  על פי ההנחיות הקיימות, מספר המסגרות .85

גני ילדים. הביקורת בחנה את פריסת ושיבוץ  15בתי ספר רגילים או  3הוא עד 

הפסיכולוגים במוסדות החינוך ומצאה כי הנחיה זו מיושמת בד"כ ובהתאמה לחלקיות 

 ם.פסיכולוגיהמשרה של ה

 

שעות המשרה מוקדשות למוסד מ 70%-מניתוח עיסוקים של פסיכולוג בשפ"ח עולה , כי כ .86

להדרכה )שלרוב  30% -וכ -כמחציתם במוסד החינוכי וכמחציתם במשרדי השפ"ח-החינוכי 

 עוסקת במקרים אקטואליים הנוגעים לתלמידי המוסד החינוכי בו עובד הפסיכולוג(

 .והשתלמויות

 

ם של ההדרכות וההשתלמויות המקצועיות לפסיכולוגים מעוגנים בהסכמי העבודה הארציי .87

הפסיכולוגים ומטרתן לאפשר לימוד והתעדכנות שוטפים במגמה לשמור ולשפר את רמתם 

המקצועית. הביקורת ביקשה לבחון על בסיס נתונים של כמויות התלמידים בכל אחד מבתי 

הספר , כמה שעות עבודה שבועיות של פסיכולוג זכאי בית הספר לקבל ולהשוות נתון זה 

 לוג בפועל.אל מול הקצאת שעות פסיכו

 

זאת, מסגרות לימודיות המצריכות יתר תשומת לב, כגון כיתות חינוך מיוחד, ושבהם  עם .88

 נדרשת השקעה רבה יותר, זוכות לתשומת לב מיוחדת משום הגדרתם בסולם העדיפויות.

 

 

 הגיל הרך

רכזת הגיל הרך מקבלת מהשירות , בתחילת השנה, רשימת שיבוץ הפסיכולוגים ואחריותם  .89

דתי. בגני החובה, הפסיכולוג אמור לבקר אחת -לרבות בגני הילדים של המגזר החרדי לכל גן

 .לשבועיים באופן סדיר

טרום  -שירות ייעוצי מלא בכל הגנים לרבות גני טרוםבפועל, השפ"ח בקריית עקרון נותן 

  חובה. 

 

 

 החינוך המיוחד

ם ההכרה בחשיבותו התייחסות הרשות לחנוך המיוחד הינה בעלת משקל סגולי גבוה משו .90

ועל מנת לשלב תלמידים בעלי מוגבלויות למידה במסגרות המתאימות. בתוך כך התלמידים 

 משולבים במסגרות כיתות לחינוך מיוחד ביישוב או בבתי ספר לחינוך מיוחד מחוץ ליישוב.
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 78על פי נתונים שנתקבלו ממחלקת החינוך, בשנה"ל תשע"ג, עלו לדיון בועדת ההשמה  .91

 פי הפירוט הבא:לידים תלמ

 תלמידים מוסדות

 19 א'-מגן ל

 50 יסודיים

 9 על יסודיים

 78 סה"כ

 

 תלמידים לפי הפירוט הבא: 133בסך הכל, במסגרות השונות של החינוך המיוחד, לומדים  .92

 סה"כ על יסודי יסודי גנים סוג המסגרת

 76 24 40 12 כיתה לחנוך מיוחד

 57 22 15 20 בי"ס לחינוך מיוחד

 133 46 55 32 סה"כ

 

 

 איבחונים לחינוך המיוחד

, כל ילד שאמור לעבור ועדת השמה נדרש  1988-על פי החוק לחנוך מיוחד, התשמ"ח  .93

הערכה פסיכולוגית  קודם לדיון בועדת ההשמה. השפ"ח דיווח כי  איבחון /   להביא

הערכות או  איבחונים שהוזמנו לועדות ההשמה עברו ילדים כל בבשנה"ל תשע"

לצורכי ועדת ההשמה. בועדות ההשמה יש לפסיכולוג מעורבות רבה ודעתו  פסיכולוגיות

 נחשבת בטרם קבלת ההחלטות.

  

 להלן ,ובקצרה, הוראות החוק לעניין מינוי והרכב ועדת ההשמה: .94

מפקחים של משרד  2נציג הרשות המקומית )יו"ר(,  )א(:6הרכב הועדה עפ"י החוק )ס'  194.

ד מהם מפקח על החינוך המיוחד(, פסיכולוג חינוכי, רופא מומחה ברפואת החינוך )אח

 ילדים, עובד סוציאלי ונציג ועד הורים ארצי לחינוך מיוחד.

חברי הועדה ממונים ע"י שר החינוך או מי שהשר הסמיכו מינוי חברי ועדת ההשמה:  294.

 לכך.

ממונה על ועדות ההשמה והערר : יו"ר ועדת ההשמה יפנה אל המינוי פסיכולוג חינוכי 394.

בבקשה לטפל במינויו של פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית לחבר בועדת 

 ההשמה. בבקשה יצויין שמו, מספר הזהות ומספר הרישיון של הפסיכולוג.

הממונה על ועדות ההשמה והערר יטפל בהנפקת כתבי מינוי  מינוי עובד סוציאלי: 494.

שנים לפחות בטיפול בילדים חריגים וזאת עפ"י  5לי ותק של לעובדים הסוציאליים בע

 הרשימה שתימסר ע"י משרד הרווחה ותעודכן מעת לעת...

הממונה על ועדות ההשמה והערר יטפל  מינוי נציג ועד הורים ארצי לחינוך מיוחד: 594.

בהנפקת כתב מינוי לנציגי ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד עפ"י הרשימה שתימסר 

 י ועד ההורים ואשר תעודכן מעת לעת.ע"
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חברי מ חלק ממצאי הבדיקה מעלים כי ליו"ר ועדת ההשמה  עותק של כתבי המינוי של .95

ישיבות ובדיקת הפרוטוקולים מראה כי נוכחות חברי  10 -הועדה. ועדת ההשמה התכנסה ל

 הועדה היתה מלאה.

 

 תיקי ועדות ההשמה נמצא כי: 71בבדיקת  .96

 ונו פעמיים;תיקים נד 6   96.1

 תיקים היו חסרים הפרוטוקולים של ועדת ההשמה; 5-ב   96.2

 תיקים בוטלו ע"י בתי הספר; 3-דיון ב   96.3

 תיק אחד הועבר לרחובות עקב העתקת מקום המגורים;   96.4

הנוכחות הנדרשת בועדות ההשמה היתה תקנית וכללה את מנהל מחלקת החינוך את   96.5

תיקים(,  65 - 86.67%(, עובדת סוציאלית )100%) שרד החינוךופיקוח מ מנהלת השפ"ח

מחנכת, מנהלת, יועצת או  -תיקים( ונציגות המוסד החינוכי 63 - 84%הורי הילדים )

 תיקים(. 54 - 72%גננת )

 

 

 תקציב הוצאות השפ"ח  

אלש"ח כאשר בפועל הביצוע עמד על סך  410עמד על סך של  2012תקציב השפ"ח לשנת  .97

 אלש"ח כשעיקר התקציב מוקדש לרכיב השכר. 486של 

 

 פילוח התקציב מראה כי: .98

 96.03% ₪  466,930  שכר פסיכולוגים

 2.11% ₪    10,248 רכישת שעות הדרכה

 1.70% ₪    8,251   רכישות        

 0.16% ₪      828  הוצאות משרדיות        

 ₪ 486,257   סה"כ       

 

שפ"ח )חשמל, תקשורת ועוד( אינן נכללות בתקציב הוצאות האחזקה השוטפות של ה .99

השפ"ח אלא נזקפות לסעיף תקציבי כולל של הוצאות הרשות. הוצאות החשמל בשנה 

  .₪ 6,481המבוקרת הסתכמו בסך של 

  

הביקורת ממליצה על פיצול הוצאות האחזקה השוטפת בין יחידות הרשות למען הגברת  .100

ומתן תמונה כוללת על פעילות היחידות של  הפיקוח ונאותות הצגת הנתונים הכספיים

 הרשות.

 

 

 



 39 

 תקציב השפ"חהשתתפות משרד החינוך ב

מקור הכנסות הרשות בגין פעילות השפ"ח הוא משרד החינוך אשר משתתף בעלות שכרם  .101

של הפסיכולוגים וכן בעלותם של שעות ההדרכה. בשנה המבוקרת משרד החינוך העביר 

בגין ₪  9,654 -מעלויות השכר( ו 88.39%שכר הפסיכולוגים )בגין ₪  412,718למועצה סך של 

מתקציב  86.87%המהווים ₪  422,372מעלות ההדרכה( ובסה"כ  94.21%שעות הדרכה )

 השפ"ח.
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 המלצות הביקורת

 

הביקורת ממליצה על עיבוי התוכן של השירותים הניתנים ע"י השפ"ח באתר האינטרנט של  .102

  הרשות.

 

הביקורת רואה בשירות השפ"ם מרכיב חיוני למגוון השירותים הניתנים ע"י השפ"ח  .103

וממליצה לבחון את האפשרות של הרחבת השירותים הניתנים לתושבי הישוב במסגרת 

השפ"ם, בעלות סימלית. הרחבת השירותים באמצעות השפ"ם תצמצם את ההזדקקות 

בעלות ניכרת מעל למקובל במסגרת  לשירותים פסיכולוגיים הניתנים ע"י גורמי חוץ

  השפ"ם.

 

הביקורת ממליצה על שיפור האקוסטיקה של מבנה השפ"ח וזאת על מנת לשמור ככל  .104

 הניתן על צנעת הפרט של הנזקקים לשירותי השפ"ח.

 

הביקורת ממליצה על שדרוג מיידי של מערכת המיחשוב העומדת לרשות השפ"ח וזאת  .105

 ת.במטרה לייעל את עבודתה המקצועי

 

הביקורת גורסת כי רצוי לבדוק את האפשרות להרחבת מבנה השפ"ח ולרווח את סביבת  .106

העבודה של המטפלים הסובלים מצפיפות יתירה מחד וליצור מרחב נעים ומרווח לפונים 

 לקבלת השירותים הפסיכולוגיים מאידך.

 

לתת הביקורת בדעה כי תנאיי הסניטציה בשפ"ח אינם הולמים את מעמדה ועל הרשות  .107

 מענה לתנאיי סניטציה הולמים.

 

הביקורת ממליצה לבחון את האפשרות של הפעלת שירות פסיכולוגי משלים, תוך היוועצות  .108

 ושיתוף היועץ המשפטי של הרשות, לרווחתם של הנזקקים לשירותי השפ"ח. 

 

, כי על מנת לשפר את הבקרה על הפעילות מתבקש להנהיג דוחות מליצההביקורת מ .109

יים מובנים ומפורטים ובחינת התאמה מול דוחות הנוכחות בעבודה של פעילות איש

 .הפסיכולוגים

 

הביקורת  ממליצה על אימוץ קבלת משוב ממטופלי השירות , וזאת לצורך הכרת ציפיות  .110

 המטופלים מהשפ"ח ומציאת דרכים לשיפור השירות הניתן לנזקקי השפ"ח.
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ילדי הגנים העומדים לעלות לכיתות א'  הביקורת ממליצה על קיום אסיפות הסברה להורי .111

לגבי משמעות הבשלות והמוכנות לכיתה א' כבר בתחילת כל שנת לימודים. כמו כן 

הביקורת ממליצה על "העשרת" הגננות והסייעות בנושא זה ע"מ ליצור שפה משותפת בין 

 דרגי הטיפול השונים.

 

ע"י השירותים הפסיכולוגיים  למרות שתלמידים בחינוך על יסודי אמורים להיות מטופלים  .112

הביקורת ממליצה על מתן האפשרות לבצע איבחונים  -של הרשות שבמסגרתה הם לומדים

למתן הקלות בבחינות הבגרות לתלמידי קריית עקרון הלומדים מחוץ ליישוב וזאת במסגרת 

 השפ"ם ובעלות מסובסדת.

 

יפי התקציב נתונים לגבי הביקורת ממליצה על ייחוס נאות של הוצאות השפ"ח ולכלול בסע .113

על מנת ליצור שלימות  וזאת ההוצאות העקיפות של השפ"ח כגון: חשמל, תקשורת ועוד

 .הנתונים התקציביים ועלותם בפועל של מתן השירותים הפסיכולוגיים
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  2012יום העצמאות 
 
 

שהתקיים ביום הביקורת על הליכי ההתארגנות לקראת אירועי יום העצמאות    

 .25/4/2012נערכה לבקשת ראש המועצה מיום  26/4/2012

 

הביקורת התמקדה בבדיקה המערכתית של ארגון אירועי יום העצמאות ואין היא דנה   

 לגופו של מי מהאחראים שנטלו חלק באירגונו. 

  

 

 אירועים מקדימים .1

ואה, יום הזיכרון התקיימה ישיבת היערכות לאירועי פורים, יום הש 27.2.2012ביום  1.1

 לחללי צה"ל  ויום העצמאות בראשותו של מ"מ ראש המועצה.

 

הועדה המארגנת כללה בנוסף למ"מ ראש המועצה גם את מנהלת מחלקת  1.2

התשתיות, מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות,, השוטר הקהילתי, איש מחלקת 

 האחזקה, מנהל המתנ"ס והרכזת החברתית של המתנ"ס.

 

מוצאי יום  – 26.4.2012אירוע יום העצמאות יתקיים ביום  בישיבה זו נקבע כי 1.3

 העצמאות במגרש הכדורגל של המועצה.

 

כן הוגדרו המשימות ובעלי התפקידים שיבצעו את המשימות לכל אחד -כמו 1.4

 נשוא דוח ביקורת זה. –מהאירועים שתוכננו ולרבות אירוע יום העצמאות 

 

 מנהל המתנ"ס נקבע כמנהל האירוע האמור. 1.5

 

הפיץ מנהל המתנ"ס טבלה המרכזת את המשימות הדרושות ובו  1.3.2012אריך בת 1.6

 צויינו בעלי התפקידים והמשימות שבאחריותם.

 

חלוקת המשימות היתה כך שכל גורם היה אמור לתרום את מיומנותו המקצועית  1.7

 להצלחת האירוע.

 

נושאי  ;מטבע הדברים נושאי התוכן )אומנים, דוכנים( הופקדו בידי מנהל האירוע  1.8

 ;האבטחה הבטיחות והפיקוח כמו גם הקשר עם המשטרה בידיו של קב"ט המועצה

נושאי התשתיות בידי מחלקת התשתיות והתחזוקה. נושאי הפיקוח לא נדונו 

 בישיבה האמורה ועל כן מטלה זו לא הוטלה על אף משתתף.
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רגנת מנהל האירוע מסר לביקורת כי" הואיל וקיימת מחלקה לפיקוח, הועדה המא 

 לא מצאה לנכון להגדיר את האחראי לנושאי הפיקוח".

הביקורת בדעה כי באירועים בהיקף גדול שכזה אין להתבסס על המובן מאליו  

 .ולהגדיר גם את המטלות שהאחראים אליהם ברורים וידועים

 

במהלך ישיבות הארגון, חלו חילופי אחראים בנושאי ההתארגנות. נושאים שהיו  1.9

הועברו לאחריותם המשותפת של הקב"ט ושל מנהל מחלקת באחריות הקב"ט 

(, אישור מהנדס 3/4/12-הפיקוח והבטיחות )תוכנית בטיחות, תרחישים ותגובות, ב

 (. 3/4/12 -הבטיחות למנהל מחלקת פיקוח ובטיחות) ב

 

עודכנו טבלת  17.4-ו 3.4,  26.3,  22.3בישיבות עדכון שהתקיימו בתאריכים  1.10

ימות לפי שלבי ביצוען ולגבי משימות לביצוע בסמוך למועד המשימות וצויינו מש

 האירוע נקבעו מועדים לביצוען.

 

שלדברי מנהל נערך סיור של מפקד משטרת רחובות במקום האירוע,  24.4ביום  1.11

ההכנות וקבלת  התקדמות מחלקת פיקוח ובטיחות לצורך התרשמות מקצב

 ., ונמצא כי המקום אינו ערוך לקיום האירועהערותיו

 

אי ההיערכות כללה היעדר במה, דרכי כניסה ויציאה כנדרש, תשתית חשמל וזאת  1.12

 למרות קיומו של אישור בטיחות שנמסר למשטרה המעיד על קיומם ותקינותם.

 

האישור האמור ניתן ע"י מהנדס הבטיחות אשר קשור למועצה מזה מספר שנים  1.13

 ומספק לאירועי המועצה את אישורי הבטיחות הנדרשים.

 

רות שנהוג לאשר את בטיחות הקונסטרוקציה ומערכות החשמל ביום האירוע, למ 1.14

מספר שעות לפני קיומו, אישור כזה הוכן ונמסר ע"י מהנדס הבטיחות בטרם 

השלמת ההכנות הדרושות. האישור האמור הועבר לתחנת המשטרה לצורך קבלת 

שטח אישורה לקיום האירוע והיווה בסיס לקיומה של הביקורת המשטרתית ב

 האירוע.

 

לאור מתן האישור האמור שאינו תאם את המציאות בשטח ולאור הערות מפקד  1.15

 .24.4.12משטרת רחובות , הועדה המארגנת קיימה ישיבה דחופה באותו יום 

 

בישיבה זו סוכם על הפסקת ההתקשרות לאלתר עם מהנדס הבטיחות ומציאת  1.16

 מהנדס בטיחות חילופי.
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חות מתאים והמועצה התקשרה איתו לביצוע אותר מהנדס בטי 25.4.12ביום  1.17

המטלות הבטיחותיות של האירוע והעמידה בתנאיי הבטיחות בהתאם להנחיות 

 המשטרתיות.

 

 ממצאי הביקורת .2

הביקורת נפגשה עם ראש המועצה, מנהל אגף הפיקוח והבטיחות ועם מנהל האירוע  2.1

 וקיבל ממנהל האירוע את הנתונים שנדרשו. 25.4.12ביום 

 

ת ביקרה במקום האירוע ונוכחה בעת הקמת הבמה ובעיצומן של עבודות הביקור 2.2

 החשמל שביצוען נדרש.

 

הביקורת אף ניהלה שיחת טלפון עם מהנדס הבטיחות החדש וקיבלה ממנו לו"ז  2.3

 משוער שאמור להיות מיושם לגבי קיום אירועים מסוג זה.

 

כות לקיום בהתאם ללו"ז שנמסר לביקורת ע"י מהנדס הבטיחות החדש, ההיער 2.4

אירוע מסוג זה אמורה להתחיל כחודש וחצי לפני מועד תיכנונו על ידי סיור מקדים 

של המהנדס ובעלי התפקידים בשטח האירוע והכנת שירטוט שטח האירוע וציון 

 מיקומם של כל המתקנים הנדרשים לקיומו.

 

של כפי שמשתקף מטבלאות עדכון ביצוע המשימות נראה כי נכון לישיבה האחרונה  2.5

טרם בוצעו  תמשימות מהותיות וקרדינאליו 17.4הועדה שהתקיימה ביום 

 . יהיה בסדר"וההתייחסות אליהן לקתה בגישת "

 

המשימות שהוזכרו בסעיף הקודם כללו: תוכנית בטיחות משורטטת, תוכניות תנועה  2.6

 וחניה, הסכם אבטחה, אישור חשמלאי, בדיקות תקינות שערי היציאה והשילוט .

 

ירוע מהנדס הבטיחות ביקר במקום האירוע ופיקח על העבודות ולקראת ביום הא 2.7

 שעות הערב אישר את אמצעי הבטיחות אשר איפשרו את קיומו של האירוע.

 

למרות מתן האישורים הדרושים ואישור המשטרה לקיום האירוע במועדו ובמקום  2.8

י יובהר המבוקש, הביקורת בדעה כי התנהלות הועדה המארגנת היתה " צולעת " כפ

 בהמשך.
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 הועדה המארגנת–בעלי התפקידים  .3

לעיל, הועדה המארגנת בראשותו של מ"מ ראש המועצה, כללה את  1.2כאמור בס'  3.1

מגוון בעלי התפקידים הנדרש לאירגונו המוצלח של אירוע בהיקף גדול כמו אירוע 

 יום העצמאות.

 

 9-, כ 17.4.12יום הועדה קיימה מספר ישיבות התארגנות שאחרונה שבהן היתה ב 3.2

 ימים בטרם האירוע.

 

למרות הפצרותיו של מ"מ ראש המועצה לברר קיומם של מקרים/אירועים חריגים  3.3

במהלך ביצוע המטלות האירגוניות, קיומו של האישור ה"בעייתי" של מהנדס 

זאת מבלי שצוין   "תוכנית חסרה ולקויה"הבטיחות הוצג בישיבת הועדה            כ 

חתום וגמור היכול להוות אישור סופי. לגרסת מנהל האירוע, באותה  כי האישור

הכל יהיה בסדר  ואדאג שיגיש מסמך חדש". ישיבה מנהל מחלקת הפיקוח אמר כי " 

בהיעדר פרוטוקול המתעד את מהלך הישיבה אין הביקורת יכולה לאמת את הנאמר 

 בה. 

 

ישיבתה הראשונה מיום למעט  –ישיבות הועדה המארגנת לא תועדו בפרוטוקולים  3.4

שהתקיימה בעקבות הסיור של מפקד המשטרה  24.4.2012וישיבתה מיום  27.2.2012

 והערותיו. 

הטבלאות משקפות את ההחלטות שהתקבלו בוועדה מנהל האירוע מסר לביקורת ש"

הביקורת אינה חולקת כי הטבלאות      ... ואלה מהוות פרוטוקולים לכל דבר ועניין."

אך חולקת על היות הטבלאות פרוטוקולים לכל   החלטות שהתקבלומשקפות את ה

 דבר ועניין. פרוטוקול, אמור לשקף את הדיון שנערך במהלך ישיבה ואת הנאמר

 במסגרתה על ידי מי מהמשתתפים.

 

היעדרם של הפרוטוקולים מישיבות הועדה המארגנת מונעת התרשמות מהנושאים  3.5

 אותם נושאים.שנדונו בהן והתייחסותם של הנוכחים ל

 

מעמיד את ממצאי הביקורת והתייחסות  -של היעדר פרוטוקולים -מצב דברים כזה 3.6

שאינו מאפשר הסקת מסקנות  מילה מול מילה " לדברי המבוקרים במצב של "

 והפקת לקחים בהיקף אופטימאלי. 

 

 

הביקורת גורסת כי מן הרצוי שתדירות ישיבות האירגון תהיינה צפופות יותר עם  3.7

ישיבות  2-3ות מועד האירוע. התדירות הרצויה , לדעת הביקורת, היא התקרב

 הימים של טרם האירוע. 10-שבועיות ב



 46 

בניהול פרוטוקולים /תרשומות /זיכרון  המחויב"הביקורת אף מעירה על הצורך " 3.8

דברים מישיבות בנושאים מהותיים בעלי משמעות,שקיום אירוע של חגיגות יום 

 כבותו, מהווה נושא שכזה.העצמאות עקב היקפו ומור

 

  מנהל האירוע –בעלי התפקידים  .4

כעובדה מקדימה יש לציין את קיומו של תקן ישראלי לגבי בטיחות באירועים  4.1

"מיועד חלקים וה  2 -המורכב מ 11/2006מחודש  5688תקן ישראלי  –המוניים 

למנהל האירוע וכן לממלאי תפקידים ולנושאים באחריות בתחומי הבטיחות 

 .ריאות באירוע"והב

 

התכנסות של קהל באתר לשם עינוג ציבורי התקן האמור מגדיר אירוע המוני כ" 4.2

 (.1לתקן חלק  3.1)ס'  בני אדם ויותר.." 1,000שמספר המשתתפים בו הוא 

 

"יש למנות רק אדם בעל כישורים, לאותו תקן מחייב כי כמנהל האירוע  3.2סעיף  4.3

 ול אירועים המוניים".הכשרה וניסיון מתאימים לארגון ולניה

 

הביקורת גורסת כי על מנהל האירוע, ובמיוחד על מנהל אירוע ללא ניסיון קודם,  4.4

ללמוד את כל המידע המקצועי הקשור להפקת אירוע המוני ולהשתמש בהנחיות 

הביקורת בדעה כי היתה שהות מספקת ובתקנים כ " תנ"ך " האירועים מסוג זה. 

 קנים המחייבים.ללימוד יסודי של ההנחיות והת

 

למרות האמור לעיל והיעדר ניסיון קודם בארגון אירועים בסדר גודל האמור,  4.5

הביקורת התרשמה כי מנהל האירוע פעל כמיטב יכולתו והבנתו, מבחינת חלוקת 

על פי תחומי האחריות והתאמות בהתאם להגדרת המיומנים " המשימות לגורמים 

קת המשימות שהועברה לגורמים וכפי שמשתקף מטבלת חלו "תפקידם במועצה

 .27.2.12השונים בישיבת ההכנה הראשונה אשר התקיימה ביום 

 

בלטה בהיעדרותה הטלת משימת הפיקוח בטבלת חלוקת המטלות לבעלי התפקידים  4.6

 והשמירה על הסדר הציבורי.

ולא היה ספק      מנהל האירוע מסר לביקורת כי תפקיד הפיקוח הוא תפקיד מוגדר    

להדגשת האמור מציין מנהל האירוע  ר בועדה מי האחראי על נושאים אלה."לאף חב

 2"בסיור של מפקד המשטרה, הודיע מנהל מחלקת הפיקוח כי ביום האירוע יהיו כי  

  פקחים בנוסף אליו."

הביקורת תמהה על התחייבות זו המיוחסת למנהל מחלקת הפיקוח בשל העובדה   

   ד בלבד.שבתקופה זו הועסק במועצה פקח אח
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( נראית  22.3.12-קיומה של ישיבת עדכון ראשונה כחודש לאחר חלוקת המשימות )ב 4.7

 סבירה מבחינת הזמן שהיה נחוץ לגורמים המטפלים לבצע ולהתקדם במשימותיהם.

 

 26.3.12-ימים נוספים )ב 8ימים וכעבור  4קיומן של ישיבות עדכון נוספות , כעבור  4.8

 תו של מנהל האירוע בהצלחת האירוע.( מעידים על רצינו 3.4.12-וב

 

הביקורת גורסת כי תדירות הישיבות היתה צריכה להיות צפופה יותר ככל  4.9

ימים והפסקת הישיבות לתקופה  2-3שמתקרבים למועד האירוע ולקיים פגישות כל 

 , נגרמה עקב יציאת עובדי המועצה לחופשת פסח.   17.4.12של שבועיים , עד 

 

יומו של קשר רציף ושוטף בין מנהל האירוע לבעלי המשימות הביקורת גורסת כי ק 4.10

להתעדכנות הדדית ולקידום המטלות שטרם בוצעו, מהווה מרכיב חיוני להצלחת כל 

 אירוע ככלל ולהצלחת אירוע בהיקף הנדון בפרט. 

 

לדעת הביקורת, על מנהל האירוע, בתוקף מעמדו ומינויו לתפקיד ע"י המועצה, חלה  4.11

בות עבודה עם בעלי התפקידים לגבי התקדמות ביצוע מטלותיהם חובה לקיים ישי

וזאת ללא כל קשר לקיומן של ישיבות היערכות שנערכו במסגרת הועדה המארגנת 

 בראשותו של מ"מ ראש המועצה. 

"נערכו ישיבות עם גורמים משטרתיים לגבי רשיון מנהל האירוע מסר לביקורת כי      

וכן ישיבת הערכת מצב ותרחישים במשרדו של  קיום האירוע ותרחישים ותגובות

 הקב"ט".

 

מציין מנהל האירוע כי דעתו לא נוחה  3.4.12בישיבת הועדה המארגנת מיום  4.12

מאישור מהנדס הבטיחות ומציין מחיקות ושינוי תאריכים באופן ידני אך לא את 

 היות האישור חתום והעשוי לשמש כאישור סופי. 

 

ום ומהווה אישור סופי כנדרש בטרם בדיקת נשוא קבלת האישור האמור בעודו חת 4.13

הדורשת בירור נוקב לגבי אמינותו  "נורת אזהרה"האישור, היה אמור להוות 

 ומיקצועיותו של מהנדס הבטיחות.

 

מן הראוי היה שיהיה  3.4.12-ל 26.3.12תוכנו והעתק האישור האמור שנתקבל בין  4.14

היה "הלא תואם את המציאות"   מונח בפני הועדה המארגנת. יידוע הועדה בתוכנו

לנקוט בצעדים הדרושים שיכלו למנוע את המבוכה והאי נעימות שנגרמה בו כדי 

 .בסיור המשטרתי המקדים
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"בישיבה שהתקיימה עם קצין הרישוי במשטרה ביום מנהל האירוע מסר לביקורת כי  4.15

תוכנית , העיר קצין הרישוי על היות תוכנית הבטיחות לקויה וביקש לקבל 8.4.12

 חדשה וכי מנהל מ חלקת הפיקוח הודיע כי יגיש תוכנית חדשה".

 

וקיומו של  24.4.12הסיור של מפקד משטרת רחובות בשטח האירוע שהתקיים ביום  4.16

אישור הבטיחות הקיים שלא תאם את המציאות בשטח , חייב את הפסקת 

ההחלטה על הפסקת ההתקשרות ההתקשרות עם מהנדס הבטיחות לאלתר. 

רה , מן הראוי היה, לו היתה מתקבלת עוד באותו מעמד ע"י מנהל האירוע האמו

.  וזאת וללא המתנה לישיבת החירום שקיבלה את אותה החלטה בשעות אחה"צ

מנהל האירוע נמנע לדבריו מלעשות כן לאחר אמירתו של מפקד המשטרה למהנדס 

תעלמות " שהתפרשה על ידו כה" להבא תכין ניירת נקייה ומסודרת הבטיחות

 מתוקפו של האישור. 

 

 קצין הביטחון–בעלי התפקידים  .5

הקב"ט( , בשל יחסי עבודה הדדים ושוטפים עם -תפקידו של קצין הביטחון )להלן 5.1

 המשטרה, מהווה נדבך משמעותי ביותר בהצלחתו של אירוע מסדר גודל כזה.

 

ל מטלותיו של הקב"ט, כפי שהוגדרו בישיבת ההתארגנות הראשונה, כללו טיפו 5.2

, קשר עם חברת האבטחה )נושא השייך למנהל האירוע(בהוצאת רשיון עסק לאירוע 

לרבות העברת פרטי המאבטחים למשטרה, וכן השתתפות בקביעת דרכי גישה ופינוי 

 למקום האירוע, חסימת כבישים, גדרות ביטחון, שרוולי כניסה ויציאה וכיו"ב.

 

 -בטחה לקבלת הצעות מחירחברות א 3-הקב"ט מסר לביקורת כי למרות שפנה ל 5.3

נתקבלה רק הצעה אחת. לאחר שעדכן את מנהל האירוע  על כך, מנהל האירוע חתם 

 .על הסכם אבטחה עם חברה המוכרת לו מעבודתו השוטפת

 

מראה כי הכנת תיק רישוי, תוכנית תרחישים  17.4.12טבלת ביצוע מטלות מיום  5.4

ות האבטחה נמצאו בהליכי ותגובות,תוכנית חסימת כבישים ותוכנית פריסת כוח

 ביצוע.

 

הובא לידיעת הביקורת קיומו של דיון בודד שהתקיים בשבוע האירוע המתוכנן לגבי  5.5

תרחישים אפשריים והפתרונות לאותם התרחישים. בדיון זה השתתפו מלבד שני 

קציני משטרה ומנהל האירוע גם הקב"ט, נציגי חב' האבטחה, כבוי אש ומ.ד.א. בדיון 

 ביוזמת המשטרה, נדונו תרחישים בטיחותיים וביטחוניים בלבד.זה, שנערך 
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הביקורת גורסת כי בדומה לדיון התרחישים המשטרתי, רצוי לערוך דיון תרחישים  5.6

ברמה המקומית שידונו בו נושאים של הסדר הציבורי והפיקוח על שמירת הסדר. 

 וכנים"פלישת" דועל  אי הסטריליות של רחבת החניה"דיון באפשרות של "

 לא נדונה בישיבת התרחישים המשטרתית.לאותה רחבה  מאולתרים

 

 23.4.12התברר כי נכון ליום  24.4.12בישיבת חירום שקיימה הועדה המארגנת ביום  5.7

רשימת מאבטחי האירוע טרם התקבל מחברת האבטחה ועל כן לא הועברה רשימה 

 כזו לידי המשטרה וזאת לצורך אישור קיומו של האירוע.

 

. למרות שינוי שעות ההגעה של המאבטחים גרם לעיכוב האמוררי הקב"ט, לדב 5.8

הקדמת מועד התייצבותם, וזאת בעקבות ישיבת התרחישים המשטרתית, של 

רשימת המאבטחים לשעה המקורית היתה אמורה  18:00-ל 19:30המאבטחים משעה 

ימה להימצא בידי הקב"ט מבעוד מועד. יחד עם זאת נכון למועד הישיבה שהתקי

 , פרטי המאבטחים הועברו לידיעת המשטרה.24/4/2012ביום 

 

הקב"ט, בישיבת סיכום של הועדה המארגנת בהשתתפות ראש המועצה שהתקיימה  5.9

, חילק לחברי הועדה המארגנת סיכום משלו בדבר התקלות שאירעו 1.5.12ביום 

 והלקחים שיש להפיק לקראת האירועים הבאים.

 

 לו:התקלות ,שמונה הקב"ט, כול 5.10

רחבת החניה לא היתה סטרילית )בתיאום עם מחלקת הפיקוח(. לגרסת  5.10.1

למרות שהחניה היתה נקייה מרכבים חונים, היא היתה מאוכלסת   טהקב"

ברוכלים מזדמנים.היעדר הפיקוח איפשר שימוש ברחבת החניה להצבת 

וזאת בניגוד להחלטת הועדה המארגנת לאפשר הקמת  דוכנים מאולתרים

 שטח האירוע וע"י זכיין בלבד. דוכנים בתחום

ציר משה שרת היה פקוק ולא איפשר שימוש כציר פינוי . בשיחה עם  5.10.2

הקב"ט כי צירי הפינוי הם באחריותה של המשטרה שאף הביקורת ציין 

הקצתה כוחות שיטור לכך. למרות הקצאת כוח שיטור למטרה זו עקב חוסר 

מוש בציר אלי כהן נעשה שי היכולת להשתמש בציר משה שרת כציר פינוי

 . כציר פינוי וכפי שמופיע בפקודת האבטחה המשטרתית כצי חילופי

הקב"ט מציין כי חילופי מהנדסי הבטיחות שערי החירום לא עמדו בתקן.  5.10.3

ולא ניתן היה להיערך לדרישות החדשות לכשאלה ניתנו  גררו שינוי בדרישות

ועה מראש ולא )כל זאת למרות שהדרישה המשטרתית היתה יד.ביום האירוע

 השתנתה(.

הכנת שילוט תקין: בביקורת המשטרתית, המשטרה העירה לגבי מספר  5.10.4

הכניסות / יציאות חירום )פחות מהנדרש( ועל גובה השילוט. אי עמידה 

בתקן של שערי החירום כאמור לעיל דרש פתיחתה של הרשת ההיקפית על 
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טרתי שהיה מנת שתשמש גם כפתח חירום נוסף וזאת ע"מ לעמוד בתקן המש

 ידוע מראש.

ריכוז רב של נוכחים באזור הבמה שכלל הורי הילדים שהופיעו באירוע. לפי  5.10.5

דף הלקחים, הקב"ט מציין כי עובדי הרשות לקחו לעצמם את הסמכות 

 להחליט על זהות הנכנסים לרחבת הבמה .

 

רוב התקלות הנ"ל, כפי שצויינו בדיווח הקב"ט, היו תקלות שזוהו ע"י משתתפי  5.11

 עדה המארגנת.הו

 

 מנהל הפיקוח והבטיחות–בעלי התפקידים  .6

מראה כי על מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות  17.4.12טבלת חלוקת המטלות מיום  6.1

 הוטלו המשימות כדלהלן:

 תוכנית בטיחות משורטטת לרבות תרחישים ותגובות )יחד עם הקב"ט(. 6.1.1

שיבה טיפול באישור מהנדס הבטיחות: מנהל הפיקוח והבטיחות מסר בי 6.1.2

כי הנחה את מהנדס הבטיחות להכין אישור בטיחות בטרם  24.4.12מיום 

האירוע ולמסור אותו לאחר ביקורת הבטיחות.    הביקורת גורסת כי מוטב 

היה כי הנחיה כזו לא תינתן ע"י גורם המבקש לקבל אישור בטיחות מקצועי 

של  וכי מתן הנחיה כזו עלולה להתפרש כהתערבות בשיקוליו המקצועיים

מהנדס הבטיחות ולהתייחסות מקלה לפגמי בטיחות שעלולים להתגלות 

 בשטח בביקורת הסופית. 

הקב"ט מציין כי מהנדס הבטיחות הסביר שהאישור   24.4.12בישיבה מיום  6.1.3

 היה אמור להימסר ביום האירוע לקצין הרישוי כאישור סופי.

ר שניתן הינו באותה ישיבה מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות מציין כי האישו 6.1.4

 אישור זמני ואינו אישור סופי שניתן סמוך למועד קיום האירוע. 

שיחת הביקורת עם מהנדס הבטיחות החדש, המהנדס שלל את קיומו של  6.1.5

סטטוס כזה )אישור ביניים/זמני( וגם מהנדס הבטיחות הראשון, לדברי 

 הקב"ט, אינו מציין את היות האישור זמני בלבד. 

מציין כי מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות  24.4.12ום פרוטוקול הישיבה מי 6.1.6

"האחריות היא כולה שלי, אני הנחיתי אותו להכין את הטופס לפני, אומר: 

 ."בנוסף לאישור הזה צריך להיות מצורף אישור סופי, זה לא אישור סופי

מנהל הפיקוח והבטיחות מסר לביקורת כי האמור אינו משקף את הנאמר.  6.1.7

האחריות להכנת התוכנית כולה שלי ואני נתתי לו פרטים  לגרסתו נאמר כי "

בכדי שיוכל להכין את התוכנית במשרדי. בנוסף לתוכנית היה צריך להיות 

 מצורף בעתיד אישור סופי. זה לא אישור סופי".
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הביקורת בדעה כי טענת אי דיוק הנאמר בישיבה אמורה להטען בסמוך  6.1.8

האמור יצאה ממנהלת מחלקת  . דרישה לתיקון הפרוטוקוללמועד קיומה

דרישה כזו לא הוצגה על ידי התשתיות מיד עם קבלתו והפרוטוקול תוקן. 

 מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות.  

כי לא בדק את תוכניות מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות מסר לביקורת  6.1.9

הביקורת שמסר לו מהנדס הבטיחות והעביר את התוכנית למנהל האירוע 

ן העביר את מקבץ אישורי מהנדס הבטיחות לקצין ולבקשתו של האחרו

 הרישוי המשטרתי.

אם לא מנהל בכיר כמנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות, הביקורת גורסת כי  6.1.10

יעיין בתוכניות  מתוקף מטלתו לפחות מתוקף סקרנותו המקצועית,

ובאישורים שמהנדס הבטיחות השאיר אצלו למסירה למנהל האירוע וכמי 

ם מסוג זה יאיר את עיניו של מנהל האירוע לגבי שהפיק בעבר אירועי

  המרכיבים ה"בעייתיים" של ה"ניירת".

טיפול באישור חשמלאי מוסמך ומהנדס חשמל: בישיבה האמורה הוברר כי  6.1.11

לא היה תאום עם חשמלאי מוסמך כך שרק בדרך מקרה נודע כי לא היה ידוע 

 שעל החשמלאי להיות נוכח בהכנות לקראת האירוע. 

לעיל נוכחותו של הפקח היישובי  4.5יישובי: למרות האמור בס'  פיקוח 6.1.12

 באירוע מסוג זה מהווה מרכיב חשוב, מהותי והרתעתי.

 

ע"י הפסקת  –הטיפול הנושא אישור הבטיחות נעשה בהתאם למוזכר לעיל  6.2

 ההתקשרות עם מהנדס הבטיחות והתקשרות עם מהנדס בטיחות חילופי.

 

ל ביצוע עבודות החשמל על ידו, לטענת מחלקת אף על פי שסוכם עם החשמלאי ע 6.3

הפיקוח והבטיחות, ההזמנה לביצוע העבודה שהיתה אמורה להתבצע ע"י המתנ"ס, 

כמארגן האירוע, לא יצאה. לדברי מנהל האירוע, הזמנת העבודה לא יצאה כיוון שלא 

 עודכן בנחיצותה של מטלה זו.

ועי יום העצמאות של מנהל האירוע ציין בפני הביקורת כי תיק הפקת איר 6.3.1

 שנה קודמת היתה בפניו.

לגרסת מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות התיק האמור כלל הזמנת עבודה  6.3.2

 לחשמלאי.

מבלי להתייחס לקיומה של הזמנת עבודה לחשמלאי בתיק ההפקה של השנה  6.3.3

לימוד הצרכים ובעלי המקצוע הנדרשים בהתאם להנחיות הקודמת, 

 היה מייתר דיון ומחלוקת בסוגיה זו.ולתקנים על ידי מנהל האירוע, 
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תפקיד מנהל היחידה לפיקוח עירוני כפי שמוגדר ע"י של היחידה לכח אדם ברשויות  6.4

 המקומיות של משרד הפנים, כולל :

 ביקורת בחצרות ובבתים, 6.4.1

 ביקורת בעקבות תלונות, 6.4.2

 טיפול במפגעים ברשות רבים, 6.4.3

 רוכלות, 6.4.4

 חניה מסודרת, 6.4.5

 מתקני תברואה. 6.4.6

 

לצורך הגדרת  2010ת הפיקוח, במסמך שהוציא להנהלת המועצה משנת מנהל מחלק 6.5

 ניהול יחידת הפיקוח היישובית"." 1, מציין בס' ותפקידיו וסמכויותי

 

תפקידו של הפיקוח היישובי, במסגרת אירוע המוני,  לשמור על הסדר הציבורי  6.6

ירוע בהתאם לדרישות רשיון העסק וההנחיות המשטרתיות מחד ולכוון את באי הא

ולמנוע הקמת דוכנים מאולתרים מאידך. היעדרותו של הפקח, פגעה מהותית 

בה הוקמו דוכנים מאולתרים וזאת בניגוד  –ששררה ברחבת החניה  הלאנדרלמוסי

להחלטת הועדה המארגנת למסור את הקמת הדוכנים לזכיין ולמקמם בתחומי 

 מתחם האירוע בלבד.

 

, יו"ר הועדה המארגנת ולקב"ט, מנהל לראש המועצה 15.4.2012בפנייתו מיום  6.7

מחלקת הפיקוח התריע על הצורך לצייד את הפקח העירוני במדים ראויים לשם 

 ביצוע תפקידו והקניית הרגשת ביטחון לפקח בביצוע מטלותיו. 

 

דרישתו זו של מנהל יחידת הפיקוח לא התמלאה עד ליום קיום האירוע ועל כן  6.8

 י באירוע.נמנעה התייצבותו של הפקח היישוב

 

מסר  24.4.12כי בסיור המשטרתי שנערך ביום מנהל מחלקת הפיקוח מסר לביקורת  6.9

למפקד המשטרה כי בעת קיום האירוע לא יהיה פיקוח מטעם המועצה ועל כן ביקש 

להקצות לו שוטר במקום הפקח לאזור הדוכנים. בקשתו זו נענתה והוקצה שוטר 

 .לאזור כאמור

 

 -קח היישובי היה מתייצב לתפקידו ביום האירועהביקורת בדעה כי אילו הפ 6.10

מתפקידו היה למנוע את הרוכלות הלא מאורגנת ברחבת החניה. אשר על כן 

הביקורת תוהה על עילת הצבתו של השוטר שהחליף את הפקח באזור הדוכנים ולא 

 באזור החניה.



 53 

מן הראוי היה  –מבלי להיכנס למקורותיו של הנסיבות למחסור המדים לפקח  6.11

התייחס ברצינות יתירה לצורך בנוכחותו של הפקח היישובי במדים ולמצוא דרך ל

 להופעתו הסמכותית והמכובדת באירוע תוך כיבוד סמכויותיו ע"י הקהל הרחב.

 

לחילופין ניתן היה לתגבר את מערך האבטחה במספר מאבטחים נוספים שישמשו  6.12

ליות שנדרשה בתנאיי כאחראים על הסדר הציבורי ברחבת החניה ולשמור על הסטרי

 המשטרה לקיום האירוע.

 

למרות היעדרו של הפקח, ביום האירוע מנהל מחלקת הפיקוח מסר לביקורת כי  6.13

ובעקבות הערתו של מפקד המשטרה, דאג  לפנות את הדוכנים המאולתרים מרחבת 

החניה שמלכתחילה היתה אמורה להיות סטרילית וזאת למרות שלא הוגדרה לו 

 האחריות לכך.

 

 מנהלת התשתיות–בעלי התפקידים  .7

מנהלת מחלקת התשתיות היתה גורם ביצועי, שעובדי מחלקתה ביצעו את המטלות  7.1

שהוטלו עליה וזאת בהתאם להנחיות המשטרתיות שהועברו אליה ע"י הקב"ט וע"י 

 מנהל האירוע.

 

 מסקנות והמלצות הביקורת .8

מעירה וממליצה  לאור הממצאים והערות המבוקרים כפי שפורטו לעיל, הביקורת

 כדלהלן: 

הביקורת ממליצה למנות כמנהל אירוע בעל תפקיד אשר עומד בתקן הישראלי  8.1

 המחייב, בעל הכשרה וניסיון מתאימים.

 

הגדרת תפקידים מדויקת ומקיפה של כל המטלות ואת הביקורת ממליצה על  8.2

 .האחראים לביצוען

 

האירוע כאשר התדירות  יש לקיים ישיבות ארגון בתדירות עולה ככל שמתקרב מועד 8.3

 ישיבות שבועיות בשבועיים שלפני קיום האירוע . 3המוצעת היא 

 

רצוי ומחויב כי כל ישיבות  "מילה מול מילה"לצרכי שקיפות והימנעות ממצב של  8.4

 הועדה יהיו מתועדות.

 

עם בעלי התפקידים כדי  מתועדותעל מנהל האירוע לקיים ישיבות/פגישות עידכון  8.5

לגבי המטלות אשר ביצוען טרם הושלם ולגבי טיב  יד על הדופק""עם הלהיות עם 

 ואיכות הביצוע של המטלות שביצוען הושלם. 
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הנדרשים  כל המסמכים/האישוריםעל מנהל האירוע לקבל העתקים/צילומים של  8.6

 ע"י גורמים מאשרים בכלל ולאלו הנדרשים בהתאם להנחיות המשטרה בפרט.

 

 "כל אירוע/מסמך/אישור"ועדה המארגנת על מנהל האירוע להביא לידיעת ה 8.7

שלדעתו מהווה חריג ולבדוק את תוכנו / משמעותו עם בעל המסמך / האישור וזאת 

 מיידית עם היוודע לו על המסמך / האישור החריג. 

 

בשטח תוך עדכון יו"ר הועדה  "החלטות גורליות"על מנהל האירוע לדעת לקבל  8.8

 המארגנת.  

 

וץ לעמוד בלוח הזמנים הנדרש ע"י המשטרה וגופים יש לחייב את כל גורמי הח 8.9

 מאשרים אחרים )כיבוי אש / מד"א / מפעילי דוכנים(.

 

כגון פתיחת גדר היקפית במקום שער  –הביקורת ממליצה להימנע מאילתורים  8.10

 חירום.

 

יש לקיים מספר דיונים רציניים ומקיפים לגבי תרחישים ותגובות ברמה המקומית  8.11

וב והתושבים ובמידת הצורך בשיתוף גורמי חוץ )בטיחות, ובהתאם לאופי הייש

 משטרה, מד"א, כיבוי אש (.

 

בשטח האירוע ובסמוך לו הן לצורך הפיקוח על   "חייב להיות נוכח"הפיקוח היישובי  8.12

והן ע"מ למנוע הקמת דוכנים לא מורשים וללא רישיון עסק בסמוך הסדר הציבורי 

וקיומו של הסדר הציבורי הן מטרות . הדאגה לשלום הציבור למקום האירוע

ואשר על כן על מנהל מחלקת הפיקוח והבטיחות, בתוקף תפקידו,  תקרדינאליו

ויהיו המחלוקות הבין מוטלת החובה להקצות את הפיקוח למטרות האמורות 

 מחלקתיות ברשות אשר יהיו.

 

 2013יחד עם כל הנאמר לעיל , הביקורת מציינת כי אירועי יום העצמאות לשנת  8.13

המלצות הביקורת על ידי בעלי התפקידים השונים  מלוא התקיימו לאור אימוצן של

 . וללא תקלות מהותיות
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 רכישות מחלקת תשתיות
 

 

 .6/2012לבקשת ראש המועצה, הביקורת בדקה רכישות מחלקת התשתיות לחודש 

 

 כ ל ל י .1

 

שתיות מחלקת התשתיות, מטבע מהותה, אחראית על התחזוקה השוטפת של ת 1.1

 המועצה הכוללות את תשתיות המים, גנים ציבוריים, מבני המועצה וכיו"ב.

 

התקלות המדווחות למחלקה ו/או המתגלות במהלך הסיורים השוטפים של עובדי  1.2

 התחזוקה מטופלים על ידיהם בסמוך לדיווחים / להתגלותם.

 

ות / לצורך תיקון התקלות, המועצה רוכשת חלקים/חלפים/אמצעים לתיקון התקל 1.3

 המפגעים.

 

ככלל, עובד התחזוקה מדווח למנהלת המחלקה על האמצעים הדרושים לתיקון  1.4

התקלה ולאחר אישורה, פקידת התשתיות מוציאה הזמנה לספק שמספק את 

 החלפים הדרושים לעובד התחזוקה.

 

 2012טופסי הזמנות לאספקת חלפים הוחלפו לתפסים חדשים במהלך חודש מאי  1.5

 ו של המחסנאי.תוך התייעצות וסיוע

 

המחסנאי, השאיר מספר עותקים של טופסי הזמנה "גולמיים" לשימוש ולתקופת  1.6

 ניסיון כפי שמנהלת המחלקה תמצא לנכון לקבוע.

 

,ולאחר הדפסת טופסי הזמנה כרוכים וממוספרים, הוחל  2012החל מחודש יוני  1.7

 בשימוש בהם.

 

₪  10,782בסך של  בחודש הראשון לשימוש בטפסים החדשים, הרכישות הסתכמו 1.8

בחודשים ₪  5,000 -וזאת, לדברי מנהלת המחלקה, לעומת רכישות ממוצעות של כ

 הקודמים.

 

מתוך עיון בכרטיס ספק האינסטלציה מתברר כי הרכישות שנרשמו בתאריך  1.9

הסתכמה  17/4/2012וחשבונית שנרשמה בתאריך ₪,  10,620היו ע"ס  22/1/2012

 ₪. 8,822בסך של 
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נשוא הביקורת  6/2012מזהה סטייה מהותית בין רכישות חודש הביקורת אינה  1.10

 לבין רכישות בחודשים קודמים.

 

 

 מחסן החלפים –ממצאי הביקורת  .2

 

 הביקורת נפגשה עם עובד התחזוקה וביקרה במחסן החלפים.  2.1

 

הביקורת בדקה הימצאותם של חלפים מהותיים ונוכחה לראותם מתאימים במהותם  2.2

 שנרכשו )חלקם למחסן חירום וחלקם לעבודה שוטפת(. ובכמותם לחלפים

 

הביקורת גם סיירה עם עובד התחזוקה ונכחה לראות כי החלפים שהוזמנו לצורך  2.3

 התקלות נמצאים/מונחים במקומותיהם ) מכסי ביוב, צנרת וכד' (.

 

הביקורת אף התרשמה כי החלפים הנדרשים לתיקון התקלות הנפוצות ברשויות הן  2.4

 ייניות וייחודיות המתאימות לתיקוני תשתיות.אופ

 

" את מנהלת המחלקה או את " להטרידעובד התחזוקה מסר לביקורת שאינו נוהג  2.5

ועל כן לא ביקש את אישורה המוקדם   של שקלים בודדיםמזכירתה על כל רכישה 

אמירה זו עומדת, לדברי מנהלת המחלקה, בניגוד להתנהלותו בעבר לגבי הרכישות. 

 שכללה בקשת אישור לרכישות אף בהיותה של מנהלת המחלקה בחופשה.

 

וזאת לאור  אינה רואה ברכישות החודש האמור רכישות של שקלים בודדיםהביקורת  2.6

 מהותם ועלותם של החלפים שנרכשו. 

 

לגבי  היה צריך לקבל אישור עקרוני ראשוניהביקורת גורסת כי עובד התחזוקה  2.7

דרשים וזאת אף אם קבלת אישור כזה עלול לגרום לעיקוב מסוים רכישת החלפים הנ

בתיקון התקלה. הביקורת רואה בהזמנת חלפים ללא אישור ראשוני של מנהלת 

 .והתנהלותו של עובד התחזוקה , פגם מהותי בנוהלי עבודת המחלקההמחלקה

 

 

 מזכירת המחלקה לשעבר –ממצאי הביקורת . 3

 

עברה להיות גם מזכירתו של מ.מ. ראש המועצה בסוף מזכירת המחלקה לשעבר הו  3.1

 .2011שנת 

 

בשיחת הביקורת עם מזכירת המחלקה לשעבר התברר כי ברוב המקרים עובד  3.2

המחלקה , לאחר ביקור ואיפיון מהות התקלה ודרך תיקונה, נהג להתקשר למנהלת 
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העביר המחלקה ולעדכן אותה לגבי החלפים הנדרשים ולאחר אישורה היא נהגה ל

 לספק הזמנת חלפים שעל פיה החלפים נמסרו לעובד התחזוקה.

 

המזכירה מסרה לביקורת כי בחודש האמור, עקב היעדרותה של המזכירה הקבועה   3.3

במשרדי המחלקה בעת התקשרות עובד התחזוקה, היא מילאה את טופסי הזמנת 

הספק  החלפים בהתאם למפרט שקיבל מעובד התחזוקה בעוד העובד נמצא אצל

 ובהתאם לתעודת המשלוח שנשלחה למחלקת התחזוקה.

 

כי המזכירה היתה זמינה כל החודש וכי אף היא  מנהלת המחלקה מסרה לביקורת  3.4

בעצמה היתה זמינה ללא הפסקה. לדעתה אף אחת מהעבודות שבוצעו במהלך 

פים החודש לא היו דחופות וניתן היה להמתין לביצוען עד לקבלת אישור רכישת החל

 הנחוצים. 

 

שעות בהן המחלקה  – 14:00 -ל 8:30בין הרוב המשמעותי של הרכישות בוצעו  3.5

 מאוישת והן המזכירה והן מנהלת המחלקה זמינות לכל קריאה. 

 

הביקורת יכולה להבין היעדר אישורים בחלק קטן ולא משמעותי של הרכישות אך  3.6

 תהיות ספקולאטביות שונות.  אישורים של כלל הרכישות עלולות לעוררהיעדר 

  

ראוי לציין, כי מזכירת המחלקה לשעבר היתה מזכירת מחלקת התשתיות במהלכן של  3.7

שנים האחרונות, רכשה ידע ונסיון בתפקידיה של המחלקה  ויחסי אמון שררו בינה  4

 לבין מנהלת המחלקה.

 

צר ממנה לעדכן הן לדברי המזכירה לשעבר, עקב עומס עבודתה בתפקידה החדש, נב  3.8

את מזכירת המחלקה החדשה והן את מנהלת מחלקת התשתיות לגבי הזמנות 

 החלפים והסתפקה בתיוקן בתיק הרכישות השוטפות.

 

הביקורת גורסת כי חתימה בשם מנהלת המחלקה, תיוק ההזמנות בטרם הבאתם  3.9

ת, וזאת לידיעתה במועדים שמנהלת המחלקה נמצאת בטווח השגה, פיזית או טלפוני

יש בהם פגם משמעותי  -בניגוד להתנהלותה בתקופת היותה מזכירת המחלקה 

 .ביותר בהתנהלותה של המזכירה לשעבר אשר מניעיה אינם ברורים

 

לאור ניסיונה הרב של המזכירה לשעבר במטלותיה של המחלקה הביקורת תמהה על  3.10

 ום. אי העידכון של מנהלת המחלקה למחרת היום אם לא באותו י

 

לצורך ביצוע הזמנות החלפים, המזכירה לשעבר עשתה שימוש בטופסי ההזמנה  3.11

ה"גולמיים" שהוכנו ע"י המחסנאי ושנמסרו למחלקת התשתיות לצורך תקופת 

"ההרצה". לדבריה כלל לא היתה מעודכנת  בהדפסת פנקסי הזמנה חדשים ותחילת 

 השימוש בהם.
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עבר פעלה מתוך מסירות לתפקידה הקודם ללא כל הביקורת התרשמה כי המזכירה לש 3.12

 כוונת זדון להכשיל את תפקודה של המחלקה.

 

לדברי המזכירה לשעבר, בחודש האמור לא אירוע כל אירוע חריג אשר היווה מניע לאי  3.13

 עידכונה של מנהלת המחלקה ברכישות השוטפות.

 

בתפקודה של  כשל מהותי הביקורת רואה באי עידכונה של מנהלת מחלקת התשתיות 3.14

, אשר אף הודתה בפני הביקורת שאי עידכונה של מנהלת המחלקה המזכירה לשעבר

 היוותה טעות שאינה אופיינית להתנהלותה השוטפת.  

 

 

 המלצות הביקורת .4

 

 רכישות חריגות לעומת חודשים  קודמים. 6/2012הביקורת אינה רואה ברכישות  4.1

 

להזמנת חלפים לתיקון תקלות  נוהל עבודה מחייבלהתקין הביקורת ממליצה  4.2

 רשותיות.

 

אינן מחייבות אישור ₪ ניתן לקבוע שרכישות עד לסכום מזערי של כמה עשרות  4.3

 .אלא יידועה בלבדעקרוני ראשוני של מנהלת המחלקה 

 

כל מאמץ על עובד התחזוקה שמבקש לקבל אישור עקרוני לרכישת חלפים לעשות  4.4

לת המחלקה או מזכירתה אם דרך משרדי המחלקה ואם דרך תקשורת להשיג את מנה

 ניידת.

 

רכישת החלפים המאושרים אף  שלא לבצע אף תיקון בטרם אישורהביקורת ממליצה  4.5

 אם ייווצר עיכוב מסויים בתיקון התקלה. 

 

הביקורת ממליצה להעיר למזכירה לשעבר על דרך התנהלותה ולהבהיר לה על  4.6

 התנהלותה זו לרבות סמכויותיה וסמכותה של מנהלת המחלקה. השלכותיה של

 

הביקורת ממליצה להעיר לעובד התחזוקה על אופן התנהלותו ועל השלכותיה של   4.7

 אופן התנהגות זו לרבות סמכויותיה ואחריותה של מנהלת המחלקה.

 

שר יוביל הביקורת רואה בבירור האירוע על ידי הדרג הניהולי צעד מחויב מציאות א 4.8

 להפקת לקחים  ולמניעת הישנותם של אירועים דומים בעתיד.

  

 


