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  ש הרצוג"בית חינו� תיכו� ע
  

  
 רקע כללי .1

 24מדובר בחטיבה עליונה הכוללת כיו� . 1992ס נוסד בשנת "הבי  .א
 .810כ תלמידי� השנה "סה.  כיתות בכל שכבה8',  יב–' כיתות י

שתיה  ברמה של ,  תעשייה וניהול ומחול–יחודיות י מגמות 2ס "בביה  .ב
 . יחידות לימוד5

 .) בהמש&' א3 $ראה סעי( .BA – 25ס פרופיל "לביה  .ג

  וניהולארגו� .2

 .' פירוט ראה בנספח א–מבנה ארגוני   .א
 :שנבדקו במהל& הביקורת ה�, בעלי התפקיד העיקריי�  .ב

 .ס"סגנית מנהל ביה )1
 .רכזת פדגוגית )2
 .רכזת מועצת תלמידי� )3
 .רכזת חינו& חברתי )4
 .יועצת חינוכית )5
 .רכז טיולי� )6
 .רכז ספורט )7
 .מנהל המשק )8
 .מנהלת החשבונות )9

 .זת ועובדות מעבדות מדעי�רכ )10
 .מחשוברכזת מעבדות  )11
 .רכזת הספרייה )12

 סגנית מנהל .ג

יותר (  שעות33 –היק$ המשרה , )1991שנת (ס מאז הקמתו "בביה )1
 ריכוז מערכת שעות – 6,  ניהול– 24: מה , ) משרה100% .מ

 שעות הוראה 9בעבר היו לה .  שעות הוראה בכיתה3.הוראה ו
 .שעות ניהולבכתה ופחות 

במסגרת שעות הניהול אחראית סגנית המנהל על התחומי�  )2
 :הבאי�

 .בחינות הבגרות )א(
 .ח"יפורט בהמש& הדו� לתלמידי� מלגות  )ב(
 .ח"יפורט בהמש& הדו � .המערכת הכספית  )ג(
 .ח"יפורט בהמש& הדו �    המנהליהמער&   )ד(
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 הי הסגנית השניקורתיבעת הב(כאשר סגנית המנהל השנייה נמצאת  )ה(
הול מערכת שעות יהיא עוזרת לסגנית המנהל בנ) היתה בשנת שבתו 

 .ההוראה ובנושא בחינת הבגרות
 רכזת פדגוגית .ד

 . שעות8 �גמול תפקיד .  שני�9ס "בביה )1
 :להל  תחומי הפעילות העיקריי� )2
 

   כולל הכנסת תוכניות , ריכוז תוכניות לימוד במקצועות השוני�    )א(
 . ספרי הלימודוארגו חדשות    

 .מעקב אחרי ביצוע ההוראה בהתא� לתוכניות שאושרו  )ב(
 .ס"ריכוז וניתוח דיווחי תוצאות המבחני� השוני� בביה  )ג(
ס לגבי תכנו  ישיבות פדגוגיות וישיבות ע� רכזי "סיוע למנהל ביה  )ד(

 .מקצוע
 .ס"קליטת מורי� חדשי� בביה  )ה(
 .רי� השתלמויות מוארגו   )ו(
 . הדרכה ויעו0 בנושא עבודות גמרארגו   )ז(
 .תלמידי� על תוצאות בחינות הבגרות" ערעור"טיפול בנושא   )ח(

 
בנוס$ , כל שנה מארגנת השתלמות מיוחדת למורי� )3

 .להשתלמויות שמארג  משרד החינו&
  ".  השנתי הרכב הציו"פותחה טבלה של  )4

  
ס "ביה: "זה מסר לביקורת בתגובתו לממצא ס"מנהל ביה

משרד החינוך קבע , אוטונומי להרכיב את הציון השנתי
ס מתבסס עליה " להרכב הציון השנתי וביההמלצה

 משנת 8 –ג "ל נ"ראה חוזר מנכ. ולא חורג ממנה
1993". 

היות וישנו מספר , ממליצה לפעול להגדלת מספר עבודות הגמר )5
מידי�  תל100.יש כ. מועט של עבודות גמר עקב מחסור במנחי�

 .כיחידה חמישית במקצועות השוני�, שעושי� עבודות חקר
, ס נמצא ספר פרוטוקולי�" בלשכת מנהל ביה� ספר פרוטוקולי�  .ה

,  מועצות פדגוגיות�ס "שבו רושמי� את כל הדיוני� של הנהלת ביה
. ' וכוהמלגותישיבות ועדת , ישיבות ע� ועד ההורי�, ישיבות רכזי�

  .ו�חלק מהפרוטוקולי� לא חת
  

בכל ישיבה של ": ס מסר לביקורת בתגובתו לממצא זה"מנהל ביה
אין הנחייה . י מורה תורן"ס נרשם פרוטוקול ע"הנהלת ביה

בכל . ממשרד החינוך על הצורך בחתימה על הפרוטוקול
מקרה בישיבות עם גורמים זרים יוצא מכתב סיכום על 

  ."הישיבה
לחתו� על כל ג� בהיעדר הנחייה מפורשת יש , לדעת הביקורת

נית  להוציא סיכומי ישיבה תמוה בעיני הביקורת כיצד . פרוטוקול
  .בכתב מבלי להתבסס על פרוטוקול ישיבה חתו�
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   בדיקת נוכחות תלמידי�  .ו
לכל מורה יש רשימת תלמידי� לפי תוכנית השעות השבועיות  )1

.  בשיעורהנעדרי�המורה רוש� רק את התלמידי� . שלו
אשר נעזרת , מועברת למזכירה הפדגוגיתהרשימה השבועית 

המזכירה מפיקה בער& אחת . בקורא אופטי הקשור למחשב
סיכומי� נוספי� מפיקה . לגבי כל תלמיד נוכחות לחודש סיכו�

פעמיי� בשנה מועבר . לפי דרישות מיוחדות של רכזי השכבות
 .לקראת ימי הורי�, הסיכו� להורי�

למידי� נאלצת להיעזר המזכירה המטפלת בנושא נוכחות הת )2
כי בעמדת , מדי פע� לצור& משימה זו במחשב של הגזברית

 .פריע לעבודת הגזבריתהדבר ה. מחשב שלה אי  חיבור למוד�ה
  ועד הורי� .ז

 . פעמי� בשנה3.4 קיימות בממוצעועד ההורי� מתישיבות  )1
                 . 2002.2003עד ההורי� בשני� נבדקו פרוטוקולי� של ישיבות ו )2

 :העיקריי�להל  הממצאי� 
 .ס"נדונו נושאי� רבי� הקשורי� להפעלת ביה  )א(
יש דיוני� על , ס בנושאי� שוני�"יש דיווח של נציגי ביה  )ב(

א& לא תמיד יש סיכו� והחלטה לגבי הפעולות הנדרשות ,בעיות
 :לדוגמא. או ועד ההורי�/ס  ו"מצד הנהלת ביה

 על בעיות ע� העירייה בנושא דנו� 12/2/03.פרוטוקול מ )1(
דנו בנושא של מחסור בנייר . אי  החלטה. ס"המיחשוב בביה

 . אי  החלטה�טואלט 
 דנו בנושא של חינו& תעבורתי והוצג � 10/6/03.פרוטוקול מ )2(

 5דנו בנושא של . אי  החלטה. פרוייקט של קייטנת נהיגה
 .אי  החלטה�ימי לימוד בשבוע 

 ועל פי במקרה הצור&, ס"הנהלת ביהועד ההורי� מסייע ל )3
בנושא תלבושת אחידה , בגביית הכספי� מההורי�, דרישתה

 .ובבעיית ההיסעי� מול העירייה
. מטריי�ס משכיר מדי שנה מקו� לעריכת מבדקי� פסיכו"ביה )4

י הועד והיא משלמת "החברה העורכת את המבחני� נבחרת ע
ס "י נציג ביה" עהחוזה נחת�. מ"ס לפי תנאי המכרז והמו"לביה

לדברי סגנית המנהל .  8,4702ס "ג קיבל ביה"בתשס. ונציג הוועד
 . הנושא ידוע בעירייה

מנהלת מחלקת הנכסי� העבירה חוזר אל כל הנהלות בתי הספר 
לגבי החלטת מועצת העירייה לאפשר השכרת  2002בחודש אוגוסט 

בהנחיית מנהלת מחלקת הנכסי� . בבתי הספראולמות /�חדרי
בהסכמים באחריות מחלקת "מר כי ההשכרה תעוג  נא

 ".הנכסים בעירייה
 כנסות מה25%" :  המועצההחלטת כי על פי  נאמר,כמו כ 

 יוותר לבית 75%, מהשכרת חדרים יועברו לעירייה
ההכנסות אשר יועברו לעירייה יועברו למסגרת …הספר

  ".הכוללת של תקציב החינוך
 לכל מנהלי הלת מחלקת נכסי�בחוזר  נוס$ שהפיצה מנ, יתר על כ 

 אנו": להל היא שבה וקובעת כ, 2002 בחודש אוקטובר בתי הספר
כי כל התקשרות עם יזמים פרטיים תעשה  שבים ומזכירים
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  ."…נכסים בחוזה מסודר' באמצעות מח
  

נחת� הסכ�  2003  באביב כיהביקורת מצאה, על א  האמור לעיל 
עליו  , תיכו� הרצוג בלגבי קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית

 �החברה שעורכת חתומי� סגנית מנהל תיכו� הרצוג ונציג מטע
מחלקת נכסי� לא היתה מעורבת בהכנת החוזה . את הקורס

   .האמור
  

חוזי� כאלה חייבי� להיעשות א� ורק באמצעות , לדעת הביקורת
ישנ� היבטי� משפטיי� . מחלקת הנכסי� של העירייה
, לכ� .א פתרונ� במסגרת העירייהלהתקשרות כזו החייבי� למצו

 � כמקובלנחת� י סגנית המנהל ולא "תמוה שהחוזה נחת� ע
                                                                        .בעירייה

                                                                       
  מועצת תלמידי�   .ח

 .מבר נוב� טוברבאוק, צת התלמידי� נבחרת כל שנהמוע )1
 :תפקידי מועצת התלמידי� )2

פעולות  ,ס והתלמידי� בנושאי� של הווי"תיוו& בי  הנהלת ביה )א(
 .ס"חברה ותרבות ותקנו  ביה

 .כנו  פעולות חברה ותרבותהשתתפות בת  )ב(
 ג עסקו"בתשס.  לשנהתלפחות אח, ניהול פרוייקטי� למע  הקהילה  )ג(

  לילדי� נזקקי�באיסו$ צעצועי�, באיסו$ מצרכי מזו  לנזקקי�
השנה עוסקי� באספקת מצרכי מזו  . וחלוקת מנות לחיילי�

 ".עזר לציו "יסודיי� ע� עמותת 
  

  אד�� כח .3

 המורי� .א

חלק גדול .  במשרות מלאות וחלקיות מורי��100כ, בבית הספר )1
 מהמורי� ה� 51. ס"י המנהל בשלב הקמת ביה"מהמורי� הובא ע

 �2היא ללא הסמכה ו) לצרפתית(רק מורה אחת . בעלי תואר שני
 2004לקראת סו$ שנת ,  אשר יקבלו"בכיר"מורי� ה� בעלי תואר 

 .את תואר� האקדמי

 דרגות 36קיימות ( . BA-25את הספר הוידרגת הוותק של מורי ב )2
 תקהוודרגת ).  BA-21  האופיינית היאהוותקכאשר דרגת , וותק

הינה אחת מארבעת המרכיבי� הקובעי� את עלות שעת הוראה 
 . י משרד החינו& לרשות המקומית"ושכר הלימוד המשול� ע

היקפי משכורות המורי� מתבטאי� בשעות הוראה שבועיות  )3
 :ומורכבות  כלהל 

 שעות פרונטאליות של הוראה בכיתות •

 שעות להכנת תלמידי� לבחינות בגרות וגמר •

 'ריכוז וכד,ניהול,  חינו&�פקיד שעות ת •

  לחינו& הגופני ולמעבדות �שעות פיצול  •
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   למורות   . שעות שבועיות24משרה רגילה של מורה בהיק$ של  )4
    19         אמהות לתינוקות ולמורי� מבוגרי� שבוע העבודה מצטמצ� עד 

 .כאשר המשרה נשארת ללא שינוי,          שעות שבועיות

 כאשר זה כולל,  שעות שבועיות�33/34כולי� להגיע עד למורי� י )5
 .לעיל) 3את מרכיבי המשרה המוזכרי� בסעי$ 

 )שירותי� וסיוע, מינהל(עובדי מינהלה  .ב

  .  משרות�11.05 עובדי מינהל ב13ס  "בביה )1

  המצוילהל  השוואה בי  התק  של משרד החינו& לבי  המצב )2
  :ס"בביה

  
  

 מפתח ותק  פקידי�הת 
 משרד החינו&

 הערות פערה ס"המצב בביה

, מזכירות(עובדי מינהל  .1
 )כספי� ומשק

   +0.4 6.4 ) כיתות1:4 (6

 

 שרת �עובדי שירותי�  2
 ראשי ופועלי ניקיו 

  קבל  +1 )1:6.15 (3.9
 קיו ינ

קבל  הניקיו  משול�  ..
 .י העירייה"ע

  .. 1.05 )1:25 (1 ספר  .3

, לבורנטי�(סיוע טכני  .4
טכנאי מחשבי� ומפעיל 

 קולי. ציוד אור

 לבורנטיות 2.6 )1:3.8 (6.3
   שעות 14+ 

 3.6 = טכנאי

הוראה שוות '  ש14 . 2.7
בער& למשרה 

 מינהלית

  – 2   12.05 17.2 כ"סה .5

 &בער

 

  

 שעות �14קולי מכוסי� ב�טכנאי מחשבי� ורכז ציוד אור )3
 .במקו� בתק  עובדי מינהל, )4+10(הוראה 

ונחשבי� כעובדי העירייה , י העירייה"ל העובדי� מועסקי� עכ )4
 .למעט עובד קבל  הניקיו 

כל חודש מועברי� . דיווח נוכחות נרש� בשעו  נוכחות ידני )5
לדברי המזכירה הראשית בכל . כרטיסי הנוכחות לעירייה

ורק בתיכו  , ס התיכוניי� בעיר יש שעו  נוכחות ממוחשב"בתיה
  .וכחות ידניהרצוג נשאר שעו  נ

  
 

 מערכת שעות הוראה .4

 שעות 1858, י העירייה"ע, ס"ד הוקצבו לביה"לשנת הלימודי� תשס       .א
'  ש438.4 שעות ועוד 1419.6הקצבת משרד החינו& היתה רק . הוראה

  1848.50 מספר השעות המנוצל הוא .תקציב העירייהשבו  חל ה  ע
 :כמפורט
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  . שעות350  �   'י   שכבה  
  . שעות421  �   'יא . " .     
  . שעות370  �'   יב . " .     
  . שעות321  � תפקידי�    
  ).כולל לעולי� חדשי� (113.5  � שעורי עזר   
   .   שעות273         � גמול בגרות  

 . שעות1848.5    כ"          סה

כ השעות המוקצבות לבית " מסה17.3% �שעות תפקיד מהוות כ  .ב
 .הספר

 החישוב של . שעות2.29צע השעות המוקצבות לתלמיד עומד על ממו  .ג
 1.62משרד החינו& לשכר לימוד בתיכוני� מבוסס על ממוצע של 

אפוא כי בתיכו  הרצוג השעות המוקצבות ה  יוצא . שעות לתלמיד
 .מעל הממוצע

לעומת בסיס החישוב  (!) 33.75ממוצע התלמידי� בכיתה עומד על   .ד
 . תלמיד לכיתה32.93ומד על של משרד החינו&  שע

י סגנית "המערכת מנוהלת ע. ניהול המערכת נעשה בעזרת מחשב  .ה
 .המנהל

לעומת מערכת השעות , בבדיקה מדגמית של דיווח שעות מורי�  .ו
  . לא נמצאה אי התאמה.  מורי�19השבועית נבדקו הנתוני� לגבי 

ירוט טבלת שעות מורי� שמופקת ממערכת המחשוב אינה נותנת פ  .ז
שלימה סגנית מאת הפירוט . כ בלבד"אלא סה, מלא של השעות

 .המנהל בצורה ידנית

 

 בטחו� ובטיחות .5

 אחריות  .א

לדברי . י מנהל המשק" וע)מורה(י רכז בטחו  "הנושא מטופל ע )1
 .מנהל המשק יש שיתו$ פעולה מלא ביניה�

 .בפני� ובחו0, ס"מנהל המשק עור& כל בוקר סיור בביה )2
  .ברי מנהל המשק הוא לא קיבל הגדרת תפקידי� כתובה בנושאלד )3

  
בתגובתו לממצאי הדוח מסר מנהל , למרות דברי מנהל המשק

מנהל המשק קיבל הגדרת תפקידים ברורה : "ס"ביה
הביקורת לא מצאה ." ט העירייה"ס וגם מקב"ממנהל ביה

 .הגדרת תפקיד למנהל המשק/וממילא לא המציאו לה כתב מינוי
 שמירה    .ב

משעה השמירה היא . שמירה מטע� העירייה' י חב"מתבצעת ע )1
 על ידי  השמירה נעשההתשלו� לקבל . 16:00  עד שעה 07:20

 .העירייה
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כאשר מתקיימי� אירועי� מיוחדי� , יש לפעמי� שמירה ג� בערב )2
כפי שסוכמו , לפי תעריפי העירייה, ס"י ביה"התשלו�  ע. ס"בביה

 .קבל  הבטחו בחוזה ההתקשרות ע� 
המימו  על ידי .  20:15 עד07:20. שמירה ג� בשער האחורי מקיימת )3

  תלמידי� גבו את התשלו�809מתו& . לתלמיד 2 90, ההורי�
 ).יהי גב94%( תלמידי� 763. מ    
מול הכנסה  2 �65,000ג היתה ההוצאה על שמירה כ"בתשס )4

  . �69,0002של כמההורי� עבור השמירה בשער האחורי 
 החירו� לתקשורת ביניה� ולמוקד" מירס"לשומרי� מכשירי קשר  )5

 .של חברת השמירה
ס בשעות הלימודי� חייבי� "תלמידי� שרוצי� לצאת מתחו� ביה )6

 .ס"להציג לשומר אישור מהנהלת ביה
כיסוי . רק בחלק מהגדר יש הגבהה. ס גידור היקפי תקני" לביה� גידור  .ג

קרוע , ס"י דברי מנהל ביה"בלבד עפשהוא לצור& אסטטי , היוטה
 .ס מחלי$ מדי תקופה את היוטה" ביה.בחלקו

 . ופועלת באופ  שוט$קיימת � מערכת כריזה  .ד

על " ביטחו .ב  "מירההש'  חבי"קיימת ומתוחזקת ע � מערכת אזעקה  .ה
.  שעות48 תו& החברה מחוייבת לתק  תקלות.  חוזה ע� העירייהפי

ה� לא קיבלו הנחיות . נות תקופתיתס לא עור& בדיקת תקי"ביה
 .בנושא ממחלקת הבטחו  של העירייה

כול� משמשי� באופ  קבוע לפעילויות .  מקלטי�6ס " בביה� קלוטמ  .ו
שנער& , כול� הוכנו לקראת תרגיל של פיקוד העור$. ס"שונות של ביה

 .לאחרונה בכל מוסדות החינו& בעיר

  כיבוי אש  .ז

 .רכת מדי שנהבדיקת ציוד כיבוי אש נע )1
 . לא נערכה א$ פע��בדיקת נציג תחנת כיבוי אש  )2
ס " ברחבי ביהרמפוז) וגלגלוני�, מטפי�(ציוד כיבוי אש     )3

 .שכל הציוד תקי  ובביקורת נמצא
 שהוסמכו ', יב�ו'  תלמידי� מכיתות יא6 �יש צוות כיבוי אש  )4
 .בנושא        

 עזרה ראשונה    .ח

    ה  נבדקו . אשונה נשמרות בחדרו של מנהל המשקערכות עזרה ר  )1

 . כל התכולה תקינה וברת תוק$�בביקורת     

 .שהוסמכו בנושא', יב�ו'  תלמידי� מכיתות יא6 �ר "יש צוות ע )2

 לסגנית המנהל ולמנהל � שיתו  פעולה ע� קצי� ביטחו� מוסדות חינו�  .ט
 או מי � העירייהלא ידוע דבר לגבי ביקורי קצי  הבטחו  מטעהמשק 
 כי ישנ� ביקורי� ביקורתט העירייה נמסר ל"מקב .ס"בביה, מטעמו

  .  בבית הספר ולראיה ישנ� דוחות בדיקה של הבטחו שוטפי�
  

ט מוסדות החינו� להחתי� את הנהלת "הביקורת המליצה בפני קב
  .בית הספר על דוח הביקור ולהשאיר העתק בידי בית הספר
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ט של "הקב" :ת בתגובתו לממצא זהס מסר לביקור"מנהל ביה
ס אך אלה לא ביקורים מתוכננים והם "העירייה מגיע לביה

  ."נועדו בעיקר לבידוק שמירה

 

פרט ,  במהל& הביקורת לא נמצאו ליקויי� בטיחותיי�� מפגעי בטיחות .י
 סודר ולא הותק  בחלק מהכיתות בקומות העליונות לא �לבעיה אחת 

  .נותחלולמעקה הבטיחות  עדיי  
 

 רותי מינהלהש .6

 ב י ט ו ח  .א

 .ביטוח התלמידי� וביטוח הרכוש הוא באחריות העירייה )1
 .מנהל המשק לא העלה בעיה כל שהיא בתחו� ביטוח רכוש )2
ג� א� טר� שילמו את אגרת הביטוח , ס מבוטחי�"כל תלמידי ביה )3

  .) הנושא יפורט בהמש& הדוח(.השנתית
 

 נ י ק י ו �  .ב

במש& היו� ישנה עובדת ניקיו  של . י קבל  מטע� העירייה" עמבוצע )1
 . הקבל 

ס לחתו� על טופס המפרט את כל עבודות "כל חודש צרי& מנהל ביה )2
 :לדברי מנהל המשק. הניקיו  שהקבל  אמור לבצע

 
 .ס חות� על הדוח ללא בדיקה איתו"מנהל ביה  )א(
הל המשק מנ. הקבל  לא מבצע את כל העבודות לפי הטופס  )ב(

 .בהצלחה חלקית, פונה מדי פע� בתלונות לקבל 
לטענת מנהל המשק אי  כלל ביקורת מטע� העירייה על   )ג(

 .עבודת הקבל 
 

 .ס"מבלי לחייב את תקציב ביה, י העירייה" ע�התשלו� לקבל   )3
  

לדעת הביקורת במקרה של חוסר שביעות רצו� מרמת הניקיו� והביצוע של 
פנות לאג  לאיכות הסביבה האחראי להתקשרות ע� יש ל, קבל� הניקיו� 
   .קבל� הניקיו�

ס לביקורת "מסר מנהל ביה, כפי שפורטו לעיל, בניגוד לדברי מנהל המשק
בודק באופן אישי יחד עם מנהל המשק "בתגובתו לממציאה כי הוא 

בדרך כלל הניקיון הוא ', שירותים וכו, כיתות, ס"את ניקיון ביה
  ."ברמה טובה מאוד

ס לגרסת מנהל "עיני הביקורת קיימת אי התאמה בי� גרסת מנהל ביהב
  . ס"המשק לגבי רמת הניקיו� בביה

 
 ח ש מ ל   .ג

חדרי לימוד ריקי� פועלת תאורה מלאה בבמהל& הביקורת נמצא ש )1
 .ללא כל צור&, ומזג 
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לדבריו הוא הציע  . ג� מנהל המשק העלה טענות לגבי בזבוז החשמל )2
 מאות כמהאשר עלותו ,   מכשיר לכיבוי אוטומטילהתקי  לניסיו

א� הניסיו  יצליח אזי יהיה כדאי להתקי  מכשירי� כאלה . שקלי�
 .ס"בביה

  
בטר� קבלת החלטה בנושא יש לקבל חוות דעת , לדעת הביקורת

מחלקת החשמל בדבר החסכו� מול עלות �מקצועיות מאג  ההנדסה
�  .המכשירי� והתקנת

 
מבלי לחייב את תקציב , י העירייה" נעשה עהחשמל' התשלו� לחב )3

 .ס"ביה
 .ס לא מחוייב על צריכת מי�"ביה�  מ י �  .ד

 צילו� ושיכפול מסמכי�  .ה

מכונות .  נוספתשיכפול� מכונת צילו� ומכונת צילו� שתיס"בביה )1
מכונת .  שני�3הצילו� ה  בשכירות בשיטת הליסינג ומוחלפות כל 

מכונת .  והשנייה בחדר המנהלצילו� אחת נמצאת בחדר הצילו�
 .ס ונמצאת בחדר מנהל המשק"שכפול היא רכוש ביה�הצילו� 

המורי� צריכי� לקבל אישור של סגנית המנהל על כל צילו� או  )2
 .שכפול

א& בשנת הלימודי� , בעבר היתה הקצבה של משרד החינו& לנושא )3
  �4,0002 השנה לנושא כהקציבההעירייה . הנוכחית היא בוטלה

 עבור שכפולי� וצילומי�,  602..גובי� מהתלמידי� ובנוס$ בנוס$ 
 .)סיכומי� ותרגילי�, של מקראות(

 . מודפסי� טפסי� שוני� על דפי טיוטא, בניירכצעד חיסכו  )4
.  לגבי הכנסות והוצאות, והדפסותשכפולי� אי  סעי$ תקציבי לנושא )5

ס קיי� " למרות שלדברי מנהל ביה השוטפותאותזה חלק מההוצ
 .ש לסעי$ שכפולי�"כרטיס הנהח

לדברי סגנית המנהל ה� בדקו את האפשרות של שימוש בכרטיסי  )6
א& הגיעו למסקנה שהדבר לא כדאי מבחינה , הקצבה למורי�

 .כלכלית
 אחזקה שוטפת  .ו

 .שיש לו רקע טכני, י מנהל המשק"מתבצעת ע )1
במהל& . ירייהי קבל  מטע� הע"תיקוני� יותר גדולי� מתבצעי� ע )2

בספריה .הביקורת נמצא כי יש חדירת מי גש� במספר מקומות במבנה
א& ללא , לדברי מנהל המשק נעשו כבר מספר תיקוני�. ובפרוזדור

 .2004  ועד פברואר2003מבר המצב לא השתנה מנוב. הצלחה
ללא תיאו� איתו , ס"לטענת מנהל המשק הקבל  מופיע בביה )3

 .ני� בצורה לא נכונהוכתוצאה מכ& מבצעי� תיקו
 העירייה לא ערכה בדיקה וניקוי הגגות לקראת ,לדברי מנהל המשק )4

 .החור$
 .התקציב לאחזקה השוטפת הוא מתו& התקציב השוט$ )5
 .באופ  שוט$, י עובדי המשק"תיקו  ריהוט נעשה ע )6
 .מי שמאבד משל�,  משכפלי� בחו�0שיכפול מפתחות  )7
 . בחצרהוט מונחיוהר אי  מחס  לריהוט הרזרבי )8
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  שיפוצי קי(  .ז

 .ירוהעירייה משפצת לפי הצור& את מערכות החשמל ומיזוג האו )1
כאשר העירייה משלמת , ס" עובדי המשק של ביה2י "צביעה נעשית ע )2

 .לה� שעות נוספות עבור העבודה ומספקת את החומרי�
 
 מזנו�  .ח

� את הנעשה סגנית המנהל אחראית לנושא והיא בודקת מדי פע )1
 .במזנו  וג� מטפלת בבעיות השוטפות שמתעוררות לגביו

ס אי  טענות "לביה. הקבל  מפעיל את המזנו  לפי חוזה ע� העירייה )2
 .לגבי תפעול המזנו 

,  המחאות10י "התשלו� נעשה ע. ס דמי שכירות"הקבל  משל� לביה )3
  הסכו�,ג והשנה"תשסשנת הלימודי� ב.  חודשי פעילות10עבור 

הכס$ משמש לכלל . 53,5302הוא שנתקבל משכירות המזנו  השנתי 
 .הנהלת בית הספרעל פי החלטת , ס"צרכי ביה

 . להנהלה הנמכרי� במזנו  למורי� אואי  הנחות במחירי המוצרי� )4
ס לא עושה "חובשת ביה.  הבריאות נערכת מדי שנהדביקורת משר )5

 . כל הנחיה בנושאבלהכי לא קי, ביקורות תברואה תקופתיות במזנו 
היות , לא מתבצעתג� ביקורת תברואתית מטע� אג$ איכות הסביבה  )6

  .ורק לאחרונה החלה האכיפה בדבר רישוי עסק למזנוני בתי הספר
 

 טלפוני�  .ט

ישנ  שלוחות לכל בעלי . קו לפקס וקו למחשב+  קווי חו0 4ס "בביה )1
 . יש טלפו  ציבורי כו כמ. ס"התפקידי� בביה

חודשי� ב.  34,4252 היתה ג"ההוצאה בשנת הלימודי� תשס )2
 . 2,7092 היתה ההוצאה 2003 מברנוב�טובראוק

 .�144ל ול"יש חסימה לחיוג לחו )3
החובשת .  שעות ביו�5, 'ה�' יש חדר מרפאה וחובשת בימי� א� מרפאה .י

 .חברת כוח אד�היא מטע� 

, רונות נעולי�החומר מסודר בא.  קיי� באחד המקלטי�� ארכיו�  .יא
  .המזכירה הראשית אחראית לארכיו . בתיקי� ובקרטוני�

 

 רכישות וניהול טובי� .7

  רכישות שרותי� וטובי�  .א

בירור .  של העירייה ולפי בירור מחירי�פי מכרזי� לעס רוכש "ביה )1
את הבירורי� עושי� בעלי . המחירי� נעשה ג� בכתב וג� בטלפו 

 .�לפי צורכיה, התפקיד השוני�
 2 2,000ועד  2 500מעל , פוני� לספק אחד 2 500כ ברכישות עד "בד )2

 . ספקי��3פוני� ל 2 2,000 לשניי� ומעל �
יחד ע� , י סגנית המנהל"השוואת ההצעות וההחלטות נעשות ע )3

 .השירות/שעבורו רוכשי� את הטובי , האחראי לנושא
 .ממי לרכושאי  פרוטוקולי� של השוואת ההצעות והנמקת ההחלטה  )4
 . של סגנית המנהל,ההזמנה לספק יוצאת בדר& כלל בחתימה אחת )5
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חומרי� מתכלי� ,רותי� שוני� כגו יבית הספר רוכש טובי  וש )6
ציוד  ;נייר צילו� ;מושבי� לכיסאות ופלטות לשולחנות; למחשבי�

 .ואחזקהחומרי ניקיו  ; משרדי
 . מחירי� השוואתהביקורת לא מצאה ולא הומצאו לה טפסי )7

 
. י כל העובדות ש�"ס ומטופל ע"תיק רכש נמצא במזכירות ביה )8

 : להל  נמצאו הנתוני� כמפורטבבדיקת התיק
 

הפניה לספקי� לא נמצאת בדר& כלל בתו& התיק יחד ע�   )א(
 .אלא אצל בעל התפקיד שטיפול ברכישה, ההצעות

אי  .  2 2,074 רכשו ציוד חירו� בסכו� של 2003במרס   )ב(
 .עות מחירהצ

 הוצאה הזמנה להתקנת סורגי� בסכו� של 2003ביוני    )ג(
 .י מנהל המשק"חתומה ע,  1,3002

 2קיבלו .  8002 נרכש מכשיר וידאו בסכו� של 2003ביוני   )ד(
אי  הנמקה מדוע .  7002ס "תה עיהזולה יותר ה. הצעות

 .יקר יותרמכשיר הקנו את ה
 הצעות 4קיבלו  . 34" רכשו מכשיר טלביזיה 2003ביולי   )ה(

אי  השוואת .  �10,0002עד כ 2 �2,000 מ�שונות לחלוטי  
אבל בסופו של דבר נרכש המכשיר הזול , מחירי� מסודרת

 .ביותר
,  הוצאה הזמנה לרכישת ציוד לעזרה ראשונה2003ביולי   )ו(

 .בחתימה רכז החינו& הגופני
,  1,5452חוטי בסכו� של � רכשו מיקרופו  אל2003ביולי   )ז(

 .לפי הצעה אחת
. 3,0002ל מעל ש רכשו חומרי נגרות בסכו� 2003 מברבספט  )ח(

   .השוואת מחירי�טופס אי  כפי שנקבע ו הצעות 2קיבלו רק 
.  �3,9102דיסק ב�ט רכשו מערכת קומפק2003 מברבספט  )ט(

א& נרכשה ,  השוואת מחירי� טופסאי .  הצעות4היו 
 .המערכת הזולה ביותר

 חברות להגיש הצעה לרכישת �3 פנו ל2003 רטובבאוק  )י(
, ההצעות לא היו בתיק הרכישה. תרופות וחומרי� למרפאה

נעשתה ללא השוואת המחירי� . אלא בתיק המרפאה
 הנושא טופל .הקפדה ובדיקה יתרה ומעמיקה של ההצעות

 וללא י אחת המזכירות שאי  לה כל ידע בנוהלי רכישה"ע
  . מדוייקתהקפדה יתרה על השוואת מחירי�

  
ס מסר כי בדר� כלל "בתגובתו לממצאי הביקורת מנהל ביה

י "י התקשרויות של העירייה או עפ"הרכישות מבוצעות עפ
�שמסיבות של ישנ� מקרי� בודדי� . נהלי� מקובלי

מבצעי� את ' ספק יחיד וכו, מציע בודד, )חירו�(דחיפות 
י העיקרו� של המחיר "הרכישות בכל מקרה א� עדיי� עפ

  .ול ביותרהז
הביקורת ממליצה כי בכל מקרה ובמיוחד בנושא רכש 

  .י הנהלי�"והוצאת כספי� יש לפעול א� ורק עפ
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 ניהול המצאי  .ב

ס ה� לא קיבלו שו� נוהל בנושא מהעירייה "לטענת כל הנוגעי� בביה )1
 .ס"ואי  נוהל בביה

הביקורת מעירה שהנחיות בנושה התפרסמו ומתפרסמות בהוראות שונות 
, ל משרד החינו� ושל מנהל מחלקת רכש ואספקה של העירייה" מנכשל

 שהנהלת בית הספר לא ממלאת אחר ההוראות לביצוע ורישו� ,ולכ� תמוה
 .מצאי בית הספר

 �מנהלת החשבונות מנהלת רישו� ממוחשב לגבי חלק מהטובי   )2
בתחילת שנת הלימודי� הנוכחית נערכה . בעיקר ציוד המיחשוב

. ד המיחשוב והיתה התאמה מלאה ע� הרישו� במחשבספירה של ציו
 .י רכזת מעבדות המיחשוב לבדה"הספירה נערכה ע

 . שנתית�לא מתבצעת ספירת מצאי כללית  )3

בעלי התפקיד . פרט לציוד המיחשוב,  אי  נוהל בנושא�  טיפול בבלאי .ג
  . מטפלי� בנושא לפי מיטב הבנת�השוני�

 

  י מחלקת רכש ואספקה "כנו עוי� נוהלי עירייה שהכי קיימהביקורת מעירה        

  .       ולא מופעלי� בבית הספר
 

8. � מערכת הכספי

  ארגו�  .א

מערכת הכספי� מנוהלת במחשב ע� תוכנה ישנה שמיועדת להחלפה  )1
ז "אלא רק סעיפי חו, בתוכנה  הקיימת אי  סעיפי תקציב. 2004בקי0 

הכספי שאפשר להפיק הדוח . וספקי�) ע� יתרות חובה וזכות(
 . יתרות דוחאלא רק, מהמחשב לא נות  מאז 

מנהלת החשבונות ציינה שרצוי היה שתוכל . גיבוי לכונ  נעשה כל יו� )2
כבר שהיתה לה תקלה  קרה .ס"של ביה" שרת"�לעשות גיבוי נוס$ ב

שאינו רצוי ואינו תקי  מצב , במחשב ובמש& כחודש לא היה כלל גיבוי
 .מבחינת הביקורת

 ב נ ק .ב

החשבו  מנוהל בבנק . להכנסות ולהוצאות, ס חשבו  בנק אחד"לביה )1
מנהלת החשבונות העלתה מספר טענות נגד . סני$ ויצמ , הפועלי�

 :הבנק
, א& היא לא מספיקה, ס הצליח להשיג הנחה על עמלות"ביה )א(

 .בהתחשב בגודל הסכו� השנתי
מנהלת . מדיהטיפול של הבנק לגבי בירורי� הוא איטי   )ב(

בינתיי� מנהלת .  ביקשה לעבור לבנק אחרהחשבונות
 ועד �31.12.2003החשבונות פנתה במכתב למנהל הסני$ ב

 . לא קיבלו ממנו תשובה2.2.04
ושא ממתי  הנ. אי  רישו� של כל הבעיות שמתעוררות ע� הבנק  )ג(

  .ס"לטיפולו של מנהל ביה
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יש  :"י מסר כס בתגובתו לממצאי הביקורת"מנהל ביה 
 מנהל …תיעוד לכל בעיה המתעוררת עם הבנק

 –ס יחד עם הגזברית נפגשו עם מנהל הבנק ב "ביה
,  ואז הוסדרו נושאים עקרוניים כגון עמלות11.11.02

  ."'עמלות שיקים שחוזרים וכו, דמי ניהול
  

הביקורת מציינת כי אי� בהצגת מכתב אחד כדי לסתור את 
 .טענתה כי אי� רישו� מסודר בנושא

 .זכות החתימה על המחאות היא של המנהל וסגנית המנהל  )ד(
  .יתרות בחשבו  מופקדות לפיקדו  יומי ושבועי           

  
הביקורת מציינת כי מדיניות פתיחת חשבונות הבנק הינה באחריותו 

 מומל( לפתור את כל ,לכ�.  גזבר העירייהו שלייתנחהבלעדית ובה
 .הבעיות בסיועו

 
 י�גבייה מההור  .ג

ס "י מנהל ביה"חתו� ע, בקי0 יוצא חוזר להורי התלמידי� )1
החוזר מסתמ& על הנחיות משרד החינו& . ר ועד הורי�"ויו

 .ומפרט  את כל סוגי התשלומי� שעל ההורי� לשל�
 
נקבעו הסכומי� , ג"ל תשס"לקראת שנה, �29.6.02בחוזר מ )2

 :כמפורט
 

  2 1,242  �    '    לתלמידי כיתה יב  )א(
    2 990  �'       לתלמידי כיתה יא  )ב(
  2   990  �'          לתלמידי כיתה י  )ג(
 .)נוספי�( 2     900 �לתלמידי מגמת המחול   )ד(

 
 41לא שול� עבור .  �1,020,0002ג הסתכמה בכ"הגבייה בתשס )3

ג� ).  גבייה98%.כ( 2 �20,500בסכו� כולל של כ, תלמידי�
רק  . רוב�  סכומי� כלשה� התלמידי� שילמו 41מתו& 

 .תלמידי� בודדי� לא שילמו כלל
מכתב , הטיפול בהורי� שלא משלמי� כולל פניות בטלפו  )4

 ליוע0 הטיפול יופנה ש התרעה תו& ציו תזכורת ואחר כ& מכתב 
 .לפי הצור& נעזרי� בוועד ההורי�. המשפטי של העירייה

מת המחול  למגפרט , ג"הסכומי� שגובי� השנה ה� כמו בתשס )5
 ונוס$ לכל התלמידי� )בשנה הקודמת 2 900במקו� (  1,0002

 .עבור צילו� ושכפול מסמכי� 2 60סכו� של 
.  222ג "תשלו� ההורי� עבור ביטוח התלמיד היה בשנת תשס )6

הועברו  2 �15ו 2 7ס להשאיר לעצמו "פשרה לביהיהעירייה א
 גבה ד"בתשס.  הביטוחרתשהשלימה את הסכו� לחב, לעירייה

אגרת  &כר א& משרד החינו& קבע אח,  222 ,ס ג� כ "ביה
ס לא רצתה לדרוש תוספת "הנהלת ביה.  282 ביטוח של

 אחד שקל רק ס"ביה נשאר להעדכו מההורי� וכתוצאה מ
אחוזי הגביה היו גבוהי� ורק , ג וג� השנה"ג� בתשס. מהאגרה
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  .הורי� בודדי� לא שילמו

 
 מאז� שנתי  .ד

ד "ג ותשס" תשס דיוני הנהלת בית הספר לשני�שלבפרוטוקולי�  )1
 .לא מופיע, אישור המאז נושא 

 .לגבי כספי ההורי� נותני� דוח שנתי לוועד ההורי� )2
 
 מעקב שוט  על הוצאות והכנסות  .ה

סגנית .  אצל מנהלת החשבונות לרכש והתקשרויותאי  רישו� הזמנות )1
 . מנהלת החשבונות לפי הצור& ע�נעזרתהמנהל מנהלת את התקציב ו

 לרכישה יחד ע� החשבונית הנהלת החשבונות מקבלת את ההזמנה )2
 .מבצעת את התשלו�לתשלו� ו

הוצאה  מול  �73,0002ג היתה הכנסה של כ"לגבי מגמת המחול בתשס )3
 בביקורת לא נמצא סיכו� ע� ועד ההורי� לגבי.  �67,0002של כ

הסבירה כי יש עוד חוב  סגנית המנהל.  2 �6,000יתרה של כהשימוש ב
אזי יקבעו , שאר יתרהילא סגור להיכל התרבות וא� לאחר סילוקו ת

 .ע� ועד ההורי� למה לייעד את היתרה
 2 �125,000 ההכנסות היו כ�ג "לגבי דמי בחינות בגרות בתשס )4

כי גובי� את דמי , היתרה נוצרת כל שנה.  �91,0002וההוצאה רק כ
�ע� משרד החינו& נמשכת עד ספטמברבנות  וההתחשהבחינות באביב

בכרטיס הנהלת .  חדשהלאחר שהחלה  כבר שנת לימודי�, אוקטובר
לכ  אי  אפשרות לדעת כמה . יה לפי שני�יהחשבונות אי  הפרדה בגב
, ההחזר נעשה רק לפי בקשה מפורשת. כס$ צרי& להחזיר להורי�

 . לאחר בדיקה פרטנית
 קופה קטנה  .ו

פשר את השימוש בקופה הקטנה ומעדי$ ס מצמצ� ככל הא"ביה )1
   הוצאו באמצעות הקופה הקטנה רקג"בתשס. שימוש בהמחאות

 . �3,8002 כ
 שה  בנושא היא לא קיבלה הנחיות כל, לדברי מנהלת החשבונות )2

  .של משרד החינו&" קופה קטנה"נוהל אי  לה את . מהעירייה
 

המתייחס לניהול  ערכה רענו� נוהל גזברותה, הביקורת מציינת כי בעבר
  .  ת החשבונותוקופות קטנות למנהל

 
 כ ס פ ת  .ז

 .מפתח יש לה ולסגנית המנהל. נמצאת בחדר של מנהלת החשבונות )1
הרוב , בכספת נמצאי� בעיקר הכספי� שטר� הופקדו בבנק )2

ההמחאות מסודרות במעטפות . בהמחאות דחויות ומעט כס$ מזומ 
 �10ב, עי� פעמיי� בחודשאת ההפקדה מבצ. לפי מועדי ההפקדה

 .ובסו$ החודש
שהתחילו , כספת נוספת נמצאת בחדר והיא משמשת את המורי� )3

לאסו$ מהתלמידי� כס$ לפעולות שונות ולא סיימו את האיסו$ וטר� 
, יש רק מפתח אחד לכספת. העבירו את הכס$ למנהלת החשבונות

 .מנהלת החשבונותשנמצא אצל 
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 בעקבות. אלא במגירת שולח , בכספתפנקסי ההמחאות לא נשמרו  )4
  .כספת לתו& ה הוכנסו ההמחאותקורתיהערת הב

 
 מלגות לתלמידי�  .ח

 .הנושא באחריות סגנית המנהל )1
 :מת  המלגות מבוסס על מספר מקורות כספיי� )2
 

 .במסגרת האגרה השנתית, תשלו� הורי�  )א(
 .תרומות  )ב(
 .חותעובר לתקציב הנ, א� יש, עוד$ בסל תרבות  )ג(
 .לכיסוי גרעו , חלק מהכנסות מהמזנו   )ד(

 
 .הנושא כולו מתוא� ע� ועד ההורי� )3
 :תהלי& טיפול למת  מלגות הוא כמפורט )4
 

 . הגשת בקשה על גבי טופס מיוחד לנושא )א(
   מכינה טבלה מסכמת לגבי , כל יועצת שכבה בודקת את החומר  )ב(

  לוקחי� . ש המלצותהשכבה שלה ונפגשת ע� סגנית המנהל לגיבו 
  בחשבו  את ההכנסה לנפש ושיקולי� נוספי� וכל זאת מול  
  �המלגות ה  מ. ס לנושא המלגות"התקציב שעומד לרשות ביה 
 .אי  פרוטוקולי� של הישיבות.  מהתשלו� השנתי80% ועד 10% 

  רכזי , הסגנית, ס"ישיבה ע� ועד ההורי� בהשתתפות מנהל ביה  )ג(
   בישיבה נית  האישור הסופי . חינוכיותהשכבות והיועצות ה 
 .הכללי למת  המלגות 

   בפרוטוקול . לא חתומי�, בדר& כלל, פרוטוקולי� של הישיבות  )ד(
   אי  � 2003כנראה מאביב , של ועדת המלגות לגבי נסיעה לפולי  
 .אי  הנמקה לגבי ההחלטות והסכומי� ואי  חתימות, תארי& 

 
כי , שמות התלמידי� שיקבלו מלגהאת רי� עד הורי� לא מוסולו     )5

  .הנתוני� חסויי�
י ועד "ההחלטה נעשית ע "ס מסר לביקורת כי"מנהל ביה

  ."ההורים בלבד ולהנהלה אין יד בהחלטה
 .הביקורת מצאה כי התהלי� מתנהל כפי שתואר בממציאה לעיל

, הודעה להורי� ולמנהלת החשבונותלאחר האישור נמסרת      )6
 . כרטיס התשלומי� של התלמידהמעדכנת את

  .נפסקבעבר ניתנו מלגות על ידי משרד החינו& א& הדבר      )7
 . מטע� גורמי� פרטיי�,  פרטיות"קרנות"יש מספר     )8
. לאחר אישור העירייה, בשנה האחרונה נתקבלו ג� תרומות מהורי�    )9

 .לא נשלח מכתב תודה לתורמי�.  2,3502נתקבלו 
  . תלמידי��47ג ניתנו מלגות ל"ודי� תשסבשנת הלימ )10
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9. � שרותי סיוע פדגוגיי

 היספרי  .א

עד שעה '  וביו� ו15:00 עד 08:00יה פועלת כל יו� משעה יהספר     )1
חלק מהזמ  ב. כ" משרות בסה�1.05 ספרניות ב3 ישנ  .13:00

 .שתיי�מהזמ  חלק בעובדת ספרנית אחת ו
ר לפי " מ175במקו� , ר" מ250.הספרייה היא בשטח של כ     )2

 ספרי� 20,000יש בה מעל . ינו&החרד הפרוגרמה הפיסית של מש
 .עת רבי� וקלטות� יש בה כתבי,כמו כ .  כותרי��13,000של כ

. קבוצות לימוד בספרייה/שנתית לשימוש של כיתותאי  תוכנית      )3
אי  פינות לימוד . קבוצות לימוד באות לספרייה לפעמי�/כיתות

 .נפרדות לכ&
. הספרייה ממוחשבת ויש מערכת אזעקה נגד גניבת המחשבי�    )4

אי  תקציב . התוכנה מיושנת מאוד ואי  לה יותר שרות תמיכה
 .לרכישת תוכנה חדשה

 :פרט למספר בעיות, המצב הפיסי תקי     )5
 

   .  שמופיעה כבר מספר שני�קטנה מהתקרהמי� יש נזילה   )א(
   ג� החור$ יש נזילה ועושי� . ללא הצלחהא& , נעשו תיקוני�  
 ! תיקוני�  

   כי אי  לה� , הסגורי� במש& כל השנה, חלונות גדולי� מאוד   )ב(
 .באול� הגדול אי  איוורור והאוויר דחוס מאוד. סורגי�  

    עבור �בגלל החלונות הענקיי� צומצ� מאוד שטח המדפי   )ג(
 .הספרי�  

 
6(  � השאלת ספרי

   : ספרי� בהשאלה1090כ "ביקורת היו סהבעת ה  )א(
 .24 �' יבכיתות , 27 �' יא כיתות ,58 �' יכיתות   

   אי /תלמיד חייב לשל� עבור הספר בכל מקרה של אובד    )ב(
 .החזרה או נזק גדול  

 . ש במסגרת העירייה"נעשית במע,  וכריכת� תיקו  ספרי� משומשי�  )7

8(   � רכישת ספרי

רוכשי� מדי פע� לפי דרישת מרכזי . נתי לנושאאי  תקציב ש  )א(
 .המקצוע ואישור סגנית המנהל

 ".סטימצקי"�בשני� האחרונות קוני� בעיקר מ  )ב(
 .  השוואת מחירי� מדי שנהיא  )ג(

9( � :ניהול מצאי הספרי

 . שני� לא בוצעה ספירה שנתית3לפחות   )א(
עדכו  אי  נוהל לגבי דיווח על ספרי� שנעלמו ואי  תהלי&   )ב(

  .הרישו�
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 מעבדות למדעי הטבע  .ב

הניצול השבועי השנה הוא .  חדרי הכנה2 מעבדות ע� 3ס "בביה )1
 : להל כמפורט

 . מעבדה17 שעות שבועיות מה  30 �  מעבדה לפיסיקה  )א(
 . מעבדה14 שעות שבועיות מה  29 �  מעבדה לביולוגיה  )ב(
 .דה מעב21 שעות שבועיות מה  37 �  מעבדה לכימיה  )ג(

 
 . משרות�2.6ב,  לבורנטיות3צוות המעבדות כולל  )2

הצוות העלה טענה שה� מתחת לתק  שנקבע בהסכ� ע� משרד  )3
 בעבודה עקב ריבוי הניסויי� שה  ות עמוס  ה לטענת. החינו&

 .צריכות להכי  ללימודי הביולוגיה והכימיה

 :רכישות למעבדות )4

 .אי  תקציב שנתי  )א(
לאחר בדיקת מחירי� ,  חודשי�3ער& כל רוכשי� ציוד ב  )ב(

 .מסודרת
 .חומרי� לצריכה שוטפת רוכשי� כל שבוע  )ג(

 
 בהתא� להנחיות משרד � סידורי בטיחות.  טוב�מצב פיסי  )5

 .החינו&

 :ניהול מצאי )6

 .לא קיבלו הנחיות בנושא  )א(
 .ספירת מצאי לא מתבצעת  )ב(
 .להנהלהווח יאי  ד. טיפול בבלאי נעשה לפי הבנת   )ג(
 

 :י הלבורנטיות"בעיות שהועלו ע )7

ע� תקלות חוזרות ) 8מתו& (במעבדת הכימיה יש מחשב אחד   )א(
 .מתחילת השנהונשנות 

כחצי (  תלמידי��20ל 16 נכנסי� בי   מעבדת הביולוגיהל  )ב(
א� כל שני תלמידי� משתמשי� במחשב אחד אזי ).כיתה

 10יהיו  מחשבי� כאשר רצוי ש8המינימו� הדרוש הוא 
דבר ,  מחשבי� בלבד6 קיימי� במעבדה לביולוגיה. מחשבי�

 . שמכביד על הלימודי� במעבדה
 חודשי� 5במש& ,  פעמי� בשבוע3למעבדת פיסיקה צרי&   )ג(

. מחדר ההקרנה, לסחוב את המקר  המתחבר למחשב, בשנה
 .  �20,0002עלות מקר  חדש כ

 מעבדת מחשבי� .ג

 �18 מחשבי� ו99ס "כ בביה"סה. � מעבדות מחשבישתיס "בביה )1
האחראית למעבדת המחשבי� ולתחזוקת החומרה היא . מדפסות

כולל הוראה בכיתה ,  שעות30שרתה יהיק$ מ. מורה למחשבי�
 .וריכוז הנושא
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חצי מהתקלות היא מצליחה לתק  , לדברי האחראית למיחשוב )2
בשנה האחרונה השתפר .  שרותרתי חב"לבדה והשאר מתוק  ע

אי  יומ  . א& הוא עדיי  ברמה בינונית, ת של החברההשרו
לא היה א$ מחשב מושבת , בעת הביקורת, לפי דיווחה. תקלות

 .ס"בביה

 :י האחראית למיחשוב"הבעיות שהועלו ע )3

כתוצאה . בשנתיי� האחרונות אי  תקציב שוט$ למיחשוב  )א(
 :מכ&

 אי  נייר ודיו למדפסות והתלמידי� נאלצי� לשל� עבור )1(
 .חומרי� אלה

  .ואי  כס$ לקנות חדשי�" עכברי�"יש בלאי גדול של  )2(
 :אי  תקציב להצטיידות

א& צרי& ,  מחשבי��20 הוגדל הזיכרו  ל2003 מבר בנוב )3(
 . מחשבי�20להגדיל לעוד 

 ".השרת"צרי& לשדרג את  )4(
 ".פסק�אל"צרי& מצבר חדש למכשיר  )5(
עקב , רר את החדרמזג  אחד בכל מעבדה לא מספיק לק )6(

א& , ביקשו תוספת מזג . החו� הרב הנפלט מהמחשבי�
 .אי  תקציב

" חוג נאמני מחשב" תלמידי� שה� 6�5יש קבוצה של   )ב(
  .ס" מערכת המיחשוב בביהועוזרי� לה באחזקת

 

 חינו� חברתי  .ד

משמשת רכזת חינו& חברתי זו , ס"ה שני� בבי8, המורה לביולוגיה )1
א& מבצעת את , היא למעשה בשנת שבתו השנה . שנה רביעית

 . שעות8התפקיד תמורת גמול של 
 בהתא� ,שנתית�ס מבוסס על תוכנית תלת"החינו& החברתי בביה )2

 . ס" השכבות שבביה�3ל
 :להל  פירוט של מספר נושאי� מרכזיי� הכלולי� בתוכנית )3
 

 �3 הנושא מועבר ב�דמוקרטיה וזהות יהודית , אזרחות  )א(
 .השכבות

 �3 הנושא מועבר ב�אלכוהול ומניעת תאונות דרכי� , סמי�  )ב(
 .השכבות

 .' סדנה וסרט בכיתות י�אישית �מניעת אלימות בי   )ג(
 .'יב�ו'  בכיתות יא�השואה   )ד(
 .'יב�ו'  בכיתוב יא�ל "הכנה לצה  )ה(
 .' בכיתות יב�איידס   )ו(
 .'בכיתות יב�חוק ומשפט   )ז(
בשנתיי� האחרונות אי  .  ערבי��� יהודי, דתיי��חילוניי�   )ח(

הנושאי� מועלי� רק בשעות חינו& . טיפול מיוחד בנושא
 .בכיתות
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י הרכזת ביחד ע� "התכנו  התקציבי של החינו& החברתי נעשה ע )4
התכנו  מבוסס על סכומי . שהיא הסמכות המאשרת, סגנית המנהל

ה של יהאגרה שגובי� מההורי� בכל שכבה ועל העלות הצפו
 .ילויות השונותהפע

הוא , י הורי� אחדי�"א� נוצר גירעו  מסויי� עקב אי תשלו� ע )5
 .המזנו מכנסות המכוסה מהרזרבה ומה

. לדעת הרכזת אי  מספיק פעילות חברתית אחרי שעות הלימודי� )6
אי  מספיק סיוע  �סיבה נוספת , הסיבה העיקרית חוסר תקציב

 .מצד צוות המורי�
כולל , נהליי� לפעילויות השונותתיאומי� המהרכזת עוסקת בכל ה )7

רק ). לאחר אישור סגנית המנהל(בדיקת מחירי� והתקשרויות 
 .לנושא טיולי� יש רכז נפרד

 
 טיולי�   .ה

. רכז הטיולי� הוא המורה לחינו& גופני ובעל הסמכה לרכז טיולי� )1
את עבודתו הוא עושה בתו& חדר .  עבור התפקיד ניהול שעות4מקבל 

 .ש� מוחזקי� כל התיקי� ע� החומר הקשור בטיולי�, ורי�המ
 :התכנו  השנתי של טיולי� כולל )2
 

 .בגליל העליו ,  ימי� ולילה אחד2 �  'לשכבת י  )א(
 .ברמת הגול ,  ימי� ולילה אחד2 �  'לשכבת יא  )ב(
 .בגליל העליו ,  ימי� ולילה אחד2 �  'לשכבת יב  )ג(
 

. עבור שנת הלימודי� הבאה, וארהטיפול בנושא מתחיל בחודש ינ )3
מסכ� את . טיולי� ונפגש ע� נציגיה�רות  חב�3אז פונה הרכז ל

 ).ארגו  אכסניות נוער (אנ" לפי מחירי אהנושא של לינה והדרכה
) טיולי� אחרי� וסימני דר&, אגד( הסעה רות חב�3ביוני פוני� ל )4

 . ומבקש הצעה לטיולי� ולסיורי�
.  לבדיקת הצעותיה אבטחה חברת �3 להפל בקי0 פונה הרכז בע )5

 .בשנתיי� האחרונות עובדי� ע� אותה חברה
י הרכז וסגנית המנהל וה� מחליטי� על "הצעות המחיר נבדקות ע )6

אי  פרוטוקול של השוואת מחירי� והנמקת . החברה שזכתה
 .הבחירה

יחד ע� סגנית , הרכז בודק את החשבונות מהספקי� השוני� )7
לביצוע , אישור� מעבירי� אות� למנהלת החשבונותולאחר המנהל 

 .התשלו�
 תיקי טיולי� ונמצא שיש כל אישורי הביטחו  שלושהנבדקו  )8

א& לא , "לטיולביקורת ביטחו  ובטיחות "קיי� טופס . והבטיחות
 .ממלאי� אותו

  
 

 חינו� גופני     .ו

ות  שע4מקבל .  בתפקידהשנייהרכז החינו& הגופני משמש זו השנה  )1
הוא פועל .  שעות תפקיד4הוא ג� רכז הביטחו  ומקבל עוד . תפקיד

 .מתו& חדר המורי�
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ובמגרש פעילות החינו& הגופני והספורט נעשית באול� הספורט  )2
 .הספורט הצמודי� לתיכוני�

בתחילת החודש . באול� הספורטקיימת בעיה של שמירה על הציוד  )3
שערכ� , ס"י� לביה מזרוני� השייכ13נעלמו מאול� הספורט 

 .  למזרו   2 40 �כ) מחירי חידוש(הכספי
לשנת הלימודי� ומעביר  כל שנה מכי  הרכז רשימת הציוד הדרוש )4

בשנתיי� האחרונות לא אושר תקציב . אותה למנהלת החשבונות
כיו� .  �7,0002ב קנו ציוד בסכו� של כ"רק בתשס. ולא קנו דבר

 .יש מחסור בפריטי ציוד שוני�
 .י הרכז עצמו"דיקת המחירי� נעשית עב )5
. כדורע$ וכושר גופני, כדורסל, כדורגל:  חוגי�4ס "בעבר היו בביה )6

 .כי אי  תקציב לשעות הוראה ולציוד, השנה אי  א$ חוג
 

 י"ייעו( חינוכי ושפ  .ז

 . מביניה  לנושאאי  אחראית. אחת לכל שכבה,  יועצות3ס "בביה )1
 .פעמיי� בשבוע, עירייהישנה פסיכולוגית מטע� ה )2
 יותר גדול של לביקורת נמסר שמדי שנה צרי& לטפל במספר )3

 .תלמידי� ובבעיות יותר קשות
 

 וקציני ביקור סדיר  הנושא באחריות היועצות החינוכיות� ביקור סדיר  .ח
אי  כמעט בעיות הטיפול טוב ולכ   .אינ� מעורבי� בנושא במידה יתרה

 . שטופל בבית הספר, אחד רק מקרה היההשנה . בנושא

 

10. � מבני� ומתקני

, לפי פרוגרמה פיסית של משרד החינו&,  שני��13ס נבנה לפני כ"ביה  .א
 ).לגבי הספרייה ועוד(י העירייה "ע� הגדלות מסויימות שנעשו ע

 :בביקורת נמצאו הליקויי� כמפורט להל   .ב
 

  .יש כבר חלקי פסיפס שנפלו בקירות החו0 )1
 . בטיח ובצבע מעל החלונות בחו0יש פגמי� )2
 .וירויש פגמי� בכיסוי תעלות מיזוג הא )3
ללא , הנושא מטופל כבר שני�. נזילות מהגש� במספר מקומות )4

 .הצלחה
 
כול� . המפוזרי� בקומות השונות,  מתקני�5יש  �קר �מתקני מי  .ג

 . תקיני�
בעיקר בחצר , אי  מחס  לריהוט והוא מפוזר במספר מקומות  .ד

 .האודיטוריו�
 .א& מסודר לנוחיות המורי�,  צפו$�חדר מורי�   .ה
, מיזוג אויר, חלונות, מבחינת צבע,  כול� במצב פיסי טוב�חדרי לימוד   .ו

 .'ריצפה וכו
 . במצב טוב�ריהוט בכיתות   .ז
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שמספיק רק לבעל ,  יש רק חדרו  אחד קטנט �חדר לבעלי תפקיד  .ח
 .תפקיד אחד

צפו$ מאוד ותמיד מלא . חד מחולק ע� מחיצה משרד א�המזכירות   .ט
 .'הורי� וכו, מורי�,  תלמידי��מבקרי� 

 
 איכות הסביבה .11

 .מצב הגינו  סביר. כי רוב שטח החצרות מרוצ$,  יש מעט מאוד�גינו    .א
 :ניקיו   .ב
 

 .ס" אזורי ביה�4ישנ� מורי� תורני� ב )1
 . נקיי�ללכר& חדרי הלימוד והפרוזדורי� בד )2
, ס נמצא שהחצרות נקיי� פחות"בדיקות שערכה הביקורת בביה )3

 .בעיקר החצר ליד מגמת המחול והחצר ליד המזנו 
 
 .בחדרי לימוד ועוד,  בפרוזדורי��יש במקומות שוני� : ישוט וירקק  .ג
 :שירותי�  .ד
 

 .הכלי� הסניטרי� כול� במצב תקי  )1
 .די� וונדליז� של התלמי�קיימת בעיה של נייר טואלט  )2
 .בחלק מהשירותי� לא מנקי� כראוי את הכיורי� )3
 
 :חזות פני� וחו0  .ה

 .בפני� החזות סבירה )1
 .בחו0 רואי� את אריחי המוזאיקה שנפלו וקטעי טיח שניזוקו )2
 . הרצפה שחורה וע� שקיעות�הרחבה ליד המזנו  במצב לא תקי   )3
 
הסביבה יש  מועצת התלמידי� ציינה כי בנושא של איכות תרכז  .ו

   ".הסברה א& ללא אכיפה"ס "בביה
 

  

  מסקנות והמלצות

 ארגון וניהול .1

 תרשי� מבנה ארגוני  .א

 .לוקה בחסר) 'נספח א(התרשי� של המבנה הארגוני   )1

חסר קו סמכות מהמנהל לרכזי� השוני� ולכ  לא ברור למי ה�   )א(
 .כפופי�

,  הספרייהרכזת:  תפקידי� אחדי�בתרשי� לא מפורטי� בעלי   )ב(
התשובות שלה� בנושא לא  .רכזת המעבדות ורכזת המחשבי�

 .היו ברורות
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מומל0 לעדכ  את התרשי� וליידע בכתב את כל בעלי התפקידי� לגבי  )2
 .הסמכויות והכפיפויות, הגדרת תפקיד�

 ס"מנהל ביה  .ב

בתחילת הביקורת המנהל היה כבר בשלבי מעבר לתפקיד של מנהל  )1
 לא היה טע� לביקורת יסודית לגבי תפקודו אג$ החינו& ולכ 

 .המנהלתיי�בתחומי� 

 :בלטו שתי תופעות חיוביות )2

ס להביא צוות מורי� בעלי ידע "המנהל הצליח בשלב הקמת ביה )א(
  ס "הדבר מתבטא בפרופיל הגבוה יחסית של ביה. וניסיו 

)25 – B.A,  $לעיל ' א3כפי שהוסבר בסעי(. 

 .לבעלי התפקיד הבכירי�המנהל נת  סמכויות   )ב(

 ס"סגניות מנהל ביה  .ג

היות והשנייה , בשנתיי� האחרונות ישנה למעשה רק סגנית אחת )1
אז אולי לא , א� אפשר לתפקד שנתיי� ע� סגנית אחת. בשנת שבתו 

 !? דרושות כלל שתיי�

שהיא ג� כ  במידה , צרי& לקחת בחשבו  שישנה ג� רכזת פדגוגית )2
 .ת המנהל לנושאי� פדגוגיי�מסויימת מעי  סגני

 2כ& שלמנהל יהיו , מומל0 לבחו  את האפשרות של שינוי ארגוני )3
 אחת שהיא ג� רכזת פדגוגית והשנייה שאחראית �יות /סגני�

 .למערכת השעות ולתחו� הכספי והמנהלתי

ס יהיה נוח לבצע את "היות ועומדי� עתה לבחור מנהל חדש לביה )4
 .השינוי הארגוני

 מקובל על הביקורת שסגנית המנהל תעסוק בשלוש שעות שבועיות  לא )5
  .בלבד בהוראה בכיתות

 

בנושאי� מנהלתיי� מנהל עוסקת יותר מידי הסגנית , לדעת הביקורת
�כגו� אישור כל ד  צילו� וכל הוצאה מהקופה , קטני� ושוטפי

  . שונה ויעילה יותר לארג� את הדברי� בצורה מומל( .הקטנה
 

 מער� המנהלתירגו� הא  .ד

 , שוטפי�סגנית המנהל עוסקת הרבה מאוד יחסית בנושאי מינהלה  )1
 .רותי�� הכספי ובטיפול ברכישת טובי  ושבעיקר אמור הדבר בתחו

ג� בעלי תפקיד שוני� בתחו� הסיוע הפדגוגי עוסקי� הרבה בנושאי  )2
ה� מטפלי� . בעיקר רכזת החינו& החברתי ורכז הטיולי�, מינהלה
 .בדיקת ההצעות והכנת הזמנות, שור לבקשת הצעות מחירבכל הק

נ  כתוצאה מכ& יש. הידע שלה� לגבי נוהלי� הוא מצומצ� מאוד )3
 . בתחו� המנהלתיסטיות 
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 מורי� זקוק �100 תלמידי� ו�800ס ע� יותר מ"לדעת הביקורת בי )4
בכדי . ס"שיהיה אחראי לכל נושאי המנהלה בביה, למינהל  מקצועי

ארגו  מסויי� � רה,לדעת הביקורת,  משרה צרי& לעשותלא להוסי$
 : כלהל ס"בביה

 .משרה עודפת במזכירות 0.4לנצל את   )א(

 מספר שעות הניהול הניתנות לסגנית מומל0 לבדוק צמצו�  )ב(
  את, כמו ג�המנהל ולהגדיל לה את מספר שעות ההוראה בכיתה

של רכזת החינו& החברתי ושל רכז הריכוז מספר השעות 
  .טיולי�ה

  
   כי ה� יפסיקו , ל יהיה מוצדק לחלוטי�" הנצמצו� שעות הניהול והריכוז        
        �  .שה� עוסקי� בה� עכשיו, לטפל בנושאי� מנהלתיי� שוני
 

  ספר הפרוטוקולי�  .ה

 .ועד ההורי� מומל0 שיהיה ספר פרוטוקולי� נפרד לגבי הדיוני� ע�  )1

   מתי זה יהיה על פי הפרוטוקולי� אפשר , כאשר יועלו נושאי� שוני�  )2
   אי& ועד  ,מי מטפל ,שלגביו מסוכ�, דיווח בלבד ומתי זה נושא לטיפול 
 .מתי 

   הפרוטוקול  תארי& הישיבה ולהחתי� את רצוי להנהיג רישו�  )3
  כתב על יהפרוטוקול י, במקרה של ישיבה ע� ועד ההורי�. כמקובל 
 .ר הוועד"ויוהמנהל �ידי שניי� 

 

 בדיקת נוכחות התלמידי�  .ו

כ& שהיא , מומל0 לשפר את יכולת המחשב של המזכירה העוסקת בנושא
 .לא תצטר& לעבור למחשב של הגזברית

   ועד ההורי�  .ז
   

 .ס"הביקורת התרשמה כי ועד ההורי� פעיל ומסייע לביה

 מועצת תלמידי�  .ח

 .ס"מועצה פעילה ותורמת לביה  )1

   של הישיבות יירשמו בספר מתאי� ולא רצוי שהפרוטוקולי�   )2
  .מועצת התלמידי�ר " הרכזת ויו� חתימות שתיבמחברת ושתהיינה  
 

  אד��ח וכ .2

 מורי�  .א

    מהמורי� ה� בעלי תואר שני תור� �51%יש להניח כי המצב ש  )1
  היות והתקצוב של  ,ס ג� בצד הפדגוגי ולא רק בצד הכספי"לביה 
 . לרמת התארי� של המורי�משרד החינו& עולה בהתא� 
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   מורי� שה� האת ההשכלה של , לדעת הביקורת, רצוי לקד�  )2
 .ללא תואר אקדמי 

 .נמצא מדוייקדיווח על שעות עבודת מורי�  )3

 עובדי מנהלה  .ב

  �רכז מחשבי� ורכז אור(קי  שמשרות בתחו� הסיוע הטכני לא ת  )1
   י&& בעירייה צר החינואג$. מכוסות תקציבית בשעות הוראה) קולי 
 . שיהיו תקני� מנהלתיי�נתמל ע, לטפל בנושא 

ס התיכוניי� בעיר קיי� דיווח " א� בכל בתיה�לגבי שעו  הנוכחות  )2
ש "ס ע"ביהבג� כ& שדיווח הנוכחות יעשה אז מ  הראוי , ממוחשב

  .הרצוג
 

 מערכת שעות הוראה .3

. 17.3%וא ה, כ השעות המוקצבות"מתו& סה, החלק של שעות תפקיד  .א
אזי היחס , הניתנות לעובדי מינהלה,  שעות ההוראה14א� מורידי� את 

 .16.5%יורד לכדי 

כ& שנית  יהיה , מומל0 לשפר את תוכנת המחשב לניהול מערכת השעות  .ב
לקבל בטבלה אחת את כל הרכב השעות של כל מורה ולא יהיה צור& 

  .ישו� ידני משלי�בר
 

 ביטחו� ובטיחות .4

אחריות אזי , א� למנהל המשק יש אחריות מסויימת בנושא  � אחריות  .א
  .זו צריכה להיות מגובה בכתב מינוי מקובל

 שמירה  .ב

  בכל שעות , ראוי לציי  לטובה קיו� השמירה בשני השערי�  )1
 .הלימודי� 

   בשנת הלימודי� . י ההורי�"מחיר השמירה בשער האחורי ממומ  ע  )2
  לא נמצאה החלטה .  4,0002 .. של כג נשארה יתרה חיובית"תשס 
 .מוסכמת ע� ועד ההורי� למה מיועדת היתרה 

מומל0 להשלי� את הגבהת הגדר ולהחלי$ את הקטעי�  � ג י ד ו ר  .ג
 .הקרועי� של כיסוי היוטה

ס צרי& לערו& בדיקה תקופתית לגבי תקינות "ביה � מערכת אזעקה  .ד
 .בתאו� ע� קצי  הבטחו  בעירייה, המערכת

 .נמצאו במצב תקי  � מקלטי�  .ה

 . הביקורת הצביעה על מצב תקי � ציוד כיבוי אש  .ו

  . קיימת והיא תקינה�  ראשונההעזר  .ז
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& הביקורת נמצא רק ליקוי בטיחותי אשר בלט במהל �  בטיחותימפגע  .ח
חסרי� מעקות , בקומות העליונות,  בחלק מהכיתות�בעיני הביקורת 

שהנושא לא טופל מסיבות תקציביות אינו  הנימוק .הבטיחות בחלונות
 .מקובל על הביקורת היות ומדובר בבטיחות התלמידי�

אי  שיתו$ פעולה וזה  � שיתו  פעולה ע� קצי� בטחו� למוסדות חינו�  .ט
מנהל אג$ החינו& צרי& לטפל בנושא ע� הגורמי� . מצב לא תקי 

 .הנוגעי� בעירייה

 � שרותי מנהלה .5

האחראי על נושאי ,  קיי� על פי הנחיות סג  הגזבר הביטוח� ביטוח   .א
 .מדיניות העירייה ובית הספר, הביטוח בעירייה

  � ניקיו�  .ב

  אישור מבלי , ס"י מנהל ביה"זה תקי  שהדוח החודשי נחת� ע אי   )1
 .מנהל המשקמוקד� של  

 ראויהאזי מ  , א� למנהל המשק יש טענות נגד קבל  הניקיו   )2
האחראי על , ומופני� אל האג$ לאיכות הסביבהבכתב יהיו  שהדברי�

 .ניקיו  בית הספר

   . ס"מבלי לחייב את תקציב ביה,  העירייהשבו חל ההוצאה היא ע  )3
   של בית הוצאות על ניקיו  ה  חלק מהתקציב השוט$, לדעת הביקורת 
   . וצריכות להיכלל בוהספר 
  
 � צילו� ושיכפול מסמכי�  .ג

    מומל0 לבדוק ביסודיות את .  יעילה ובוודאי לאמסורבלתהשיטה . 1
  ע� , או קוד אישי לכל מורה" טיס מורהרכ"האפשרות של מעבר ל    
 . קבועה מראשהקצבה    

     ההוצאה על צילומי� ושיכפולי� היא בסדר גודל של עשרות אלפי. 2
  , הכנסות� סעי$ תקציבי נפרד לנושא על ,לכ  מומל0.  בשנהשקלי�    
 .הוצאות ומעקב צמוד על הוצאות אלה    

   מכונת הצילו� בתו& משרדו של מנהל יש לשקול מחדש את מיקו� .3
    נגיש ויותר מקו� יותר מתאי�צילו�המכונת  מומל0 למצוא ל.ס"ביה    

  .    למשתמשי�

 

  � אחזקה שוטפת  .ד

  בדוק את שתי הטענות של מרכז י ההנדסה בעירייה אג$מומל0 ש  )1
 :משקה 

 .ס"לא נעשתה הכנת חור$ לגגות ביה  )א(

ס ללא תיאו� אתו או ע� הנהלת "קבל  השיפוצי� מופיע בביה )ב(
 .ס"ביה

 � מ ז נ ו �  .ה

 .ס אי  תלונות לגבי הקבל  שמפעיל את המזנו "להנהלת ביה  )1
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העירייה מסתפקי� בביקורת השנתית של משרד הבריאות /ס"ביה )2
 .במזנו ) פתע/חודשיות(ות ולא עורכי� בדיקות שוטפ

מומל0 להסדיר את נושא רישוי העסק של המזנו  ובכ& להעמיד אותו  )3
 רישוי עסקי� ושל תברואני �תחת ביקורת האג$ לאיכות הסביבה 

 .העירייה

 � ט ל פ ו נ י �  .ו

 ).צעדי חסכו  (144 �ל ל ו"יש חסימה לשיחות לחו  )1

   לכ  מומל0  2 �35,000כההוצאה השנתית היא בסדר גודל של   )2
  תו& ביצוע , בתו& התקציב השוט$, שהנושא יתוקצב בסעי$ נפרד 
 .מעקב שוט$ ופיקוח על מנת לצמצ� את ההוצאה 

 

  רכישות וניהול טובי� .6

 � רכישת שרותי� וטובי�  .א

כל אחד , ס עוסקי� ברכישת שרותי� וטובי "לי תפקיד שוני� בביהבע
א& לכול� , ול� יודעי� שצרי& לבדוק מחירי�כ. בתיאו� ע� סגנית המנהל

 . נוהלי� של מינהל תקי וללאאי  ידע מקצועי לגבי רכישה 

  כל בעלי התפקיד הדגישו כי לא קיבלו הדרכה מקצועית בנושא וה�   )1
 .פועלי� לפי מיטב הבנת� 

ליקויי�  כתוצאה מחוסר ריכוז הנושא בידי גור� מקצועי אחד יש   )2
 :בתהליכי הרכישה

  כאשר הסכו� הוא מעל,  ספקי��3אי  הקפדה על פנייה ל  )א(
 2,0002 . 

 .לא מכיני� פנייה מסודרת לספקי�  )ב(

 .אי  טופס השוואת מחירי�  )ג(

 .אי  טופס הזמנה  )ד(

שאינ� , �ישל גורמי� שונ, ההזמנה יוצאת ע� חתימה אחת )ה(
 .ס"מוסמכי� לחתו� על התחייבות כספית מטע� ביה

) לא תמיד(ב וההצעות לר,  נשמרת אצל הגורמי� השוני�הפנייה  )ו(
 .ס"בתיק רכישות במשרד ביה

העתק ההזמנה נמצא לפעמי� בתיק הרכישות ולפעמי� רק אצל   )ז(
  .בעלי התפקיד שטיפלו בנושא

 

יוצא כי לא פועלי� על פי נוהלי הרכש של מחלקת רכש ואספקה של 
 זו ועל העירייה ומומל( להשתמש במידע שמצטבר במחלקה

 .מקצועיותו של מנהל המחלקה בכל הקשור לביצוע הרכישות
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 � ניהול מצאי  .ב

  רק בנושא המחשבי� יש רישו� , ס ניהול מצאי מקצועי"אי  בביה  )1
 .מסודר 

  הספירות החלקיות שמתבצעות ה  לא . אי  ספירת מצאי שנתית  )2
 .מקצועיות 

יבלו הנחיות בנושא ס ה� לא ק"לטענת כל הגורמי� הנוגעי� בביה )3
 .פרט להנחיות לגבי ציוד המיחשוב, מהעירייה

  � טיפול בבלאי  .ג
. פרט לציוד המיחשוב, ס אי  כל הנחיות בנושא הטיפול בבלאי"לביה 

  .בעלי התפקיד השוני� מטפלי� בנושא לפי מיטב הבנת�
  

יעו( מנהל מחלקת רכש ואספקה בכל הקשור י מומל( להשתמש ב
  .לטיפול בבלאי

 

 צרי� שיפור משמעותי בכל הקשור לרכישות וניהול � הביקורתהמלצת   .ד
ס גור� מקצועי אחד שירכז את "זה יושג רק א� יהיה בביה. טובי�

 בית הספר יכול להשתמש בביצוע , מינהל� ולחילופי��הנושא 
רכישותיו במחלקת הרכש והאספקה של העירייה או לפחות בייעו( 

  .ר במחלקה זוהמקצועי ובמידע המקצועי שנצב

 

7. �  מערכת הכספי

 א י ר ג ו �  .א

  שרותי� , מנהלת החשבונות לא משתתפת כלל בתהלי& של רכישות  )1
 .היא רק מקבלת את החשבו  המאושר ומשלמת. וטובי  

  יחד ע� בעלי התפקיד , ס"י סגנית מנהל ביה"ניהול התקציב נעשה ע  )2
 .השוני� 

 .: המלצת הביקורת )3

 ."גזברית"� לת ש� התפקידלשנות א )א(

 .לשת$ אותה יותר בניהול התקציב ובתהליכי הרכישה  )ב(

 �  בנק�ח  .ב

למנהלת החשבונות טענות שונות נגד הסני$ של בנק הפועלי� ברחוב  )1
 של עמלות גבוהות מדי � בעיות �2היא ניסתה לבדה לטפל ב. ויצמ 

לה לא הטיפול ש. וטיפול לקוי וממוש& בנושא המחאות שהופקדו
 .הביא לתוצאות חיוביות

ויש לקבל ייעו0 מקצועי לדעת הביקורת הנושא מספיק חשוב  )2
  .ולהסתייע  בגזברות העירייה ולפעול בהתא� להנחיות גזבר העירייה
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 גבייה מההורי�  .ג

 .מפרט להורי� את כל הנתוני� �החוזר השנתי להורי�    )1

זה .  מהסכו� שנקבע�98%ס כ"ג גבה ביה" בשנת תשס�אחוזי הגבייה  )2
ס עושה מאמצי� רבי� בנושא וג� נעזר בוועד "ביה. הישג גדול מאוד

 .ההורי�

עד ההורי� קובעי� סכומי� וס ע� ו" ביה�גודל התשלומי� שגובי�  )3
 :מעבר לדרוש, בנושאי� אחדי�

בסו$ השנה נשארה יתרה .  9002ג גבו עבור מגמת מחול "בתשס  )א(
א& , מנ� חוב לא סגור להיכל התרבותיש א.  6,0002של כמעט 

בשנה האחרונה העלו את לכ  לא מוב  מדוע . לא ברור מה גודלו
 .ה/לתלמיד 2 1,000 דמי המחול שנגבו לס&

 בסו$ ,לתלמיד 2 90ג גבו עבור שמירה בשער האחורי "בתשס  )ב(
למרות ,  902ג� השנה גובי� .  4,0002השנה נשארה יתרה של 

 .העוד$ שנוצר

, ל"נמצא סיכו� כתוב ע� ועד ההורי� לגבי השימוש ביתרות הנלא  )4
 הנהלת בית הספר צריכה להימנע מיצירת ,א& לדעת הביקורת

 . ת כספי� מההורי�יעודפי� לא מוצדקי� מגבי

אחר כ& . ג"כמו בתשס 2 22ס גבה השנה "ה ביה/עבור ביטוח תלמיד )5
ס שלא "ביהטוב עשה .  282 קבע סכו� של ינו&החרד התברר כי מש

לא  2 5,600.הסכו� של כ. פנה שוב להורי� לשל� את ההפרש
 .� כבר לא מעטמישמשל, מצדיק פנייה נוספת להורי�

 כ ס פ ו ת  .ד

 .בעקבות הערת הביקורת הוכנסו פנקסי ההמחאות לתו& הכספת )1

 אחד אצל מנהלת � מפתחות 2ג� לכספת של המורי� צריכי� להיות  )2
 .סגנית המנהלהחשבונות והשני אצל 

בהתא� למועדי , ההמחאות הדחויות מסודרות כראוי בתו& הכספת )3
 .ההפקדה

 מעקב על הוצאות והכנסות  .ה

מבלי שיהיה רישו� מרוכז , ס מוציאי� הזמנות"גורמי� שוני� בביה )1
כ& אי  אפשרות לנהל מעקב מסודר . ס" ביהבהנהלת החשבונות של 

 .של ההוצאות מול ההכנסות

תירש� , ס"ביהבמנהלת החשבונות  שכל הזמנה תעבור דר& מומל0 )2
 .  י סגנית המנהל" הגזברית ואחר כ& עותיחת� על ידה

רוב . מדמי בחינות בגרות 2 �34,000ג נשארה יתרה של כ"בסו$ תשס )3
א& בכרטיס של הנהלת , הכס$ שול� בינתיי� למשרד החינו&

כתוצאה .  השונותהחשבונות אי  הפרדה בי  הגבייה לשנות הלימודי�
צרי& לוודא שבתוכנה .  לא יודעי� למי מההורי� מגיע החזר,מכ&

  .לבעיההחדשה למחשוב מערכת הכספי� יימצא פתרו  
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 מאז� שנתי  .ו

 :ס לא יכול לעשות מאז  שנתי אמיתי משתי סיבות"ביה )1

 .לא מתאימה, תוכנת המחשב הקיימת )א(

 .&אי  שיריו  תקציבי עבור הזמנות שבדר )ב(

חשוב מאוד שהדבר באמת יבוצע . מתוכנ  להחלי$ את התוכנה בקרוב )2
היחיד של בתי הוחל כבר בתהלי& המיחשוב , ועל פי הידוע לביקורת

 .הספר בעיר

א� יהיה רישו� ההזמנות היוצאות ושריו  תקציבי אזי נית  יהיה  )3
 .מותנה ג� בתוכנת מחשב מתאימה, לערו& מאז  אמיתי

ג וג� "ס למאז  של תשס"ייחסות בדיוני הנהלת ביהלא נמצאה הת )4
מומל0 לעשות זאת כל שנה ולהכי  . לא בדיוני� ע� ועד ההורי�

 .פרוטוקול בהתא�

  �גיבוי למחשב הגזברות  .ז
של מערכת המיחשוב " שרת"�מומל0 להסדיר אפשרות של גיבוי ב

  .ס"בביה

 

8. � שירותי סיוע פדגוגיי

 קיימות א& ,   כללי באופ  משביע רצו  מתפקדת באופ� ס פ ר י י ה  .א
 :בעיות שצרי& לטפל בה 

י תק  משרד פר ל" מ175לעומת , ר" מ�250השטח הוא אמנ� כ )1
יש שני . א& אי  מקו� לתוספת ספרי� ולפינות לימוד, החינו&

 :פתרונות לתוספת מקו� ומומל0 לאמ0 את שניה�

 .ר" מ�30 תוספת של כ�לסגור את המרפסת   )א(

 . תוספת של שטחי קיר למדפי ספרי�� החלונות צמצ� ל  )ב(

עקב חוסר , לפני שהיא תקרוס, להחלי$ את תוכנת המחשב המיושנת )2
 .שרות

כ& שנית  היה לפתוח אות� , להתקי  סורגי�יש לחלונות החדשי�  )3
  .ולאפשר איוורור הספרייה

 

 מעבדות למדעי הטבע  .ב

 .וצלות ברוב שעות הלימודי�המנ,  מעבדות מצויידות בצורה סבירה3 )1

 .כ היק$ המשרות של הלבורנטיות תוא� את תק  משרד החינו&"סה )2

 . לתק  בהקד� את המחשב המקולקל במעבדת כימיהמומל0 )3

 2.4 עוד �יש צור& להשלי� את מספר המחשבי� במעבדת הביולוגיה  )4
 .מחשבי�
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תחבר המ,  מקר לשקול ולבדוק רכישתלמעבדת הפיסיקה מומל0  )5
 .למחשב

  .מומל0 שהאחראית למעבדות תנהל יומ  תקלות של ציוד המחשוב )6

 

 מעבדות מחשבי�  .ג

כדי שנית  יהיה לשפר את השירות , מומל0 לנהל יומ  תקלות בציוד )1
 ".מטח.נס"של חברת 

דיו , בלי אפשרות של רכישת נייר, שנה שלישית בלי תקציב שוט$ )2
וני למצוא פתרו  לבעיה א& לדעת חי. מקולקלי�" עכברי�"והחלפת 

 !הביקורת לקחת עוד כס$ מההורי� זה לא פתרו 

מעבדות המחשבי� ,  על המחשוב בבתי הספרראיתלדברי האח )3
לשדרוג ,  מחשבי�20זקוקות לתקציב פיתוח להגדלת הזיכרו  לעוד 

 ".פסק.אל"מכשיר ה�ו" השרת"

צרי& , אול�מזג  אחד למעבדת המחשבי� אינו מסוגל למזג את ה )4
  .מזג  נוס$ לכל אחת משתי המעבדות

 

 חינו� חברתי  .ד

 .לדעת הביקורת קיימת מערכת שנתית עשירה ומגוונת )1

הרכזת נאלצת לעשות ג� את כל הטיפול המנהלתי הכרו& בחינו&  )2
 .ס"י מינהל  ביה"מומל0 שהדבר ייעשה ע). פרט לטיולי�(החברתי 

ספיק פעילות חברתית אחרי שעות  אי  מהחינו& החברתילדעת רכזת  )3
מומל0 .  כי אי  תקציב ואי  סיוע מצד צוות המורי�, הלימודי�

 .ס תית  את דעתה לנושא ותתקבלנה החלטות בעניי "שהנהלת ביה

 הטיולי�  .ה

למרות שעובד , רכז הטיולי� עושה את עבודתו כמיטב יכולתו )1
 . מינהל תקי בתנאי� פיזיי� גרועי� ואי  לו ידע מספיק בתחו� של

 . טיולי� ונמצא שיש כל האישורי� הדרושי�שלושהנבדקו  )2

 "!ביקורת בטחו  ובטיחות לטיול" למלא את הטופס מומל0 )3

בקשת הצעות . (נהלתי בנושאמומל0 להוריד מהרכז את הטיפול המ )4
 .או להדרי& אותו בנושא) הוצאת הזמנות, השוואת מחירי�, מחיר

 חינו� גופני וספורט  .ו

 .דבר לא תקי  לדעת הביקורת, שנתיי� ללא תקציב שוט$ )1

ס ונמצא באול� הספורט העירוני צרי& להיות "ציוד ששיי& לביה )2
 צרי& לקבוע שכל הציוד לחלופי ).או בארו /בחדר ו( כראוי שמור

 .הנמצא באול� הספורט הוא של העירייה בלבד

 .יודמומל0 שרכז החינו& הגופני לא יעסוק ברכישת הצ )3
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9. � מבני� ומתקני

א& דרושי� מספר תיקוני� של תחזוקה שוטפת , המבנה במצב כללי טוב  .א
 .חלקי פסיפס שנפלו ופגמי� בצבע ובטיח� בקירות החיצוניי�

 .וירובתו& המבנה צרי& לתק  מספר פגמי� בתעלות מיזוג הא  .ב

דירת או איטו� מתאי� על מנת למנוע המש& ח, צרי& לערו& תיקו  יסודי  .ג
 .זור הספרייה� באמי גש

 .טוב מאוד הוא �מצב חדרי הלימוד והריהוט בה�   .ד

 :קיימות שלוש בעיות של חוסר מקו�  .ה

 מקובל שיסתובבולא . הרכזי� השוני� � לבעלי תפקיד מקו�צרי&  )1
 . על מנת לבצע עבודת� שולח  פנויוחפשיע� תיקי� ו

 סביבת עבודה מאוד �י� מלא נכנסי� ויוצא, ס צפו$"במזכירות ביה )2
 .לא נוחה ולא יעילה

מוצע לבדוק את האפשרות . אי  מחס  לריהוט והוא מאוחס  בחצר )3
  .במחסני העירייה באזור התעשייהלאחס  

 

 איכות הסביבה .10

 .כי רוב השטח מרוצ$,  אי  הרבה� ג י נ ו �  .א

יקיו   צרי& לשפר את מצב הנ.טובבאופ  כללי המצב  �  נ י ק י ו �  .ב
 לאג$ איכות הסביבה  בחצרות ובמקרה של תלונות יש להפנות
 .קיו יהאחראיי� על ההתקשרות ע� קבל  הנ

 . ליקויי��2  במצב טוב פרט ל� שירותי�  .ג

 .בחלק מהשירותי� צרי& לשפר את ניקיו  הכיורי�  )1

 .צרי& למצוא פתרו  לבעיית חוסר נייר הטואלט  )2

,  לדברי רכזת מועצת התלמידי�� הסביבהחינו� לשמירה על איכות   .ד
ס "מומל0 שהנהלת ביה". הסברה א& לא אכיפה"הגישה לנושא היא 

  .תבח  את יעילות הגישה

 

 ס י כ ו ם .11

שיחות ,  חודשי� וכללה ביקורי� שבועיי�3ס נמשכה "הביקורת בביה  .א
 .ס"בדיקת מסמכי� וסיור בכל רחבי ביה, ע� בעלי תפקיד

 .תייחסה כלל לנושאי� פדגוגיי�הביקורת לא ה  .ב

 :לגבי הנושאי� שבוקרו המסקנות המסכמות ה�  .ג

 .טובה ומשביעת רצו ס מתפקד באופ  כללי בצורה "ביה )1

שנותנת ביטוי בפרופיל , צוות מורי� בעלי השכלה גבוהה יחסית )2
 .ס"הגבוה של ביה
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 .צוות מנהלתי ע� מוטיבציה רבה, לדעת הביקורת )3

 :יקריות ה�הבעיות הע  .ד

 . ה  לשוט$ וה  לפיתוח�חוסר בתקציב   )1

 .חוסר ידע מקצועי בתחומי� של מינהל תקי   )2

  פרט לאג$ החינו& אי  מספיק פיקוח והדרכה מצד הגורמי� השוני�   )3
 .בעירייה 
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