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 מועדון כפרי גדרות 

 מבוא 

( מופעל בידי המועצה האזורית גדרות בשיתוף המתנ"ס.  בריכה -מועדון כפרי גדרות בעשרת )להלן 

המועדון כולל: בריכת שחייה מקורה ומחוממת, בריכת פעוטות בחודשי הקיץ, סאונה פינית יבשה,  

  חדר כושר ומתקנים נוספים כגון מזנון, סככות ופינות ישיבה. בבריכה מתקיימים במהלך כל השנה 

כגון   מיוחדים,  ופעילויות  אירועים  וכן  אומנותית  שחייה  חוגי  ולמבוגרים,  לילדים  שחייה  חוגי 

 מופעים לילדים בחודשי הקיץ.

המועצה.   בסביבת  יישובים  תושבי  גם  אך  גדרות  האזורית  המועצה  תושבי  הם  הבריכה  מנויי 

 פעמי. -ס כניסה חדבשירותי המועדון משתמשים גם מבקרים שאינם מנויים באמצעות רכישת כרטי 

 עבודת הביקורת 

הביקורת בוצעה לאחר שמזכיר וגזבר המועצה דיווח כי נחשף במקרה לליקוי בהתנהלות הכספית  

 במזכירות הבריכה.  

מכירת   ביניהם:  שונים,  מהיבטים  הבריכה  של  הכספית  ההתנהלות  את  לבחון  נועדה  הביקורת 

ולארגונים החוגים  למשתתפי  לרבות  ומנויים,  )להלן:    כרטיסים  עובדיםחיצוניים  גביית  ועדי   ,)

אחד   כל  לגבי  הכספית.  ההתנהלות  ותיעוד  קבלות  הפקת  למועצה,  מזומנים  העברת  תשלומים, 

 מההיבטים נבדקו הבקרות בשלבי הביצוע והדיווח לגורמים שונים במועצה.

 בתהליך הביקורת ננקטו אמצעים שונים:

ועם מנהלת  שיחות עם מנהל הבריכה, עם חלק מצוות המזכיר .א וגזבר המועצה  ות, עם מזכיר 

 לשכת ראש המועצה.  

 הקמת קבצים וניתוח נתונים שהתקבלו ממשרדי הבריכה. .ב

 . EPRניתוח נתוני הכספים מתוך מערכת  .ג

נתוני הכספים אינם מתייחסים לשנה קלנדרית, אלא מותאמים לתקופת המנויים, כפי שהייתה  

 במארס כל שנה.  31-ירי המנוי ב נהוגה בעבר. הסיבה לכך, היא השינויים במח

 עיון במסמכים רלוונטיים.  .ד

נובמבר   בחודש  בוצעה  שבין    2019הביקורת  לתקופה  מתייחסת  במידה  31.3.18-31.3.19והיא   .

 שתהיה התייחסות לתקופות אחרות, הדבר יצוין במפורש.
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 רקע 

 כללי  . 1

ומחוממת הפתוחה לקהל המתרחצים  מתחם המועדון הכפרי גדרות כולל בריכת שחייה מקורה  

נופש. לרשות מבקרי המועדון עומדים גם סאונה  1בכל ימות השנה  , וסביבה מדשאות ושטחי 

 המתנ"ס. המועצה ו בידי במשותף יבשה, חדר כושר ומזנון. חדר הכושר מופעל  

 מחירים  .  2

 מחירי מנויים   2.1

 מחירי מנוי שנתי  .א

נית הבדיקה,  בשנות  הבריכה  בעלוני  בחמישה/עשרה  כאמור  או  במזומן  מנוי  עבור  לשלם  ן 

הנחה וגמלאים    50%. גמלאים תושבי גדרות מקבלים  8%-תשלומים נושאי ריבית שנתית של כ

מקבלים   חוץ  לגיוס    10%תושבי  סמוך  וצעירים  סדיר  בשירות  חיילים  גדרות  תושבי  הנחה. 

 יכולים להשתמש בשירותי הבריכה בחינם. 

 :2נות כפי שפורסמו בעלוניםלהלן המחירים לפי השנים השו

 )ש"ח(  2019  )ש"ח(  2018  )ש"ח(  2017 

 המנוי  סוג
  תשלום
 במזומן 

5 
 תשלומים 

10 
  תשלומים 

  תשלום
 במזומן 

5 
 תשלומים 

10 
  תשלומים 

  תשלום
 במזומן 

5 
 תשלומים 

10 
 תשלומים 

 תושבי פנים

 2,850 2,800 2,750  2,820 2,770 2,720  2,770 2,720 2,670 יחיד 

 1,425 1,400 1,375  1,410 1,385 1,360  1,385 1,360 1,335 גמלאי 

 4,120 4,070 3,990  4,080 4,030 3,950  4,000 3,950 3,870 זוגי

 2,060 2,035 1,995  2,040 2,015 1,975  2,000 1,975 1,935 גמלאים  זוג

 4,790 4,710 4,630  4,740 4,660 4,580  4,650 4,570 4,490 משפחתי 

 2,310 2,280 2,220  2,290 2,260 2,200  2,250 2,220 2,170 נוער 

 תושבי חוץ 

 3,360 3,300 3,240  3,260 3,200 3,150  3,200 3,150 3,090 יחיד 

 2,024 2,970 2,916  2,934 2,880 2,835  2,880 2,835 2,781 גמלאי 

 5,030 4,900 4,810  4,880 4,760 4,670  4,790 4,670 4,580 זוגי

 4,527 4,410 4,329  4,392 4,284 4,203  4,311 4,203 4,122 גמלאים  זוג

 5,510 5,910 5,310  5,350 5,260 5,160  5,250 5,160 5,060 1זוג+

 5,900 5,640 5,690  5,730 5,640 5,520  5,620 5,530 5,420 2זוג+

 6,290 6,190 6,060  6,110 6,010 5,890  5,990 5,900 5,780 ומעלה  3זוג+

 3,120 3,000 2,920  3,030 2,910 2,830  2,970 2,860 2,780 נוער 
 

,  2018-2019מנוי המעוניין לבטל את המנוי במהלך השנה מחויב בדמי ביטול. לפי העלון  לצרכן  

הפסקת   הצרכן.  להגנת  החוק  הוראות  לפי  השנתית  ההתחייבות  את  להפסיק  רשאי  "מנוי 

התחייבות השנתית כרוכה בתשלום דמי המנוי עד למועד הפסקת ההתחייבות, בתוספת דמי  

ביטול. חישוב דמי הביטול יתבסס על המחיר החודשי הגבוה שלא במסלול ההתחייבות, שהינו  

 ש"ח למנוי משפחתי."  650ש"ח למנוי זוגי,  500ש"ח למנוי יחיד,  350

 
 למעט יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הכיפורים.   1
 הנחה לתושבי חוץ. 10%-הנחה לתושבי פנים ו  50%לגבי גמלאים חושב הסכום על פי ההנחיות בעלון:   2
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 מחירי מנויי קיץ  .ב

ץ )חודשים יוני עד אוקטובר( היה זהה בכל אחת משנות הבדיקה. לא  מחיר המנוי לתקופת הקי 

 ניתנה אפשרות לתשלומים. להלן המחירים: 

 )ש"ח( תושב חוץ )ש"ח(  תושב פנים סוג מנוי
  2,000  1,500 יחיד 
  2,500  2,000 זוגי  

  3,000  2,500 משפחתי 

משפחתי   מנוי  מוצע  גדרות  לתושבי  כי  לציין  יולייש  של -לחודשים  במחיר  בלבד   אוגוסט 

 ש"ח.  1,500

 מחירי מנויי חורף  .ג

התשלום למנוי חורף, זהה לתושבי פנים ותושבי חוץ, ללא הנחה לגמלאים. לא ניתנה אפשרות  

 בין השנים:  3%-לתשלומים. נמצא שינוי של כ

 )ש"ח(  2019 )ש"ח(  2018 סוג המנוי
  1,750  1,700 יחיד
  2,575  2,500 זוגי 

  3,050  2,960 משפחתי
  3,090  3,000 משפחתי*

. לא ניתן הסבר  קיים סיווג משפחתי נוסף במחיר אחרלפי פירוט סוגי המנויים שהתקבל ממזכירות הבריכה,  *  
 .  לכפילות

 מחירי מנויים באמצעות ועדי עובדים .ד

והם   עמם  הסכם  במסגרת  מיוחדים  מחירים  מקבלים  עובדים  התשלום  ועדי  את  מעבירים 

באופן מרוכז לכל העובדים שנרשמו בארבעה תשלומים. מנהל הבריכה מסר כי חבר מקבלים  

 את המחיר הנמוך מבין הוועדים, אך למעשה מדובר באותם מחירים. להלן המחירים:

 )ש"ח(  2019  )ש"ח(  2018 
 חוץ פנים  סוג מנוי

 
 חוץ פנים 

 2,835 2,450 יחיד
 

2,475 2,920 
 4,200 3,550 זוגי 

 
3,585 4,325 

 4,640 4,120 ילדים  4-1זוגי + 
 

4,160 4,780 

 מחירי כרטיסים  2.2

פעמי המאפשר כניסה ויציאה למשך כל -לציבור הרחב ניתנת אפשרות לרכוש כרטיס כניסה חד

חייב בכרטיס כניסה. כמו כן, קיימים כרטיסים במחיר מיוחד, כגון לצורך    3היום. ילד מגיל  

 כניסה לחוג שחייה. להלן פירוט סוגי הכרטיסים:  

 הערה  מחיר סוג הכרטיס

 יומי; מחיר אחיד לכל כניסהכרטיס  ש"ח  50 שבת וחג

 כרטיס יומי  ש"ח  50 מבוגר  -יום חול 

 כרטיס יומי  ש"ח  40 ותיק/נוער  -יום חול 

 כניסה למפגש החוג בלבד; לוותיקי מרכז היום גדרות בלבד  ש"ח  20 חוג שחייה ותיקים

 כניסה למפגש החוג בלבד  ש"ח  10 מתאמנים בחוגים

 כניסה למפגש החוג בלבד; הסדר עם קבוצת יבנה בלבד ש"ח  400 כניסות 10כרטיסייה של 
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 ביטוח חדר כושר  2.3

 : 3מנויי הבריכה זכאים להשתמש בחדר הכושר ללא תשלום, למעט תשלום על ביטוח מתאמנים 

 ש"ח   120  - 20-15ביטוח לנוער גילאי  ▪

 ש"ח  180 - 20מבוגרים מעל גיל  ▪

 תגי כניסה   2.4

ניסה. המנוי מקרב את התג לקורא בשער הכניסה, השער  ומעלה מחויב בתג כ  5כל מנוי מגיל  

נכנסים. מחיר תג   ופרטיו, לצורך בקרת  ובמחשב המזכירות מופיעה תמונתו  ש"ח.    25נפתח 

לשלם   המנוי  על  הכניסה,  תג  איבוד  של  במקרה  מבוטל.  התג  המנוי,  תקופת   כשמסתיימת 

 ש"ח כדי לקבל תג חדש. 25

 תגי כניסה.  150-כ סופקו למנויים  2018בשנת 

 הכנסות  .  3

 הנתונים לגבי ההכנסות נלקחות ממקורות שונים: 

דוח ההכנסות שהתקבל ממזכירות הבריכה אשר הופק ממערכת ניהול הכספים של הבריכה   ▪

הביקורת מבקשת להדגיש את הקושי להפיק דוחות לפי סוגי הכנסה,    - (  דוח הכנסות)להלן:  

בדיקות נוספות והצלבות ממקורות מידע אחרים. עוד    כפי שיתואר בהמשך, ועל כן, נערכו

יש לציין שנעשו מספר ניסיונות להפיק דוחות ואף נדרשו פעולות תיקון ותחזוקת מחשוב  

של החברה שהתקינה ומתחזקת את המערכת. חלק מפעולות התיקון וטיוב הנתונים לא  

 התאפשרו בביצוע רטרואקטיבי, כך שנדרשו פעולות טיוב ידניות. 

גבייה ▪ הכנסות)להלן:    EPR  המחשוב  מערכתב  מודול  כדי   -(  כרטסת  הנתונים,  אופי  בשל 

הועברו   אליו  נתונים,  גיליון  להקים  היה  נדרש  השונים,  ההכנסות  סוגי  לגבי  מידע  לקבל 

כך, הנתונים אינם מפורטים וחלק מהפרמטרים חסרים, .  EPRהנתונים ממערכת   או  כך 

 טגוריה מנוי יחיד. כדוגמת מנוי גמלאי יחיד נרשם בק

חשבונות    מודול ▪ המחשוב  הנהלת  בעיקר    -  EPRבמערכת  שהתקבלו  המזומנים  הפקדות 

חד  כניסה  כרטיסי  סוג.  -ממכירת  מכל  הכרטיסים  מספר  של  פירוט  ללא  נעשו  פעמיים 

הפקדות מכרטיסי אשראי או המחאות נרשמו על פי סדר התשלומים, בדרך כלל פעם או  

 פעמיים בחודש. 

 כנסות סוגי ה  3.1

( לבריכה בתקופת הביקורת  שנרשמו  ההכנסות, סה"כ ההכנסות  דוח  פי  (  1.4.18-31.3.19על 

(: תושבי  73%ש"ח. מקורן של מרבית ההכנסות הוא במנויים לסוגיהם )  1,767,497עמדו על  

 פעמיים. - גדרות, תושבי חוץ וועדי עובדים. כרבע מההכנסות נובע ממכירת כרטיסי כניסה חד

 

 

 

 
 ש"ח למתאמן בכל גיל. 120-, בעקבות בירור תלונת תושב הוזל המחיר ל2020לתקופת הביקורת בלבד. בשנת  3
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על  כולל *  המתנ"ס  השתתפות  כניסה,  תגי  הבריכה,  מזנון  של  חודשית  שכירות  מתשלומי  הכנסות   :
 ( וביטוח חדר כושר. 2018יולי -שמירה בבריכה )יוני

 כולל גם תשלום חודשי קבוע בגין שימוש במסלולי שחייה עבור המשתתפים בחוגי שחייה פרטיים.  ** 

 

 הכנסות שהופק ממערכת הבריכה:להלן ריכוז סוגי ההכנסות על פי דוח 

 הערות  סכום *  כמות סוג הכנסה

 -מנויים 

 תושבי גדרות 

יחיד/זוגי,  משפחתי, מנוי גמלאי /זוגי/כולל: מנוי יחיד  ש"ח  586,827 700

. יש להוסיף חיילים ותוספת נלווה מנויי קיץ לסוגיהם

וצעירים סמוך לגיוס לצבא המקבלים מנוי בחינם 

 . לפי דיווח מנהל הבריכה  30-עומד על כומספרם 

 -מנויים 

 תושבי חוץ 

  3, זוג+2, זוג+1כולל: מנוי יחיד, זוגי ומשפחתי )זוג+ ש"ח  406,129 174

 מעלה(, מנוי גמלאי יחיד/זוגי ומנויי קיץ לסוגיהם. 

כולל: מנוי יחיד, מנוי זוגי, מנוי משפחתי ותוספות  ש"ח  52,335 37 מנוי חורף

 זהה לתושבי פנים ולתושבי חוץ לתושבי קדרון. מחיר 

ועדי   -מנויים 

 עובדים 

קרנות  ,חברכולל: מנויים לוועדי עובדים וארגונים ) ש"ח  251,320 לא ידוע**

בנק  , פריפיט, בית בכפר, אי סי מגה בע"מ, השוטרים

(, ותשלומים תעשייה אוויריתו חברת חשמל, הפועלים

  t.i " ועל ידי חברתהסדר קיבוציםחודשיים במסגרת "

 לחוגי שחייה.  

 ביטוח 

 חדר כושר

   20ולבוגרים מעל גיל   20-15כולל ביטוח לנוער גילאי  ש"ח  17,250 98

 כרטיסים  

 פעמיים -חד

כולל: כרטיסי נוער, כרטיסי מבוגרים/שבת, כרטיסי  ש"ח  416,391 9,404

 כניסות  10כניסה לחוגים ילדים/גמלאים וכרטיסייה 

כולל סעיפים כללי ושונות )תגים, שכירות חודשית של  ש"ח  37,245  כללי/שונות 

מזנון הבריכה, השתתפות המתנ"ס על שמירה(, תוספת 

  1005ש"ח בסעיף  2,250-נכדים של גמלאים ו  10-נלווה ל 

 )ללא תיאור(

  ש"ח  1,767,497 סה"כ 
מספר המשתמשים בשירותים הנכללים בסוג ההכנסה על פי מחירי השירותים. מספר המשתמשים במנוי משפחתי   * 

 נספר לפי ארבע נפשות. 
נתונים   גלובלי מכל ארגון לפי ההסכם עמו. לפי  ** יש קושי לאמוד את מספר המשתמשים מאחר שמתקבל תשלום 

 שהתקבלו ממזכירות הבריכה, ככל הנראה מדובר בלמעלה ממאה משתמשים, כולל משתתפי החוגים.

תושבי גדרות -מנויים 
32%

תושבי חוץ  -מנויים 
23%

מנויי חורף
3%

**  ועדי עובדים-מנויים 
15%

*אחר
3%

פעמיים-כרטיסים חד
24%

הכנסות הבריכה
(31.3.18-31.3.19)
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 כרטיסים חד פעמיים  3.2

נמכרים  ה הבריכה  כרטיסים  בלבדבקופת  מועבר במזומן  והתקבולים  במועצה  ,  להפקדה  ים 

 בתדירות גבוהה מאוד, בדרך כלל מדי יום.  

מאפשרת   איננה  סוג    מדויקה  הכרטיסים  מספראת  לקבל  המערכת  לפי  החלוקה  את  ולא 

.  הכרטיס בדוח מפורט לתקופה מסוימת. כדי לקבל את הפירוט, יש להכין דוח לכל יום בנפרד

כללית   ההפקדות בהערכה  נתוני  ניתוח  פי  שבת/חול(,    4על  מספר)תקופות,  את  לאמוד   ניתן 

 :   8,800-ביותר מ 2018פעמיים שנמכרו בשנת  - הכרטיסים החד

 סה"כ  סוג הכרטיס

 תקבולים

כרטיסים   כמות

 )אומדן( 

אחוז מכלל  

 הכרטיסים 

 שבת/חג  

 ש"ח כרטיס( 50)

 55% 4,883 ש"ח  244,141

 יום חול* 

 ש"ח למבוגר(  50-ש"ח לנוער/ותיק ו 40)

 43% *** 3,832 ש"ח  172,431

 2% *** 127 ש"ח  5,720 לא ידוע**

 100% 8,842 ש"ח  422,292 סה"כ הפקדות 

 ו', כולל חנוכה -ימים א'  * 
 נרשם כהכנסות ללא תאריך גבייה   ** 

 התקבולים אין מידע, הערכה כללית לפי  *** 
 

 מנויי תושבים  3.3

מנויים של תושבי גדרות )כולל גמלאים    290- לפי נתוני הבריכה כ  2018בסך הכול, נרשמו בשנת  

או   העובדים  ועד  דרך  מינוי  שרכשו  תושבים  עשרות  כמה  להוסיף  יש  עליהם  קיץ(,  ומנויי 

שאינם   מאחר  ידוע  לא  שמספרם  סדיר  בשירות  חיילים  שהם  מנויים  וכן  ארגונית  במסגרת 

 משלמים.  

מהם רכשו מנוי    70%-, כ5תושבים   700-בשירותי הבריכה כ  2018שתמשו בשנת  בסך הכול, ה

אוקטובר(, מרביתם בני משפחות. להלן פירוט של סוגי  -לתקופת הקיץ בלבד )בחודשים מאי

 המנויים הקיימים ואומדן של מספר הנהנים מהשירות הכלול במנוי:

 
 הכוללים פרטים מזהים וסוג המנוי   EPRניתוח דיווחי הפקדות שנרשמו במערכת   4
, 633מד מספר תושבי גדרות הנהנים משירותי הבריכה על  ע  2019מניתוח שערך חבר ועדת בריכה עולה כי בשנת    5

 כמחציתם מנויי קיץ. 
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 נפשות כמות מנויים   כמות סוג המנוי

 53 53 מנוי שנתי יחיד

 14 7 מנוי שנתי זוגי 

 * 44 11 משפחתי**מנוי שנתי 

 4 4 מנוי שנתי נוער***

 6 6 מנוי קיץ יחיד

 6 3 מנוי קיץ זוגי 

 * 484 121 מנוי קיץ משפחתי**

 67 67 גמלאי יחיד 

 32 16 גמלאי זוגי 

 686 288 סה"כ

 נפשות למנוי משפחתי  4אומדן לפי  * 
 בלבד  18ללא הגבלת מספר ילדים עד גיל  ** 
 18עד גיל  ***

גמלאים.    -   14%-מהמנויים תושבי גדרות הם מנויי קיץ לסוגיהם וכ  70%-בסיכומו של דבר, כ

 לאור זאת, יש לציין את מיעוט המנויים השנתיים למשפחות ולבני נוער. 

 

 

 מנויי חוץ  3.4

  מנויים תושבי קידרון  שלושהמנויי חוץ, עליהם יש להוסיף    144  , רשומיםלפי נתוני הבריכה

 ששילמו תוספת להארכת מנוי החורף.  

למעלה ממחציתם מנויים בתקופת החורף    6איש.  200-בסך הכול משתמשים בשירותי הבריכה כ

נובמבר )בחודשים  כ- בלבד  בהם  המנויים    140- אפריל(,  סוגי  של  פירוט  להלן  משפחה.  בני 

 הקיימים ואומדן של מספר הנהנים מהשירות הכלול במנוי: 

 
, רובם  388עמד מספר תושבי החוץ הנהנים משירותי הבריכה על    2019מניתוח שערך חבר ועדת בריכה עולה כי בשנת    6

 ככולם מנויים שנתיים לסוגיהם. 

,  117, מנוי שנתי
17%

,  473, מנוי קיץ 
69%

,  99, מנוי גמלאי
14%

2018, התפלגות מנויי פנים
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 נפשות כמות מנויים   כמות סוג המנוי

 43 43 מנוי שנתי יחיד

 26 13 מנוי שנתי זוגי 

 8 2 ילדים  2+  מנוי שנתי זוגי

 5 1 ילדים  3מנוי שנתי זוגי + 

 30 30 מנוי גמלאי יחיד

 40 20 מנוי גמלאי זוגי 

 3 3 מנוי יחיד קיץ

 2 1 מנוי זוגי קיץ 

 * 16 4 מנוי משפחתי קיץ

 20 20 מנוי חורף יחיד

 14 7 מנוי חורף זוגי

 207 144 סה"כ

 נפשות למנוי משפחתי    4אומדן לפי  * 

מנויי חורף לסוגיהם. יש לציין את מיעוט המנויים    -כשליש מהמנויים הם גמלאים, וכחמישית 

 השנתיים למשפחות ומנויי קיץ. 

 

 

 ועדי עובדים  3.5

וגם לתושבי חוץ לרכוש מנוי באמצעות ארגונים חיצוניים, בעיקר   המועצה מציעה לתושביה 

בית  ,  אי סי מגה בע"מ,  קרנות השוטרים  ,חברועדי עובדים, במחיר מוזל. בין הארגונים נמנים:  

. במסגרת זו יש  תעשייה אווירית, ארגון המורים וחברת חשמל,  בנק הפועלים ,  פריפיט,  7בכפר

את   כל  Total Immerging  (TIחברת  לכלול  שחייה.  חוגי  להפעלת  בבריכה  שימוש  העושה   )

 
בית בכפר: כיום התשלום יבוצע לפי מנוי בתעריף של    דווח לביקורת על שינוי בחיוב מנויי  2020לקראת סוף שנת    7

 הנחה מהמחיר הרגיל(. 10%גימלאי חוץ )

,  82, מנוי שנתי
40%

10%, 21, מנוי קיץ 

, 70, מנוי גמלאי
34%

16%, 34, חורף

2018, התפלגות מנויי החוץ
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עמם.  לפי ההסכם שנחתם  המנויים מטעמם  כל  על  גלובלי אחד  הארגונים מעבירים תשלום 

 מעבירה לבריכה תשלום חודשי קבוע.  TIחברת 

ש"ח,    251,320על    2018סך ההכנסות של הבריכה ממנויים באמצעות ועדי עובדים עמד בשנת  

ביותר הוא   יותר    ל "חבר משרתי הקבע/ מדור התקשרויות/צהכאשר הלקוחות הגדולים   עם 

 8ש"ח.  40,000-ש"ח ופריפיט בע"מ עם כ 70,000-מ

מחברת   ההכנסות  בשנת    TIכאמור,  עמדו  והן  קבועות  הכנסות  כ  2018הן  ש"ח,    77,000-על 

 ש"ח. 6,400תשלום חודשי של  

 חיילים   3.6

חיילים בש להיכנס  כאמור,  זכאים  גיוס  לפני  חודש  וצעירים  שירות  שנת  סדיר, משרתי  ירות 

גיוס. צעירים שתאריך   צו  רלוונטית או  להציג תעודה  נדרשים  כך, הם  לבריכה בחינם. לשם 

 ש"ח(. 40פעמיים בתעריף נוער ) -הגיוס שלהם מאוחר יותר, משלמים עבור כרטיסי כניסה חד

נים חינם, אולם, לא ניתן לקבל נתונים לגבי סעיף זה  חייל פ   157  -אמנם קיים סעיף הכנסות  

הבריכה,   מנהל  להערכת  שלהם.  המנוי  ותקופת  החיילים  מספר  לרבות  הבריכה,  ממערכת 

 . 30- מספרם עומד על כ

  

 
ש"ח,   267,177על פי דוח ההכנסות שהתקבל מהבריכה. לפי כרטסת ההכנסות של הבריכה, סך ההכנסות עומד על    8

 ש"ח. 40,000-כ -ש"ח ופריפיט  90,000-מתוכם מנויי חבר כ
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 ממצאים 

 נתונים ומידע  .  1

 כללי   1.1

חוזרות  כאמור לעיל, הביקורת נתקלה בקושי רב באיסוף הנתונים, ואף נאלצה לבצע פעולות  

מידע. הצפת חריגים העלתה תהיות באשר למהימנות הנתונים, ואכן, היה צורך    תונשנות לקבל

תיקונים   לערוך  היה  ניתן  לא  כי  לציין  יש  הנתונים.  לטיוב  הבריכה  במערכת  בטיפול 

 רטרואקטיבית, כדוגמת איחוד סעיפי תקציב. 

מכמה מקורות על מנת לקבל נתונים  עוד יש להדגיש כי הביקורת נדרשה לאסוף ולהצליב מידע 

 מהימנים וזאת מכמה סיבות, ביניהן: 

למשל שני סעיפי הכנסות לכרטיס כניסה    -סעיפי הכנסות מרובים מאוד, חלקם כפולים   ▪

ש"ח בשני    2,500תשלומים )  5פעמי לנוער ושני סעיפי הכנסות למנוי משפחתי קיץ פנים/-חד

 . המקרים(

לפי    - וסוג    כמות  -פעמיים  -י מכירת כרטיסי כניסה חדקושי להפיק דוחות מפורטים לגב ▪

ו  הכרטיס  סוג  מפורט  לא  שם  וגם  בלבד  יומי  תקבולים  דוח  לקבל  ניתן    כמות תקופה. 

 9הכרטיסים מסוג זה שנמכרו.

למשל הנחות מיוחדות, מנויים לחיילים    -היעדר תיעוד של פעולות שונות שבוצעו בגבייה   ▪

 . הבשירות סדיר ואישור תוספת נלוו

למשל אין הפרדה בין סוגי מנויי    -  EPRקטגוריות רישום בדוחות הכנסות שהופקו באמצעות   ▪

 . אוקטובר(-אוגוסט לעומת מאי-קיץ )יולי 

 EPRפערים בין דוח הכנסות לדוחות   1.2

 ( הביקורת  בתקופת  לבריכה  שנרשמו  ההכנסות  סה"כ  ההכנסות,  דוח  פי  (  1.4.18-31.3.19על 

הסתכמו הכנסות הבריכה  EPR -מעיון בכרטסות הכנסות הבריכה ב  ש"ח.  1,767,497עמדו על  

 ש"ח, לפי החלוקה כדלקמן:  1,942,794-באותה תקופה ב

 הערות  סכום *  כמות סוג הכנסה

 -מנויים 

 תושבי גדרות 

. מנויי קיץ נפשות( לרבות 4) משפחתי ו כולל: מנוי יחיד, זוגי ש"ח  566,853 463

. יש להוסיף  מנויי גמלאים ותוספת נלווהאין מידע נפרד לגבי 

חיילים וצעירים סמוך לגיוס לצבא המקבלים מנוי בחינם 

 . לפי דיווח מנהל הבריכה( 30-)כ אינו ידועהמדויק ומספרם 

 -מנויים 

 תושבי חוץ 

מנויי קיץ. לרבות , נפשות( 5) משפחתי וכולל: מנוי יחיד, זוגי  ש"ח  584,237 280

 נויי גמלאים ותוספת נלווה. אין מידע נפרד לגבי מ

  -מנויים 

 ועדי עובדים  

תשלום גלובלי מכל ארגון לפי ההסכם עמו. כולל מנויים   ש"ח  267,176 לא ידוע

אי סי מגה  , קרנות השוטרים  ,חברלוועדי עובדים וארגונים: 

,  חברת חשמל, בנק הפועלים, פריפיט, בית בכפר, בע"מ

תשלומים חודשיים במסגרת . קיימים גם תעשייה אווירית

 לחוגי שחייה.  TI" ועל ידי חברת הסדר קיבוצים"

 
במספר דוחות שהפיקה מזכירת הבריכה, והסיקה מהסכומים הרשומים שם מהו מספר הכרטיסים  הביקורת עיינה    9

 מכל סוג שנמכרו ביום הדיווח. 
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 הערות  סכום *  כמות סוג הכנסה

 כרטיסים  

 פעמיים -חד

כולל: כרטיסי כניסה חד פעמיים נוער, מבוגרים ושבת,  ש"ח  422,292 לא ידוע

 כניסות וכרטיסי כניסה לחוגים.   10כרטיסיות של 

 ביטוח 

 חדר כושר

   20ולבוגרים מעל גיל   20-15כולל ביטוח לנוער גילאי  ש"ח  16,089 93

 ש"ח  25ומעלה מחויב בתג כניסה. מחיר תג  5כל מנוי מגיל  ש"ח  3,947 151 תגים 

 -מזנון בריכה 

 דמי שכירות 

12  

 חודשים 

ש"ח עבור שכירות ומחודש מאי   1,800שולם  2018באפריל  ש"ח  31,800

 ש"ח   2,500 -ואילך  2018

 -מתנ"ס 

כניסה 

 לבריכה

12  

 חודשים 

המתנ"ס מעביר ישירות למועצה תשלום חודשי קבוע בסך  ש"ח  50,400

ש"ח עבור כניסה לבריכה. לא נמצא פירוט או הסבר   4,200

 ברישום ההכנסה. 

 מספר המשתמשים בשירותים הנכללים בסוג ההכנסה על פי מחירי השירותים.   * 
הכרטיסים נמכרים במזומן בלבד ולא ניתן לקבל פירוט לפי סוג ואף לא מספר מדויק. בהערכה כללית ניתן לאמוד   ** 

ש"ח    50-חול וש"ח לנוער ולגמלאים ביום    40פעמיים לפי מחירי הכרטיסים ) -כרטיסים חד  8,500-את מספרם בכ
 לכרטיס בשבת( ותאריכי התקבולים המצוינים בהפקדות. 

 

  10מלמדים על פערים בחלוקה לסוגים הבאים: EPRעיון בנתוני 

סכום מזכירות   סוג ההכנסה 

 )ש"ח( 

  EPRסכום 

 )ש"ח( 

פערים  

 בסכומים

כמות   

 מזכירות

כמות  

EPR 

פערים  

 5בכמויות

 237 463 700  25,974 566,853 592,827 1מנויים תושבי גדרות

 69 280 211  125,773 584,237 458,464 2מנויים תושבי חוץ

 לא ידוע לא ידוע לא ידוע  15,856 267,176 251,320 ועדי עובדים 

 904 8,500 9,404  5,901 422,292 416,391 3כרטיסים חד פעמיים

 5 93 98  1,161 16,089 17,250 ביטוח חדר כושר

 --- --- ---  4,502 35,747 31,245 4כללי/שונות

 1,077 9,336 10,413  124,897 1,892,394 1,767,497 סה"כ

 כולל תוספת נלווה  .1
 כולל מנויי חורף  .2
 מספר לפי הערכות  .3
 כולל תגים, דמי שכירות ומזנון  .4
 ללא ועדי עובדים  .5

 הרשאות שימוש במערכת הבריכה  1.3

הבריכה   למזכירות  כי  במערכת  נמצא  לשימוש  הגבלות,  ללא  כמעט  רחבה,  הרשאה  ניתנת 

 הממוחשבת של הבריכה. עקב כך, כל אחת מהן יכולה לבצע שינויים/עדכונים כדלקמן:

 לשנות את שם מפיק הקבלה או כרטיס הכניסה  ▪

 או לשנות סעיפים  ,להקים סעיפי הכנסות חדשים, לרבות שני סעיפים בעלי שם זהה ▪

 בסעיף ההכנסה במקרה פרטני ולקבל תשלום בהתאם  לקבוע סכום שונה מהקבוע ▪

 לשנות סיווג בכרטיס המנוי ללא קשר למצב הראשי  ▪

 
אין מידע לגבי מנויי חורף, ככל הנראה נרשמו כמנויי פנים/חוץ, ולא נרשמה חלוקת מנויי החוץ המשפחתיים לסוגים    10

 (.3וזוג+ 2, זוג+1)זוג+
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 רישום שגוי  1.4

עיון בנתונים ובמסמכים שהתקבלו ממזכירות הבריכה מעלה חשש לרישום רשלני ולא מדויק.  

על התחקות אחר  וכן  ניהול הכספים של הבריכה  על  עריכת בקרה קפדנית  על    הדבר מקשה 

שינויים שבוצעו בחיובים ובסוגי המנויים. להלן מספר דוגמאות מתוך קבלות שהופקו ממערכת  

 : EPRהבריכה וממערכת 

 

נוסף על כך, נמצא כאמור שימוש בסעיפי הכנסות כפולים, מה שגורם לטעויות ברישום, כפי  

מנוי פנים קיץ משפחתי. בסך הכול שולם סך   -  2701שמעיד אחד המקרים שאותר: מנוי מספר  

מנוי    -  95ש"ח כנדרש, אך הוא פוצל לשני כרטיסי אשראי ונרשם בשני סעיפים: סעיף    2,500של  

 תשלומים. 5מנוי משפחתי קיץ פנים  96משפחתי קיץ פנים מזומן וסעיף 

 שינויים בהכנסות  . 2

. מבחינת  5%-נרשמה ירידה כוללת של כ  2019לבין הכנסות    2018בהשוואה בין ההכנסות לשנת  

היו העלייה החדה במספר   11השינויים הפנימיים בהכנסות עולה כי הגורמים המשפיעים ביותר 

מנויי הקיץ של תושבי גדרות לעומת הירידה במרבית סוגי המנויים השנתיים )ראו תרשים(. יש 

לציין כי נצפו שינויים בכל הקטגוריות בין השנים הללו, אולם, מדובר בשינויים מינוריים של  

 סכומי ההכנסות. 

 
 . 2019לשנת  2018ש"ח בין שנת  ,00020-פער של למעלה מ 11

 ברישום הטעות שולם  בקבלה  נרשם קבלה מספר

 נוער מנוי במקום יחיד מנוי תשלומים  10 נוער מנוי יחיד  מנוי - פנים 54696

   50% פנים גמלאי יחיד  מנוי - פנים 49421

 תשלומים  4

 (-EPRמנוי יחיד במקום מנוי גמלאי )ב

   1008 סעיף 49184

 (תיאור)ללא 

 יחיד חורף מנוי הוא 1008 סעיף "ח ש  800

   176 סעיף 49882

 (תיאור)ללא 

 הכנסה - אווירית  תעשייה הוא 176 סעיף עובדים  ועדי תעריף

קיים סעיף אחר לתעשייה   .זה בסעיף יחידה

 1011 -אווירית 

 אוגוסט-יולי משפחתי קיץ מנוי הוא 91 סעיף "ח ש 1,500 קיץ  מנוי - 91 51218

 פנים 

  10, 1+ זוגי חוץ 48461

 תשלומים

 בהמחאה  שולם מזומן  1+  זוגי חוץ

פעמיים  -חד כרטיסים המורים  ארגון - 2 1031150

 לחוגים 

 ולא מנויים רק נכללים המורים ארגון בסעיף

 פעמיים -חד כרטיסים רכישת לרשום ניתן
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, אז דווח על  2019ת בריכה בסוף שנת  נושא השינויים בהכנסות הבריכה נדון בין היתר בוועד

של   בערך  בהכנסות  של    90,000ירידה  ירידה  צוינו  בהכנסות  לירידה  הסיבות  בין    8%ש"ח. 

במספר מנויי החוץ וכן עלייה במספר המנויים שלא חידשו את המנוי. בצד זאת, צוינה העלייה  

 בהכנסות ממנויי קיץ תושבי גדרות. 

 בקרת כניסה  . 3

צית כרטיסי הכניסה נמכרים בשבתות וחגים, מרביתם בחודשי הקיץ. וזאת,  כאמור, יותר ממח

מנויי קיץ, בעיקר של משפחות תושבים. מן הממצאים ומדיווחי עובדי הבריכה    130-בנוסף לכ

 מסתמנת תנועה ערה של נכנסים בשבתות חופשת הקיץ.

א אינו עורך כל  מנהל הבריכה דיווח כי בשבתות הקיץ מועסק שומר בכניסה לבריכה, אך הו

חד )כרטיס  הכניסה  לסוגי  בהתאם  הנכנסים  מספר  על  גם  -בקרה  העומס,  בשל  פעמי/מנוי(. 

המזכירה בקופת הבריכה, איננה יכולה לוודא באופן מוחלט כי כל הנכנסים רכשו כרטיסים או  

יחד   כולם  הנכנסים  ילדים  עם  בפרט כאשר מדובר במשפחות  ובתוקף,  שהמנוי שלהם תקין 

 בריכה. לתחומי ה

ניתן להציב   זו וכדי להגביר את הבקרה על הנכנסים,  כדי לפתור, לפחות באופן חלקי, בעיה 

מסך נוסף על שולחן המזכירות, שיציג את תמונות הנכנסים ואת פרטי המנוי שלהם. באופן זה,  

 עבודת המזכירות לא תופרע, בייחוד בימים עמוסים כגון שבתות חופשת הקיץ. 

 מיים פע - כרטיסים חד  .  4

 תקבולים במזומן  4.1

לשלם   המבקשים  מבקרים  מגיעים  כאשר  בלבד.  במזומן  כרטיסים  לרכוש  ניתן  כאמור, 

באשראי, הם נשלחים למשוך מזומן מהכספומט הקרוב. מאחר שלמזכירות הבריכה אין גישה  

למערכת האשראי, אין כל אפשרות לשלם באשראי גם כאשר מדובר במאות שקלים. לדוגמה,  

גמלאי חוץ שנתימנוי חוץ שנתימנוי קיץ פניםמנויי פנים שנתי

2018 236,750220,070216,915167,379

2019 200,462292,365182,807138,585

2018-2019השוואה בין הכנסות לשנים 
(ח"בש)גורמים נבחרים 



14 
 

של של    משפחה  סך  לשלם  צריכה  בשבת  לבריכה  להיכנס  המבקשת  נפשות  ש"ח    250חמש 

 במזומן ללא כל אפשרות לשלם באשראי. 

ומוציאה   הסכום  את  במערכת  רושמת  מהמבקרים,  התשלום  את  מקבלת  הבריכה  מזכירת 

קבלה המשמשת גם כרטיס כניסה. המערכת מפיקה העתק מהקבלה, אותו נהוג להשליך לפח  

 האשפה.  

נודע כי בעת הצורך, למשל בעת הפסקה, אחד המפעילים מחליף את המזכירה וגובה   לביקורת 

תשלום עבור כרטיסי כניסה. אין לו כל הרשאה, אלא משתמש במחשב פתוח ומבצע את מכירת  

 הכרטיסים על שם המשתמשת.

נראה אפוא כי לא מבוצעת כל בקרה על הסכומים ו/או על מחירי הכרטיסים ומספר הכרטיסים  

 מכרו.  שנ

 הפקדות מזומן   4.2

הכסף נאסף בקופסת מתכת נעולה שנשמרת מחוץ לשעות הפעילות בכספת. אחת לשבוע או  

כאשר מצטבר סכום גדול, כגון בשבתות קיץ, מועברים המזומנים להפקדה בידי מזכירת ראש 

מדובר  כאשר  גם  הבריכה,  עובד  או  מנהל  בידי  אבטחה  וללא  ידנית  מועבר  הכסף  המועצה. 

 ומים גדולים של עשרות אלפי ש"ח. בסכ

היא   הסברים.  או  פירוט  כל  ללא  הפקדה  דוח  מעין  מקבלת  המועצה  ראש  מזכירת  כי  יצוין 

 מוודאת שסכום הכסף שקיבלה תואם את הסכום המצוין בדוח ומפקידה אותו בבנק.  

לא נערכת כל בקרה על הסכומים המובאים להפקדה, ולא נבדקים חריגים כגון סכומים לא  

ב  לכמותגולים או התאמה  ע נמסר להפקדה סכום של    3.7.18-הכרטיסים שנמכרו. לדוגמה, 

 :12(, לפי הפירוט הבא 18039000008)פקודה  5.8.18-ש"ח שהופקד ב  22,461

תאריך 

 גבייה 

תאריך דוח  קבלה סכום

 תקבולים

 הערה 

  25.6.18 1030651 ש"ח  1,320 26.6.18

 ש"ח;  60ע"ס  51632קבלה  26.6.18 1030667 ש"ח  1,080 27.6.18

ש"ח; קבלה  70ע"ס  51682קבלה  27.6.18 1030685 ש"ח  980 28.6.18

 תג כניסה  1ש"ח; כולל   10ע"ס  51684

 51690-ו   51689, 51688, 51686קבלות  28.6.18 1030728 ש"ח  705 1.7.18

 51711-ו  51687ש"ח; קבלות  10ע"ס 

 כניסה תג  1ש"ח; כולל  20ע"ס 

   51726תגי כניסה; קבלות  3כולל  29.6.18 1030739 ש"ח  2,446 1.7.18

ש"ח כל אחת; קבלה  1ע"ס  51727-ו

ש"ח וקבלת זיכוי  180ע"ס  51728

 ש"ח  181ע"ס  51729

 תגי כניסה  2כולל  30.6.18 1030741 ש"ח  14,450 1.7.18

 תגי כניסה  2כולל  1.7.18 1030758 ש"ח  1,060 2.7.18

 
מיום    12 בהפקדה  לדוגמה,  כניסה,  כרטיסי  עבור  ולא  מנויים  חשבון  על  תקבולים  כוללת  )קבלה    27.6.18ההפקדה 

 ש"ח על חשבון מנויים מסוגים שונים.  11,803( נרשם סכום של 1030667
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(. על פי  1032368ש"ח )קבלה מס'    7,100ע"ס    26.8.18דוגמה נוספת מתייחסת להפקדה מיום  

ועל כן כל תקבולי המזומן עבור    25.8.18דוח התקבולים מדובר בהכנסות מזומן מיום שבת  

 . נמצאו שני חריגים בפירוט ההפקדה: 50כרטיסים צריכים להיות בכפולות של 

 ש"ח 140  - 53695קבלה מספר  ▪

 ש"ח 10  - 53702קבלה מספר  ▪

 הכרטיסים   כמות   4.3

איש כמנויים בתקופת הקיץ נוסף על המנויים השנתיים, נמכרו אלפי   270-אף על פי שנרשמו כ

 כרטיסים בתקופה זו: 

כרטיסים   כמות סה"כ תקבולים התקופה הנבחנת

 )אומדן( 

אחוז מכלל  

 הכרטיסים 

 באוגוסט  31- ביוני 20חול/שבת 

 י הספר( )חופשת הקיץ בבת

 50% 2,954 ש"ח  221,001

 אוקטובר  -חול/שבת מאי

 )מקביל למנוי קיץ(

 83% 6,528 ש"ח  350,106

 

 מנויים שנתיים  .  5

 היקף בעלי המנויים  5.1

כאמור, עלה קושי לברר את מספר המנויים ובייחוד את מספר הנפשות, בעיקר משום שנרשם  

הנכללות בו. לדוגמה, מנוי משפחתי לתושבי גדרות  רק סוג המנוי שנרכש ולא מספר הנפשות  

ואין תיעוד למספר הילדים בכל מנוי. דוגמה נוספת היא היעדר   אינו מוגבל במספר הילדים 

 הנתונים לגבי מספר החיילים בשירות סדיר המנויים, הזכאים למנוי בחינם.

הנפשות, בחלוקת    לא זו בלבד אלא שלא ניתן לעמוד על מספר המנויים, וממילא גם על מספר

 התאמה )ראו דיון בנושא המחירים להלן(. -סעיף ההכנסות בתעריף המנוי הרלוונטי, בשל אי 

שהם   מאחר  עובדים,  ועדי  באמצעות  מנויים  של  מדויקים  נתונים  לקבל  עלה  נוסף  קושי 

מעבירים סכום גלובלי אחד למועצה והרישום הפרטני נערך במסגרת כל סעיף. גם כאן, מנוי  

 של תושבי גדרות אינו מוגבל במספר הילדים והם אינם מתועדים.  משפחתי

 תוספת נלווה   5.2

סבים וסבתאות בעלי מנוי בבריכה יכולים לצרף למנוי נכדים צעירים בתשלום "תוספת נלווה"  

ש"ח. האפשרות למנוי מסוג זה איננה מופיעה בעלון המחירים וממילא גם    600העומדת על  

מצוין. ההחלטה על זכאות זו נתונה בידי מנהל הבריכה וכך גם נקבע גובה  גובה התשלום איננו  

 הסכום. 

בתקופת הביקורת נמצאו מספר תשלומים מסוג זה, אחד מהם של תושב חוץ. רק במקרה אחד  

והוא שילם   נכד,  ביתר המקרים מדובר   465מדובר בגמלאי שביקש לשלם עבור  ש"ח בלבד. 

בדים )קרנות השוטרים, חבר( או למנוי יחיד מבוגר )אחד בתוספת נלווה למנוי מטעם ועד עו

 מהם באישור הרווחה(.  
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בקרנות   חברה  חוץ,  תושבת  שהמנויה,  מאחר  חבר  בתעריף  יחיד  מנוי  נרכש  המקרים  באחד 

ש"ח לצירוף בנה למנוי, כל   1,120השוטרים. כחודש לאחר מכן היא שילמה תוספת נלווה בסך 

ש"ח לזוג מנויים, לעומת תעריף    3,950הכול, שולם סך של  זאת באישור מנהל הבריכה. בסך  

 ש"ח למנויי חוץ.  4,200של 

ש"ח כיוון שהמנוי של    250לדברי מנהל הבריכה, למעשה מדובר במנוי זוגי, לאחר הפחתה של  

הבן התחיל בשלב מאוחר יותר ומסתיים במועד סיום המנוי של האם. הגדרת הבן כ"נלווה"  

 בטעות.בידי המזכירה, מקורה 

 ועדי עובדים   5.3

 גובה ההנחה  .א

  27%-11%כאמור, שורה של ועדי עובדים מציעים לחבריהם מנוי במחיר מופחת משמעותית )

מסוימת   עם העדפה  חוץ,  ומנויי  פנים  למנויי  הנחה אחיד  בשיעור  לציין שמדובר  יש  הנחה(. 

 : 2018למשפחות גדולות של תושבי חוץ. להלן התעריפים לשנת  

 פער מחיר מנוי ועד עובדים מנוי בריכה מחיר סוג המנוי

 תושב גדרות 

 11.0% ש"ח  2,450 ש"ח  2,720 יחיד

 11.3% ש"ח  3,550 ש"ח  3,950 זוגי 

 11.1% ש"ח  4,120 ש"ח  4,580 משפחתי

 תושב חוץ 

 11.1% ש"ח  2,835 ש"ח  3,150 יחיד

 11.2% ש"ח  4,200 ש"ח  4,670 זוגי 

 11.2% ש"ח  4,640 ש"ח  5,160 1זוג + 

 18.9% ש"ח  4,640 ש"ח  5,520 2זוג + 

 26.9% ש"ח  4,640 ש"ח  5,890 ומעלה  3זוג + 

 

 רכישת מנוי דרך קופת הבריכה .ב

תעשייה אווירית, אך הם נרכשו בקופת    - שלושה מנויים של תושבי גדרות נרכשו בתעריף ועדים  

הקבוע. בשניים מתוך שלושה  ( מסעיף התעשייה האווירית  1011הבריכה ונרשמו בסעיף נפרד )

 מנויים אלה אותרו טעויות:

 חויב לפי תעריף חוץ   -( 55503מנוי יחיד שנתי )קבלה  ▪

ש"ח עבור מנוי יחיד    2,835ש"ח במקום    2,780שולם סך של    -(  53851מנוי יחיד שנתי )קבלה   ▪

 לתושב חוץ 

 מנוי נוער    5.4

אף על פי כן נמצא כי ארבעה בני נוער  בני נוער זכאים להנחה משמעותית במחיר המנוי השנתי.  

 בלבד, כולם תושבי גדרות, רכשו מנוי. 

ייתכן שהדבר נובע מהעובדה שמנויים אלה נכללים במנויי המשפחות, אולם יש לראות אפשרות  

 ( שנרכשו. 45- זו לאור מיעוט המנויים המשפחתיים השנתיים )כ
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ושבי חוץ, המצוין בעלון הבריכה,  עוד יש להעיר, שחרף התעריף המוזל שמקבלים בני נוער ת

 .2019-2018לא נרכש אף לא מנוי שנתי אחד מסוג זה בשנים 

 מנוי חורף   5.5

מנויים מסוג   35-נרכשו כ  2018האפשרות לבצע מנוי חורף  אינה מופיעה בעלון. נמצא כי בשנת  

מנויים, מרביתם מנוי יחיד. בשתי   20נרכשו    2019זה, מרביתם מנוי יחיד ומיעוטם זוגי. בשנת  

 השנים לא נרכשו מנויי חורף משפחתיים.  

ת בבריכה מקורה ומחוממת בחודשי  יש לציין שלרוב מדובר בתושבי חוץ אשר מעוניינים לשחו 

 זכאים גם להארכת המנוי בחודש נוסף במחיר חודשי של  מנויי החורף  החורף. יתרה מזאת,  

נמצא כי שלושה מנויי חורף בלבד האריכו את המנוי  בפועל,  ש"ח לזוג.    450- ש"ח ליחיד ו  250

 תושבי קדרון., כולם 2019בשנת  -ואחד בלבד   2018בשנת 

 תגי כניסה  .  6

הכניסה   תגי  למספר  שנרכש  המנוי  סוג  בין  התאמה  אי  של  מקרים  מספר  איתרה  הביקורת 

 שסופקו/נרכשו, כפי שעולה מהדוגמאות להלן:  

 פער תגים מהנדרש מספר תגים שנרכשו  סוג המנוי מספר קבלה

 +1 3 מנוי חוץ זוגי  48461

 +1 2 מנוי פנים יחיד קיץ  51568

 - 1 1 משפחתי פנים מנוי  55319

 +1 2 יחיד קיץ פנים מנוי  51633

 - 1 1 מנוי חוץ זוגי  54960

 +1 3 מנוי חוץ זוגי  48461

להכניס   כדי  עודפים  בתגים  שימוש  לעשות  עלולים  שמנויים  חשש  מעוררים  אלו  ממצאים 

לתחומי הבריכה אנשים אחרים שלא רכשו מנוי. יש לציין כי חרף העובדה שקירוב התג לקורא  

מציג במחשב המזכירות כרטיס מנוי הכולל תמונה ופרטים אישיים של המנוי, לא תמיד נערכת  

נכנסים  בקרה על הנכנסים, בפר ט כאשר המזכירה עסוקה במכירת כרטיסים או בעת עומס 

כרטיסי המנויים כוללים תמונה אישית, וכאשר מדובר כל  בבת אחת. עוד ראוי להעיר כי לא  

 במשפחה, מוצג רק אחד ההורים.

תגים שאבדו, אלא   תגים חדשים במקום  ברכישת  מדובר  אין  כי  להדגיש  מבקשת  הביקורת 

רכישת מנוי חדש. במידה שהמנוי מאבד תג, הוא רוכש תג חדש בעלות    ברכישת תגים ביחד עם

 ש"ח, והתג האבוד מבוטל במערכת ולא ניתן להשתמש בו.  25של 

על כל פנים, מנהל הבריכה מדגיש כי תג הכניסה הוא אישי ונושא את תמונת המשתמש ושמו.  

 מצולם ושמו נרשם בנתוני תג הכניסה. 5כל משתמש מגיל 



18 
 

 התנהלות כספית  .  7

 תשלומים  7.1

 אפשרויות התשלומים  .א

בחמישה   )מזומן(,  אחד  בתשלום  המנוי  את  לרכוש  ניתן  הרחב,  בציבור  המופץ  העלון  לפי 

 תשלומים או בעשרה תשלומים )נושאי ריבית(.  

( ( והיתר  72%מרבית המנויים שולמו במזומן או במספר תשלומים קטן מחמישה תשלומים 

 תשלומים.  10-5- שולמו ב

 

 תשלום בכרטיס אשראי  .ב

כאמור, למערכת הכספים של הבריכה אין אפשרות לקלוט תשלומים בכרטיס אשראי. לאור  

העובדה שמרבית רוכשי המנויים שילמו באמצעות כרטיס אשראי, מרביתם במספר תשלומים,  

 הביקורת רואה חשיבות בהתייחסות לסוגיה זו. 

מנ לרבות  מנוי,  לרכוש  המעוניין  כרטיס  על  את  ולמסור  הבריכה  למזכירות  לגשת  קיץ,  ויי 

האשראי. המזכירה רושמת את פרטיו ואת סוג המנוי ומכינה לו קבלה זמנית לחיוב. על הקבלה  

 הזמנית מופיע מספר כרטיס אשראי מלא, תוקף ומספר תעודת זהות. 

למזכירת   ונמסרים  אבטחה  כל  וללא  ידני  באופן  מהבריכה  מועברים  הקבלות  ראש העתקי 

וההפקדות   במועצה  כתובות הרוכשים, החיוב מבוצע  בדיקת  לביצוע החיוב. לאחר  המועצה 

מבוצעות לפי מספר התשלומים שנקבע בתעודת החיוב. יש להעיר כי אם מזכירת ראש המועצה  

כבר   שהמנוי  אף  לעבודה,  חזרתה  עם  רק  החיוב  יתבצע  למשל(,  )חופשה  מהמועצה  נעדרת 

 בתוקף. 

פשרות לבצע את העסקה בטלפון. מזכירת הבריכה רושמת את הפרטים, אך זאת ועוד, ישנה א

 העתקי הקבלות מושלכים לפח האשפה, בלא שנגרסו או שהושמטו מהם פרטים חסויים כנ"ל. 

הביקורת רואה בחומרה את העובדה שלא ננקטים כל אמצעים לאבטחת המידע ואת הסיכון  

האשראי פרטי  כגון  חסויים,  פרטים  בקיום  לא    הטמון  מסמכים  על  זהות,  תעודת  ומספר 

מזומן
124

תשלומים2-4
223

תשלומים5
67

תשלומים6-9
21

תשלומים10
44

מספר תשלומים-רכישת מנויים 
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מאובטחים. יתרה מזאת, נמצא כי לא זו בלבד שהפרטים הנ"ל אינם נמחקים, אלא שבכל עת  

 ניתן להפיק העתק מהקבלה המקורית, על כל הפרטים החסויים. 

כי הסוגיה הועברה לטיפול המועצה מספר פעמים, אך דבר  לביקורת  ממזכירות הבריכה נמסר 

כן, נעשו ניסיונות לטיפול מול מנהלי התוכנה, אך לא התאפשר מענה טכנולוגי  לא נעשה. כמו  

 עקב בעיית תקשורת מחשבים בין הבריכה למועצה.

 תעריף מזומן לתשלומים  .ג

ולא חויבה בריבית   נמצא כי עלות מנוי ששולם בארבעה תשלומים או פחות חושבה כמזומן 

איתרה   הביקורת  שונים    221שנתית.  מסוגים  מזומן,    2-4ששילמו  מנויים  במחיר  תשלומים 

 כדלקמן: 

 סה"כ תושבי חוץ תושבי פנים  מספר תשלומים 

 133 52 81 תשלומים  2

 59 24 35 תשלומים  3

 29 9 20 תשלומים  4

 221 85 136 סה"כ

 

הביקורת מבקשת להעיר כי נכון הדבר גם לגבי מנויי קיץ ומנויי חורף, שבהם לא ניתנה כלל  

בתשלומים, ואף על פי כן נמצאו מקרים רבים שהם שולמו בתשלומים ללא  אפשרות לשלם  

 ריבית )עד חמישה תשלומים(.

בוטלו תעריפים שונים לפי מספר תשלומים. חלוקה לתשלומים  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מתבצעת בקרדיט בלבד.

 הנחות ייחודיות  7.2

 הנחות לא ברורות  .א

אמה בין התשלום לבין התעריף הנקוב בעלון אשר  הת-הביקורת איתרה לא מעט מקרים של אי 

לא נמצאו להם הסברים ראויים. נראה כי הרוכשים קיבלו הנחות, אך בכל המקרים לא ברור 

 איך נקבעה ההנחה וזהות הגורם שאפשר לתת הנחה וקבע את גובהה. להלן מספר דוגמאות:

מספר 

 קבלה

הסכום   סוג המנוי

 ששולם 

גובה   תעריף

 ההנחה

 הערות 

מנוי פנים  50803

 משפחתי קיץ  

 ש"ח  250 ש"ח  2,500 ש"ח  2,250

(10% ) 

 בשלושה תשלומים 

מנוי פנים  50917

 משפחתי קיץ

ש"ח   90 ש"ח  2,500 ש"ח  2,410

(10% ) 

 

49892  

51647 

מנוי פנים יחיד 

 מזומן

ש"ח   2,720

 ש"ח  750+

ש"ח   480 ש"ח  3,950

(12% ) 

השלמה לזוג גמלאים מזומן;  

 הנחה גבוהה מהנחת ועדי עובדים

מנוי חוץ  49993

 משפחתי

ש"ח   1,038 ש"ח*   5,160 ש"ח  4,122

(20% ) 

  -שני תשלומים; תושבי בניה 

שילמו תעריף תושב בתוספת  

 הנחה  10%

 שהוא הנמוך ביותר מבין מנויי החוץ המשפחתיים  1* תעריף זוג+
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מתבצעת באמצעות תשלום אינטרנטי  יה  יאעדכן שכיום הגב תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

ה במועצה נותנת פתרונות רק  י ( ומחלקת הגביEPRה של  י )קישור באתר המועצה למערכת הגבי

 " למי שאין בחזקתו כרטיס אשראי.

 הנחות לתושבי בניה  .ב

תושבי היישוב בניה יכולים לרכוש מנוי לפי תעריף תושב פנים, אף שהמושב איננו נמנה בין  

)כתושבי חוץ( מתעריף    10%גדרות. זאת ועוד, גמלאים תושבי בניה מקבלים הנחה של  יישובי  

היא   אך התוצאה  יחידים,  מנויים, מרביתם  בכעשרה  גמלאים(. מדובר  )שאינם  פנים  תושבי 

 הפסד של אלפי שקלים להכנסות הבריכה. להלן דוגמאות:

מספר 

 קבלה

 הערות  התעריף הסכום ששולם  סוג מנוי

 מזומן   ש"ח  3,150 ש"ח  2,720 חוץ יחיד   54611

 שני תשלומים  ש"ח  3,150 ש"ח  2,720 חוץ יחיד  54403

 שלושה תשלומים;  ש"ח  4,203 ש"ח  3,555 גמלאי חוץ זוגי  50234

 הנחה מתעריף מנוי פנים זוגי  10%

 תשלומים   10 ש"ח  3,260 ש"ח  2,820 חוץ יחיד  50569

 

 שיקול דעת מנהל הבריכה  .ג

הביקורת איתרה מקרים בהם ניתנה הנחה או נקבעו תשלומים/תעריפים מיוחדים לפי שיקול  

זהו ההסבר שהתקבל   אך  גבי הקבלה,  על  צוין הדבר  בכל המקרים  לא  מנהל הבריכה.  דעת 

 ממזכירות הבריכה. 

מספר 

 קבלה

הסכום   סוג מנוי

 ששולם 

 הערות  התעריף

גמלאי חוץ    50023

 יחיד מזומן

 2017תעריף שנת  ש"ח  2,835   ח"ש 2,780

קיבלה מחיר על גבי הקבלה מצוינת הערה: " 

". לא של מנוי שנה שעברה בעקבות היעדרות

מצוין שהמחיר נקבע באישור מנהל  

 ( 1)הבריכה

גמלאי חוץ   50079

 יחיד מזומן

 5%על גבי הקבלה מצוינת הערה: "תוספת  ש"ח  2,835 ש"ח  2,677

וחגים(". ממזכירות  הנחה )לא מגיע שבתות 

הבריכה דווח כי ההנחה ניתנה באישור מנהל 

 ( 2)הבריכה

יחיד חוץ   49970

 מזומן

לפי דיווח מזכירות הבריכה ניתנה הנחה של   ש"ח  3,150 ש"ח  2,929

 ( 3)באישור מנהל הבריכה 7%

חוץ   3זוגי + 49881

 תשלומים  10

  10%הנחה ממזכירות הבריכה נמסר: " ש"ח  5,350 ש"ח  4,640

 ( 4)"תעשייה אווירית ]מנהל הבריכה[באישור 

49708

     

ממזכירות הבריכה נמסר כי זהו מנוי  ש"ח  3,150 900 יחיד חוץ 

 לשלושה חודשים באישור מנהל הבריכה 

יחיד חוץ   50319

 מזומן

שני תשלומים; תושב גדרה; ממזכירות   ש"ח  3,150 ש"ח  2,720

נוי  הבריכה נמסר שנרכש מנוי בתעריף מ

 (5)פנים באישור מנהל הבריכה
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מספר 

 קבלה

הסכום   סוג מנוי

 ששולם 

 הערות  התעריף

משפחתי  54435

 פנים מזומן

 ( 6)למתנדב המתמי"ד 13%קיבלו הנחה של  ש"ח  4,580 ש"ח  4,040

הסדר  50378

קיבוצים 

 לחודש 

ממזכירות הבריכה נמסר כי זהו מנוי חודשי   ש"ח  300

 ( 7)באישור מנהל הבריכה

ממזכירות הבריכה נמסר כי המנוי שילם לפי   ש"ח  3,150 ש"ח  2,830 יחיד חוץ  50942

תעריף ועדי עובדים בהיותו משויך לקרנות 

השוטרים, באישור מנהל הבריכה; תעריף 

 (4)ש"ח 2,835 -ועדים 

גמלאי יחיד  49323

 חוץ 

תשלומים; ממזכירות הבריכה נמסר כי   10 ש"ח  2,934 ש"ח  2,580

ש"ח, באישור מנהל  300ניתנה הנחה של 

 ש"ח(  354הבריכה )בפועל  

קיץ משפחתי  50313

 חוץ 

  -משפחתי קיץ  -זוג מנויים רכשו מנוי נוסף  ש"ח  3,000 ש"ח  2,500

לבתם שאיננה תושבת המועצה בתעריף מנוי  

 (8)פנים משפחתי קיץ

 הערות ללוח 

 מנהל הבריכה מסר כי הוא מעדיף לא להקפיא את המנוי, אלא לתת הנחה עבור תקופת ההיעדרות. (1)

הסיבה לכך היא שאם מקפיאים את המנוי מדי פעם, תקופת המנוי נמשכת מאוד, דבר הגורר פגיעה  

 מסוימת בסדירות ההכנסות. 

הנחת שבתות וחגים ניתנת רק לאנשים דתיים, בעיקר אם הם מתגוררים ביישובים דתיים כגון ניר   (2)

 בנים וקבוצת יבנה.

 . 7%כלשהי בגובה מנהל הבריכה ציין כי לא מוכרת לו הנחה  (3)

תעריף ועדי עובדים ניתן לאדם המציג תעודת עובד רלוונטית. התשלום במקרה כזה מבוצע ישירות  (4)

 למועצה, ולא דרך מקום העבודה, כדי לקצר את התהליך ולצמצם את לוח הזמנים. 

 -לפי הסבר מנהל הבריכה, המנוי אמנם מתגורר בגדרה )בשכירות(, אך למעשה הוא תושב עשרת   (5)

 המקום", ולכן ניתנת לו הנחה.  "בן

 בקירוב.   11%הנחה גבוהה יותר מההנחה שמקבלים רוכשי מנוי באמצעות ועדי עובדים העומדת על   (6)

לפי מנהל הבריכה, מדובר בהחלטה בוועדת בריכה להעניק למתנדב מתמי"ד אפשרות לרכוש מנוי  (7)

 בתעריף ועד עובדים. 

נה בלבד: הקיבוץ רוכש כרטיסיות ומחלק אותן  מנהל הבריכה מסר כי מדובר בהסדר עם קבוצת יב (8)

ש"ח(. במקרה הנוכחי   40)  בתוך הקיבוץ. מחיר הכניסה בכרטיסייה זהה לכניסה חד פעמית לנוער

 ניתנה למתאמן מקצועי אפשרות למנוי של חודש לצורך אימון לתחרות ספורט.

אם הוא מתגורר מחוץ   אף  ,לדברי מנהל הבריכה, אם מדובר בילדו של תושב, הוא יקבל תעריף פנים (9)

 . לתחומי המועצה
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 חיובים שגויים  7.3

בחינת תשלומים חריגים באמצעות ניתוח גיליונות נתונים מעלה מקרים של חיובים שגויים,  

בין אם ביתר ובין אם בחסר. בדרך כלל מדובר על שינויים שחלו במהלך השנה בסטטוס המנוי  

 או על חישוב שגוי של התשלום הנדרש. 

 תשלומי יתר  .א

הביקורת איתרה חיובים שגויים שבגינם שילמו המנויים יותר מהתעריף הנקוב בעלון. להלן  

 דוגמאות: 

לגמלאי. בחינת התשלומים   -מעמדו של אחד מבני זוג מנויי הבריכה השתנה במהלך השנה  ▪

  לה ש"ח יותר מתעריף למנוי זוגי שנתי רגיל )קב 696ששילמו בני הזוג עבור נראה כי שילמו  

49987 :) 

 הערה  סכום ששולם  סוג מנוי

 מנוי שנתי ש"ח  2,720 מנוי יחיד פנים מזומן

 אוגוסט-לחודשים אפריל  ש"ח  1,133 מנוי יחיד פנים מזומן

 מארס-לחודשים ספטמבר ש"ח  793 תש  5 - 50%מנוי גמלאי יחיד 

 ש"ח  3,950 -תעריף מנוי זוגי פנים  ש"ח  4,646 סה"כ שולם 

▪   + זוגי  מנוי  רכשו  עי"ש  בני  תושבי  )קבלה    1המנויים  על  48461במזומן  עמד  התשלום   .) 

ש"ח, אך נמוך מהתעריף שנקבע    5,060מחיר הגבוה ממחיר המזומן העומד על    - ש"ח    5,100

 ש"ח.    5,160לחמישה תשלומים העומד על 

 תשלומי חסר  .ב

בעלון   הנקוב  מהתעריף  נמוכים  שהיו  שונים  מסוגים  למנויים  תשלומים  איתרה  הביקורת 

 הבריכה. שפורסם לציבור. בחלק מהמקרים התקבל הסבר ממזכירות 

מספר 

 קבלה

תשלום  סוג מנוי

 בפועל

 הערה  תעריף

 מנויי פנים 

 תשלומים; אין הסבר 5 ש"ח  2,500 ש"ח  2,300 משפחתי קיץ 50912

 תשלומים; אין הסבר 2 ש"ח  1,360 ש"ח  760 גמלאי יחיד  51494

אין הסבר; בתום תקופת הקיץ, המנויים רכשו  ש"ח  2,000 ש"ח  1,900 זוגי קיץ  50886

 ( בתוספת  54162מנוי שנתי יחיד )קבלה 

 ש"ח בלבד )ראו פירוט בסעיף הבא(  1,220

 אין הסבר  ש"ח  2,500 ש"ח  2,250 משפחתי קיץ 50769

ייתכן שבוצעה הפחתה   -תשלומים; אין הסבר  4 ש"ח  1,360 ש"ח  1,335 גמלאי יחיד  49421

ש"ח( במקום להוסיף אותו  25כניסה )של תג 

 לתשלום 

 תשלומים; אין הסבר 5 ש"ח  2,500 ש"ח  2,100 משפחתי קיץ 50808

 אין הסבר  ש"ח  1,500 ש"ח  1,400 קיץ יחיד 50546
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מספר 

 קבלה

תשלום  סוג מנוי

 בפועל

 הערה  תעריף

 מנויי חוץ 

 אין הסבר  ש"ח  4,670 ש"ח  3,970 גמלאי זוגי  50146

 תשלומים; אין הסבר 4 ש"ח  3,000 ש"ח  2,960 משפחתי קיץ 50828

 מזומן; אין הסבר  ש"ח  4,670 ש"ח  4,436 זוגי  49998

 מזומן; אין הסבר  ש"ח  4,670 ש"ח  3,440 זוגי  50058

 תשלומים; אין הסבר  10 ש"ח  4,880 ש"ח  3,110 יחיד 49847

לפי  מזומן; קבלה על מנוי זוג פנים מזומן, שולם  ש"ח  4,670 ש"ח  3,950 זוגי  50067

 תעריף זוגי פנים 

 תשלומים )המחאות(; אין הסבר 5 ש"ח  2,880 ש"ח  2,760 גמלאי יחיד  51200

 תשלומים; אין הסבר 4 ש"ח  1,700 ש"ח  800 יחיד חורף 49184

תעריף מנוי משפחתי חוץ לוועדי עובדים; לא   ש"ח  4,640 ש"ח  4,640   - 176 49882

בוצע באמצעות הארגון ולא נרשם בסעיף 

 הארגון 

תשלומים; שולם תעריף מנוי קיץ משפחתי  2 ש"ח  2,000 ש"ח  1,500 מנוי קיץ  - 91 51218

 יולי אוגוסט פנים 

 תשלומים; אין הסבר 3 ש"ח  4,670 ש"ח  4,580 זוגי  54960

 תשלומים; אין הסבר  10 ש"ח  2,880 ש"ח  2,800 גמלאי יחיד  49828

 תשלומים; אין הסבר 2 ש"ח  4,670 ש"ח  3,970 זוגי  52581

 תשלומים; אין הסבר 2 ש"ח  4,203 ש"ח  4,122 גמלאי זוגי  49829

 תשלומים; אין הסבר  10 ש"ח  4,392 ש"ח  4,311 גמלאי זוגי  49921

 תשלומים; נרשם בתעריף יחיד חוץ 8 ש"ח  3,260 ש"ח  2,720 יחיד סטודנט  54507

 תשלומים; אין הסבר  10 ש"ח  3,260 ש"ח  3,160 יחיד 53942

ש"ח +   2,500 ש"ח  2,625 מנוי חורף זוגי 54617

ש"ח   800

 להארכה ליחיד 

ש"ח בלבד   125המנויים תושבי קדרון שילמו 

 עבור ההארכה עד יוני לשני בני הזוג  

 שינויים במנויים  7.4

 שינוי סוג המנוי  .א

היתר, עקב שינוי סטטוס,  לעתים, מנויים עורכים שינויים בסוג המנוי במהלך תקופת המנוי, בין  

למשל יציאה לגמלאות, או כאשר הם רוצים לצרף בן משפחה למנוי. הביקורת איתרה ליקויים,  

 חלקם בעלי משמעות כספית, בביצוע שינויים אלה, כפי שעולה מהדוגמאות להלן. 

 ( 50293, 48691שינוי מנוי שנתי פנים יחיד למנוי שנתי זוגי )קבלות  ▪

, כאשר 2018לפי תעריף לאותה שנה. השינוי בוצע באפריל   2017שנת  המנוי הראשון נרכש ב

לפי    2018-2019תעריף   השלמה  לצורך  תוספת  לשלם  נדרשו  הרוכשים  בתוקף.  כבר  היה 

, אף שהמנוי מסתיים  2017ש"ח מההשלמה שנדרשה לפי תעריף    80-, הגבוה ב2018תעריף  

 .2018באוקטובר  
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 הערות  שולם  סוג מנוי

 2.10.18; תוקף 2017תעריף מנוי  ש"ח  2,670 ( 48691י )קבלה מנוי יחיד שנת

 28.10.18; תוקף 2018השלמה לתעריף  ש"ח  1,280 ( 50293תוספת למנוי זוגי מזומן )קבלה 

 2018תעריף מנוי  ש"ח  3,950 סה"כ מנוי זוגי 

 (50886, 54162שינוי מנוי פנים קיץ זוגי למנוי שנתי יחיד )קבלות   ▪

ש"ח על מנוי יחיד קיץ,    400בחינת חיובי השינוי מלמדת כי בסופו של דבר שולם סך של  

 כלומר לבן הזוג שלא המשיך למנוי שנתי.  

 הערות  שולם  סוג מנוי

 2018נרכש במאי  ש"ח  1,900 ( 50886מנוי זוגי קיץ )קבלה 

 ש"ח  2,000  - 2018תעריף מנוי 

ש"ח(    1,500השלמה ממנוי יחיד קיץ ) ש"ח  1,220 ( 54162תוספת למנוי שנתי יחיד )קבלה  

 2018בוצעה בספטמבר  -למנוי שנתי 

   2018תעריף מנוי יחיד  ש"ח  2,720 סה"כ מנוי יחיד שנתי

 ( 52185, 50224שינוי מנוי פנים שנתי יחיד למנוי שנתי זוגי )קבלות  ▪

ש"ח או    4,040ש"ח בחמישה או עשרה תשלומים במקום    3,850סה"כ שולם על מנוי זוגי  

 ש"ח, בהתאמה.   4,080

ש"ח בעשרה תשלומים. שלושה חודשים   2,820נרכש מנוי שנתי יחיד ושולם    15.4.18בתאריך  

 ש"ח בחמישה תשלומים. 1,030(, שולם על השלמה למנוי זוגי סך של  10.7.18לאחר מכן )

 הערות  שולם  נויסוג מ

 בעשרה תשלומים 15.4.18-נרכש ב ש"ח  2,820 ( 50224מנוי שנתי יחיד )קבלה 

 בחמישה תשלומים 10.7.18- בוצעה ב ש"ח  1,030 ( 52185השלמה למנוי שנתי זוגי )קבלה 

ש"ח  4,040 - 2018תעריף מנוי זוגי  ש"ח  3,850 סה"כ מנוי זוגי שנתי

לעשרה ש"ח  4,080לחמישה תשלומים או 

 תשלומים

 ( 50312,  50287מנוי חוץ גמלאי זוגי )קבלות   ▪

ושלושה ימים לאחר מכן שינו את המנוי    23.4.18המנויים רכשו מנוי גמלאי יחיד בתאריך  

ש"ח, אך תוספת התשלום חסרה    1,368למנוי גמלאי זוגי. ההפרש בין התעריפים עומד על  

ש"ח והדבר לא   660גם הוא בחסר של  ש"ח. יתרה מזאת, התשלום למנוי היחיד חויב    614

 תוקן בהשלמה.  

 הערות  שולם  סוג מנוי

 יחיד   - 10%גמלאי חוץ 

 ( 50287)קבלה 

 במזומן 23.4.18נרכש  ש"ח  2,175

 ש"ח  2,835 -תעריף גמלאי יחיד חוץ 

זוגי  - 10%השלמה לגמלאי חוץ 

 ( 50312מזומן )קבלה 

 במזומן 26.4.18-נרכש ב ש"ח  1,414

 ש"ח    4,203 -תעריף גמלאי זוגי חוץ   ש"ח  3,589 מנוי חוץ גמלאי זוגי סה"כ 

 שינוי בתקופת המנוי  .ב

איתרה   הביקורת  ואחרות.  אישיות  מסיבות  המנוי  בתקופת  שינויים  עורכים  מנויים  לעתים, 

 מספר מקרים כגון אלה, אך לא תמיד נמצא הסבר לשינוי ו/או לשינוי החיוב. 
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)קבלה   לחו"ל  נסיעה  עקב  בלבד  לחודשיים  מנוי  רכש  יחיד  שנתי  פנים  מנוי  (  50323לדוגמה, 

ש"ח. לא ברור כיצד נקבע סכום זה, שהרי הוא נמוך מהסכום הנקוב בעלון    600ושילם סך של  

ש"ח לחודש וגבוה מעלות חודשית במסגרת התחייבות    350  -לחיוב חודשי במקרה של ביטול  

  חודש בלבד. ש"ח ל  231  -שנתית 

אוגוסט, כאשר המנויים  -הביקורת איתרה שני מקרים של הארכת מנויי קיץ משפחתיים יולי

ש"ח להארכת המנוי לכל תקופת הקיץ )עד סוף חודש    750תושבי גדרות משלמים תוספת של  

התעריף   נקבע  כיצד  וכן  ההארכה  תקופת  לביקורת  ברורה  לא  המקרים  בשני  אוקטובר(. 

ריכה מסר כי המנויים החלו את תקופת המנוי בחודש יולי ולכן הופחת סכום לתוספת. מנהל הב

 ש"ח מהמנוי מחוסר שימוש במנוי בחודש יוני.  250של 

 סה"כ שולם  סכום מספר קבלה מספר מנוי

 ש"ח  2,250 ש"ח  1,500 51748 3917

 ש"ח  750 53928

 ש"ח  2,250 ש"ח  1,500 51514 3889

 ש"ח  750 53900

 

 החזרים למנויים  7.5

 פעמיים -החזר כרטיסים חד  .א

פעמי זוכו במחיר  -מנויים שהחליטו על רכישת מנוי לאחר שביקרו בבריכה באמצעות כרטיס חד

כל הכרטיסים שרכשו גם אם מספרם אינו תואם את המנוי שרכשו, כפי שעולה מהדוגמאות  

   להלן: 

 הערות  תעריף בפועל תשלום המנוי סוג

 פנים שנתי יחיד  

 ( 54984)קבלה 

  החזר על שני כרטיסיתשלומים;  10 ש"ח  2,820 ש"ח  2,720

 פעמיים -חד מבוגר

פנים קיץ משפחתי  

 ( 50620)קבלה 

תשלומים; החזר על כרטיס מבוגר  5 ש"ח  2,500 ש"ח  2,370

 פעמיים -ושני כרטיסי נוער חד

 פנים שנתי יחיד  

 ( 52844)קבלה 

 החזר על שני כרטיסיתשלומים;  3 ש"ח  2,720 ש"ח  2,620

 פעמיים  -חד מבוגר

לפי ההסבר שהתקבל ממזכירות הבריכה, הרוכשים מנוי לאחר שעשו שימוש במתקני הבריכה  

באמצעות כרטיס כניסה חד פעמי, מקבלים זיכוי במידה שהמנוי נרכש בתוך שבוע. במקרים  

על שני כרטיסי   כניסה מאחר שנכנסו פעמיים באותו  הנ"ל רוכשי המנוי היחיד קיבלו החזר 

 שבוע. 

 החזר בגין ביטול מנוי  .ב

למנויי   הבריכה  נוהלי  לפי  2018-2019לפי  השנתית  ההתחייבות  את  להפסיק  רשאי  "מנוי   ,

הוראות החוק להגנת הצרכן. הפסקת התחייבות השנתית כרוכה בתשלום דמי המנוי עד למועד  

מי הביטול יתבסס על המחיר החודשי הגבוה  הפסקת ההתחייבות, בתוספת דמי ביטול. חישוב ד

זוגי,    500ש"ח למנוי יחיד,    350שלא במסלול ההתחייבות שהינו   ש"ח למנוי    650ש"ח למנוי 

 משפחתי." 
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אמנם, לא נרשמו ביטולים רבים של מנויים, אך אותר מקרה של חיוב שגוי בגין ביטול מנוי. יש  

 ולו. לציין כי המנוי עבר תהפוכות רבות עד מועד ביט

 הערות  תעריף בפועל  שולם המנוי סוג

 פנים שנתי יחיד  

 ( 15.4.18, מיום 50224)קבלה 

 תשלומים  10 ש"ח  2,820 ש"ח  2,820

 השלמה למנוי זוגי 

 ( 10.7.18מיום  52185)קבלה 

 תשלומים; לפי תעריף זוגי   5 ש"ח  1,210 ש"ח  1,030

ש"ח, אף  4,030 -תשלומים  5

 10-בשהמנוי היחיד שולם 

 תשלומים

 החזר על שלושה חודשים  ש"ח*  -510 ש"ח  -1,150 ( 10.1.19ביטול המנוי )

ש"ח דמי ביטול,    500ש"ח פחות    4,040חודשים אילו שולם לפי התעריף הנכון    3ש"ח לחודש כפול    336לפי   * 

 ש"ח ששולמו בפועל(. 3,850ש"ח )לפי  462ולחילופין היה ההחזר צריך לעמוד על 
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 ריכוז ממצאים ומסקנות 

 מערכת הבריכה  .  1

.  לאסוף ולהצליב מידע מכמה מקורותואף נאלצה    הביקורת נתקלה בקושי רב באיסוף הנתונים 1.1

של   המדויק  מספרם  על  לעמוד  היה  ניתן  לא  המנויים,  פרטי  של  חסר  תיעוד  עקב  לדוגמה, 

 החיילים בשירות סדיר, של מספר הנפשות במנויים משפחתים וכדומה. 

מועד  קו קרי:  המנויים,  שתקופת  מאחר  ותקציביים  כספיים  היבטים  בבחינת  עלה  נוסף  שי 

בין   היא  השנתיים,  התעריפים  ל  31קביעת  החשבונאית  באפריל  1- במארס  התקופה  ואילו   ,

במועצה היא שנה קלנדרית. בשל כך היה קושי להשוות בין נתונים משני המקורות, בפרט כאשר 

 וצע במספר תשלומים העוברים בין התקופות. מדובר בתשלום על מנוי המב 

  ו א  שגוירישום  מקרים של  עיון בנתונים ובמסמכים שהתקבלו ממזכירות הבריכה מעלה חשש ל 1.2

בבקרות. במקביל נמצא כי המערכת מאפשרת רישום שגוי,    , ולאור זאת, גם לליקוייםלא מדויק

 לדוגמה רישום סכום שונה מהתעריף בסעיף ההכנסות. 

נבע    .חריגים העלתה תהיות באשר למהימנות הנתוניםהצפת   1.3 לגבי מהימנות הנתונים  הספק 

עיקריות סיבות  כפולים  :מכמה  חלקם  מאוד,  מרובים  הכנסות  דוחות  ;  סעיפי  להפיק  קושי 

היעדר תיעוד של פעולות שונות  ;  לפי תקופה  פעמיים-מפורטים לגבי מכירת כרטיסי כניסה חד

 .EPR-שונות בהזנת נתונים ב ום קטגוריות ריש ;שבוצעו בגבייה

הואכן,   התעורר  הביקורת,  הנתונים.בעקבות  לטיוב  הבריכה  במערכת  בטיפול  חברת    צורך 

המחשוב המתחזקת את המערכת בדקה אותה ותיקנה את הדרוש תיקון. עם זאת, לא ניתן היה  

 להשלים את טיוב הנתונים רטרואקטיבית. 

שהופק ממערכת  בין דוח הכנסות    ש"ח  180,000- כ  בסך כולל שלפערים  בסופו של דבר, אותרו  

. בדיקת הביקורת מגלה כי פערים אלה נובעים  EPRהכנסות שהופקו ממערכת    לדוחות הבריכה  

 י הפנים והחוץ. יבעיקר משונות ברישום מנו 

,  לשימוש במערכת הממוחשבת של הבריכה  ת הבריכה ניתנת הרשאה רחבהֹומזכיר כל  נמצא כי ל 1.4

קיימים, קביעת    סעיפים שינוי  או    סעיפי הכנסות חדשים  בצע הפעולה, הקמת משם    לרבות שינוי

 . סיווג בכרטיס המנוי תשלום שונה מהתעריף הקבוע בסעיף ההכנסה ושינוי 

בד בבד נמצא כי למנהל הבריכה ניתן מרחב שיקול דעת בהיבטים שונים: רכישת מנוי שלא  

ם בקופת הבריכה, הארכת מנוי חורף,  באופן שנקבע, כדוגמת רכישת מנוי בתעריף ועד עובדי

 הסדר עם קבוצת יבנה, תוספת נלווה ועוד. 

  EPRיה  יהתשלום כיום מתבצע אינטרנטית באמצעות מערכת הגבתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

ובה נקבעה רשימה סגורה ומצומצמת של סוגי חיוב )ותעריפים(. המערכת מאפשרת תשלום אך ורק  

על פי רשימה זו ולא ניתן לסטות ממנה ואין שיקול דעת לעובדים. הניהול הכספי והמעקב מתבצעים  

 " .EPRבמערכת 

 ניהול ותפעול הבריכה  . 2

הקיץ, איננה מספקת.    ותון בשבתנרשמת תנועת נכנסים ערה, כג  ן בקרת הכניסה בתקופות בה  2.1

העומס  המזכירה   ובשל  רבים,  כרטיסים  במכירת  וסוג  עוסקת  שמספר  לוודא  יכולה  איננה 



28 
 

ת אין גורם נוסף המבצע בקר. יש לציין כי  הנכנסים תואם את פרטי המנוי על פי תג הכניסה

 .  נכנסים

אי 2.2 של  מקרים  אותרו  ועוד,  הכניסה  -זאת  תגי  למספר  שנרכש  המנוי  סוג  בין  התאמה 

לתחומי   להיכנס  כדי  עודפים  בתגים  ראוי  לא  לשימוש  שסופקו/נרכשו, ממצא המעורר חשש 

 הבריכה, בעיקר בשעות העומס, כאמור לעיל.  

 ניהול המנויים  . 3

בסוג 3.1 הן  במנויים,  שינויים  לבצע  למזכירות  מאפשרת  שינוי    -המנוי    המערכת  סטטוס,  שינוי 

במנוי   הנכללות  הנפשות  יולי  - מספר  ממנוי  למשל  המנוי,  בתקופת  קיץ.  -והן  למנוי  אוגוסט 

נמצאו    ,אפשרות רחבה זו גורמת לקשיים בחישוב הסכום לתשלום או בקביעת התעריף. וכך 

 סכומים שלא ברור כיצד נקבעו וכן תשלומים חריגים. 

מבחינת  .  5%-נרשמה ירידה כוללת של כ  2019לבין הכנסות    2018  בהשוואה בין ההכנסות לשנת 3.2

ירידה   לעומת  גדרות  תושבי  של  הקיץ  מנויי  במספר  חדה  עלייה  עולה  הפנימיים  השינויים 

 . במספר מנויי החוץוירידה  במרבית סוגי המנויים השנתיים

י קיץ ולמנויי  למנוי  תשלומים,  2-4-נמצאו ליקויים בקביעת תעריפי המנויים: תעריף מזומן ל 3.3

 חורף; הנחות לא מוסברות שניתנו לרוכשי מנויים; וקביעת תעריף מנוי פנים לתושבי בנייה.  

 ניהול כספי הבריכה  . 4

פעמיים נמכרים בקופת הבריכה במזומן בלבד. בדיקת הביקורת העלתה  -כרטיסי הכניסה החד  4.1

הכרטיסים שנמכרו,    כמות לא מבוצעת כל בקרה על הסכומים ו/או על מחירי הכרטיסים וכי  

 גם אם לכאורה הם לא תקינים, כגון סכומים לא עגולים. 

אבטחה בידי מנהל או עובד הבריכה,  כל  ללא  להפקדה במועצה  הכסף מועבר ידנית  נוסף על כך,  

 .שקליםגם כאשר מדובר בסכומים גדולים של עשרות אלפי 

  כרטיס האשראי. רוכשים את המנוי באמצעות  , לרבות מנויי קיץ,  הרוב המכריע של המנויים 4.2

ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים חמורים באבטחת המידע ושמירה על הפרטיות: הכנת  

מספר כרטיס אשראי    בקופת הבריכה ובמסגרת עסקה טלפונית, הכוללת  קבלה זמנית לחיוב 

לפח האשפה, בלא שנגרסו  ת הזמניות  ; השלכת הקבלו ומספר תעודת זהות  הכרטיס  מלא, תוקף 

למזכירת ראש   עם כל פרטי האשראי  ; העברת הקבלותחסוייםהפרטים  ה או שהושמטו מהם  

העתק  ; אפשרות להפיק ממערכת הבריכה  ידני וללא כל אבטחהבאופן    המועצה לביצוע החיוב

 מהקבלה המקורית, על כל הפרטים החסויים. 

י הבריכה באמצעות כרטיס כניסה חד פעמי, מקבלים  הרוכשים מנוי לאחר שעשו שימוש במתקנ  4.3

מספר מקרים  במידה שהמנוי נרכש בתוך שבוע. בחינת ההחזרים העלתה  על הכרטיסים  זיכוי  

 . שהמנוי קיבל זיכוי על יותר מכרטיס כניסה אחד, אם נרכשו בשבוע שקדם לרכישת המנוי

ים, בין אם ביתר ובין אם בחסר.  ניתוח חריגים בגיליונות נתונים מעלה מקרים של חיובים שגוי 4.4

במרבית   אולם,  הנדרש,  התשלום  של  שגוי  בחישוב  או  המנוי  סטטוס  בשינויי  מדובר  פעמים 

 המקרים לא ניתן הסבר מספק.
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 המלצות 

יש לכתוב נוהל עבודה למזכירות הבריכה אשר יתייחס באופן מיוחד לניהול הכספים ולניהול   .1

הפרטיות. יש לקבוע במסגרת הנוהל את הבקרות    המנויים, לרבות אבטחת מידע ושמירה על 

 הנדרשות ואת הגורמים האחראיים על בקרות אלה.

מנהל הבריכה החדש לגבש נוהל מפורט לעבודת מזכירות    הנחה אתגזבר ומזכיר המועצה   ✓

 הבריכה. 

חשוב מאוד לבחון את המערכת הממוחשבת של הבריכה ולשקול לשדרג אותה או להחליפה   .2

 המאפשרת הפקת דוחות מסוגים שונים וקבלת נתונים בפילוחים שונים. במערכת 

ביצוע   לאפשר  אין  פנים,  כל  על  במערכת.  המשתמשים  הרשאות  את  לבחון  יש  זו  במסגרת 

שינויים על פי שיקול דעת או על פי חישוב עצמאי, אלא שיש למחשב את כל האפשרויות תוך  

 ביצוע תחשיב אוטומטי. 

נקבעה רשימה    . לצורך כך EPRיה  י נטרנטית באמצעות מערכת הגבהתשלום כיום מתבצע אי  ✓

 ללא אפשרות לשיקול דעת.  סגורה ומצומצמת של סוגי חיוב ותעריפים

נוסף על כך, יש לסקור את כרטיסי המנוי ולוודא כי מופיעים בהם כל הפרטים, לרבות תמונות  

המנויים. יש לוודא גם התאמה לתגי הכניסה, הן מבחינת התאמתם למנוי והן  מעודכנות של כל  

 מבחינת מספר הנפשות הכלולות בהם.  

לקל  .3 ישמש  אשר  אשראי,  מסוף  הבריכה  בקופת  להקים  ממליצה  של  הביקורת  ישירה  יטה 

 . עסקאות אשראי. באופן שכזה יתייתר הצורך באבטחת מידע כגון פרטי האשראי

 .   EPRיה יהתשלום כיום מתבצע אינטרנטית באמצעות מערכת הגב ✓

פעמיים שלא במזומן, כדוגמת הזמנת כרטיסים  -רכישת כרטיסים חד למומלץ לבחון אפשרויות   .4

וקבלת ברקוד לכניסה בטלפון הניידלהופעות יהיה למנוע ,  ניתן  כך  ידנית שלהעבר   .  כספי    ה 

 מזומן לבניין המועצה לביצוע הפקדה. 

להציב מסך נוסף על שולחן  להגברת הבקרה בכניסה, בעיקר בסופי שבוע בחודשי הקיץ, מומלץ   .5

עבודת המזכירות    , בלא שתופרע המזכירות, שיציג את תמונות הנכנסים ואת פרטי המנוי שלהם

 בשעות העומס.  

 מסך נוסף להצגת תמונות הנכנסים. נרכש  ✓

 עמדת המזכירות תתוגבר בשעות העומס בשבתות הקיץ בעובד נוסף.  ✓
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ביצוע תשלומי בריכה באמצעות אתר    הסדרת : "אנחנו במהלך  המועצה   וגזבר   מזכיר   עדכון מאת 

האינטרנט ולבטל ככל הניתן אפשרות לביצוע תשלומים בבריכה עצמה. ניתן יהיה לצרף מסמכים  

)למשל ספח ת"ז לתושב פנים( מתוך רשימת תעריפים   נדרשים לצורך קביעת התעריף הרלוונטי 

הניתן. מבררים   ומצומצמת ככל  ל   את סגורה  רצוי  אופן העברת המידע במהירות  עובדי הבריכה, 

באמצעות ממשק לתוכנת הבריכה. הדבר ימנע טעויות, בעיות אבטחה, שינויים בתעריפים ושיקול  

דעת שאינו מאושר, ובו זמנית ישחרר את העובדים לבקרה ופיקוח על הכניסה. יש לציין כי בימים  

בחר יונחה להסדיר  ה, ולכשיי י אלו מסתיים תהליך מיון שהתבצע לבחירת עובד לניהול בריכת השחי 

 שם את ההמלצות על הצד הטוב ביותר."  י את כל הנדרש בכדי לתקן את הליקויים ולי 
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 גדרות   האזורית   במועצה   רווחה   שירותי 

 מבוא 

מהווה את הבסיס הממלכתי להגשת שירותי הרווחה האישיים    ,1958- חוק שירותי הסעד, תשי"ח

   בישראל.

מופקד על ביצוע הוראות    (הרווחה  משרדוהשירותים החברתיים )להלן:  משרד העבודה, הרווחה  

החוק. בפועל, מפקיד המשרד בידי הרשויות המקומיות את סמכויות הביצוע של שירותי הרווחה  

 הממלכתיים בתחומן.  

, כאשר  75%- בשיעור של כ תקצב את פעילות הרשויות המקומיות בתחום הרווחהמשרד הרווחה מ

 .  מכספי הרשויות המקומיותבדרך כלל היתרה ממומנת 

מוסדרת    ,כמו כן.  הפעילות בתחום השירותים החברתיים מוסדרת באמצעות חוקים ותקנות שונים

)להלן:   עבודה סוציאלית  זו באמצעות תקנון  הנחיות לרשויות מקומיות  תע"ספעילות  ( המהווה 

 בתחום הרווחה.  םולמוסדות המעניקים שירותים למטופלי

על יישומו של    ת אחראי  (מחלקהלשירותים חברתיים )להלן:    המחלקה במועצה האזורית גדרות,  

נמנים קשישים, ילדים ונוער במצוקה, בעלי צרכים    רווחהי  בין האוכלוסיות המקבלות שירות  .החוק

 מיוחדים ובני משפחותיהם, בעלי מוגבלויות ובני משפחותיהם, עולים חדשים ועוד.   

הביקורת הנוכחית נועדה לבחון היבטים שונים בהתנהלות מחלקת הרווחה במועצה ובמרכז היום  

 (. יום מרכזלקשיש גדרות )להלן: 

 עבודת הביקורת  

נאותות   .1 את  לבחון  הנה  הביקורת  עובדימטרת  בגין  ההכנסות  ואת    הרווחה  מחלקת  מיצוי 

בדיקת  נאותות תהליכים שונים במחלקה, ובפרט את הבקרות הנהוגות בהם. כמו כן, נערכה  

( כפי שהיא באה לידי ביטוי בהפעלת  עמותה פעילות עמותת מרכז יום גדרות )להלן:    עומק של

 ום.  מרכז הי

א)ג( לפקודת העיריות ולסעיף  170הביקורת בוצעה על פי דרישת ראש המועצה בהתאם לסעיף   .2

 ה)א( לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[. 13

הביקורת במרכז היום נערכה במסגרת הסמכות שניתנה בחוק למבקר הרשות המקומית לערוך  

ומעלה, לרבות כספי   10%של  ביקורת על עמותות שהרשות משתתפת בתקציבן השנתי בשיעור 

בעתיד   הצפויה  ובהרחבתו  המבנה  בהקמת  השתתפות  שנה,  מדי  לעמותה  המועברים  תמיכה 

המבנה   תחזוקת  של  שונות  בהוצאות  והשתתפות  תמורה  ללא  במבנה  שימוש  רשות  הקרוב, 

 והפעלת המרכז. 

 הביקורת בוצעה במספר מישורים:עבודת  .3

 ותיה; שיחות וקבלת מידע ממנהלת המחלקה ועובד ▪

 סקירת נתוני השכר של עובדות המחלקה והדיווח בגינו;  ▪

 סקירת תיעוד ונתונים לגבי תהליך קבלת לקוחות חדשים ומעקב וטיפול בלקוחות ותיקים;  ▪
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 סיור במרכז היום לקשיש;  ▪

 ו וכן עם יו"ר העמותה והגזברית.  מנהלת מרכז היום לקשיש ועובדי וקבלת מידע מ שיחות   ▪

שהופקו    של המרכז  עיון במסמכים  עיון בפרוטוקולי ועדת ההיגוי של מרכז היום לקשיש; ▪

 ותקצוב התחשבנות. כוח אדם ממערכות משרד הרווחה, ובכללם, דוחות שכר, מצבת 

 2020-2019השנים תקופת הביקורת:  .4

 הדוח ערוך בשני חלקים:  .5

 מחלקת הרווחה  .א

 קשיש מרכז היום ל .ב

הקורונה   משבר  בתקופת  להתנהלות  התייחסות  מובאת  מהחלקים  אחד  שנת    -בכל  במהלך 

2020 . 

הערה: לשם שמירת צנעת הפרט וחסיון הנתונים האישיים סומנו העובדות והמטופלים באותיות 

 אקראיות.

   נורמטיבי   בסיס 

 : בתחום המבוקר המועצההחוקים, התקנות וההוראות, החלים על פעילותה של 

 1958- חוק שירותי הסעד, תשי"ח ▪

 תקנון העבודה הסוציאלית )תע"ס(  ▪
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 חברתיים   לשירותים  המחלקה   - '  א   חלק 

 רקע 

 מבנה ארגוני  . 1

, תחום הרווחה ינוהל על ידי מחלקה לשירותים חברתיים, שתפעל במתכונת של  על פי התע"ס

 צוותים, ולא יופעלו בה מדורים, פרט למדור לזקן.   

בשנת    1.20תע"ס   שפורסם  חברתיים"  לשירותים  המחלקה  ומבנה  פעולה  "עקרונות  בנושא 

"יש להתאים את ראשית,    , קובע את המבנה הארגוני הנדרש למחלקה לשירותים חברתיים.1992

 . (ב3סעיף ) המבנה הארגוני של המחלקה לאמור בהוראה זו"

ו  80%"יש לשמור על יחס עובדים של  בתע"ס קובעת כי    2לפרק    4הוראה   עובדי    20%-עובדי טיפול 

לכן אין להמיר משרות שהדרישות שלהן הן עו"ס למשרות אחרות. אין להמיר משרות  , ומינהל"

 י מועדונים( למשרות מינהל.  של עובדים מסייעים )מרכז 

 תקציב שירותי הרווחה  .2

  25%המקומיות ) הרשויותבין ו  מימון(   75%)  משרד הרווחהבין  מימון שירותי הרווחה מתחלק  

 .  (מימון עצמי

אשר עסק ב"מימון שירותי  דוח    לוועדה לזכויות הילדהגיש  מרכז המחקר והמידע של הכנסת  

עולה כי    (. מן הדוח2017דצמבר  )  התואם )מצ'ינג("  רווחה ברשויות המקומיות בשיטת המימון

  78%היה תקציב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות...  2015"לפי נתוני משרד הרווחה בשנת 

  דוח ה. בדיקה שעשו עורכי  במימון הרשויות המקומיות"  22%-מהם במימון משרד הרווחה ו

לפיה שיעור המימון העצמי של שירותי הרווחה    ,העלתה תמונה שונה  בהתאם לנתוני הלמ"ס 

 בממוצע.    30%-על ידי הרשויות המקומיות עמד על כ

 איוש תקנים  .3

מקצה    ,כאמור הרווחה  משמעותה    למועצהמשרד  התקן  הקצאת  שנה.  כל  ייעודיים  תקנים 

ד בשיעור  בשכר העוב  תאייש את התקן היא תהיה זכאית להשתתפות המשרד  המועצהשבאם  

 .  75%של 

לתקצוב השתתפותה    המועצהנדרש אישור    ,תקן ייעודיללאחר אישור משרד הרווחה    ,יצוין כי

של   בשיעור  התקן  כי  25%במימון  יצוין  עוד  התפקיד.  איוש  לטובת  מכרז  נדרש  מכן  לאחר   .

לעתים מקצה משרד הרווחה תקנים ייעודים בהתאם למדיניות המשרד ולאו דווקא בהתאם 

 ם בשטח. לצרכי

 במועצה אזורית גדרות   המחלקה לשירותים חברתיים  .4

פועלת לשיפור איכות החיים ורווחת הפרט והמשפחה בקהילה, בשיתוף עם  ת הרווחה  מחלק

במישור הפרטני, קבוצתי וקהילתי. המחלקה מסייעת    -  בעבודה מערכתית  ,גורמים מקצועיים

ופרטים בכל קבוצות הגיל, לרבות אזרחים ותיקים, לאנשים עם מוגבלות או בעלי    למשפחות 

 צרכים מיוחדים ולאוכלוסיות בסיכון. 
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בכ מטפלות  במחלקה  סוציאליות  עובדות  רווחה  170- שלוש  מ  .תיקי  ניכר  אלה  ם  תיקיחלק 

   - קנה  תיקים ובעיות הנובעות מזי  4  -תיקים, תשושי נפש    52  -מתייחס לקשישים )סיעודיים  

תיקים, בעיות הנובעות ממומים ומגבלות   13  -תיקים( ולבעלי צרכים מיוחדים )פיגור שכלי  31

 תיקים(.  11 - תיקים, ואוטיזם  6 -

 חלוקת התיקים בין שלוש עובדות סוציאליות היא כדלקמן:

 תיקים  87 -'  א עובדת ▪

 תיקים  35 -'  ג עובדת ▪

 תיקים  48 -' ה עובדת ▪

מצם מצבי סיכון של ילדים  "נתיבים להורות", תכנית שמטרתה לצהמחלקה מפעילה גם את  

 . תפקוד ההוריהשיפור  ו  משפחהטיפול ושיקום היחסים באו מניעתם באמצעות 

לתת    ואשר נועדבנוסף, מספקת המחלקה ליווי והכוונה לצוותי חירום וחוסן יישובי )צח"י(,  

הגשת הסיוע המיידי ביישוב תוך  מענה קהילתי במצבי משבר וחירום ולנהל בצורה מיטבית את  

 .הפעלת גורמי סיוע פנימיים וחיצוניים
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 ממצאים 

 ארגוני   מבנה  . 1

במועצה אזורית גדרות אמונה מחלקת שירותים חברתיים על הפיקוח והבקרה אחר השירותים  

 . ביישובי המועצהלתושבים המתגוררים הניתנים 

 : של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית להלן תרשים המבנה הארגוני

 

מעובדי המחלקה בהתאם לנדרש על    83%המחלקה מעסיקה חמש עובדות סוציאליות המהוות  

 פי הוראות התע"ס.  

 תקציב המועצה האזורית  . 2

בחלוקה לפי הוצאות  המועצה  סעיפי התקציב של מחלקת הרווחה מתוך תקציב    פירוט להלן  

 :2020-2019והכנסות לשנים 

 הסעיף התקציבי 
 2019 תקציב

 )אלש"ח( 

 2020  תקציב

 )אלש"ח( 

ת
סו

כנ
ה

 

 2,356 2,063 תקבולים ממשרד הרווחה

 62 29 עצמיות הכנסות

 2,418 2,092 סה"כ הכנסות

ת 
או

וצ
ה

 

 800 776 שכר עובדי רווחה 

 2,644 2,215 פעולות רווחה 

 3,444 2,991 סה"כ הוצאות 

 - 1,026 - 899 הפרש 

 30% 30% המועצה  מימון  אחוז

 

 . 2020הביקורת לא בחנה את התחשבנות המשרד בפועל בשנת יצוין כי  

מההוצאות בגין רווחה, הרי    25%כפי שעולה מנתוני הלוח לעיל, אף שהמועצה אמורה לממן רק  

 מהן.   30%שבפועל היא מממנת  

כ  של  עלייה  חלה  כי  מהלוח  עולה  השנים    15%-עוד  בין  המחלקה   :  2020-2019בתקציב 

אלש"ח בהוצאות. בהתייחסותה לטיוטת הביקורת ציינה מנהלת    533- אלש"ח בהכנסות ו  326

מנהלת המחלקה  
(ס"עו)

עובדת מינהל  
וזכאות

י"ס צח"עו ס"עו3



36 
 

של תקציבי המחלקה, לדוגמה, סל יתד    מאוד  גבוה  במיצוי התאפיינה    2020הרווחה כי "שנת  

גמיש, ניצולי שואה, אזרחים ותיקים. כמו כן, התקבלו כספים ממשרד הרווחה בעבור תכניות  

ילה(.  הש"ח )עם הפנים לק  75,000"כ שנתי  סה   - לצורך מימון טיפולים    - כגון: המרת מכסות  

)סיוע למשפחות, רכישת מחשבים  -התקבלו כספים חד  פעמיים לסיוע במסגרת סיוע קורונה 

לעובדים(, התקבלו תגבורים של סעיפים תקציביים בהתאם לדרישת מנהלת מחלקה לצרכים  

בגובה  -תגבור חד  -שעלו. לדוגמה, סעיף של בטיחות בסיסית   "ח לצורך מתן  ש  15,000פעמי 

 אישור בטיחות למבנה נתיבים להורות." ]ההדגשות במקור[

 תקנים איוש   . 3

הביקורת בדקה האם המועצה מאיישת באופן מלא את התקנים המוקצים לה על ידי משרד  

 הרווחה. 

מספר התקנים אשר  נמצאה התאמה מלאה בין    2020וספטמבר    2019חודשים דצמבר  בבדיקת ה 

 : למועצה על ידי משרד הרווחה לבין איושםהוקצו  

 תקנים מאוישים  תקני רווחה ייעודיים  חודש שנה 

 2.44 2.44 דצמבר 2019

 2.44 2.44 ספטמבר  2020

 להלן פירוט מצבת העובדים והיקפי המשרה לפי הדיווח למשרד הרווחה: 

 09/2020 12/2019 העובדת 

 69% 69% עובדת ב' 

 50% 50% עובדת א'* 

 25% 25% עובדת ד' 

 50% 50% עובדת ג'**

 18% 18% עובדת ו'

 50%  עובדת ה'***

  50% עובדת ז' 

 עקב משבר הקורונה )"רכז מענים"(.  2021בתקציב מיוחד עד סוף    75%-הוגדל היקף משרתה ל  2020מדצמבר   * 

 לטובת "נתיבים להורות". 50%כאשר הוגדל היקף המשרה שלה למשרה מלאה,   2018מספטמבר  **

עקב משבר הקורונה    2021הוגדל היקף המשרה שלה למשרה מלאה בתקציב מיוחד עד סוף    2020בדצמבר   ***

 )"רכז מתנדבים"(. 

דוח שכר    9/2020על פי דוח שכר עובדים לחודש   לא נמצאו עובדים    12/2019מן המשרד וכן 

בוצע לא  כי  יצוין  של המועצה.  נתוני  במימון מלא  או  העובדים  נוכחות  מול  בדיקה מלאה  ה 

 משאבי אנוש של העובדים מול דוחות המשרד. 

 שכר עובדות המחלקה  . 4

הביקורת ערכה בדיקה מעמיקה של שכרן של כלל עובדות המחלקה, בהתאם להנחיות משרד 

 הרווחה. 
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 הרווחה   למשרד   דיווח  4.1

האם כל העובדים שקיבלו שכר    2020וספטמבר    2019הביקורת בדקה בגין החודשים דצמבר  

בדיקת   את  המפרטת  טבלה  להלן  החזרים.  קבלת  לצורך  הרווחה  למשרד  דווחו  מהמועצה 

 הביקורת: 

 
12/2019 09/2020 

 "ז ת

 העובד שם
 שכר משרד מועצה שכר  שכר משרד מועצה שכר 

 ✓ ✓ ✓ ✓ עובדת ב' 

 ✓ ✓ ✓ ✓ עובדת א' 

 ✓ ✓ ✓ ✓ עובדת ד' 

 ✓ ✓ ✓ ✓ עובדת ג'*

  ✓  ✓ עובדת ו'**

 ✓ ✓   עובדת ה'

   ✓ ✓ עובדת ז' 

זה ממומן דרך   *  העובדת מועסקת במשרה מלאה, מחציתה לטובת "נתיבים להורות", כאשר השכר בתחום 

 ( מתוך התקציב השנתי שמתקבל לתכנית.75%משרד הרווחה )

   . ושכרה משולם מתקציב פעולה שנתי י" צח לטובת   משרה  בחלקיות מועסקת העובדת   **

 

למשרד  מדווחת  איננה  אחת  עובדת  הרווחה.  למשרד  נאות  דיווח  על  מלמדים  הממצאים 

הרווחה ומקבלת שכר מהמועצה. מנהלת הרווחה מסרה שמשכורתה משולמת מתקציב פעולה  

 כנדרש.   25%שנתי של צח"י והמועצה משלימה  

 מעונות תוספת   4.2

מספר   הוראה  במימו  1.2לפי  הממשלה  "השתתפות  בנושא  המחלקות  לתע"ס,  עובדי  שכר  ן 

עובד/ת   לכל  לחודש  "סכום  המשרד  ישלם  המקומיות",  ברשויות  חברתיים  לשירותים 

גיל   עד  לילד  )אב/אם  המקומית  ברשות  עו"ס  של  משרה  לכל  12המאייש/ת  לחודש  סכום   .)

. הסכומים מעודכנים אוטומטית לפי הסכמי השכר  5עובד/ת אחר/ת שהנו אב/אם לילד עד גיל  

 לתשלום זה במידה ובת זוגו אינה מקבלת התשלום(". )עובד זכאי  

עד  , בעד הילד השני  ש"ח  313ישולמו    5עד גיל  , בעד ילד ראשון  2017לפי התע"ס, נכון לינואר  

 , כנגזרת מאחוז המשרה.  ש"ח 36.98 -  12-5ועבור ילד בגיל   ש"ח 210 -  5גיל 

בדקה   העובדות  הביקורת  בשכר  התשלום  נאותות  מעונות  את  ההחזר    מהמועצהבגין  ואת 

לנתוני השכר של  ,  הרווחה  שרדממ פירוט    .2020ויולי    2019דצמבר    יםחודשהבהתאם  להלן 

 :והסכומים ששולמו על ידי המועצה ועל ידי המשרדתוספת מעונות  העובדות המקבלות
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12/2019 07/2020  

 העובדת 

החזר מהמשרד  

 )ש"ח( 

תשלום בשכר 

 )ש"ח( 

החזר מהמשרד  

 )ש"ח( 

תשלום בשכר 

 הערות  )ש"ח( 

 ( 1) 212 18 212 18 עובדת א' 

 ( 2) 317 78 315 78 עובדת ד' 

 ( 3) 315 174 315 174 עובדת ג'

 ( 4) 157 156   עובדת ה'

 :ללוח הערות

  עבר ביותר  הצעיר שילדה מאחר, בגין תוספת מעונות בשכר תשלוםלא קיבלה כל   2020 מספטמבר (1)

 , התקבל החזר ממשרד הרווחה. זאת עם. על אף זכאותה ,5 גיל את

 . שכר ממחלקתבשכר  ששולםהתקבל הסבר לסכום  לא

רשות מקומית. לפי חשבת השכר,   כעובדתמעונות    תוספת   מקבלת   ,פי התע"ס  עלשאיננה זכאית    אף (2)

כלומר    25%משייכת    היא רווחה.  במחלקת  לעבודתה  "ח ש  79.25  של  סך  מקבלת   היאמהסכום 

 לחודש על חשבון הרווחה. 

כן  להורות"נתיבים  במשרתה    במחציתמועסקת    העובדת (3) על    לפי   מעונות  תוספת  מקבלת  היא". 

 .  לרווחה  משויכת מחציתה כאשרמשרה מלאה כעובדת רשות מקומית, 

 העדכניים השכר להסכמי בהתאם, זו  תוספת במסגרת"ח ש 179.55 של סך קיבלה 2020 בספטמבר (4)

 .עת לאותה

הנתונים לעיל מלמדים על פערים בין הסכום המתקבל ממשרד הרווחה לבין הסכום המשולם  

לא קיבלו את מלוא התוספת המגיעה להן מאחר שהמועצה   בשכר בגין תוספת מעונות. עובדות

מפסיקה לשלם את    5, ולמעשה אחרי גיל  5-12איננה משלמת את התוספת עבור ילדים גילאי  

 התוספת. 

המועצה משלמת שכר לפי הכללים והנחיות האוגדן. ההשוואה  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

המציאות מחויבת  אינה  מהמשרד  בהרבה  ולראיה    ,למתקבל  גבוהים  במועצה  תשלום  רכיבי 

בשנה    58%בלבד בגין שכר העו"ס )  62%-מהמתקבל מהמשרד והגורמים ליחס השתתפות של כ

 " קודמת(!

 שעות נוספות  4.3

המשרד מעביר תשלום חודשי גלובאלי בגין שעות נוספות עבור    ,1.2  התע"ס ת  בהתאם להורא

כל אחד מהעובדים הסוציאליים, ללא צורך בדיווח המחלקה למשרד על ביצוע השעות הנוספות  

משלמת עבור שעות    שהמועצהלחלקיות המשרה של העובד. במידה    מותאם. התעריף  בפועל

 בלבד.   המועצהבהפרש תישא  -נוספות מעבר לאלו שקבע המשרד 

לפי נושאים שנקבעו    רוט סכומים מרביים, גלובלייםיפלתע"ס מובא "   1.2ג' להוראה    בנספח

". לפי האמור במסמך, יעביר  2017בתע"ס כפי שהם בתוקף למשך כל שנת התקציב    2.1בהוראה  

אזוריתש"ח    975המשרד   במועצה  עו"ס  של  מלאה  משרה  המאייש  לעובד   בסה"כ  ,  לחודש 

 .בחודששעות נוספות  15

(  75%עיון בדוח שכר העובדים בשנות הבדיקה מלמד כי המשרד העביר את חלקו בהשתתפות )

שלהן.   המשרה  להיקף  בהתאם  הסוציאליות,  העובדות  לכל  הנוספות  השעות  עבור  בתשלום 

   המועצה מצדה לא שילמה מעולם לעובדות את המגיע להן בגין שעות נוספות אלה.



39 
 

המועצה:   ומזכיר  גזבר  האוגדן.  "...תגובת  והנחיות  הכללים  לפי  שכר  משלמת  המועצה 

נ גלובאליות הינה בניגוד  "תשלום ש...  ההשוואה למתקבל מהמשרד אינה מחויבת המציאות

 .." להוראות משרד האוצר.

וב  השוררת בנושא, משרד הרווחה יוציא בקרהבהירות  -הביקורת מבקשת לעדכן כי עקב אי 

במשרד הרווחה מסרה    מרכזת כ"א במחלקות לשירותים חברתייםהנחיות ברורות.  (  2022)שנת  

ביצוע השעות יהיה על פי שיקול דעתה  "ס.  שעות נוספות לכל משרת עו   15לכל רשות יוקצו  כי  

 . והן ישולמו על פי ביצוע די של מנהלת המחלקה הבלע

 שעות כוננות  4.4

 "ס, ביצוע שעות כוננות הוא חלק מתפקידם של פקידי סעד.  התעלפי 

משרד הרווחה משתתף בהוצאות העירייה בגין עלויות שעות כוננות וקריאות פתע, בהתאם  

עבודה,  הרשותלדיווחי   שעות  לשמונה  שקולה  אחת  כוננות  הרווחה,  משרד  הנחיות  לפי   .

 (.  66%שעה לכל שעת כוננות ) 2/3לפי ערך של    ומשולמת

 ן: בהוצאות הכוננות תהא כדלקמ  השתתפותוקבע כי   הרווחהמשרד  

עד ארבע    -, חוק הגנה על חוסים, טיפול בבעלי מוגבלות שכלית(  דיןפקידי סעד )חוק סדרי   ▪

 שעות חודשיות.   32כוננויות לחודש, ובסך הכול עד 

ובסך    12עד    -  1960-)טיפול והשגחה(, תש"ך חוק הנוער    לפיפקידי סעד   ▪ כוננויות בחודש, 

 שעות חודשיות.   96ל עד והכ

 .  הרשותעוד נקבע שהסכום בגין שעות אלה יועבר רק על סמך דיווח פרטני של 

בגין    בדקההביקורת   שכר  תוספת  שמקבלים  עובדים  קיימים  כוננותהאם    מהמועצה   שעות 

נבדק עוד  סעד.  פקידי  לסכומים    ואינם  משלמת  שהמועצה  הסכומים  בין  הפרש  קיים  האם 

הכוננות שעות  בגין  הרווחה  ממשרד  נערכה    המתקבלים  הבדיקה  הסעד.  פקידי  בהתאם  של 

 . להלן ממצאי הביקורת:2020וספטמבר   2019דצמבר  יםחודשה לנתוני השכר של 

     12/2019 09/2020 

 עובדת 

מהמשרד   החזר

 )ש"ח( 

בשכר  תשלום

 )ש"ח( 

מהמשרד   החזר

 )ש"ח( 

בשכר  תשלום

 )ש"ח( 

 1,170 979 1,145 965 עובדת א' 

 4,069 2,875 4,063 2,753 עובדת ב' 

 1,109 898 1,085 898 עובדת ג'

   6,772   4,752   6,707   4,616 "כסה

   2,020   2,091 הפרש 

 

בתע"ס לקבוע  בהתאם  הכוננות  תוספת  את  משלמת  המועצה  כי  נמצא  הביקורת  .  מבדיקת 

פי חוק ורק לאחר שמתקבל אישור משרד   חשבת השכר מסרה כי התוספת משולמת רק על 

 הרווחה )לפי הדיווח שמועבר אליו(.  

עוד נמצא כי המועצה אינה מקבלת את מלוא התשלום עבור שעות הכוננות של פקידי הסעד.  

 וננות  לפי ההסבר של חשבת השכר, הפער נובע מהעובדה שמשרד הרווחה מגביל את שכר הכ
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שנות ותק, ואילו יש עובדות בעלות ותק יותר גבוה, ולכן נדרש לשלם את שכרן בהתאם.   19-ל

 מערך השעה. 66%על כל פנים משולם על פי האמור בתע"ס 

 שירותי רווחה  .5

תיקים. בין   44נפתחו  2019-2020. בשנים 13מטופלים  361-כאמור, עובדות הרווחה מטפלות בכ

 מושמים במסגרות חוץ ביתיות.  39מטופלי הרווחה נמנים 

 מספר  מטופלים*  מאפיין טיפול 

 64 תשוש

 14 תשוש נפש 

 12 ניצול שואה 

 12 לקות למידה

 13 רצף אוטיסטי 

 9 הורות עצמאית

 237 אחרים

 361 סה"כ

 

הביקורת בחנה את הבקרות הקיימות במחלקה בכל הנוגע לתהליך הטיפול, החל משלב קבלת  

בביצוע מעקב אחר מושמים במסגרות השונות, בין היתר באמצעות מדגם תיקי  מטופל וכלה  

 מטופלים.

 הבקרות הקיימות אחר קבלת לקוחות חדשים  5.1

( מבוצע בידי עובדת סוציאלית בהתאם לתחום  אינטייקהליך קבלת מטופלים חדשים )להלן:  

 דומה.   הפעילות אליה היא משתייכת: שיקום, ילדים ונוער, אזרחים ותיקים וכ

 להלן תיאור הליך האינטייק המבוצע כיום במחלקה: 

 
לדוגמ  13 המטופל,  של  הקרובה  המשפחה  קרובי  את  גם  כולל  המטופלים  באוטיזם  כמות  הלוקה  ילד  של  במקרה  ה 

 נפשות. 4נפשות, יירשמו במערכת  4במשפחה בעלת 

קרוב משפחה/ פניות האזרח 

ס"י בית בידי העו/ביקור

החלטה על תכנית טיפול

קבלת מסמכים  מן הלקוח

 EPRפתיחת תיק במערכת 
והזנת כלל נתוני הטיפול
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  אינטייק טופס    :של מטופל חדש  האינטייקנעזרת בשני טפסים ייעודיים לטובת הליך    המחלקה 

  ו רא)  חברתיים  לשירותים  למחלקה  פנייה  טופסו(  אינטייקטופס    -  'א  נספח  ו ראשל חוק סיעוד )

 (. פנייה טופס - ' ב נספח

 הבקרות הממוכנות במהלך הליך האינטייק  5.2

 ( הכוללות מספר מסכי קליטה, ביניהם: מערכת)להלן:  EPRהעובדות נעזרות במערכת 

 .האישיים  פרטיו כולל במערכתהגדרת הלקוח   - יסוד פרטי ▪

 ירידה תפקודית אצל קשיש.   לדוגמה, ,הלקוח  של הבעיה הגדרת  -  משפחה  אשכולות ▪

הבעיה: תיאור מפורט של הבעיה אצל הלקוח, דירוג מורכבות    פירוט  -   הבעיה  אשכולות ▪

  ההתערבות  כניתמצוינת ת  ,בנוסף על תיאור הבעיה  ,. במסך זה5-1  ביןעל סולם שהבעיה  

 .הרצויה  התוצאה וכן הזמן  לפרק  התייחסות כולל, ללקוח תינתן אשר המחלקה של

 . הטיפול מועד  ציון וכן העובד ידיבהטיפול שניתן  תיאור  -  טיפול גיליון ▪

מאפשרת שידור של הנתונים למשרד הרווחה, אשר באפשרותו לבחון את    EPRיצוין כי מערכת  

 התאמת תכנית הטיפול ללקוח.

 זיהוי הלקוח כתושב גדרות  5.3

 זיהוי הלקוח כתושב גדרות יכול להתבצע בשני אופנים: 

 שי של המטופל. זיהוי באמצעות תעודת זהות ותיוקה במערכת ו/או בתיק האי ▪

הצגת תעודת זהות במסגרת ביקור הבית המבוצע בידי עובד המחלקה, ובחינה באמצעות   ▪

מערכת   מימד,  מערכת  גבייה,  )מערכת  מגוריו  למקום  באשר  במועצה  המצויות  מערכות 

 גחלת(. 

הלקוח   כתובת  בחינה  מבצעת  המחלקה  כי  נמסר  המחלקה  מנהלת  עם  שנערכה  בפגישה 

צילום תעודת   צילום  באמצעות  נמצא  לא  כי בחלק מתיקי המדגם  הזהות. הביקורת מעירה 

 תעודת זהות. 

 תגובת מנהלת מחלקת רווחה: "מדובר בתיקים ישנים. כיום לא ניתן להזין תיק ללא ת"ז." 

 בקרת תהליך הטיפול בהשמה באמצעות המערכת  5.4

משודרים  עובדת המחלקה המטפלת בלקוח מזינה במערכת את תכנית הטיפול, נתונים אלו  

 למשרד הרווחה לצורך בקרה. 

מבדיקות שערכה הביקורת במדגם לקוחות, נמצא כי חלק מן הטיפולים טרם נרשמו במערכת,  

ועדיין מצויים בתיקים ידניים המנוהלים במחלקה. בנוסף, נמצא כי לא מתקיים מעקב רציף 

 של מנהלת המחלקה אחר רציפות הטיפולים. 

אי המחלקה  מנהלת  כי  נמצא  אחר  עוד  בקרה  המאפשרים  וחריגים  בקרה  דוחות  מפיקה  נה 

 תדירות הטיפולים שביצעו עובדי המחלקה.

וביצוע   טיפול  תכנית  על  המעקב  דוחות.  בהפקת  צורך  "אין  רווחה:  מחלקת  מנהלת  תגובת 

מתקיימת באמצעות מפגשי הדרכה עם מנהלת המחלקה ו/או מפקח רלוונטי. כמו כן, נעשה  

בשנה, אשר במסגרתו עוברים על כל תיק, מעדכנים תכניות, מסמכים  תהליך מיון תיקים פעם 

 וכד'." 
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 מעקב אחר מושמים בעמותות   5.5

השמה הנה הליך שיבוץ הלקוח למסגרת טיפולית, כאשר הרשות המקומית נושאת בהתחייבות  

 .  100%- והמשרד משלים ל 25%כספית של  

תישא   1.1תע"ס   לשכת סעד אשר  לרשות המקומית המקיימת  הנזקק  בנושא השתייכות  דן 

 (.תע"ס השתייכותבהוצאותיו )להלן: 

עד או טיפול סוציאלי בילד תישא רשות הסעד שבתחום  ס  בהוצאות"לתע"ס השתייכות קובע:    3סעיף  

או שרק מקום מגוריו של הורה אחד ידוע,   – שיפוטה נמצא מקום מגורי הוריו, ואם היה לו רק הורה אחד  

 . תישא בהוצאות רשום הסעד שבתחום שיפוטה מגורי ההורה כאמור"

  לוקה  או  גופני   מום  בעל  שהוא  גירב  או  זקן  של   במעון  החזקה  בהוצאות"לתע"ס השתייכות קובע:    4סעיף  

 כניסתו   שלפני  השנים  בחמש  אשר  סעד  רשות  תשיא  בסמים  במשתמשים  לטיפול  במוסד  מטופל  או,  בשכלו

 . "ברציפות  חודשים  30-מ  למעלה  במשך  בתחומה  החוסה  התגורר  למעון

השמות במסגרות חוץ ביתיות, רבים מהם בתחום ילדים    39קיימות    2019נכון לחודש דצמבר  

 מושמים(.   10-מושמים( ומוגבלות שכלית )כ 20-ונוער )כ

הליך    לצייןראוי   מבוצע  במערכת    "נשאר- עוזב"כי  שימוש  נעשה  בהכרח  ולא  לשנה,  אחת 

   הממוחשבת בהזנת מועד הטיפול במושם.

 מדגם הביקורת  5.6

 הביקורת בחנה שישה תיקי מטופלים לצורך בדיקת נאותות הליך האינטייק. 

מבדיקת הביקורת עולה כי עבור כל תיקי המטופלים שנבדקו בוצעה באופן תקין הזנת פרטי  

 יסוד למערכת. 

המסמכים   בהם  קיימים  האם  זאת,  ובכלל  המטופלים,  תיקי  שלמות  את  בדקה  הביקורת 

 הבאים: 

 ת הלקוח למועצה; תעודת זהות המשייכת א ▪

 טופס אינטייק;  ▪

 טופס הפנייה;  ▪

 תכנית טיפול במערכת;   ▪

 תכנית טיפול בתיק הידני.  ▪
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 להלן תוצאות בדיקת הביקורת:

 המטופל

  צילום

 "ז ת

 טופס

 אינטייק

 טופס

 פנייה 

  טיפול תכנית

 במערכת 

  טיפול תכנית

 ידנית

   ✓ ✓ ✓ מטופל א'

 ✓ ✓    מטופל ב'

 ✓ ✓    מטופל ג'

  ✓ ✓  ✓ מטופל ד'

  ✓  ✓  מטופל ה'

    ✓  מטופל ו'

 למעט רישום פנימי בין עובדי המחלקה.  2020*אין שיתוף פעולה מצד ההורים. לא צוינו פעולות בשנת 

למעט מטופל אחד נמצא כי לכל המטופלים יש תכנית טיפול במערכת ולשניים מהם יש גם 

 שאין הדבר נדרש.תכנית טיפול ידנית, אף 

 מנהלת מחלקת רווחה מסרה כי גם הגיליון הטיפול החסר עודכן במערכת. 

בארבעה תיקים לא נמצאו צילומי ת"ז, לצורך זיהוי המטופל כתושב המועצה ובחמישה תיקים  

 חסרו טופסי אינטייק ו/או טופסי פנייה. 

ב התיקים והשלמת  תגובת מנהלת מחלקת רווחה: "תוך כדי הביקורת התבצעו פעולות לטיו

מסמכים. יש להעיר כי מדובר בתיקים של השמות במסגרת חוץ ביתית מזה שנים רבות, כאשר 

 בעת ההשמה הוצגו כל המסמכים אך לא נסרקו לתיקים האלקטרוניים." 

 פעילות מחלקת רווחה בתקופת משבר הקורונה  .6

שנת   מענה  2020במהלך  ונתנה  נגיף הקורונה,  עם  רבות בהתמודדות  רווחה עסקה  , מחלקת 

עם   פחהבבני מש   ותמשפחות המטפל ,משפחות במצוקה,  אזרחים ותיקיםלאוכלוסיות שונות:  

   ועוד. צרכים מיוחדים

והסגרים   ההגבלות  ותחילת  המשבר  פרוץ  האזרחים  עם  לאוכלוסיית  צרכים  מיפוי  נערך 

וניתן    מוכרים למחלקהן עם אזרחים שאינם  שיחות טלפו   600-במסגרת זו נערכו כ  .הוותיקים

   ומה.: רכישת מזון, תרופות, לויי ותמיכה רגשית וכד מענה נקודתי וסיוע בהתאם

 . לפעול במתכונת התו הסגולהמשיכה יום לקשיש ה  מרכזמסגרת 

  , קה ובמרכז הטיפולי קשר טלפוני רציף עם המטופלים במחלהעובדות הסוציאליות שמרו על  

, וכן עם כלל גורמי הטיפול והמוסדות  הן באמצעות שיחות טלפוניות והן באמצעים חזותיים

 ביקורי בית אצל אזרחים ותיקים בודדים ובמצבי חירום מיוחדים. הרלוונטיים. כמו כן, נערכו  

צח"י המענים    צוותי  בסיפוק  הרווחה  מחלקת  בידי  רבות  וסייעו  מאוד  פעילים  שותפים  היו 

 משרד הרווחה והמועצה.   בשיתוף השונים 

 : ה לצרכים בתחומים שונים ובתקופות שונותמענהמחלקה סיפקה 

באמצעות מתנדבים וצוותי צח"י בכל לכמאה תושבים  חלוקת מזון יבש וארוחות מצוננות   ▪

  . משפחות 30-לכחולקו שוברים לרכישת מזון סח וראש השנה  פלקראת החגים    שוב.יי
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בבידוד  ▪ ששהו  למשפחות  בדידות  הפגת  ערכות  ותיקים    ,חלוקת  למשפחות  ולאזרחים 

 . , בסיוע צוותי צח"יהמטופלות במרכז נתיבים להורות

 טופלי פרויקט תן כבוד.  מולהפגת בדידות בגן הדרום נערכו מפגשים ל

 . משפחות ואזרחים ותיקים 30-כ עות קרן ידידות לסיוע כספי של הרווחה באמצ ▪

 חים ותיקים ומשפחות. ראזלמפזרי חום    70-וכערכות טאבלט לאזרחים ותיקים     29חלוקת   ▪

 . בתקופת הקורונה פחהסיוע למשפחות שנקלעו למצבי אלימות במש ▪

מתנדבים לצורך מתן מענה לפניות תושבים מהמועצה    50-באמצעות כ  1221הפעלת מוקד   ▪

 , בסיוע צוותי צח"י.ים לסיוע ברכישת תרופות ומזוןהזקוק
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 סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות 

התע"ס.   להוראות  ובהתאם  מיטבי  באופן  פועלת  רווחה  מחלקת  כי  הרושם  מסתמן  כולל  במבט 

נרחבת,   פעילות  על  וכן  וההתחשבנות עם משרד הרווחה  נאותות הדיווח  על  הממצאים מצביעים 

בתקופת   עובדות  לרבות  בשכר  ליקויים  אותרו  זאת,  עם  הכנסות.  מיצוי  בצד  הקורונה,  משבר 

 המחלקה וליקויים בתיקי המטופלים במערכת הממוחשבת.

 להלן סיכום ממצאי הביקורת והמלצות בהתאם לנדרש: 

 שבהם היא מחויבת.  25%- מתקציב מחלקת הרווחה, מעבר ל  30%המועצה מממנת   .1

שנת   עלי  2020לשנת    2019בין  כחלה  של  ש"ח    15%-יה  מיליון  ובכחצי  המחלקה  בתקציב 

בהוצאותיה. מנהלת מחלקת רווחה מציינת את השינוי במידת המיצוי והניצול התקציבי בשנת  

2020 . 

המועצה מאיישת באופן מלא את התקנים המוקצים לה על ידי משרד הרווחה ונושאת בחלקה   .2

 היחסי במימון שכרם. 

מקורות תקציביים אחרים כגון תקציב פעולות: נתיבים  מימון נוסף לשכר עובדות מתקבל מ

 להורות, צח"י וריכוז מתנדבים.

 בבדיקת שכר עובדות המחלקה, נמצא דיווח תקין למשרד הרווחה וכך גם קבלת ההחזרים.   .3

כי   נמצא  השכר,  רכיבי  את  לכאורה  בבדיקת  הסוציאליות  לעובדות  משלמת  איננה  המועצה 

 נוספות הגלובליות חרף קבלת השתתפות משרד הרווחה. המגיע להן על פי התע"ס בגין השעות ה 

, בניגוד לאמור  5נוסף על כך, המועצה מפסיקה לשלם תוספת מעונות עם הגיעו של הילד לגיל  

 בהוראות התע"ס. 

  "ס התע ולפעול על פי הוראות  את רכיבי שכר העובדות הסוציאליות  : על המועצה לבחון  המלצה 

כאשר    בנושא   ה לגבי השעות הנוספות, יש לפעול לפי הנחיות משרד הרווח .  תוספת מעונות לגבי  

  שהתקבלו   להחזרים   בהתאם ,  רטרואקטיבית  לעובדות   לשלם   יש ,  האפשר   במידת .  יפורסמו 

 . הרווחה   ממשרד 

ממשרד  ההחזר  מלוא  את  מקבלת  איננה  אך  בתע"ס,  הקבוע  לפי  כוננויות  משלמת  המועצה 

 שנות ותק.   19-הרווחה, מאחר שהמשרד מגביל את שכר הכוננויות ל

כי  בבחינת הבקרות בתהליך הא .4 נמצא  ונתוני המטופלים מוזנים למערכת  ינטייק  יסוד  פרטי 

EPR  .המאפשרת שידור למשרד הרווחה שבוחן את התאמת תכנית הטיפול 

 במקביל עלו מספר ממצאים שיש לתת עליהם את הדעת: 

לא מבוצעת בקרה של תהליך הטיפול ותדירות הטיפולים באמצעות הפקת דוחות בקרה   ▪

 וחריגים מהמערכת. 

מ ▪ טופס  בחלק  זהות,  תעודות  צילום  חסרים  הביקורת  במדגם  שנבדקו  המטופלים  תיקי 

 אינטייק וטופס פנייה.

 נשאר" מבוצע אחת לשנה ללא הזנת מועד הטיפול במושם במערכת. - הליך "עוזב ▪



46 
 

וביצוע   טיפול  תכנית  על  המעקב  דוחות.  בהפקת  צורך  "אין  רווחה:  מחלקת  מנהלת  תגובת 

עם מנהלת המחלקה ו/או מפקח רלוונטי. כמו כן, נעשה    מתקיימת באמצעות מפגשי הדרכה

תהליך מיון תיקים פעם בשנה, אשר במסגרתו עוברים על כל תיק, מעדכנים תכניות, מסמכים  

 וכד'." 

: יש להשלים את המסמכים והנתונים החסרים בתיקי המטופלים. כמו כן, מומלץ כי  המלצה 

גים להשלמת הבקרה המבוצעת במפגשי  מנהלת המחלקה תפיק מדי תקופה דוחות בקרה וחרי 

 ההדרכה. 

 בתקופת הקורונה ניתנו שירותי רווחה בסיוע מתנדבים וצוותי צח"י יישוביים בדרכים שונות:  .5

שיחות טלפון( ועם מטופלים במחלקה ובמרכז הטיפולי    600-קשר עם אזרחים ותיקים )כ  ▪

 וכן עם מוסדות רלוונטיים. 

חלוקת מזון יבש, ארוחות ושוברים לרכישת מזון; חלוקת ערכות להפגת    -מענה לצרכים   ▪

חום   מפזרי  כגון  ציוד  וחלוקת  כספי  סיוע  בדידות;  להפגת  קבוצתיים  ומפגשים  בדידות 

 וטאבלטים; סיוע במקרים של אלימות במשפחה.  

 ופות ומזון.מתן מענה לפניות תושבים הזקוקים לסיוע ברכישת תר - 1221הפעלת מוקד   ▪

  משבר  תום   עם ,  בעתיד   גם   לתושבים   פניות   מוקד   בהפעלת   להמשיך   ממליצה   הביקורת :  המלצה 

 . הקורונה 

דברי מזכיר המועצה מדובר במוקד של איחוד הצלה בתמיכת המועצה, והוא ממשיך לפעול   ✓

 ללא קשר לקורונה. 
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 מרכז יום לזקן   - חלק ב'  

 רקע 

   הוראות התע"ס  . 1

תע"ס   )להלן:    -  4.13הוראת  לזקן"  יום  התע"ס"מרכז  משרד (  הוראת  הגדרת  את  מציגה 

"מרכז היום הנו אחד המענים ברצף השירותים לזקן בקהילה המיועד לאפשר לזקן המוגבל   הרווחה:

כמה  להישאר בביתו עם משפחתו תוך מתן מענה טיפולי כוללני על בסיס יומי, ולמנוע או לדחות עד  

   ".שניתן את הוצאתו לסידור חוץ ביתי

 ההוראה מגדירה בנוסף את סוגי המבקרים במרכז היום:

 ; 2004- "דהתשס,  הפרישה גיל בחוק כהגדרתו ותיק אזרח  - זקן ▪

  על של המוסד לביטוח לאומי  הזכאי לגמלת סיעוד    זקן  -  סיעוד   ביטוח  חוק  גמלת   זכאי   זקן ▪

 (; סיעוד חוק זכאי:  להלן)פי חוק ביטוח סיעוד 

כגון רחצה  היומיום  בפעולות   חלקית  לעזרה  זקוק   תפקודו   מפאת  אשר  זקן   -   תשוש   זקן ▪  ,

 (;תשוש)להלן:  והלבשה

הסובל מירידה קוגניטיבית בתחומים כגון: זיכרון, שיפוט, התמצאות   זקן  -  נפש תשוש  זקן ▪

 (.נפש  תשוש)להלן: 

 במועצה ובסביבה קשישים   . 2

שנת   בתחילת  גדרות התגוררו  ל  2020במועצה האזורית  נתוני    65בני    800-קרוב  לפי  ומעלה. 

 איש.   286, ובסה"כ 5.5%על   2018ומעלה בשנת  75הלמ"ס עמד אחוז הקשישים בני 

בסביבת המועצה מתגוררים רבים מגילאים אלה, ויש בהם המבקרים במרכז היום. להלן נתוני  

 רונות: השנים האח
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 1.1.21-ל נכון +  65 בני מספר 5.1.20-ל נכון +  65 בני מספר יישוב

 799 792 מ"א גדרות

 3,035 2,973 מ"מ גדרה

 2,140 2,002 מ"מ גן יבנה

 גדרות   לקשיש   היום   מרכז  . 3

  . "עמותת מרכז יום גדרות" מופעל על ידי  , והוא  יום לקשיש גדרות ממוקם ביישוב עשרתהמרכז  

 מנוהלת על ידי הנהלה ציבורית.   העמותה

   2019ש"ח בשנת    120,000המועצה העניקה לעמותה תמיכה במסגרת סל התמיכות בסך של  

ועדת  2020בשנת  ש"ח    170,000-ו ובהמלצת  המסמכים  בחינת  לאחר  כדין  ניתנה  התמיכה   .

מיכה  ש"ח לסכום הת  50,000אושרה הגדלה של    2020. יש לציין שבשנת  תמיכות ואישור מועצה

 "עבור השתתפות בפעילות היחידה המוגנת )תשושי נפש(".

. בבוקר  , ורשומים בו בימים כתיקונם כמאה אישמשמש מרכז גמלאים של האזור  מרכז היום

אשר משמש פעמיים בשבוע    כמרכז חברתי  -ואחר הצהריים  ,  לקשיש  מתפקד כמרכז יוםהוא  

 .להרצאות מסוגים שונים

נותן   יבנה  מרכז היום  גן  גדרות, המועצה המקומית  שירותים לקשישים מהמועצה האזורית 

 והמועצה המקומית גדרה. 

ביטוח   עבורם:  המשלם  הגורם  לפי  גם  לקשיש  היום  במרכז  המבקרים  סוגי  את  לסווג  ניתן 

 לאומי, משרד הרווחה או גורם פרטי. 

 התקשרות עם מפעיל  . 4

  להיעשות  יכולה  היום מרכז"הקמת  היום:  העוסק בהקמת מרכז    4הוראת התע"ס קובעת בסעיף  

  לצורכי   חברתיים  לשירותים   המחלקה   וביוזמת  בהתאם   וזאת   פרטיים   או  ציבוריים,  שונים  גופים   ידי  על

   ".ביישוב הזקנה האוכלוסייה 

לצורך הפעלת מרכזי יום לקשיש, מקצות רשויות מקומיות קרקעות ו/או מבנים. הקצאה של 

הקצאת קרקעות    קומית אמורה להתבצע בהתאם להוראות נוהל מבנה / קרקע על ידי רשות מ

. הנוהל אינו  1(נוהל הקצאותומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים )להלן:  

. אולם גם הקצאות שבוצעו טרם תחולת הנוהל חייבות  2001חל על הקצאות שבוצעו לפני שנת 

 שנקבעו במסגרת הנוהל. לעמוד בהוראות הכלליות ואמות המידה 

  הארכה   אפשרות+    שנה  25  על   תעלה  לא ,  ההקצאה"תקופת  ה לנוהל ההקצאות קובע כי  5סעיף  

 . "אחת כל   שנים 10 על  יעלו שלא נוספות תקופות בשתי

 
 : 2007( ותוקן מספר פעמים עד שנת 5/2001)מספר  2001הנוהל פורסם לראשונה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בשנת   1

 6/2002בחוזר מנכ"ל  1תיקון מספר 
 7/2004בחוזר מנכ"ל  2תיקון מספר 
 7/2005מנכ"ל בחוזר   3תיקון מספר 
 4/2007בחוזר מנכ"ל  4תיקון מספר 
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 ח אדם ו תקני כ  . 5

להוראת התע"ס קובע כי כוח האדם במרכז היום יותאם למספר המבקרים במרכז היום    9סעיף  

 בכל יום.  

היומיים  ההור המבקרים  ממספר  הנגזרות  האדם  כוח  העסקת  להיקף  מדרגות  קובעת  אה 

 התשושים ומספר המבקרים תשושי הנפש. המדרגות הן: 

 

למספר   בהתאם  תחום  בכל  הדרושים  התקנים  את  המפרטת  טבלה  כוללת  התע"ס  הוראת 

 (.  אדם כוח תקני -  'ג נספח ראו ) המבקרים

 היגוי   ועדת  .6

  היגוי   בוועדת  תלווה  לקשיש  היום  מרכז  פעילות"להוראת התע"ס עוסק בוועדת ההיגוי:    6.2סעיף  

, הערכתן,  הזקנים   לצורכי  בהתאם  נוספות  תוכניות  לפתח,  כן  כמו...  השירותים  סל  להספקת  לדאוג  שתפקידה

 ."  צמצומן  או  הרחבתן

 ."בשנה  פעמים  3  לפחות  תתכנס  ההיגוי"ועדת  ההוראה קובעת את תדירות כינוס הוועדה: 

 : עדהואת הרכב הו  ההוראהקובעת , בנוסף

 מנהל מרכז היום; ▪

 מפקח מחוזי של השירות לזקן; ▪

 נציג המחלקה לשירותים חברתיים;  ▪

 נציג אש"ל; ▪

 נציג המוסד לביטוח לאומי;  ▪

 נציג מערכת הבריאות;  ▪

הזקנים המבקרים במרכז )להוציא דיונים הקשורים לנושאים אישיים על עובדים או נציג   ▪

 מבקרים במרכז(; 

 נציג אחר )לפי הצורך(.  ▪
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 מבנה פיזי  .7

ומיקומו.    5סעיף   להוראת התע"ס מפרט את הדרישות למבנה המשמש לפעילות מרכז היום 

, הן מבחינת  היומי  המבקרים למספר  ת השטח התאמ הדרישות בהוראה מתייחסות בין היתר ל

   .בטיחות ולדרישות, פתוחה  מרחבהמבנה והן מבחינת ה 

 שירותי מרכז היום  .8

הוראת התע"ס קובעת כי מרכז היום לקשיש יפעל חמישה ימים בשבוע, לא פחות משש שעות 

 ביום )לא כולל זמן ההסעה(. 

כז היום לקשישים: הוראת התע"ס מגדירה שלושה סוגי שירותים עיקריים הניתנים על ידי מר

 פעילויות חברתיות ותרבותיות, מתן ארוחות בוקר וצהריים והסעת הזקנים מבתיהם וחזרה.  

 התקשרות עם ספקים  .9

"עמותה הרוצה להעסיק עובד או להתקשר בחוזה  ,  2על פי הנחיות רשות התאגידים ורשם העמותות 

עבודה מבחינת כישוריו, הידע שלו, עם קבלן עצמאי, צריכה להתחשב בהתאמת העובד או הקבלן לביצוע ה

סכומה  ההתקשרות,  בתנאי  ובהתחשב  העובד,  העסקת  טרם  וכו'.  הרלבנטיות  המטלות  את  לבצע  מוכנותו 

ומהותה, על העמותה לתת הזדמנות למציעים להציע עצמם בתנאי שוק חופשיים. יצוין כי אין הכוונה לכך 

בר מתחייב מנסיבות העניין, מאופי העמותה ומאופי  שהעמותה תהא מחויבת בקיום הליך מכרזי, אלא אם הד

ההתקשרות. כך גם כאשר עמותה מזמינה שירות או מוצר מספק, עליה לבדוק האם מבחינת המחיר, האיכות  

וכו', המדובר בהצעה הטובה ביותר שבאפשרות העמותה לקבל. עקרונות אלו תקפים מיוחד מקום בו העמותה  

ותות המספקות שירות חיוני לציבור בהיקפים משמעותיים, כגון, עמותה שהינה  מהותי, כלומר, עמ-הינה גוף דו

 " .איגוד ספורט ועוד קדישא,-חברה

  

 
עו"ד    2 גרוס,  גלי  עו"ד  עו"ד אביטל שרייבר,  עורכים:  "ניהול תקין של עמותות"  רשות התאגידים ורשם העמותות 

 .2010שלומי בילבסקי, מהדורה שלישית: יוני 
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 ממצאים 

 התקשרות עם מפעיל  . 1

להסכם    5.1התקשרה המועצה עם העמותה בהסכם להפעלת מרכז היום. סעיף    1.1.2011ביום  

 .31.12.2022שנים ועד ליום  12-מגדיר את תקופת ההסכם ל 

"המועצה נותנת בזה לעמותה והעמותה מקבלת בזה  ההסכם מתייחס לשימוש במבנה מרכז היום:  

   זכות שימוש בלעדית במבנה ללא תמורה."

  עד   וזאת במבנה   להשתמש העמותה  תמשיך  האמורה  התקופה  תום  עם"להסכם קובע כי    5.2סעיף  

)להלן: "תקופת    מראש  חודשים  3  של  בהודעה   ההתקשרות  בהפסקת  רצונו  על  למשנהו  צד  להודעת

 " ."(האופציה 

הביקורת תעיר כי קביעת תקופת אופציה בלתי תחומה בזמן לטובת שימוש במשאב ציבורי ללא  

 תמורה מנוגדת להוראות הכלליות ואמות המידה הקבועות בנוהל ההקצאות. 

לשנת   הפנים  משרד  חשבון  רואה  ביקורת  לדוח  המועצה  מזכי   2018בתגובת  וגזבר  מציין  ר 

המועצה כי "לא נדרשה התכנסות ועדת הקצאת מקרקעין מאחר ולא הוקצתה קרקע כלשהי  

היום   כי העמותה מפעילה את מרכז  המועצה  ומזכיר  גזבר  מסר  לביקורת  ידי המועצה".  על 

נדרש תהליך הקצאה. במידה   עשרות שנים, שנים רבות טרם החלת נוהל הקצאות, כך שלא 

 , אזי יידרש תהליך הקצאה כאמור בנוהל הקצאות.  3שיבוצע שינוי במבנה 

 התנהלות כספית של העמותה  . 2

 תקציב העמותה  2.1

על כשני מיליון שקלים. בסוף שנת הכספים, לאחר הוצאות    2019תקציב מרכז היום עמד בשנת  

ש"ח. יש לציין כי שנה קודם לכן, סיימה העמותה את    22,000-הפעלה, נותרו בקופת העמותה כ

 ש"ח.  43,000-עם גירעון של כ השנה

מתוך   ש"ח  וחצי  ממיליון  ותמיכות  2019לשנת  הכנסות  ה סה"כ  יותר  בהקצבות  מקורם   ,

בשנת   העבירה  המועצה  לאומי.  לביטוח  מהמוסד  בעיקר  של    2019מהמדינה,  בגובה   תמיכה 

נובעות ממתן שירותים ודמי    מפעילות העמותהש"ח    350,000-ש"ח. הכנסות של כ  117,000-כ

 חבר/השתתפות עצמית. 

הזכאות,   לבדיקת  בהתאם  היום,  למרכז  בתשלום  הקשישים  השתתפות  כספי  כי  לציין  יש 

 מדווחים לגזבר המועצה והוא מחייב את העמותה על פי הצורך. 

 הוצאות על הסעות  2.2

ש"ח על הסעות לתושבי גדרות המבקרים במרכז    19,075הוציאה המועצה סך של    2019בשנת  

 היום. 

 הזכאות המטפלת בנושא תיארה את תהליך ההתחשבנות עם משרד הרווחה:עובדת 

 
התכני   3 נפש.  לתשושי  מחלקה  בניית  לצורך  המבנה  להרחבת  ותב"ר  תכנית  מתקדמים  קיימים  בשלבים  נמצאת  ת 

 בתהליך רישוי הבנייה. 
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במועד. החשבוניות הועברו למועצה    ולא דווח   2019לפי דיווח העובדת, חודשים ינואר עד מאי  

(. ראוי לציין כי ניתן  8.7.19ודווחו למשרד הרווחה כשבועיים לאחר מכן )  17.6.19רק בתאריך  

לקבל החזר רטרואקטיבי עבור שלושה חודשים בלבד ומכאן שלא התקבל החזר עבור חודשים  

 ש"ח.  7,670, בסך כולל של 2019ינואר ופברואר 

וחה על חוסר בהירות לגבי מועד הגשת החשבוניות. לדבריה, לא ניתן  מנהלת מרכז היום דיו

לקבל מהספק חשבונית מיד בתום חודש העבודה, אלא שנדרשים מספר ימים. היא מעבירה את  

 החשבונית לצורך דיווח בהקדם האפשרי.  

שהיא   אלא  שוטף,  באופן  מעודכנת  איננה  המוסעים  רשימת  כי  הזכאות  עובדת  מסרה  עוד 

 שימה אחת לשנה, על פי בקשתה. מקבלת ר

הביקורת קיבלה לידיה מספר דיווחים הכוללים העתקי חשבוניות של חברת ההסעות. על גבי  

ש"ח. מנהלת מרכז היום הסבירה שהתעריף    35-ש"ח ו  75  - החשבוניות הופיעו שני תעריפים  

ש"ח. לעתים,    35  ש"ח. אם נדרש מהנהג סיבוב נוסף, העלות היא  75לנסיעה )כיוון אחד( עומד על  

יש הסעה לכיוון אחד, לאחר שהקשיש הגיע בכוחות עצמו או שבני משפחתו הסיעו אותו בבוקר  

 למרכז, ומבקשים הסעה בחזרה לביתו. 

 השתתפות המועצה בעבודות תחזוקה ובינוי  2.3

נמצא כי המועצה מסייעת למרכז היום בעבודות תחזוקה קלות, אך גם בעבודות נרחבות כגון  

 איטום הגג וקירות. 

וכן    ש"ח  30,000-בעלות של כ  ביריעות ביטומניות  מרכז היום איטום של הגג ב  בוצעו   2020בשנת  

המועצה השתתפה במחצית עלויות איטום הגג, על חשבון  ש"ח.    4000איטום קיר בעלות של  

 תב"ר הרחבת מרכז היום.  

שהיו על הגג והתקנתם בצידי    לצורך ביצוע עבודות האיטום נדרש פירוק שמונה מעבי מזגנים

ש"ח, גם מהם השתתפה    11,000-המבנה, כולל ביצוע תיעול וחיבור. עלות העבודות עמדה על כ

 המועצה במחצית. 

מרכז היום מעביר למועצה את החשבונית בתחילת כל חודש•

מנהלת הרווחה מאשרת את התשלום•

הזנת נתונים והפקת טופס דיווח על הוצאות דרך הרשות•

מנהלת המחלקה ועובדת הזכאות  , החתמת מזכיר וגזבר המועצה•
על גבי הטופס

*צירוף רשימת ותיקי גדרות מוסעים•

העברת המסמכים למשרד הרווחה•

 מוסעים 41 רשומים 2019 בשנת* 

•  
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קוזזה מכספי התמיכה שהמועצה    מרכז היום בעלות העבודותגזבר המועצה מסר כי השתתפות  

 מעבירה למרכז היום. 

 תב"ר לבניית אגף לתשושי נפש  2.4

מס'    2019בשנת   המניין  מן  שלא  )ישיבה  המועצה  )מספר  3/642אישרה  תב"ר  פתיחת   )793  )

מ"ר כולל הצטיידות. סך התב"ר עומד על    50אגף תשושי נפש במרכז היום בהיקף של  לבניית  

 ש"ח ומקורות המימון מקרנות הפיתוח.  550,000

 האגף נמצאת כיום בשלבים מתקדמים של תכנון ורישוי בנייה.  בניית 

 מבקרי מרכז היום  . 3

 מבקרי מרכז היום  3.1

יבנה   גן  גדרות, המועצה המקומית  נותן שירותים לקשישים מהמועצה האזורית  מרכז היום 

 והמועצה המקומית גדרה. 

 להלן מספר הקשישים המבקרים במרכז בחלוקה לפי מקום המגורים: 

 

 

 נוכחות המבקרים  3.2

מרכז היום מנהל רישום נוכחות יומי של המבקרים במרכז, הן לצורך דיווח לגורמים המשלמים  

 והן לצורך גביית דמי ההשתתפות מהקשישים.  

, המפרט את מספר המבקרים הרשומים, סך כל  2020לשם הדוגמה, להלן דיווח לחודש ינואר  

 שלם:הביקורים ומספר המבקרים הממוצע ביום בחלוקה על פי הגורם המ

37, גדרות

36, גדרה

2, גן יבנה

מספר הקשישים הקשישים המבקרים במרכז היום לפי מקום מגורים  
(2020נכון לסוף שנת )
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 ביקורים"כ סה רשומים מבקרים' מס משלם גורם

 לחודש 

  ממוצע מבקרים' מס

 * ביום

 1 29 3 פרטי

 44 965 84 לאומי ביטוח

 5 108 9 הרווחה משרד

 50 1,102 96 "כסה

 זה  בחודש  ימים  22 * 

 משרד הרווחה אינם תושבי גדרות ועל כן לא נבחנו היבטים ייחודיים להם כגון תכנית טיפול.  כל מושמי ** 

קשישים שהגיעו לצורך    15-יש לציין כי עד פרוץ משבר הקורונה נמנו בין מבקרי מרכז היום כ

השתתפות בחוגים בלבד. הם שילמו תעריף של "חבר מועדון" או לפי חוג בלבד. אם הם רצו  

ספים כמו הסעות וארוחות, נדרש מהם תשלום נוסף. כיום, בשל מגבלות הקורונה  שירותים נו

 והחובה לפעול במסגרת של קפסולות, מדובר בקשישים בודדים )כחמישה(. 

מספר המבקרים  מדי חודש פוקדים את מרכז היום למעלה מאלף איש.  לעיל עולה כי    םנתוניהמ

 קשישים.  50-היומי הממוצע עומד על כ

ואם גם לנתונים המוצגים במסגרת "בקשה לחידוש אישור להפעלת מרכז יום לזקן"  נתון זה ת 

לפיה מספר המבקרים הממוצע ליום    ,שנשלחה ממרכז היום למשרד הרווחה  19.3.2020מיום  

 איש.  47עומד על 

גם תשושי נפש. שישה קשישים תשושי נפש    18.2.2019- במרכז היום לקשיש מבקרים החל מ

ם, ובממוצע מבקרים חמישה תשושי נפש ביום )נכללים במסגרת המבקרים  רשומים במרכז היו

 הרשומים בלוח לעיל(.  

 תקן כוח אדם  3.3

היום.   במרכז  ואיושם  התע"ס  לפי  המינימלי  התקנים  למספר  היתר  בין  התייחסה  הביקורת 

בוצעה   הביקורת  כ בדיקת  לדוח  אדםובהתאם  ל   2020מאוקטובר    ח  ה שהועבר  ,  ביקורתידי 

 : ותוצאותיה מובאות בלוח להלן
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 50 עד  תקן  אדם כוח

 ביום  תשושים

  30עד  תקן 

 * ביום נפש תשושי

  לתקן  התאמה איוש 

 הנדרש 

 הערה 

  ✓ משרה 1 משרה 1 מנהל 

  ✓ 0.35 משרה  0.25 עו"ס 

 רפיסט/ תפיזיו

 ריפוי ועיסוק 

שעות שבועיות   5

  משלושהלאחד 

  פי-ל המקצועות ע

 המרכז  בחירת

  (1 ) --  שבועיות שעות  6

   --  משרה  0.25 אחות

עובד תעסוקה/ 

  מלאכה

 ( 2) ✓ משרה  0.4 שעות ביום  3 משרה  0.33

  (3 ) שבועיות  שעות 7 שעות שבועיות  18 שבועיות  שעות 15 מדריכי חוגים 

 ( 4) ✓ ות משר 4.54 משרה 1 משרה  2.5 מטפלות

  ✓ משרה 1 משרה 1 קיוןינ

 ( 5) ✓ ותמשר 1.5 משרה  0.25 משרה  0.33 מטבח

  ✓ משרה  0.75 משרה  0.33 משרה  0.33 מזכירה

  (6 ) --  משרה  0.25 משרה  0.25 עובד אחזקה

נפש אשר קיבלה אישור זמני בלבד. היחידה מונה שישה    מנהלת מרכז היום מסרה כי במרכז מופעלת יחידה לתשושי * 

 מטופלים. בעת הקמת היחידה, מפקחת משרד הרווחה קבעה תקני מינימום שבהם מרכז היום עומד. 

 :ללוח הערות

פיזיותרפיסטית אשר אינה רשומה במצבת העובדים המועסקים במרכז    לביקורת (1) נמסרו תעודות של 

 היום.  

, 19.3.2020"בקשה לחידוש אישור הפעלת מרכז היום" שהוגשה למשרד הרווחה ביום  יצוין כי במסגרת  

 שעות שבועיות.   1.5דווח על העובדת האמורה כמבצעת שלוש שעות פיזיותרפיה אחת לשבועיים, כלומר,  

רבות  ש  לביקורת  הסבירה  היום  מרכז  מנהלת הגיע  מגפתפרוץ    טרםשנים  למרכז   ההקורונה 

)ראו התייחסות בפרק על פעילות המרכז    והעניקה טיפולים בהתנדבות  פיזיותרפיסטית מנוסה בגמלאות

 בתקופת הקורונה(.

: "התעודות שנמסרו לביקורת נמסרו לא בעקבות בקשה מכם לקבל רק את  היום  מרכז  מנהלת  תגובת

הפועלים   של אנשי מקצוע  יש חשיבות באחזקת תעודות  זה המועסקים בשכר.  גם אם  היום,  במרכז 

( לא הגיעה  לסירוגיןבהתנדבות. הפיזיותרפיסטית שעבדה במרכז היום אחת לשבועיים )כל יום ראשון  

 למרכז היום לפני הקורונה כפי שציינתם, אלא שנים רבות לפני הקורונה." 

, עד  ורכאממצבת כוח האדם של מרכז היום איננה כוללת כיום פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק או אחות. 

המצב  בשל  אולם,  מתנדבת.  פיזיותרפיסטית  בידי  פיזיותרפיה  טיפולי  הוענקו  הקורונה  מגפת  פריצת 

 החדש והעבודה במתכונת של קפסולות כיום המרכז אינו מעסיק פיזיותרפיסטית.

)בחשבונית(   עצמאית  בעיסוק  היום מעסיק מרפאה  היא מרכז  לעתים,  לארבע שעות קבועות בשבוע. 

 .נוספת לצורך הדרכה או דיון עם הצוותמועסקת שעה 

בסיכומו של דבר, מרכז היום העסיק בתחום הטיפולי עובדים/מתנדבים במלוא שעות הטיפול הנדרשות 

 שעות שבועיות פיזיותרפיה וחמש שעות שבועיות ריפוי בעיסוק. 1.5)ללא היחידה לתשושי נפש(, קרי: 

 שעות שבועיות.  5כז היום בהיקף של מועסקת אחות במר  2021יש לציין כי החל מאפריל 
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ליכולת התפקודית.    תפקיד (2) פעילות לקשיש בהתאם    עובד   תפקיד  לגביעובד התעסוקה הוא להתאים 

 שעות  42 פי)על  משרה 35%-לכ מצטרף  היומי השעות תקן מלאכה, מדובר בפעילות ברמה האומנותית. 

 (.  שבועיות

  היא   ,אולם  .מטפלת  במשרת  הרשומה  עובדת  ילפי דיווח חשבת השכר בעמותה, המשרה מאוישת ביד

 כמטפלת  עובדת  היא,  לביקורת  הנמסר  פי  על.  פרחים  שזירת  תעודת  בעלת  אלא  ,מטפלת  הסמכת  ללא

בעקבות צורך דחוף בכוח אדם  2020העובדת התקבלה לעבודה במרכז היום ביוני  .רחצה ללא ממלצרת

 לצורך הפעלת הקפסולות בתקופת הקורונה. 

בפועל, ממלאות את תפקיד עובדי התעסוקה שלוש מדריכות עצמאיות )חשבוניות( למלאכת יד, יצירה 

ם הפיקוח של משרד הרווחה,  בחרוזים וציור חופשי. מנהלת המרכז מסרה כי לפני שנים רבות הוסכם ע

 שלאור העושר בחוגים ברמה גבוהה מאוד, ניתן לדווח על חלקם במקום עובד תעסוקה. 

מדריכי   16יתר  שבע שעות שבועיות.    שלוש מדריכות חוגים מועסקות בשכר במרכז היום בהיקף של   (3)

והחוגים   עצמאיים  )חשבוניות(הם  בגין שירות  דבר,  מקבלים תשלום  של  בסופו  נות מלוא שעות נית. 

 הפעילות הנדרשות )ראו התייחסות להלן(. 

תגובת מנהלת מרכז היום: "...זאת הייחודיות של מרכז היום שלנו המציע כמות חוגים ופעילות עשירה 

 ביותר ביחס להרבה ממרכזי היום האחרים. רוב מדריכי החוגים מועסקים באמצעות חשבוניות." 

ממשרתה   40%-משרה. מאחר שהיא רשומה ב 75%בהיקף של עובדת התעסוקה מועסקת במרכז היום  (4)

יתר   נרשמו  תעסוקה,  מטפלות    35%כעובדת  שבע  במרכז  מועסקות  הכול,  בסך  המטפלות.  במצבת 

 משרה.  100%-35%בהיקפי משרות שונים: 

ממחסור    לפי (5) המרכז  סבל  עברו  בשנים  היום,  מרכז  מנהלת  במסגרת    במטפלותדיווח  מטבח,  ועובדי 

 צהריים בעובדים אלה. אמנם, מדובר במטבח לא מבשל, המקבל אספקת ארוחת  בארץ  י  המחסור הכלל

בכל   תטפל( לאורך זמן ש מטבח אחראית)מטפלת    ת אח  עובדת  להעסיק  רב  קושי  היה,  אולם.  נגמקייטרי

, בסיוע תקציב וייעוץ ייעודי, תוגבר כוח האדם 2020  בשנת.  וניקיון  כלים שטיפתהיבטי המטבח, לרבות  

 וכיום המטבח מתנהל הרבה יותר טוב )ראו דיון בפרק על תקופת הקורונה(. 

כי   (6) לעמותה קובע  בין המועצה  לעבודות האחזקה, אף שההסכם    ההוצאות   בכל  תישא"העמותה  בנוגע 

, הרי שהעמותה אינה מעסיקה עובד "יבלא  תיקוני  לרבות,  אותו  תתחזק,  המבנה  לאחזקת  הקשורות  השוטפות

,  19.3.2020אחזקה. במסגרת "בקשה לחידוש אישור הפעלת מרכז היום" שהוגשה למשרד הרווחה ביום  

 דווח כי התחזוקה מבוצעת על ידי המועצה. 

ניקוי הגג והמרזבים )מהצמחייה   מנהל התחזוקה של המועצה מסר כי מחלקתו מבצעת עבודות כמו 

נוהג לייעץ למרכז היום  בסביבה(, תיקון ב נוסף על כך, מנהל התחזוקה  ועבודות תחזוקה קטנות.  רז 

בנוגע לביצוע עבודות תחזוקה מקיפות כגון איטום הגג. נמצא כי המועצה מימנה חלק מעבודות איטום  

 הגג, וכי העבודות בוצעו בידי קבלני המועצה. )ראו פרק התנהלות כספית(.

 ועדת היגוי   . 4

של  קיבלה   הביקורת  הפרוטוקולים  את  בשנים   לידיה  היום  מרכז  של  ההיגוי  ועדת   דיוני 

2020-2018  . 

  :הוראות התע"סממצאי הביקורת מלמדים כי הרכב הוועדה אינו תואם את ההרכב הנדרש ב 

בדיוני ועדת ההיגוי לא לקחו חלק נציגי אש"ל, המוסד לביטוח לאומי, מערכת הבריאות ואף  

 המבקרים במרכז.לא נציג הזקנים 
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 בפועל ועדה חבר "סהתע הוראת לפי נדרש גורם

 ✓ היום מרכז מנהל

 ✓ לזקן השירות של מחוזי מפקח

 ✓ חברתיים לשירותים המחלקה נציג

  "ל אש נציג

  לאומי  לביטוח המוסד נציג

  הבריאות מערכת נציג

  במרכז המבקרים הזקנים נציג

 

רק    2020- ו   2018בניגוד לנדרש בהוראת התע"ס, ועדת ההיגוי של מרכז היום התכנסה בשנים  

 פעם אחת בלבד.  - 2019פעמיים בכל שנה, ובשנת 

מבדיקת הפרוטוקולים של דיוני הוועדה עולה כי רוב הדיונים בשנים שנבדקו עסקו בתכניות  

בקשישים תשושי נפש. הדיונים    להרחבת השירותים המוצעים על ידי מרכז היום לטובת טיפול

 כמעט שלא עסקו בהרחבה או בשיפור השירותים לקשישים התשושים המבקרים במרכז היום.

 תגובות מנהלת מרכז היום:  

, בשנים אלה אשל היה גורם מפתח, מייעץ ולפעמים  2008עודכן פעם אחרונה בשנת    התע"ס "

מ  חלק  לא המממן  כבר  היתר  בין  אשל  שנים,  מספר  זה  כעת,  היום.  במרכזי  שפעלו  תכניות 

  "משתתף פעיל בוועדות היגוי ומרכז את מאמציו בפיתוח מסגרות אחרות )שיקום לדוגמא(.

יחסים עם אשל ועם המוסד לביטוח לאומי באזורינו, אנחנו לא  היום ב  'מקובל'בהתאם ל"]...[   

מכיוון שכך גם נראה כי בין התפקידים של פקידים ועובדים    עדת היגוי...ואים הזמנות לו ימוצ

סוציאליים בביטוח לאומי כמו שגם עובדי אשל משימה זו לא כלולה בהגדרות התפקיד )אולי  

ולע לאומי  בביטוח  לאחרונה  שחל  השינוי  להשתתף  ם  חשוב  שכן  ימצאו  הם  הקורונה  אחר 

אם זה יקרה הדבר יהיה מבורך(. אני מבינה שאם ביטוח לאומי       בוועדות היגוי של מרכזי יום...

המממן הראשי של מרכזי היום היה רואה חשיבות בהשתתפות בוועדות ההיגוי היה מחייב את  

חה המפקח על מרכזי היום. המנדט  מרכזי היום להזמינו אליהן. ביטוח לאומי נעזר במשרד הרוו

 הוא בידיו של משרד זה. 

בנוגע לקופת חולים זה דומה, נראה ועדות היגוי במרכזי היום לא כלולה במשימות המקובלות  "

  על המרפאה המקומית...

שהה]...[   ומשום  קרובה  המקומית  המרפאה  עם  שהתקשורת  מאחר  זאת,  עם  כרות  ייחד 

שני הגורמים עמוקה יותר, אני רואה בהשתתפות אפשרית של  והמעורבות עם המבקרים מצד  

.  קופת חולים בוועדות היגוי משהו שעשוי למנף את העבודה שלנו ושל המרפאה המקומית כאחד

אלא    ,הגברת שיתוף הפעולה עם מרפאת קופת חולים המקומית היא על סדר היום, לא רק שלנו

ר אליו. ועדת היגוי שכזאת או מעורבות  ידוע לי שגם המרפאה רואה בכך משהו חיובי לחתו

רגע לפני  ..  מוסדרת אחרת של עבודה בין הגופים הם אירועים שעד היום/עדיין לא התממשו.

 " קפא.הוהנושא    פרוץ הקורונה עמדנו לקבוע פגישה עם קופת חולים ואז

ן  מרכז היום מקיים תקשורת פתוחה וטובה עם מועצה אזורית גדרות, מחלקת הרווחה וכמוב"

שעם מבקרי המרכז. ישיבות ייחודיות מתקיימות באופן רצוף לכל נושא שמתעורר, במיוחד כפי  
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גורם   כל  עם  היגוי  ועדות  לקיים  נשמח  ויוזמות.  שירותים  פיתוח  לצורך  שלכם  בדוח  שצוין 

 " הרשום בתע"ס וכל גורם אחר המעוניין בפיתוח ושיפור השירות.

 מבנה פיזי  . 5

 שטח   5.1

 ייחסות לשטח מרכז היום: הוראות התע"ס מת

 של   לשהייה   יותאם  היום  מרכז  של"המבנה    -(  5.2  סעיף)  היומיים  המבקרים  למספר  התאמה ▪

 שטח" . המפתח בנספח ב' קובע כי  '"ב  שבנספח   המפתח "י  עפ  יום   מדי   בו   המבקרים  ממוצע 

 .  "ר ברוטו"מ  500זקנים   60  עדכדלקמן...  יהיה  היום  מרכז 

)גינה,  המבקרים  לשימוש  פתוח  מרחב  גם  יהיה המרכז"למבנה    -  ( 5.3  סעיף)  פתוח  מרחב  קיום ▪

 "ר. מ  500 על יעמוד המינימאלי החצר שטח. ("גדולה מרפסת או  חצר

  540מ"ר ובעל שטחי חוץ )מרפסת / מדשאה( של    476מרכז היום משתרע על שטח בנוי של  

. שטח מבקרים מדי יום  50-מבקרים במרכז היום כ  2020  ינוארנכון לחודש    מ"ר. כאמור,

מ"ר    475מ"ר ולכן מתאים לתקן. שטח המבנה מעט קטן מהתקן הנדרש:    500-החוץ גדול מ 

 מרכז היום אינו עומד בדרישות הוראת התע"ס. מבנהמ"ר, לפיכך, שטחו של  500במקום 

 

 

 

 

 

 

 היום רכז מ מרפסת

 מבואה  5.2

  המבנה   של  המרכזי  בחלקו  אך  לכניסה  בצמוד  תמיד  תמוקם"מבואה    -  ( 'ב  לנספח(  4)4  סעיף)  מבואה ▪

  קלה  התמצאות (  3;  האפשר  ככל  קצרים  הליכה  מרחקי(  2;  ושליטה  פיקוח  יכולת (  1:  ליצור  מנת   על   וזאת

 . "במבנה
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 כפי שניתן לראות בתמונות להלן, מרכז היום עומד בדרישות מבנה המבואה. 

 

 

 

 

 מצוקה   לחצני  5.3

"לחצני מצוקה יותקנו בכל תאי השירותים במקלחות ובחדרי    בנושא הבטיחות,  לנספח ב'  9סעיף  לפי  

  מנוחה."

מבדיקת הביקורת במקלחות, בשירותים ובחדרי המנוחה במרכז 

היום, נמצא כי המרכז עומד בדרישת הוראת התע"ס להתקנת  

 לחצני מצוקה.  

המקלחות   אחת  של  להלן  בתמונה 

במרכז היום ניתן לראות כי הלחצן  

שהוא  אי צמוד למקלחת, אלא  ננו 

לדברי   הנגדי.  הקיר  על  הותקן 

מול   "בדיוק  היום,  מרכז  מנהלת 

המתקלח   יד של  ובהישג  רואים בתמונה  באזור שלא  המקלחת, 

כפתור    יש)יש לציין שע"פ נוהלי עבודה שלנו תמיד בליווי מטפלת(  

 מצוקה בצבע אדום ברור ונוח לתפעול..." ]ההדגשה במקור[

 כז היום שירותי מר . 6

   חברתית ותרבותית  פעילות  6.1

 ":  ותרבותית  חברתית פעילותעוסק ב"  סתע"ההוראת ל 7.4סעיף  - פעילויות

  בהיקף   לכך  שמוסמכים  עובדים"י  ע  לזקנים  ותעסוקתית  תרבותית,  חברתית  לפעילות  ידאג  היום  מרכז" ▪

 ".במרכז הזקנים  מספר  את  התואם  שעות

   ".ויכולותיהם  צורכיהם,  רצונותיהם"י  עפ  הזקנים  נציגות  עם  בהתייעצות  תהיה  במרכז  הפעילות"בחירת   ▪

   ".ביום  שונות  פעילויות  2-ב  לפחות  יפעיל"המרכז   ▪

הפעילויות תואמות  מעיון בלוח הפעילויות השבועי של מרכז היום שהועבר לביקורת עולה כי  

 בהתאם להוראות התע"ס.   , שתי פעילויות שונות ביום,בהיקפן את הנדרש
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עם   שונות  פעילויות  הלוח מלמד על חלוקת הקשישים המבקרים במרכז לארבע קבוצות של 

לו"ז    -מפעילים שונים, כאשר את יום הפעילות פותח שיעור יוגה או התעמלות )ראו נספח ה'  

 (. 2020שבועי לשנת 

החל  הקשיש,  היום  מרכז  מנהלת  ידי  על  לביקורת  הנמסר  פי  על  כי  יצוין למרכז  מגיעים   ים 

ב7:30-מ מתחילה  הראשונה  הפעילות  כאשר    מוגשת  הצהריים  ארוחת)התעמלות(.    8:00-, 

  (.רחוקות קפסולות)  13:45-. ההסעות להחזרת הקשישים לבתיהם יוצאות החל מ13:00  בשעה

 התוצאה היא ששעות הפעילות עומדות בנדרש בתע"ס. 

מבקרי   עם  ההתייעצות  חובת  שהקימה  לגבי  חברים"  "פורום  על  המנהלת  דיווחה  המרכז 

בתכנית   משובצת  והיא  היום  מרכז  מבקרי  כל  מוזמנים  להתכנסות  לחודש.  אחת  ומתכנס 

מביעים   והקשישים מצדם  ופיתוחיה  עיסוקיה  על  המרכז  מנהלת  מדווחת  במפגש  החודשית. 

תייעצות מתקיימת  רצונות ובקשות, לרבות בנוגע לפעילויות ולארוחות. בתקופת הקורונה הה

 בפורמט אחר )ראו בפרק העוסק בתקופה זו(. 

 ארוחות  6.2

  תברואה   תנאי  על יקפיד  היום"מרכז  כי ארוחות במתן העוסק 7.2 בסעיף מחייבתהוראת התע"ס 

 .  "לזקנים  המזון ובהגשת הטיפול בהכנת נאותים

. היא עצמה  מנהלת המרכז מסרה כי אין צורך בפיקוח תברואי מאחר שאין מבשלים במטבח

הרווחה   משרד  מפקחת  פנים,  כל  על  מהמטבח.  הדרישות  מהן  ויודעת  תברואה  קורס  עברה 

 בוחנת את הנושא. 

  חמה   להיות  הצהריים  ארוחת  על "מרכז היום יספק ארוחת בוקר וצהריים.  עוד קובעת ההוראה כי  

  ."בחירה  אפשרות   כולל  המזון מרכיבי כל את  ולכלול  ומבושלת

. מהתפריט  2020קיבלה לידיה דוגמאות לתפריט ארוחת הצהריים בחודש נובמבר  הביקורת  

מאפשרת   אינה  היום  במרכז  המוגשת  הצהריים  ארוחת  התע"ס,  להוראות  בניגוד  כי  עולה 

 (. לתפריט הדוגמ  - 'ד  נספח ורא למבקרים בחירה )

" היום:  מרכז  מנהלת  ציינתם  תגובת  פי בביקורת  המו  שעל  הצהריים  ארוחת  גשת  התפריט 

במרכז היום אינה מאפשרת למבקרים בחירה. נקודה זו לא נכונה. אחראית המטבח יושבת עם 

המסופקות   והמנות  המזונות  רשימת  מתוך  ובודקת  ומבקר  מבקר  ידיכל  מה    על  הקייטרינג 

המנות המועדפות על המבקרים, כמו כן, המבקרים פונים אליה ומשנים את הבקשות שלהם  

 " ואת ההעדפות.

ר לגבי התפריט, דיאטנית של משרד הרווחה הגיעה למקום לפני מספר שנים והציגה  עוד נמס 

דרישות בסיסיות. לאחר מכן, קיבלה מנהלת המרכז ייעוץ של דיאטנית )בתשלום( שמדריכה  

את הצוות ואת הקשישים. כיום פועלת בנושא מתנדבת שהיא דיאטנית ראשית בבית חולים,  

גשת עם צוות המטבח. נוסף על כך, עובדת המטבח החדשה  היא מגיעה למרכז מפעם לפעם ונפ

 עברה קורסים מקצועיים בתזונה ומתאימה את התזונה לצורך של הקשיש. 
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 הסעות  6.3

  למרכז  יגיעו הזקנים" כי היום  למרכז הזקנים בהסעות  העוסק  7.1 בסעיף קובעת"ס התע  הוראת

  ומצויד   ממוזג   להיות  הרכב  על .  ובחזרה  ביתם  מפתח  אותם   שיסיע  למגבלותיהם  מותאם  ברכב  היום

   ."דקות 40  על יעלה  לא  היום למרכז הזקן  של  מביתו ההסעה שזמן רצוי . קשר במכשיר

אינם מוסדרים באמצעות    הסעה למבקרים במרכז היוםהשירותי  ממצאי הביקורת מלמדים כי  

כי   מסרה  המרכז  מנהלת  שייעשה.  היה  שראוי  כפי  המסיעים,  או  ההסעה  חברות  עם  חוזים 

כשהחלה את תפקידה כמנהלת כבר הועסקה חברת ההסעות שנים רבות באותו אופן. היא רואה  

חשיבות בהסדרת הנושא וחתימה על הסכם עם חברת הסעות, בייחוד לאור העובדה שבשנים  

המבצע  האחרו  במיניבוס  קשישים  של  מצומצם  מספר  שהסיעו  מהמוניות  חלק  הוחלפו  נות 

 הסעה משותפת לקבוצת קשישים. 

 התנהלות בתקופת הקורונה  .7

, אולם, לא ניתן להתעלם מהמשבר הקשה שפקד  2019הדוח הנוכחי עוסק אמנם בעיקר בשנת  

פקוד והתנהלות מרכז  מגפת הקורונה. כמובן, שהיו לכך השלכות גם על ת  -את מדינת ישראל  

 היום. 

והמטפלות הוצאו    ממושכת  לתקופה  המרכז  עם תחילת הגבלות הקורונה )סגר ראשון(, נסגר

 . בתקופה זו הופעל המרכז מרחוק:  "תלחל

גויסו מתנדבים לחלוקת ארוחות שמרכז היום הזמין למבקרים המעוניינים פעמיים בשבוע   ▪

 ארוחות בשבוע(.  110-)כ

היא עובדת סוציאלית במקצועה, ביצעה פעולות שונות לשמירה על מנהלת מרכז היום, ש ▪

, תוך שימוש בידע המקצועי ובניסיונה הרב, בעיקר באמצעות שיחות  הקשישים  עם  קשר

 וואטסאפ קבוצתיות; 

המרכז ייצר תעסוקה ביתית בעבור הקשישים באמצעות ערכות מלאכה וחוברת פעילות   ▪

 מועצה; שלאחר מכן נשלחה לכל הקשישים תושבי ה

 חלוקת ארוחות פעמיים בשבוע במסגרת "סלי קורונה" של המוסד לביטוח לאומי; ▪

מרכז  ▪ של  הפיזיותרפיסטית  בהנחיית  מדריכה  בידי  הקשישים  בבתי  פיזיותרפיה  טיפולי 

 היום. 

לאחר פרוץ מגפת הקורונה וסגירת מרכז היום בחודשים    המבקריםירידה במספר    ניכרתאמנם,  

אולם, יחסית  . בחוגים להשתתף מנת  על רק היום  למרכז להגיע שנהגו אלה בייחוד, הראשונים

והימנעות קשישים מלהגיע מחשש להדבקה,   )קפסולות(  לדרישות לצורך הפעלת מרכז היום 

 הנפש. תשושיהיה שינוי במספר  לאמדובר בצמצום סביר. 

על כל פנים, לאחר תקופה ארוכה, עם האפשרות להתחסן והעלאת רמת הביטחון הבריאותי,  

על קבלות חדשות. רבים מבין משתתפי החוגים  מבקשים העוזבים לחזור למרכז היום ואף דווח  

מעוניינים לחזור לחוגים או כ"חברי מועדון", אולם, בשל המגבלות לא ניתן להיענות לבקשת 

 כולם. 
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במועד כתיבת שורות אלה, עדיין היה מרכז היום נתון תחת הגבלות עקב הקורונה. הוא מופעל  

והיא צמודה  מדריכה  יש  קפסולה  לכל  כאשר  באותה    בקפסולות,  היום  כל  לאורך  מתנהלת 

 מסגרת: פעילות, ארוחות ופיזור בסוף היום. הקפסולות מתחלקות לשתיים:

 כוללת שתי הרצאות ביום;  -קפסולה עיונית  ▪

יצירה   ▪ כל    -קפסולת  לאורך  אחת  יצירה  עבודת  כוללת 

 הבוקר, לפי בחירת הקשיש. 

מתאפשר שיעורי התעמלות מתבצעים במרחב הפתוח ואם לא  

פתוחים   חלונות  עם  המרכז  מבנה  בתוך  קטנה  בקבוצה  אזי 

 ככל האפשר. 

בין    בחדר להפריד  מנת  על  מחיצה,  הותקנה  האוכל 

 המרצה  כאשר   הרצאות  גם מתקיימות    במקום הקפסולות.  

 הקבוצות  בין עומד

 האוכל   בחדר המחיצה

 

אך מנהלת מרכז היום    עקב מגבלות הקורונה, לא מתאפשר לקיים התכנסויות של "פורום חברים",

פונים אליה בכל עת, כמו גם לעובדת הסוציאלית   מקיימת מדיניות של דלת פתוחה, והקשישים 

 ולמזכירת מרכז היום. 

נוסף על כך, מנהלת מרכז היום מסרה כי "המצב הנוכחי של עבודה בקפסולות לא מותיר לנו מקום  

פרטנית   כך.לעבודה  לשם  לחדר  הזקוקה  פיזיותרפיסטית  עם    של  תפוסים  החדרים  כל  כעת 

 " קפסולות.
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 סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות 

, במבנה רחב ידיים, מטופח ומואר. במרכז היום  יום לקשיש גדרות ממוקם ביישוב עשרתהמרכז  

רשומים כמאה משתתפים, מחציתם תושבי המועצה ומחציתם מגדרה וגן יבנה. מדי יום מבקרים  

בין  בימים כתיקונם נמנים  כי  יש לציין  במרכז כחמישים איש בממוצע, לרבות באגף תשושי נפש.  

   . ("חבר מועדון" או לפי חוג) בדבחוגים בל המשתתפיםקשישים   15-כגם  מבקרי מרכז היום 

ש"ח    170,000-ו   2019ש"ח בשנת    120,000המועצה מעניקה לעמותה תמיכה במסגרת סל התמיכות:  

 .  2020בשנת 

 להלן סיכום ממצאי הביקורת והמלצות בהתאם: 

היום.    2011בשנת   .1 מרכז  להפעלת  בהסכם  גדרות  יום  מרכז  עמותת  עם  המועצה  התקשרה 

וללא הגבלת זמן.    תמורה  ללא  במבנה  בלעדית  שימוש  זכותתה תקבל  ההסכם קובע כי העמו

 בעת ההתקשרות עם העמותה לא נדרש ביצוע תהליך בהתאם לנוהל הקצאות.  

המלצה: עם קבלת היתר לבניית אגף חדש לתשושי נפש ועוד בטרם תחילת עבודות ההרחבה,  

קופת זמן קצובה, על פי  יש לבצע תהליך להקצאת המבנה לעמותה שתפעיל את מרכז היום, לת 

 נוהל הקצאות. 

ותמיכות   .2 בהקצבות  שמקורם  שקלים,  מיליון  כשני  על  עומד  העמותה  של  השנתי  התקציב 

מתן   על  שהתקבלה  ובתמורה  המועצה  בתמיכת  לאומי,  לביטוח  מהמוסד  בעיקר  מהמדינה, 

 שירותים ודמי חבר/השתתפות עצמית. 

ם אלה מקוזזים מכספי התמיכה. יש לציין  המועצה משתתפת גם בעלויות תחזוקה ובינוי, אול

 עת במימונו.ילתשושי נפש ומסי  -כי המועצה פועלת כיום לבניית אגף חדש במרכז היום 

בתכניות  .3 בעיקר  ודנה  הבדיקה,  בשנות  חסר  בהרכב  התכנסה  היום  מרכז  של  ההיגוי    ועדת 

להרחבת השירותים המוצעים על ידי מרכז היום לטובת טיפול בקשישים תשושי נפש. לדברי  

מנהלת המרכז, גורמים שונים כגון ביטוח לאומי ואשל, כבר זמן רב אינם מגיעים לוועדות בכל  

מתקיימות   כי  מסרה  עוד  הארץ.  ייחודיות  רחבי  לשם  ישיבות  חלקן  הצורך,  פיתוח  במידת 

   שירותים ויוזמות. 

אחד השירותים הניתנים למבקרי מרכז היום הוא שירות הסעות מבית הקשיש למרכז. נמצא   .4

כי לא נערך תהליך ראוי להתקשרות עם קבלן ההסעות, המספק את השירות למעלה מעשור,  

לרבות הצעות מחיר או מכרז וחתימה על הסכם מפורט. עוד נמצאו שני תעריפי הסעה, בהתאם  

 ג נדרש לבצע. למספר "הסיבובים" שהנה

יש  המלצה  הסעות    לבצע :  ספק  בחירת  של  מלא    ותוך   ברורים   קריטריונים   בסיס  עלתהליך 

חשוב לחתום על הסכם שיכלול התייחסות גם לסוגי    מספקים שונים.   מחיר   הצעות בין    השוואה 

 נסיעות, סוגי רכבים ותעריפים. 

בגין הסעות  יווחים  בהם לא הוגשו ד  2019הביקורת איתרה תקופה של מספר חודשים בשנת  

למשרד הרווחה במועד, ולכן לא התקבל החזר כנדרש. כיום נערך מעקב הדוק אחר הדיווחים  

ולא אירעו מקרים נוספים כגון זה. מנגד, גם כיום מעודכנת רשימת המוסעים אחת לשנה בלבד,  

 לבקשת עובדת הזכאות האחראית על דיווחי ההסעות. 
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הוראות התע"ס.  ב  )שתי פעילויות שונות ביום(  את הנדרשבמרכז היום תואם  הפעילויות  היקף   .5

מנהלת מרכז היום דיווחה על התייעצויות ושיח בין היתר בנושא זה עם מבקרי המרכז במסגרת  

 "פורום חברים" המתכנס אחת לחודש.   

מרכז היום מספק ארוחות בוקר וצהריים למבקרים. ארוחות הצהריים מסופקות באמצעות   .6

, לדעת מנהלת המרכז, אין צורך בפיקוח תברואי כנדרש בתע"ס וניתן להסתפק  קייטרינג. על כן

דיאטנית   בידי  מתקבל  תזונתי  ייעוץ  הרווחה.  משרד  ובפיקוח  תברואה  מקורס  בידיעותיה 

 מתנדבת המגיעה למרכז מפעם לפעם ונפגשת עם צוות המטבח.

ורכי כל קשיש, וכן,  עובדת המטבח עברה קורסים מקצועיים בתזונה ומתאימה את התזונה לצ 

 בודקת עם כל אחד מהמבקרים את העדפותיו ואת בחירת המנות לארוחת הצהריים.  

בנוגע לכוח האדם נמצא כי המרכז מעסיק בין היתר עובדים במיקור חוץ, בעיקר מדריכי חוגים   .7

 ועובדי תעסוקה, על מנת לעמוד בהוראות התע"ס לגבי הפעילות והשירותים הניתנים בו.

במצבת כוח האדם נמצאו בתחום הטיפולי. מזה מספר שנים מקבלים מבקרי המרכז    ליקויים 

טיפולים פיזיותרפיים בידי מתנדבת שהגיע למרכז אחת לשבועיים. עם פרוץ משבר הקורונה  

בעיסוק   מרפאה  פיזיותרפיים.  טיפולים  כלל  מקבלים  אינם  והמבקרים  פעילותה  הופסקה 

 המרכז ארבע שעות בשבוע.   במיקור חוץ מעניקה טיפולים למבקרי 

מנגד, נרשם עודף משרות במטבח, וזאת, עקב תקציב ייעודי וייעוץ שהתקבל בתקופת הקורונה.  

 .   נגמקייטרי צהרייםבמטבח לא מבשל, המקבל אספקת ארוחת  ראוי לציין כי מדובר

בנוגע לעבודות האחזקה, העמותה אינה מעסיקה עובד אחזקה ועובדי המועצה מבצעים במרכז 

 עבודות תחזוקה קלות.  

בסטנדרטים    הטיפולי   בתחום   הסגל   להרחבת   מאמץ   כל   לעשות   יש :  המלצה  לעמוד  מנת  על 

 גבוהים של שירות וטיפול. 

 עיות. החל מרכז היום להעסיק אחות בהיקף של חמש שעות שבו 2021באפריל  ✓

באשר למבנה הפיזי, נמצא כי הוא אמנם מעט קטן מהנדרש בהוראות התע"ס, אולם צורתו   .8

 וציודו תואמים את הנדרש. 

: בעת תכנון הרחבת מרכז היום, יש להביא בחשבון הרחבה של המבנה הקיים כך שיעמוד  המלצה 

 "ס. התע בהוראות  

נסגר .9 הקורונה  תקופת  הוצאו    ממושכת  לתקופה היום    מרכז  בראשית  .  "תלחל והמטפלות 

מתנדבים;   בידי  קורונה  וסלי  ארוחות  חלוקת  מרחוק:  המרכז  הופעל  זו   עם   קשרבתקופה 

פעילות;    הקשישים וחוברת  מלאכה  ערכות  הכנת  קבוצתיות;  וואטסאפ  שיחות  באמצעות 

 טיפולי פיזיותרפיה בבתי הקשישים ועוד. 

מגבלות החוק ובמסגרת קפסולות קבועות    בשלב שני נפתח המרכז והוא מתנהל תוך הקפדה על

האוכל    בחדרעם מדריכה קבועה. שיעורי התעמלות מתבצעים במרחב הפתוח אם מתאפשר ו

  עומד   המרצה  כאשר  הרצאות  גםמתקיימות    במקוםבין הקפסולות.  להפרדה    הותקנה מחיצה

 . הקבוצות בין
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 נספחים 

 טופס אינטייק   -   נספח א' 
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 פנייה טופס    -   נספח ב' 
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 תקני כוח אדם   -   ' ג נספח 
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 לתפריט   ה דוגמ   -   נספח ד' 
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 ללו"ז פעילות שבועי   ה דוגמ   -   נספח ה' 
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 גני משחק ציבוריים 

 מבוא 

מתקני   על  הילדים  של  והפעילות  הצעיר,  בגיל  ילדים  של  למשחק  מקום  מהווים  המשחקים  גני 

 מוטורי, חברתי, רגשי וקוגניטיבי.  המשחק תורמת להם בתחומים רבים:

מאתר   יותר  מהמושבים  בחלק  משחקים,  אתרי  תריסר  מפוזרים  גדרות  האזורית  מועצה  ברחבי 

אחד. בגני השעשועים מוצבים מתקני משחק מסוגים שונים המותאמים לגילאים שונים: מגלשות,  

 כושר.  נדנדות, קרוסלות, מתקני טיפוס ומתקני

דוח הביקורת הנוכחי מציג את מצב הבטיחות והתחזוקה בגנים הציבוריים, לרבות בטיחות מתקני  

 המשחק והספורט באתרי המשחקים. 

 עבודת הביקורת 

בטיחות   לרבות  גדרות,  ביישובי  המשחקים  באתרי  המועצה  פעולות  את  לבחון  נועדה  הביקורת 

וכן סביבת המתקנים ומשטחי הבלימה  גם  מתקני המשחק  וגידור. הביקורת מתייחסת  , הצללה 

 משמעיים בהיעדר תקן מחייב. -למתקני הכושר, אולם, הממצאים אינם חד

 עבודת הביקורת התבצעה בכמה מישורים:

 שיחות וקבלת מידע מקב"ט המועצה האחראי על אתרי המשחקים וממהנדס המועצה ▪

 וחים של ארגון בטרם עיון בתקנים והנחיות של מכון התקנים הישראלי ובהנחיות ודיו ▪

 סקירת דוחות הבדיקה שערכו נציגי מכון התקנים והמפקחים מטעם המועצה  ▪

 ( 2020דצמבר -סיורים בשטח ותצפיות )נובמבר ▪

 רקע 

 כללי  .  1

בגיל הצעירנודעת תרומה משמעותית להתפתחות  גני המשחקים  ל והם מהווים אתר    ילדים 

   הם בתחומים רבים:פעילות של הילדים על מתקני המשחק תורמת לחשוב ל

  באמצעות פעילות על מתקני המשחק, הילד משנה את מיקומו במרחב   -  תחום המוטוריה ▪

ועוד.   זחילה  נדנוד,  גלישה,  בטיפוס,  אלומתנסה  )שיווי    ההתנסויות  האיזון  את  מפתחות 

 . והשליטה בגוף כוחואת ה תיאום תנועה בין חלקי הגוףאת משקל(, 

החברתיה ▪ המשחקים    -  תחום  ילדים  גן  בין  מפגש  מקום  ויכולות  משמש  מיומנויות  בעלי 

שונות ובטווח גילים רחב. הילד לומד לפעול בשיתוף פעולה, סבלנות וסובלנות כלפי ילדים 

הילד מתבונן בפעילות  ולקיום משחק הוגן ועוד. באותה עת,    משחקציות לחוקי  אחרים,  

 מחקה אותם. האחרים, לומד מהם ו הילדים 

פעילות מוטורית והתנהגות תנועתית המלוות בחוויות הצלחה משפיעות    -  ם הרגשיתחוה ▪

מתקנים מסוימים  : יכולות, חולשות ופחדים.  באופן חיובי על עיצוב דימוי הגוף של הילד
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לשחרר רגשות  ו חרדותו עם מתחים    ותהתמודדב עזר במשחק דמיוני  ימעודדים את הילד לה 

 .ת המציאותביקורובפיתוח    תוקפנותכגון כעס ו

באמצעות חקירת    מיומנויות חדשותבלימוד  ילד  מסייע למשחק חופשי    -  י הקוגניטיבתחום  ה ▪

המתקנים ותפעול  מרחביות  התנסויות  יצירתיותהסביבה,  לפתח  לומד  גם  הוא  יכולות  ו  . 

 לשוניות. 

 תכנון גנים ציבוריים  . 2

( המתייחס להיבטים  כנוןמדריך לת)להלן:    1מדריך לתכנון גנים ציבוריים פורסם    2012בשנת  

שונים בתכנון גנים ציבוריים ובהם גני משחקים. להלן נקודות עיקריות הרלוונטיות לביקורת  

 הנוכחית: 

כלל  יםכפרי   יםיישוב ב ▪ מינימלית  נורמה  לפי  בלבד,  שכונתיים  גנים  של - יוקצו  יישובית 

 מ"ר לנפש )כולל שטח למתקני ספורט לא פורמליים(. שלושה

ומגרשי משחק  םגן שכונתי יכיל מתקני  .יש להקים מתקני משחקים לילדים בגילים שונים ▪

בני נוער וצעירים, ובכלל זה שטח פתוח למשחקי כדור, ,  12-6,  5-0לקבוצות הגיל הבאות:  

חרים המותאמים לקבוצות רחבת החלקה, מתקן טיפוס, מתקני כושר ו/או מגרשי משחק א

 עד פינות משחק נפרדות לכל קבוצת גיל. י גיל אלו. יש לי

בישראל ▪ המקובלים  הבטיחות  תקני  בכל  לעמוד  המתקנים  מתקן    .על  כל  וסביב  מתחת 

משחקים המוצב בגן חייב להימצא משטח בולם זעזועים תקני. מתקני המשחקים יותקנו  

 מחומרים עמידים, שאינם מתלהטים. 

 ר קשר עין בין המתקנים השונים ובינם לבין אזורי הישיבה. רצוי לשמ ▪

חלק ממקומות    ., מרביתם בצליש למקם פינות ישיבה ליד כל אחד ממוקדי הפעילות בגן ▪

 יצפו אל הנוף.   םהישיבה יצפו אל מתקני המשחק וחלק

יש לעצב את הספסלים מחומרים עמידים, בעלי גוון בהיר, שאינם מתלהטים, וללא שפות  

 חלק מהריהוט צריך לכלול תמיכות ואפשרות להישען.  ת.חדו

הגנים ▪ סוגי  בכל  שתייה  מתקני  לספק  ביניהם  יש  המרבי  המרחק  כאשר  על,  יעלה     לא 

 מ'.  100

להנגיש   ▪ האפשריש  הגן    את  ככל  חלקי  מתקנים    -כל  ריהוט,  ריצוף,  חומרי  השבילים, 

( וגם למסיעי  יהי)שמיעה, רא  לאנשים עם מוגבלויות פיזיות )הליכה( או חושיות  -ותשתיות  

 עגלות ילדים.

 יש להבטיח נגישות של רכבי חירום ורכבי שירות לחלקי הגן השונים. ▪

 
"מדריך    1 הכפר,  ופיתוח  החקלאות  ומשרד  הראשי  האדריכל  אגף  והשיכון  הבינוי  משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד 

, )כתבו: תמר טרופ וגדעון  2012לתכנון גנים ציבוריים לפי סוג יישוב, מגזר אוכלוסייה, אזור אקלימי וטופוגרפיה", 
 שריג(. 
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לפחות   ▪ יכללו  הגן  סוגי  כל  אל  הגישה  והמשכייםדרכי  רציפים  שבילים  רגל   שני  להולכי 

אופניים שתי  ורוכבי  ולפחות  המתאימות  כניס,  ילדים  ות  עגלות  המסיעים  לשימוש  גם 

 לי ניידות.  ולמוגב 

 בטיחות גני משחקים  . 3

 היפגעות ילדים בגני משחקים  3.1

כנס מיוחד בנושא מתקני משחקים שיזם משרד הכלכלה במסגרת התוכנית  מנתונים שהוצגו ב

מסתמנת תמונה    2הלאומית לבטיחות ילדים ובשיתוף מרכז השלטון המקומי ומכון התקנים 

רבים מהם רכים  ,  למיון עקב היפגעות בגני שעשועיםילדים פונים מדי שנה    8,300-עגומה. כ 

   3.ילדים( 1,867) ארבע  תינוקות ופעוטות עד גילהם  34%בשנים: 

  נדנדה וב   מהפונים למיון  33%  -   מגלשהשנפגעו בגני משחקים נפגעו תוך משחק ב ילדים  מרבית ה 

- 32% . 

עקב היפגעות ממתקני    ממקרי הפנייה למיון של ילדים   70%עוד עולה מנתוני ארגון בטרם כי  

מהמקרים משטח הנפילה לא עמד בדרישות   40%- משחקים במרחב הציבורי הם עקב נפילה. ב

 התקן למתקני משחקים.

 בדיקות מתקני המשחק  3.2

 1498תקן  .א

  את   מציג  " ו/או מפעילות מתקני משחקים  דרישות מחברות המתחזקות "  1498לתקן    7חלק  

  לבצע בדיקות  מתקני המשחקים בעבור רשויות מקומיותחברות המתחזקות את  מה  הדרישות

 : כדלקמן . למעשה, מדובר בתחזוקה מונעת,למתקני המשחקים

 של המתקן וויציבות תו, פעולו בחינת תפקוד  -אחת לחודש  ▪

לשנה   ▪ המתקהרמת  בחינת    -אחת  של  הכוללת  יסודות ניםבטיחות  והמשטחים    םיה, 

לכך שהוכשר    ,שוייוי או מהנדס אזרחי רש ימהנדס מכונות רבידי    מותקנים  הם  שעליהם

 במכון התקנים הישראלי 

 , קרי: מכון התקנים מעבדה מאושרת אמצעותבדיקה ב -אחת לשלוש שנים   ▪

 הנחיות לבדיקות בטיחות  .ב

ארגון בטרם מפרסם עבור הציבור הרחב, ובפרט ההורים, רשימת נושאים לבדיקת בטיחות בגן  

 ח כאשר תינתן תשובה חיובית לכל הסעיפים: השעשועים. לפי הארגון, גן ייחשב כבטו 

 ל כל מתקן יש שלט, ועליו כתוב לאילו גילאים המתקן מתאים. ע ▪

 עיצוב המתקנים אינו מאפשר טיפוס מחוצה להם או מעליהם.  ▪

 ס"מ לפחות או משטחי גומי מיוחדים. 30מתחת למתקנים ומסביבם יש חול בעומק של  ▪

 ומסוכנים. משטח גן השעשועים נקי מחפצים חדים   ▪

 אין במתקנים חלקים שבורים או בולטים.  ▪

 אין במתקנים חלקים או שלבים חסרים.  ▪

 
 2019ארס מ  2
  2016מעידים על עלייה במקרי ההפיגעות של ילדים בגני משחקים בשנים האחרונות )על פי דוח לאומה    2019נתוני    3

 ( 2010-2015פגיעות טראומה בישראל  -
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 הברגים במתקנים אינם בולטים החוצה.  ▪

 המתקנים אינם חלודים.  ▪

 בדיקת תקינות המתקנים שעשה מכון התקנים עדיין בתוקף. ▪

 חובת הרשות המקומית  . 4

 אחריות לתקן   4.1

לחלק   ב'  משחקים"    7נספח  מתקני  אתרי  של  מבעלים  "דרישות  על לתקן  רשות  ה  מטיל 

האחריות להתקנתם ולתחזוקתם של מתקני המשחקים ולטיפול השוטף בהם  את  מקומית  ה

 . משחקים מתקני תקןלהוראות   בהתאם

ההסכם  כי  הרשות רשאית להתקשר עם חברה חיצונית לביצוע תחזוקה למתקנים. התקן קובע  

לוודא  יבטי כדי  בקרה  אמצעי  יינקטו  וכי  התקן  בדרישות  תעמוד  המתחזקת  שהחברה  ח 

 . שתקוים מחויבות זו

דרכי פעולה במקרי חירום שיש בהם כדי לפגוע בבטיחותם של    את   בנוהליה  להגדירהרשות  על  

 המשתמשים במתקני המשחקים.

( והתעשייה  הכלכלה  במשרד  התקינה  על  הממונה  ששלח  לראש 4.2.20במכתב  הרשויות  (  י 

בישראל, הוא מזכיר להם את חובת ההתקנה והתחזוקה של מתקני משחק על פי הוראות התקן  

וסימונם בתו תקן. במכתב מדגיש הממונה גם את חובת תחזוקת המתקנים בידי גורם בעל תו  

 תקן לתחזוקה ממכון התקנים הישראלי ואת תחזוקת המתקנים על פי דרישות התקן בלבד. 

אש מנהלת תפעול תו תקן נאמר כי שיטת הפיקוח של מתקני משחקים תשתנה  בהודעה מטעם ר

, וכי ממועד זה יועבר היתר תו התקן מהחברה המתחזקת לבעל האתר. במדריך 1.1.21-החל מ

להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול בהתאם לשיטת הפיקוח החדשה, שהוציא מכון התקנים,  

הדרוש  האמצעים  כל  את  ינקוט  האתר  מתחזק  "בעל  שהוא  שהאתרים  להבטיח,  מנת  על  ים 

)תקן רשמי(, החלות על האתר    8-ו   7חלקים    1498יתאימו בכל עת לדרישות התקן הישראל ת"י  

 או כל תקן אחר שיקבע תחתיו המכון." 

מקומיים  החקלאיות/ועדים  האגודות  הם  האתרים  שבעלי  העובדה  החברה  4לאור  ואילו   ,

ה מבקרת המועצה למזכיר המועצה. בעקבות הפנייה,  המתחזקת פועלת מטעם המועצה, פנת

התקבלה חוות דעת היועץ המשפטי למועצה באשר למעמד המשפטי של גני המשחקים ואחריות  

המועצה על בטיחות מתקני המשחקים ועל עמידת בתקנים באתרים שאינם בבעלות המועצה.  

ות החוזיות )כגון האגודה  על פי חוות הדעת, "טופס הבקשה ]לתו תקן[ ימולא ע"י בעל הזכוי 

החקלאית(, וזאת רק לצורך הגשת הבקשה, כאשר המועצה תמשיך לממן את המתחזק, ובלבד  

 שהמתחזק בעל תעודת הסמכה מתאימה ממכון התקנים."

הועברה   אזוריות  במועצות  המשחקים  אתרי  על  הבעלות  סוגיית  כי  נמסר  התקנים  ממכון 

עד למועד כתיבת שורות אלה, חרף פניות חוזרות  למחלקה המשפטית שלהם לקבלת חוות דעת.  

 ונשנות, לא התקבלה חוות הדעת ממכון התקנים. 

 
 לפי הסכם החכירה, כל השטח שייך לאגודה, כולל ההרחבה.  4
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 אחריות הרשות המקומית   4.2

ה מחזיק  במסגרת  של  פעולה  אחריות  לנקוט  מוטל  המקומית  הרשות  על  המשחקים,  אתר 

 במישורים שונים: 

 מניעת גישה של הציבור למתקנים שאינם בטוחים  ▪

 ( חודשית, שנתית ;חזותית) בחינה ותחזוקה  ▪

מקצוע  תפעול: ▪ בעלי  והסמכת  הפעולות;  הכשרה  כל  תיקונים,    ,תיעוד  בדיקות,  כגון: 

 ; נהלים תאונות

 , תחזוקה מונעת, טיפול בשבר(לו"ז שנתי) תחזוקה שוטפת  ▪

 אתרי המשחקים בגדרות  .  5

 :5ציבוריות, כדלקמן אתרי משחקים בגינות  13במועצה האזורית גדרות קיימים 

 כתובת ו  שם הגן  יישוב מספר גן 

 1, רח' התמר גן עשרת 2

 , רח' השקמה גן שלמה עשרת 3

 16, רח' האשל גן דוד עשרת 4

 47, התמר דואר א * גן הדרום 5

 79, התמר דואר ב * גן הדרום 6

 , רח' היוגב פינת רח' החורשגן רות משגב דב 7

  72, דוכיפת ליד המזכירות מישר 8

 השחף גן השחף, רח'  מישר 9

 פינת רח' השדה 23 הפרדסגן הצריף, רח'  כפר מרדכי  10

 17, רח' לבונה הרחבהה כפר מרדכי  11

 56, רח' הזורעים גן ציבורי מרכזי שדמה 12

 , רח' הגפן גן אורנה כפר אביב 13

 125גן התמר, המייסדים  כפר אביב 14

 גינה ציבורית אחת תחומי הדרום נמצאים בבגן  5-6* גנים 

יש לציין כי קיימים אתרי משחקים בכל חצרות תשעת גני הילדים, צהרון ובית הספר היסודי,  

במארס   פורק  אשר  הבריכה  במתחם  משחקים  אתר  נכללים  2021וכן,  אינם  אלה  אתרים   .

 בביקורת המוצגת בדוח הנוכחי. 

 התקשרות עם חברת אחזקה וביקורת  . 6

 דרישות מהבעלים  6.1

כי הסכמי הרשות    קובעלתקן "דרישות מבעלים של אתרי מתקני משחקים"    7נספח ב' לחלק  

בדרישות    את עמידתהיבטיחו  ואמצעי בקרה שתנקוט הרשות  המקומית עם החברה המתחזקת  

 .  התקן

לפי ההנחיות, יש להעסיק קבלן משנה שהוא בעל היתר תקף לתחזוקה. בהתאם לשינוי משטר  

, קבלן המשנה יבצע רק עבודות תחזוקה ולא פעולות ניהול הקשורות  1.1.21- וח שיחול מהפיק 

 בהיתר שניתן לבעל האתר. 

 
 במתחם הבריכה שלא נבדק במסגרת ביקורת זו  1ללא גן מספר  5
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 התקשרות עם חברת אחזקה  6.2

)להלן:   בע"מ  משחק  מתקני  א.ד  חברת  עם  התקשרה  האחזקההמועצה  לאספקה,  חברת   )

התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ומשטחים לבלימת הולם. ההסכם נחתם בתאריך  

( של החברה למשק וכלכלה של  2018/19חודשים, לאחר שהקבלן זכה במכרז )מש/ 36-ל  9.3.17

 (. משכ"להשלטון המקומי )להלן: 

החוזה, המועצה  ש"ח )לפני מע"מ(. במסגרת    250,000מדובר בחוזה מסגרת בסכום מרבי של  

פי   על  המנהלת  כחברה  בע"מ  המקומי  השלטון  של  אנוש  משאבי  לפיתוח  החברה  את  ממנה 

 מסמכי המכרז. 

חודשים. בניגוד לקודמו, החוזה החדש אינו מהווה הסכם    36-נחתם הסכם חדש ל  2020במאי  

 מסגרת.

יעסיק מ  ניסיון מוקדם בתחום  לפי החוזה, הקבלן  בעל  יהיה  על תחום האחזקה, אשר  מונה 

האחזקה של המתקנים מושא מכרז זה וידע בתהליכים ובאישורים הקשורים לביצוע עבודות  

מטעם מכון    1498ת"י  " )לפי  בדיקות חודשיות למתקני משחקים"כאמור, וכן יהיה בוגר קורס  

 .  (התקנים

משאבי    הרשות המזמינה ממנה את החברה לפיתוח: "תשמש חברה מנהלתמשכ"ל  לפי החוזה,  

 אנוש של השלטון המקומי בע"מ כחברה מנהלת עפ"י מסמכי המכרז." 

במסמכי המכרז מוגדר תפקידה של החברה המנהלת: "...מי שתמונה על ידי הרשות המזמינה  

  לפעול מטעמה לניהול ופיקוח על העבודה על ידי הקבלן בהתאם לאמור בחוזה זה, הכול לפי

קביעת הרשות המזמינה ככל שלא מונתה חברה מנהלת יוקנו כל הסמכויות המוקנות לה על פי  

 ההסכם למפקח מטעם הרשות המזמינה" 

 הוצאות על תחזוקת מתקני המשחק  .  7

כ  2019-2018בשנים   המועצה  בגינות    84,000- הוציאה  המשחק  מתקני  תחזוקת  על  ש"ח 

בטיחות ביקורות  כוללת  ההוצאה  עבודות    הציבוריות.  או  מיוחדות  בדיקות  וכן  חודשיות 

 תחזוקה ותיקון, כגון התקנת מעקות בטיחות והחלפת מושב.

 עבור עבודה מיוחדת  הוצאה סה"כ  שנה 

 בדיקת הולם למשטח בטיחות גן אורנה כפר אביב  -ש"ח   1,104 ש"ח  37,327 2018

 מעקה בטיחות בנוי מעמודי פלדה ורשת -שלמה, עשרת  שצ"פ -ש"ח  431

עבודות תיקון ושיפוץ מקצועיות לחיזוק   -שצ"פ מזכירות  -ש"ח   1,787 ש"ח  47,037 2019

 מושב למתקן אומגה -מתקן מעבר ידיים כפול; שצ"פ גן הדרום 

מעקה  -מ' ושער פשפש; עשרת  10מעקה בטיחות  -מישר  -ש"ח   3,761

 מ'  4בטיחות 

 לא בוצעו  ש"ח  31,658 2020
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 ממצאים 

 שילוט   .1

 שילוט לצורך בקרה   1.1

 חובת השילוט  .א

להציב   נדרשות  המתחזקות  לאתר  החברות  ניצבים  בכניסה  שילוט  שבו  המשחקים  מתקני 

ביצוע מועד  את  ו  של  ההמציין  האחרונה  התחזוקה  פעולת    שבותאריך  ה  אתפעולת  תבוצע 

   .נדרש לצורך בקרה ומעקב  זה שילוט התחזוקה הבאה.

ס"מ בכניסה    80* 79, יוצב שלט בגודל  לקבלת היתר לתו תקן ייצור ותחזוקה לנוהל    5.2לפי סעיף  

לאתר ובו שם המתחזק, מספר ההיתר שלו ממכון התקנים, שם האתר/מספר מזהה, מספר  

שנתית אחרונה ותאריך ביקורת שנתית הבאה. על  טלפון להודעה על ליקויים, תאריך ביקורת  

 השלט יודבק תו התקן לאתר כולל שנת ההיתר למתחזק. 

 ממצאים  .ב

כל השלטים באתרי המשחקים היו אחידים ונרשמו בהם כל פרטי האתר והחברה המתחזקת.  

( דוד  גן  )4למעט  הצריף  וגן  האחרונה  10(  השנתית  הביקורת  תאריך  צוין  השלטים  כל  על   ,)

, בהתאמה. בגן דוד ובגן הצריף נרשמו התאריכים  2021ויוני    2020הביקורת הבאה: יוני    ותאריך

 , בהתאמה. 6/2020- ו 6/2019

 בסיור הביקורת אותרו ליקויים בשלושה גנים בשילוט או במיקומו, כדלקמן: 

השלט נפל על האדמה ולא הורם. בביקור השני לאחר חודשיים   - ( 6גן דואר ב' בגן הדרום ) ▪

חברת    נותר כי  להדגיש  מבקשת  הביקורת  כמקודם.  מושלך 

האחזקה התריעה על היעדר שילוט בגן זה בביקורת שנערכה  

 והעירה כי "דרוש שלט גן חדש".   2020באוגוסט 

▪  ( בשדמה  מרכזי  ציבורי  בכניסה    -(  12גן  מוצב  איננו  השלט 

 לאתר, אלא באתר מתקני הכושר.

מוצב בכניסה לאתר, השלט איננו    -(  11גן לבונה בכפר מרדכי ) ▪

 אלא תלוי על הגדר החיצונית בפינה מרוחקת מהכניסה. 

השלט איננו תקין והמידע עליו לא    - (  14גן התמר בכפר אביב )  ▪

חברת   שערכה  בביקורת  בעבר  אותר  בשילוט  הליקוי  קריא. 

ובאוגוסט   ביוני  , בתוך דרישה לשלט חדש של  2020האחזקה 

 ( 6גן הדרום )   .חברת האחזקה

בעקבות הביקורת תוקנו השלטים בגן הדרום ובכפר אביב: הם הוצבו מחדש ונקבעו במקומם  

 והפרטים עליהם עודכנו ושופרו. 

 שילוט גילאים  1.2

 הפרדת מוקדי משחק  .א

לתקן העוסק    8חלק  המדריך לתכנון מנחה להפריד בין מוקדי משחק של קבוצות גיל שונות.  

בגנים בהם קיים מגוון   מתקני משחק להציב לפחות בשני מקומות  באתר המשחקים מחייב 

 שילוט המציין לאיזה גיל מיועדים המתקנים.  
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משחקים   מתקני  מכיל  האתר  אם  משחקים,  אתרי  ולתכנון  לבדיקה  אחרים  מדריכים  לפי 

גיל   גיל    4לגילאים שונים, יש לחלק את השטח למשתמשים עד  , ולציין בשלט על כל  4ומעל 

   מתקן, את הגיל המיועד לו. 

 ". חייבים בהשגחת מבוגר 3עוד מחייב התקן לציין בשילוט בכניסה לאתר כי "ילדים עד גיל  

 ממצאים  .ב

(, לרבות על מתקנים  13,  11,  8בשלושה אתרי משחקים לא נמצאו כלל שלטים כגון אלה )גנים  

,  4גבוהים ומסוכנים לילדים רכים, ואילו בארבעה אחרים יש מידע חלקי בלבד או שגוי )גנים  

  6יל  (, במתקן עם הסולם הגבוה, הודבקה ההנחיה "ילדים עד ג4(. לדוגמה, בגן דוד )14,  12,  10

 חייבים בהשגחת מבוגר".  

 סולם טיפוס גבוה ללא הגבלת גיל   -( 13גן אורנה, כפר אביב )

לא   הנחיה  או  היעדרו  וכי  המשתמשים  לבטיחות  רבה  משמעות  בעל  זה  מידע  כי  לציין  יש 

מתאימה עלול לסכן ילדים המשתמשים במתקן, בעיקר הצעירים יותר. לדוגמה, בגנים בכפר  

( יש שילוט על מתקן בעל סולם גבוה מאוד )מעל שני  12( ובשדמה )7דב ) (, במשגב  10מרדכי )

לכל   מתאים  הוא  כי  המציין  מטר( 

הגילים. לפי השילוט במתקן משחקים  

גבוה בעל מעבר עם מעקה חבלים בגן  

 .  3-12(, המתקן מתאים לגיל  6הדרום )

 

 

 

 ( 6)גן הדרום 
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( אותרו כבר בביקורת  12הביקורת מבקשת להעיר כי הליקויים בשילוט בגן המשחקים בשדמה )

 :  2018שערך מכון התקנים בדצמבר 

 חייב בהשגחת בוגר  6ילד עד גיל  -היעדר שילוט   -מתקן משולב ממתכת   ▪

היעדר סימון גיל המשתמשים שלהם מיועד    -מתקן עלה ורד ממתכת ומתקן אומגה ישיבה   ▪

 המתקן 

נדרש סימון    - קיים סימון מיועד לכל הגילים    - תקן חישוקי מעבר ידיים אופקי ממתכת  מ ▪

 3לילדים מעל גיל  

 :  2018( בביקורת שערך מכון התקנים בדצמבר 4בדומה, אותרו ליקויי שילוט בגן דוד בעשרת )

היעדר  -מתקנים משולבי מתכת, חצובות נדנדה, נדנדת סירה נענוע, נענועי קפיץ וקרוסלה  ▪

 סימון גיל המשתמשים שלהם מיועד המתקן 

 חייב בהשגחת בוגר  6ילד עד גיל  -היעדר שילוט   -מתקן משולב ממתכת   ▪

כגון בגני המשחקים בעשרת    ,נמצא כי בעלי חלק מהאתריםלגבי שילוט המחייב השגחת מבוגר,  

חייבים    6עד גיל בדרך כלל מחמירים בנושא וכי בשלט נכתב: "ילדים  ,(11( ובכפר מרדכי )4, 3)

)גן   )גנים  2בהשגחת מבוגר". מנגד באתרי המשחקים בעשרת  ( ובכפר אביב  5-6(, בגן הדרום 

   ( אין כלל שילוט כאמור.14, 13)גנים 

 בטיחות כללית   .  2

 מיקום אתר המשחקים  2.1

 חירום ובטיחות בדרכים  .א

אתר  .  גישה נוחהאתר המשחקים צריך להיות קרוב לאתר המגורים שאותו הוא משרת ובעל  

חני  למגרש  או  לכביש  קרוב  ממוקם  יהיה תחום  ימשחקים אשר  או מחסום  בה,  גדר הפרדה 

במצב כזה נדרש גם מעבר חצייה  ס"מ לפחות בכניסה וביציאה לאזורי המשחק.    90בגובה של  

 בטוח. 

, נצפו מחסומים ו/או גדרות הפרדה עם  6במישר  8בכל הגנים, למעט גן  

עת פריצת ילדים לכביש. עם זאת, חסר מעבר  שערים מסודרים, למני

   חצייה, אף שנדרש, בסמוך למרבית הגנים.

( בעשרת  שלמה  עם  3בגן  גינון  בגדר/רצועת  פרצה  הביקורת  איתרה   )

עם נציגי משכ"ל    2021מעבר לחצר שכנה. בעקבות סיור שנערך במארס  

בנוי   בטיחות  "מעקה  שלמה  לגן  הוזמן  המתחזקת  החברה  ונציגי 

 גן שלמה, עשרת  מ"א. 10פלדה ורשת" בגודל של מעמודי 

בכל הגנים שנבדקו יש גישה לרכב חירום ושירות, אולם, בחלקם רק עד שפת המדרכה הסמוכה,  

אף שמדובר בגן גדול למדי. פעמים, הסיבה לכך נעוצה בהיעדרם של שבילי גישה מרוצפים או  

 בשבילים בתוך הגן )ראו התייחסות בהמשך(. 

 
לדברי קב"ט המועצה לא נדרש להציב בגן זה מחסומים מאחר שמתקני המשחק נמצאים במרחק גדול מהכביש,    6

 המטרים הנדרשים. 15-מעבר ל
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 מיקום הגן .ב

המדריך לתכנון, הגן צריך להיות גלוי לעיני המתגוררים בסמיכות ולעיני העוברים והשבים,    לפי

  (, שהוא מוסתר12שלא יהיה מבודד. כל הגנים גלויים, למעט הגן הציבורי המרכזי בשדמה )

 מאחורי המועדון ומבנה נוסף, ולמעשה ניתן לראות מהכביש רק את הסככה הגבוהה. 

  גישה לאתר  .ג

נדרש   לתכנון,  רוכבי  לפי המדריך  רגל,  להולכי  נגישים  לפחות  אחת  וכניסה  גישה אחד  שביל 

 . ה של כבישיםימינימום חציב אופניים, מסיעי עגלות ילדים ומוגבלי ניידות

( ( מוכרז לפי אתר המועצה כגן מונגש, ואכן, שבילי הכניסה לאתר מונגשים. נגישות  4גן דוד 

 (, לרבות נגישות מחניית נכים.3ם בגן שלמה בעשרת )טובה לאתר המשחקים נמצאה ג

סיור בגני המשחקים ברחבי המועצה העלה בעיות רבות בתחום זה, כפי שעולה מהדוגמאות  

 7להלן: 

( אין כלל שבילי גישה. סביבם קיימת רחבה המחופה בחצץ. 5-6לגני המשחקים בגן הדרום ) ▪

ע מלמדת  פעוטות  שני  עם  במקום  שביקרה  אישה  אינו  עדות  אחד  שער  הגישה:  קשיי  ל 

 מאפשר כניסה עם עגלת תינוקות בגלל החצץ ומהשער השני אין שבילים למתקנים.

( מרוחק מהמדרכה ואין כלל שבילי  7גן רות במשגב דב ) ▪

  גישה אליו משני כיווני הכניסה:

 

 

 

 

 

 

 

במארס   שנערך  סיור  החברה    2021בעקבות  ונציגי  משכ"ל  נציגי  הוזמנו  עם  המתחזקת 

 "תיקוני דשא". 

( יש שתי כניסות, אולם שתיהן לא נגישות בנוחות לעגלות ילדים  14לגן התמר בכפר אביב ) ▪

 ולמתקשים בתנועה: מצד אחד מדרגות בכניסה ומצד שני כניסה מהמדרכה ישר למדשאה. 

מוכה  ( אינו נגיש, הן בגלל המדרכה הגבוהה הס 11שביל הגישה לגן ההרחבה בכפר מרדכי ) ▪

אליו והן משום שהוא מוגבה מהמדרכה. נוסף על כך, שיפוע השביל עלול להקשות על דחיפת  

 עגלת ילדים או על תנועת בעלי מוגבלות. 

 תשתית חשמל  .ד

אין למקם את מגרש המשחקים על שטח שקו  ועוד בתחום בטיחות המשתמשים, לפי ההנחיות,  

נים שכבלי חשמל עוברים מעליהם,  הביקורת איתרה מספר ג  חשמל עובר מעליו או מתחתיו.

 (.  9, 5-6, 4,  3גנים בחלקם מעל מתקני משחק ) 

 
 ראו דיון בנושא בפרק תכנון אתר המשחקים  7
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בחלק מהמקרים מדובר בכבלי מתח גבוה כאשר עמוד החשמל ניצב בתוך  

בו   להיתקל  או  עליו  לטפס  לילדים העלולים  גם  ומהווה סכנה  הגן  תחומי 

( בעשרת  שלמה  בגן  לדוגמה,  ריצה.  חשמל  3בזמן  כבלי  עוברים  מעל  ( 

למתקנים. בשטח של אותו הגן, ניצב גם עמוד חשמל, אשר 

שלו   החיזוק  מכבלי  אחד 

בולט לתוך שטח הגן ויכול  

 להוות מכשול. 

המועצה   ומזכיר  גזבר 

בוצע   שלמה  בגן  כי  עדכן 

קרקע   טמון  חשמל  קו 

 והקו העילי אינו פעיל. 

מהווה   גדול  תאורה  עמוד 

שהוא מוצב באמצע מכשול גם בגן לבונה בכפר מרדכי, היות  

 רחבת מתקני המשחק. 

מכשול נוסף סמוך לעמוד תאורה נצפה גם בגן המשחקים 

( ולא 12בשדמה  שבורות  אותו  המקיפות  השפה  אבני   :)

לאזור  מחוץ  נמצא  העמוד  אמנם  כראוי.  מאורגנות 

המשחקים, אולם בשל סמיכותו לאזור זה, עלולים ילדים 

  מתרוצצים להיפגע ממנו.

 

 שחקים תכנון אתר המ  2.2

 שבילי הגן  .א

לפי המדריך לתכנון, על גבי שטח הגן יתפרשו שבילי הליכה מרוצפים ונוחים גם לתנועת עגלות  

 מ'.  2.5לפחות    -מ' לפחות ולרוכבי אופניים   1.5ומוגבלי ניידות. רוחב שביל להולכי רגל יהיה 

(,  5-6דרום )בחמישה גני משחקים ביישובי המועצה אין כלל שבילי הליכה: מתחם הדואר גן ה

(,  11(, גן ההרחבה בכפר מרדכי )8(, גן המשחקים ליד המזכירות במישר )7גן רות במשגב דב )

 ( ניכר הקושי  14וגן התמר בכפר אביב  (. החיפוי בגנים אלה היה עשוי דשא או חול. עקב כך, 

 לטייל עם עגלת תינוקות ברחבי הגן וילדים לא יכלו לרכוב על האופניים בתוך הגן. 

 ים מוצלים אזור .ב

הצללה במוסדות חינוך  מסמך בנושא "  2015מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פרסם ביולי  

אינו עוסק  אמנם    על חלקיו  (1498  ת"י". לפי המסמך, התקן )ובמגרשי משחקים בגנים ציבוריים

אולם,  בהצללה הן,  המקומיות  לתחזוקה    הרשויות  להפעלה,  להקמה,  לתכנון,  האחראיות 

 י המשחקים בתחומן.  ולשמירה על גנ

סבורה    ,(1498תקן מתקני המשחק )ת"י  של מכון התקנים, שהכינה את    490הוועדה הטכנית  

האתר.   מתכנן  של  מתפקידו  הוא  משחקים  בגן  הצללה  זאת,  שנושא  "אין  -עלעם  הוועדה  פי 

מיקום הצללה, סוגי ספסלים, כמות ברזיות,  ,  לקבוע כללים ומתכון אחיד לגבי כמויות הצללה
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כיווני  מ כיווני שמש,  ממצאי הסביבה,  הנתונים,  כל  המתכנן לשקול את  על  וכמותם.  יקומם 

 '."  וכו... הרוח, סוגי אוכלוסייה, אופי השימוש בהם, רמת התחזוקה

משחקים  בגני  הצללה  נושא  את  בדק  המדינה  כי   2013ספטמבר  -בפברואר  8מבקר  ומצא 

ומיות בנושא הצללת שטחים ציבוריים,  שהופצו לרשויות המק  1999-משרד הפנים מ בהמלצות

מחייב    אינוקבע שלמרות שהתקן  . מבקר המדינה  הוצע להקים סככות מעל מתקני המשחקים

להצל את שטחי המשחק "בעת תכנון אתר המשחקים יש להביא בחשבון אפשרות של חשיפה  

טות  ממושכת לקרני שמש ולתכנן אמצעים יעילים ככל האפשר להצללת האתר ולמניעת התלה

 (". 16:00-ל  10:00רכיבי המתקנים )במיוחד בין השעות  

משטח    25%גם משרד החינוך נדרש לנושא וקבע שבמוסדותיו יש להתקין הצללה על לפחות  

הספר.  בית  או  הגן  הבינוי  בדומה,    חצר  ומשרד  הבריאות  משרד  בשיתוף  הכלכלה,  משרד 

 .מקבלים הכרה מטעמווהשיכון, קובע קריטריונים להצללה במעונות יום לפעוטות ה

גיל   עד  לילדים  משחק  למתקני  הצללה  נדרשת  לתכנון,  המדריך  השעות    12לפי  בין   בקיץ 

10:00-12:00 . 

בגן   זאת,  עם  במרבית המקרים הצללה מלאכותית.  הצללה מספקת,  נמצאה  הגנים  במרבית 

( הוסרה ההצללה )עמודי  11ובגן ההרחבה בכפר מרדכי )( אין הצללה כלל,  14התמר בכפר אביב )

על מקומם(. מיותמים  נותרו  הותקנה ההצללה מחדש    ההצללה  דוח הביקורת  סמוך להגשת 

 (. 11בכפר מרדכי )

( הותקנו ההצללות באמצע רחבת המתקנים, כך שהמגלשות נמצאות בשמש, 4בעשרת )בגן דוד  

 על כל המשתמע מכך. 

 

 ( 14לשמש, גן התמר כפר אביב ) פיםחשו ניםמתק  (11עמודי ההצללה בהרחבה בכפר מרדכי )

 תיעול וניקוז  .ג

 בחלק ניכר מאתרי המשחקים לא נראו מתקני ניקוז או תעלות מסודרות מסביב לאתר. 

בגן הדרום יש אמנם תעלת ניקוז, אולם, היא איננה מספקת מענה לשטח הגן    5-6ביב גנים  ס

הנרחב. ואכן, בשני ביקורים בגן בהפרש של חודשיים ביניהם נצפו שלוליות אף שלא ירד גשם 

 בימים שקדמו לביקור. 

 
 . 2014ג'(,   49מניעה, איתור וטיפול" )  -דוח מבקר המדינה בנושא "סרטן העור  8
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 ביקור שני  ביקור ראשון 

 

נראה   12בגן   הקרקע.  שיפוע  באמצעות  מתבצע  הניקוז  מאחר    בשדמה  מספיק  איננו  שהוא 

 שנראה סחף רב של עלים וענפים קטנים של עץ האקליפטוס.  

 נגישות   .ד

עד    -, על פי דרישות החוק  1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, השתנ"ח  5סעיף  

בגודל  אתר משחקים  1498לתקן  8לפי חלק מהגנים צריכים להיות מונגשים.  80% - 2021שנת 

חובה להתקין בו מתקני משחק בעלי נגישות כולל דרכי    .מחויב להיות מונגשפחות  מ"ר ל   150

 ות.גישה מונגש

אל  פתחי    -לפחות מכניסה אחת לאתר המשחקים    -לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה  "לפי התקן,  

אבנים או חלוקי נחל  לא יהיו בליטות מתוך המדרך, כגון  ...  כל הכניסות וכל היציאות של מתקני המשחקים

 " הבולטים מתוך משטח בטון, העלולות להפריע לאדם עם מוגבלות הנע בדרך או לסכן אותו.

שכדי להשתמש בו לא נדרש ילד עם מוגבלות  מספר המתקנים מכל מין  עוד קובע התקן את  

. מתקנים  המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר להיפרד מהכיסא או מאמצעי העזר שלו

 . יקושרו לדרך נגישה באתר המשחקיםה אל

( הנו גן מונגש. הביקורת סבורה כי לאור התקן יש  4בעשרת ) גן דוד  לפי הדיווח באתר המועצה,  

 . משגב דב( בגן רות) 7וגן  גן הדרום)מתחם הדואר( ב 5-6להנגיש גנים נוספים, כגון: גנים 

נמצא כי דרכי הגישה בגני משחקים רבים  

נגישות באופן רציף ובשיפוע המתאים  אינן  

( וכי יש קושי רב להתנייע באתר עם  3%)עד  

לבעלי   עזר  מתקני  או  גלגלים  כיסא 

  מוגבלות, כמו גם להורים עם עגלות ילדים. 

במישר שבילי הגישה רצופי    8לדוגמה, בגן  

מזאת,   יתרה  משובשים.  ומאוד  מכשולים 

למתקשים   או  גלגלים  לכיסא  גישה  אין 

מ  הצמודה  בניידות  למדרכה  הנכים  חניית 

 ולשביל הכניסה )ראו תמונות(.

 שביל גישה משובש ולא נגיש  אין גישה למדרכה מחניית נכים
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(, שם כל אזור המשחקים אינו נגיש לבעלי  10דוגמה נוספת ניתן למצוא בגן הצריף בכפר מרדכי )

 מוגבלויות, שכן הוא מוגבה ואין אליו שבילים מסודרים.

כך, הגישה למתקנים עם מתקני עזר או כסאות גלגלים, מאוד קשה עד כמעט בלתי  נוסף על  

 אפשרית במרבית הגנים. 

ובאשר למתקנים, לא אותרו באף לא אחד מהגנים מתקנים נגישים לילדים בעלי מוגבלות )ראו  

 תמונות לדוגמה(.  

עצות עם מרכז יש לציין כי בלא מעט מתקנים משולבים נמצאה מדרגה ראשונה גבוהה. בהתיי 

ב"רכיב   מדובר  כלומר  המתקן,  להנגשת  אמצעי  מהווה  זו  מדרגה  משחקים,  למתקני  בכיר 

 להלן:  10. אולם, מדרגה זו איננה מבוצעת כפי שמופיע לדוגמה בתרשים 9מוגבה" 

 

 

 

 

 

 

 
כרכיב משחק שהוא חלק ממתקן משולב, שהכניסה אליו או היציאה ממנו )אחת מהן או שתיהן(  רכיב מוגבה מוגדר    9

גלגלים או באמצעי עזר אחר   ילד עם מוגבלות המתנייד בכיסא  אינה במפלס הקרקע, ושלצורך השימוש בו צריך 

 להיפרד מהכיסא או מאמצעי העזר שלו.
 1498לתקן  8התרשים נלקח מחלק   10
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 הפרדת גילאים  .ה

ים  . לפי מדריכים אחרבין מוקדי משחק של קבוצות גיל שונותהמדריך לתכנון מנחה להפריד  

אם האתר מכיל מתקני משחקים לגילאים שונים, יש לחלק  לבדיקה ולתכנון אתרי משחקים,  

   , ולציין בשלט על כל מתקן, את הגיל המיועד לו.4ומעל גיל  4את השטח למשתמשים עד גיל 

מגדלים   מגלשות,  סולמות,  הכולל  אחד  יש מתקן מרכזי  גדרות  ביישובי  מן האתרים  ברבים 

לק מהמתקנים הללו מיועדים לגילים שונים, כגון, שתי מגלשות אשר כל  ומעברים ביניהם. ח

 אחת מיועדת לקבוצת גיל אחרת.

(, אחד המתקנים כולל שני  6(, ובדומה גם בגן הדרום ) 14לשם הדוגמה, בגן התמר בכפר אביב )

חלקים, כל אחד מהם מורכב ממגדל ומגלשה. אחד החלקים מתאים אמנם לגיל הרך, אולם  

הוא מחובר במעבר חבלים לחלק הגבוה יותר המתאים לגילאים גדולים יותר. בנוסף, מעבר  

 בשל המרווחים בין החבלים ואפשרות הנפילה.   החבלים מסוכן לפעוטות

( החלקים אמנם אינם מופרדים, אולם, נמנעת גישת  11לעומת זאת, בגן ההרחבה בכפר מרדכי )

 פעוטות לחלק המתאים לגילאים גדולים יותר.  

 הפרדת מתקנים לגילאים שונים שם הגן וכתובת  מספר גן 

 לא מופרד , עשרת 16גן דוד, רח' האשל  4

 אין הפרדה מתחם הדואר, גן הדרום 5-6

 אין הפרדה במתקן המגלשות, הכול מחובר גן רות, רח' היוגב פינת רח' החורש, משגב דב 7

 לא מופרדים גן הצריף כפר מרדכי 10

 אין הפרדה במתקן המגלשות, הכול מחובר , שדמה 56גן ציבורי מרכזי, רח' הזורעים  12

 לא מופרדים כפר אביבגן אורנה, רח' הגפן,  13

 מחובר במעבר חבלים , כפר אביב125גן התמר, המייסדים  14

 

 ארגז החול  . ו

בגני המשחקים השונים אין ארגז חול של ממש. אולם, ישנם גנים אשר שטחים נרחבים מהם  

 מחופים בחול, לרבות באזור מתקני המשחקים. לפי התקן, שולי ארגז החול יהיו בגובה של  

 ס"מ מפני הקרקע לכל היותר, בעלי פינות מעוגלות, ורצוי מחומר גמיש ורך, כגון גומי. 20

( החול, מאחר  9בגן השחף מישר  ולא סביב משטח  המשחק,  השוליים סביב מתקני  מוקמו   )

 ששטח החול גדול מאוד וכולל גם מתקנים. יש לציין כי השוליים עומדים בדרישות התקן. 

( מרדכי  בכפר  הצריף  חלק  10בגן  מוצבים   )

המחופה   באזור  נדנדות,  כגון  מהמתקנים, 

חול. שולי אזור החול עשויים חומר קשיח מן  

 המשמש לשפת מדרכה.הסוג  
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 ביטחון ובטיחות   2.2

 תאורה באתרי המשחקים  .א

דרכי  של  מלאה  תאורה  לתכנון  המדריך  לפי  נדרשת  והבטיחות,  הביטחון  מדרישות  כחלק 

הגישה, אזורי השהייה והשבילים למשך כל הלילה. הביקורת מבקשת להדגיש את החשיבות  

 כשהילדים עדיין משחקים בגן. שבתאורה בתקופות החורף, עת מחשיך מוקדם 

ואילו יתר הגנים מוארים בחלקם, לרבות    11- ו  9,  7,  4תאורה מלאה נמצאה בגני המשחקים  

 מפנסי רחוב בסביבה או מאתרים סמוכים כגון מגרשי ספורט: 

 מצב התאורה  שם הגן וכתובת  מספר גן 

 פנס רחוב בכניסה בלבד גן התמר, עשרת 2

 גפן, האזור מרחוב שקמה לא מואר רק מצד  גן שלמה, עשרת  3

 תאורה מלאה גן דוד, עשרת 4

 דואר א, גן הדרום 5
 עמוד תאורה אחד לכל האתרים יחד

 דואר ב, גן הדרום 6

 תאורה מלאה גן רות, משגב דב 7

 פנס אחד בשביל; כל המתקנים לא מוארים ליד המזכירות, מישר   8

 תאורה מלאה גן השחף, מישר  9

 מוסתרת בצמחייה  -תאורה חלקית  הצריף, כפר מרדכיגן  10

 תאורה מלאה ההרחבה, כפר מרדכי 11

 חלקים מהשבילים לא מוארים  גן ציבורי מרכזי, שדמה 12

 עמוד תאורה אחד מוסתר בצמחייה -תאורה חלקית  גן אורנה, כפר אביב 13

 *תאורה ממגרש הכדורסל הסמוך בלבד גן התמר, כפר אביב  14

 הותקן בסיוע המועצה עמוד תאורה המאיר את מעבר החצייה ואת הגן.  2021בתחילת * 

 גידור מפני גורמי סיכון .ב

 (:6.11.7המדריך לתכנון כולל הנחיה לגידור והפרדה בין הגן לבין גורמי סיכון )סעיף 

מים, באמצעות    יש לגדר, בהתאם לתקנות הבטיחות, גנים הסמוכים לגורמי סיכון, כגון דרכים, צוקים וגופי"

לפחות. הגידור חייב לאפשר    'מ  1מתכת, עץ או אבן, או באמצעות רצועת גינון בלתי עבירה ברוחב של    גדר

 " של המשגיחים עם ילדיהם.  קשר עין

במרבית אתרי המשחקים במועצה ניכר לעין כי נעשים מאמצים למנוע סיכון מיותר לילדים  

 המשחקים עלו ליקויים בנושא זה: המשחקים בתחומם. אולם, בביקור בגני  

 ליקוי בגידור שם הגן וכתובת  מספר גן 

 *חסר גידור סביב מיכל גז הנמצא בשטח הגן גן התמר, עשרת 2

בתחום של המקלט  )פתח אוורור  חסר גידור על קוביית בטון   גן שלמה, עשרת  3

 עליו הצומח בגן אינו מוגן מפני טיפוס עץ גדול הגן(; 

בתחום של המקלט  )פתח אוורור  חסר גידור על קוביית בטון   גן השחף, מישר  9

 הגן( 

 ללא גידור כלל תעלה פתוחה בשביל הגישה גן הצריף, כפר מרדכי 10

 מתקני הכושר סביב מתחםחסר גידור  גן ציבורי מרכזי, שדמה 12

; הגידור סביב  מתחם מתקני הכושרסביב  חסר שער בגדר   גן התמר, כפר אביב  14

 המתחם איננו מלא

 * מדובר בשטח פרטי 
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 תעלה פתוחה - גן הצריף, כפר מדרכי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גן התמר, עשרת  -מיכל גז ללא גידור 

 חיפוי שטח למתקני משחקים .ג

להיות מותקנים על מצע  (, מתקני משחק מחויבים  1498על פי תקן הבטיחות הישראלי )ת"י  

מצעים המותרים  להלן סוגי ה  מיוחד העומד בדרישות התקן ומותאם לפעילותם של הילדים.

   בתקן:

חול   ▪ ב  -מצע  בלבד  נקי  חוק  אישור ממכון התקנים  נדרש  מ"מ.    2עד    0.2של  גודל  גרגרי 

 דגימת חול. לבדיקת מעבדה על פי לתקינות החול  

עם    ים של אספלט, כורכר מהודק או משטח בטוןמודבק על מצעים מתאימ  -משטח גומי   ▪

תקן  - לגובה הנפילה ויבוצע על ידי חברה בעלת תויתאים  עובי הגומי  .  גמר התקנת המתקן

   בלבד. 

 . מ"מ  2-8בין    בגודלגרגירים  של    ס"מ לפחות  30מצע בגובה של    -סומסומיה )גרעינית גן(   ▪

הסומסומיה  שתקן של מכון התקנים בלבד. במידה  -תסופק ממחצבה בעלת תו  הסומסומיה

דגימה  תבוצע התקנת המתקן רק לאחר בדיקת  תקן,  - תסופק ממחצבה שאינה בעלת תו

 .  מעבדת מכון התקניםבמהשטח 

טי אשר מוכר במכון התקנים הישראלי כבעל  טחובה להשתמש בדשא סינ  - דשא סינטטי   ▪

גובה הנפילה(.  בהתאם לס"מ לפחות ) ארבעהספוג בעובי של כ היתר. בתחתית הדשא מונח 

הדשא יהיה מעוגן לקרקע בצורה שלא יהווה מפגע לדורכים עליו. ניתן לשלב גוונים שונים  

 של דשא באתר המשחקים. 

וסביבם:  המשטח  הביקורת בדקה בכל אתרי המשחקים את   הולם/בלימה מתחת למתקנים 

.  דשא סינטטי  או  ס"מ  30חול רך בעומק    ,ס"מ  10צץ בעומק  ח  ,ס"מ לפחות  12משטח גומי בעובי  

( דוד  דצמבר  4בגן  בחודש  הביקורת  איתרה  במשטח    2020(  הפגמים  הגומי.  במשטח  קרעים 
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(: "היעדר מצע בולם משטח 2020אותרו גם בידי חברת האחזקה מספר חודשים קודם לכן )יוני  

צוין בדוח    2020י וקרוסלה; ובאוגוסט  נענוע קפיץ ספירל  -דשא לא תקני" באזור שני מתקנים  

 מטר גומי..."  1הביקורת: "נדרש 

שנת   בתחילת  כי  מסר  המועצה  במשטח    2021קב"ט  ליקויים  לאור  המתקנים,  שני  נעקרו 

 הבלימה.

נרשמה הערה לגבי גובה החול מתחת לחצובת הנדנדות    2018בביקורת מכון התקנים מדצמבר  

ס"מ לפחות וכן הערה לגבי גובה החצץ    30ס"מ במקום   15עם מושבים שטוחים, שנמדד בגובה  

מתחת למתקן האומגה: "כיסוי שטח עם חצץ מהודק מעורב באדמה. נדרש שכבת חצץ נקי  

 ס"מ לפחות".   30בעובי  

)גנים  מ הדרום  בגן  הגנים  בשטח  (  5-6ביקור 

עולה כי החול אשר מתחת למתקן האומגה אינו  

עמוק מספיק וחלקים ממנו נוקשים מאוד. יש  

לא   פגמים  איתרה  האחזקה  שחברת  להעיר 

בדשא   ליקויים  בעיקר  הגן,  בתשתיות  מעטים 

דשא   עושים  בשיפוץ  "גן  והעירו:  הסינטטי, 

עם זאת,   11סינטטי ליד הקפיצים והקרוסלה". 

מצב משטח הבלימה   על  כל הערה  נרשמה  לא 

)חול( מתחת לאומגה, אף שהבדיקה בוצעה רק  

כך   הביקורת,  ביקור  לפני  חודשים  מספר 

 שאפשר להניח שהמצב היה דומה בעת ביקורם.

 גן הדרום  - מתקן אומגה 

( במישר  המשחקים  גן  מיוני, 8לגבי  האחזקה  חברת  של  ביקורת  דוחות  בשלושה  נרשמה   ,)  

הערה זהה: "מתקן פגום: חול... הבעיה: תיחוח. הערות: תיחוח +   2020מאוגוסט ומאוקטובר  

חול בכל שטח הגן   בדצמבר   30תוספת  בלות..." בביקור שערכה הביקורת באתר המשחקים 

 נמצא כי מצב החול תקין.    2020

( בשדמה  המשחקים  מיונ 12בגן  האחזקה  חברת  בדוחות  החול  בתיחוח  הצורך  הודגש  י  ( 

בנובמבר  2020ומאוגוסט   הביקורת  בביקור  בענפים    2020.  בעיקר  מלוכלך,  מאוד  חול  נצפה 

ועלים וסחף גשמים. יש לראות ממצא זה לאור הערת מכון התקנים בדוח על ביקורת שנערך  

חצובת  2018בדצמבר   ורד,  עלה  ]משולב,  למתקן  מסביב  בטיחות  בשטחי  חול  כיסוי  "עובי   :

  30ס"מ, כאשר דרישת התקן לעובי של    15-20דיים אופקי[ נמדד בין  נדנדות וחישוקי מעבר י

 . ס"מ לפחות"

(, חלק מהחיפוי, סמוך לעמוד שקוע, ויכול להוות סיכון לעיקום הרגל בעת  9בגן השחף במישר ) 

 ריצה בהסחת הדעת, בייחוד בקרב ילדים צעירים. 

המתחזקת הוזמנו "תיקוני  עם נציגי משכ"ל ונציגי החברה    2021בעקבות סיור שנערך במארס  

 ( בכפר אביב. 13( בעשרת ובגן אורנה )2( ובגן תמר )4מ"ר( במשטח קיים" בגן דוד ) 20גומי )עד 

 
 .2021"ט, המתקנים הוסרו בתחילת שנת לפי דיווח הקב 11
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 ריהוט הגן   2.3

 ספסלים ושולחנות .א

יש למקם   כי  ישיבה. המדריך לתכנון מציין בין היתר  יש לספק מגוון מקומות  בכל סוגי הגן 

ממוקדי   אחד  כל  ליד  ישיבה  מתקני  פינות  אל  צופים  חלקם  לפחות  כאשר  בגן,  הפעילות 

 המשחקים. נוסף על כך, חשוב למקם ספסלים באזורים מוצלים. 

קרמיקה   עץ,  אבן,  )בטון,  והשחתה  לשחיקה  עמידים  מחומרים  יהיו  והשולחנות  הספסלים 

וכדומה(, בעלי גוון בהיר, שאינם מתלהטים, וללא שפות חדות. יש לקבע את הריהוט לקרקע  

 צב אותו כך שיכלול גם תמיכות ואפשרות להישען.  ולע

בדרך כלל הספלים והשולחנות באתרי המשחקים תקינים ומתוחזקים היטב. ריהוט עץ פגום  

 נצפה במספר אתרים: 

 מצב ריהוט הגן שם הגן וכתובת  מספר גן 

ספסלים פגומים; כל הספסלים חשופים לשמש ללא  גן התמר, עשרת 2

 הצללה כלל 

 שולחן וספסלי עץ פגומים ולא מקובעים נכון לקרקע רות, משגב דבגן  7

 ספסלים אינם מקובעים כראוי לקרקע  גן הצריף, כפר מרדכי 10

 כל הספסלים חשופים לשמש ללא הצללה כלל  ההרחבה, כפר מרדכי 11

 ריהוט גן מועט ופגום  גן ציבורי מרכזי, שדמה 12

 

 מתקני שתייה  .ב

המדריך   ולמקם  לפי  הגנים  סוגי  בכל  שתייה  מתקני  לספק  יש  לתכנון 

אותם ליד מתקני המשחק ולאורך השבילים, כאשר המרחק ביניהם לא  

 מ'.  100יעלה על 

במישר( לא נמצאו מתקני שתייה. בגן    8במשגב דב, גן    7בשני אתרים )גן  

( קיימות  12( במישר ובגן הציבורי בשדמה )9( בעשרת, בגן השחף )2התמר )

שהברזים  ברז ובין  ממים  מנותקות  שהן  בין  תקינות:  לא  הן  אך  יות, 

בגן הדרום אמנם אין ברזיות, אך יש מספר ברזי מים    5-6מפורקים. בגנים  

 גן הדרום          רגילים. 

המועצה מסר כי הותקנו ברזיות חדשות במספר  הנדס  מסמוך להגשת דוח הביקורת השנתי,  

 . בגן הדרום, גן שלמה וגן תמר בעשרת בגינות ציבוריות מקומות ברחבי המועצה, בהם 

 המשחקים   ני מתק    . 3

משחקים   לגן  ייחודיים  חלקם  שונים,  משחק  מתקני  כוללים  המועצה  ברחבי  המשחקים  גני 

אחד. הביקורת בחנה את כל מתקני המשחקים ולהלן יובאו ממצאים משמעותיים, אשר נדרש 

 לתת עליהם את הדעת. 

נמצאו כל הגנים על    2020יר כי מעיון בדוחות החברה המתחזקת מיוני  הביקורת מבקשת להע 

העלתה ליקויים    2020תקינים. ביקורת נוספת שנערכה באוגוסט    -מתקני המשחקים שבהם  

 בחלק מהגנים, והם מובאים בהקשר הרלוונטי בדוח זה. 
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 חזות המתקנים   3.1

לפי התקן, אם מתקן עשוי ממתכת, עליו להיות מוגן בפני שיתוך )קורוזיה(. במספר לא קטן של  

רות   בגן  יותר  חמור  המצב  מתקלף.  וצבע  חלודה  המתקנים  של  המתכת  בחלקי  נראו   גנים, 

 (. 2( ובגן תמר בעשרת )3(, בגן שלמה )7במשגב דב )

 .וסחסר חלק במתקן טיפ ( נצפה 8)מישר ב ליד המזכירותבגן 

בכל   שקועים.  שיהיו  או  בכיפות  יכוסו  נגישים  במקומות  ברגים  משחקים,  מתקני  תקן  לפי 

 מקרה, יש להימנע מברגים בולטים.  

בסיורי הביקורת אותרו ברגים רבים במרבית הגנים שלא היו מכוסים בכיפות. לעומתם, בגן  

( ובגן התמר בכפר אביב  12(, בגן הציבורי בשדמה )10(, בגן הצריף כפר מרדכי )3שלמה בעשרת )

 (, כל הברגים מכוסים בכיפות. 14)

 כיפות לברגים  שם הגן וכתובת  מספר גן 

 חסרות כיפות -חלקי  גן התמר, עשרת 2

 תקין גן שלמה, עשרת  3

 חסרות כיפות -חלקי  גן דוד, עשרת 4

 דואר א, גן הדרום 5
 חסרות כיפות -חלקי 

 דואר ב, גן הדרום 6

 חסרות כיפות רבות  משגב דבגן רות,  7

 חסרות כיפות -חלקי  ליד המזכירות, מישר   8

 חסרות כיפות -חלקי  גן השחף, מישר  9

 תקין גן הצריף, כפר מרדכי 10

 חסרות כיפות רבות  ההרחבה, כפר מרדכי 11

 רק אחד בלי כיפה  גן ציבורי מרכזי, שדמה 12

 רבות חסרות כיפות  גן אורנה, כפר אביב 13

 תקין גן התמר, כפר אביב  14

 

 גן דוד, עשרת -כיפות ברגים חסרות 

 מצב החומרים   3.2

עשויים   מהם  לחומרים  מפלסטיק.  עשויים  יהיו  שהמתקנים  המלצה  ישנה  לתכנון  במדריך 

נזקי מזג   והן מבחינת עמידות החומרים בפני  המתקנים יש משמעות, הן מבחינת תחזוקתם 

שימוש. אם הם עשויים מעץ, מפיברגלס או מפלסטיק, עליהם לעמוד בתנאי מזג  האוויר ובלאי  
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האוויר ובפני מזיקים, וחשוב שיהיו נקיים מפגיעת חרקים או ריקבון. וכך, שימוש בעץ למבנה  

 המתקן אינו יעיל לאורך זמן, לאור הבלאי המהיר כתוצאה משימוש ומנזקי שמש וגשם.

המתקנים בגני המשחקים עשויים פלסטיק, בדרך כלל על  בבדיקת הביקורת נמצא כי מרבית  

(, המתקנים  8( ובגן במישר ליד המזכירות )3קונסטרוקציה ממתכת. אולם, בגן שלמה בעשרת )

 עשויים עץ, למעט המגלשות העשויות פלסטיק.  

)גן   במישר  המשחקים  גל 8בגן  בחבית  כגון  רקובים,  עץ  חלקי  במתקנים  נצפו  חברת  -(  רץ. 

לגבי מתקן "גרם מדרגות מעץ עם מעקה" כי "המתקן    2020ירה בדוח מאוקטובר  האחזקה הע

צריך שיפוץ או לפרק עצים ישנים וחלשים". בדוח מצוין כי המתקן נסגר עם סרט אדום לבן,  

 . 2020הביקורת לא ראתה את הסגירה בדצמבר דבר המצביע על מסוכנותו.  

 נדנדת סירה מעץ )נענוע(.   -( 4בגן דוד ) פגיעות בחלקי עץ במתקנים נצפו בידי הביקורת גם

בגן    2הביקורת איתרה גם תיקוני סדקים ברכיבי פלסטיק של מתקנים כגון במגלשות במתקן  

 (: 11, 10( ובגני המשחקים בכפר מרדכי )9(, בגן השחף במישר )4דוד בעשרת )

 גן לבונה, כפר מרדכי    גן דוד, עשרת

( אותרו בביקורת שבוצעה בידי חברת  4במגלשה בגן דוד )הביקורת מבקשת להעיר כי שברים  

 מטר עם שבר בדופן". 1: "מגלשה 2020האחזקה באוגוסט 

עם נציגי משכ"ל ונציגי החברה המתחזקת הוזמנו "מגלשה   2021בעקבות סיור שנערך במארס 

 "יחידת קצה של מנהרת מגלשה מפוליאתילן". - מ' מפיברגלס" ו 1.0ישירה בגובה  

 (, נצפו חלקים שבורים במתקן קפיץ ספירלי, העלולים להוות סכנת היחתכות. 6ם )בגן הדרו

נרשמה  (  13כפר אביב )בגן אורנה  ב  (23.8.20  ;10.6.20אחזקה ) החברת  שערכה  ביקורת  בדוח ה

בעל  התייחסות ל נדר]ש[    (:אלמנט חיבור)מגדלים    שנימתקן משולב  "הבעיה: שבר. הערות: 

עם נציגי משכ"ל    2021בעקבות סיור שנערך במארס    מעוקלת..."  מטר    1החלפה למגלשה מגובה  

 מ' ".  1.0ונציגי החברה המתחזקת הוזמנה לגן "מגלשה מעוקלת מפיברגלס בגובה 

 בטיחות מתקני המשחקים   3.3

 מניעת נפילות  .א

התקן,   על  לפי  יעלה  לא  המתקן  של  הנפילה  דמוי    'מ  2.5גובה  חבלים  טיפוס  מתקן  למעט 

ס"מ או יותר, ומעל גיל    50אם גובה הנפילה    ארבעם יצוידו במעקים: עד גיל  המתקני  פירמידה.

מ  ארבע גדול  הנפילה  גובה  ויציב אחד    90-אם  קבוע  עלייה  יצויד באמצעי  גבוה  ס"מ. מתקן 

 לפחות, פרט למתקן דמוי פירמידה. 

( בעשרת  דוד  בגן  נצפו  מאוד  גבוהים  משחקים  )4מתקני  מרדכי  בכפר  הצריף  בגן  וב10(,  גן  ( 

 (. 11ההרחבה בכפר מרדכי )
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מקלעת   העשויים  מעקים  ישנם  אך  מעקה,  ללא  מתקנים  אותרו  לא  במעקים,  ציוד  מבחינת 

 חבלים במרווחים גדולים )ראו בהמשך(. 

לפי התקן, יש לעצב את המתקנים כך שלא יתאפשר טיפוס מחוצה להם או  

בצורת   מכוסות  מגלשות  מותקנות  רבים  בגנים  כדוגמת  מעליהם.  צינור, 

(, אולם, רק במקום אחד נצפה  11,  10המגלשות בגני המשחקים בכפר מרדכי ) 

 מחסום שאינו מאפשר לטפס לגובה מעל למגלשה. 

  -מחסום נגד טיפוס 
 גן השחף, מישר

 מגלשות בגני משחקים בכפר מרדכי

 סולם עלייה למתקן   .ב

המרחק בין שלבי סולם עלייה למתקן משחקים, בין אם מדובר במגלשה ובין אם מדובר במגדל,  

צריך להתאים לשימוש של ילדים ובייחוד לילדים רכים )באם המתקן מיועד להם(. בביקורי  

הביקורת בגני המשחקים אותרו ליקויים במספר גנים, ואף נצפו ילדים המתקשים להשתמש 

 הגדולים בין השלבים או בגלל מדרגות גבוהות.  בסולם בשל המרווחים  

ראוי להעיר כי אמנם מדרגה ראשונה גבוהה משמשת להנגשת מתקן משולב לבעלי מוגבלות  

הנדרשים לעזוב את כיסא הגלגלים או מתקן העזר כדי להשתמש בו. אולם, בחלק מהמקרים  

במתקנים, להשתמש  מוגבלות  ללא  לפעוטות  מאפשר  איננו  המדרגה  מדרגה    ביצוע  בהיעדר 

 צדדית נמוכה, ובחלק מהמקרים קיים מעקה בצידי המדרגה החוסם את הגישה למתקן.  

 להלן מספר דוגמאות:

 תמונה  מרחק בין שלבי הסולם/מדרגות גבוהות  שם הגן 

 גן דוד, עשרת

(4 ) 

  1שלב ראשון גבוה במתקן 
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 תמונה  מרחק בין שלבי הסולם/מדרגות גבוהות  שם הגן 

 דואר, 

  גן הדרום

(5-6 ) 

פעוטות מדרגה ראשונה גבוהה למגלשת 

 ס"מ  45 -

* המדרגה הגבוהה איננה יכולה לשמש 

 להנגשת המתקן לבעלי מוגבלות

גן ציבורי   

מרכזי, 

 ( 12) שדמה

ס"מ במתקן  40 -שלבים מרווחים 

 ס"מ בקטנים 30-לגדולים ו

 

 גן רות, 

 משגב דב 

(7 ) 

מדרגה ראשונה במדרגות למגלשת 

 פעוטות גבוהה מאוד 

* המדרגה הגבוהה איננה יכולה לשמש 

 להנגשת המתקן לבעלי מוגבלות

 גבוה -שלב ראשון בסולם שלבים 

גן הצריף,   

כפר מרדכי  

(10 ) 

מדרגה ראשונה במדרגות למגלשת 

 פעוטות גבוהה מאוד 

* המדרגה הגבוהה יכולה לשמש 

להנגשת המתקן לבעלי מוגבלות אך  

 לפעוטות עצמאיים יש קושי לטפס עליה 

 

 

 
גן לבונה, כפר  

 (11מרדכי )

מדרגה ראשונה במדרגות למגלשת 

 פעוטות גבוהה מאוד 

* המדרגה הגבוהה יכולה לשמש 

להנגשת המתקן לבעלי מוגבלות אך  

 לפעוטות עצמאיים יש קושי לטפס עליה 

 

 



93 
 

נמוכה מאוד, ממש    (3גן שלמה בעשרת )המדרגה הראשונה במדרגות העץ למגלשת פעוטות ב

 מונחת על הרצפה, וכך גם המעקה שקצותיו נוגעים ברצפה.

 מעקה יד  .ג

לשמירה על בטיחות הילדים נדרשים מעקי יד משני הצדדים בכל סולם טיפוס. מאחזי היד יהיו  

 עשויים מחומר קשיח )ולא גמיש כמו חבל(. 

בגן התמר  ( קיים סולם העשוי כולו חבלים וכך גם  7בגן רות במשגב דב )

(. מעקה יד חסר בסולם עץ למגלשה בגן ליד המזכירות  14בכפר אביב )

 (. 8במישר )

במגלשה יש להתקין  במפגש בין הסולם למדרך העליון  ועוד בתחום זה,  

הכניסה צידי  משני  עזר  נראו  ידיות  המשחקים  באתרי  בביקורים   .

(,  2)  קטן בגן התמר  קורות עץ רחבות מדי ליד של ילדמאחזי יד עשויים  

 (. 8( והגן במישר )3גן שלמה ) 

 , עשרת גן שלמה

 מגלשות .ד

לעיל, מתייחס התקן ל ( ולגובה  מהאופק   37°עד  )זווית מישור הגלישה  מלבד היבטים שנדונו 

 ס"מ מפני הקרקע(.  42-22קטע הסיום של המגלשה )

( בעשרת  התמר  נצפתה  2בגן  כ זווית  (  ישרה  45°-של  ל,  במגלשה  לגרום    חדהירידה  העלולה 

 ומסוכנת בעת גלישת ילד מטה.

כלל   בדרך  בתקן.  עומד  איננו  במועצה  שונים  משחקים  באתרי  רבות  במגלשות  הסיום  קטע 

מדובר במגלשות שקטע הסיום שלהן מונח על הקרקע, כך שאין מקום להניח את הרגלים כאשר 

 הגולשים מגיעים לסוף המגלשה, כפי שעולה מהדוגמאות להלן:  

   (12גן שדמה )   (13ביב )גן אורנה, כפר א

(, קטע הסיום במגלשת הפעוטות אמנם עומד בתקן,  4( ובגן דוד )11בגן ההרחבה בכפר מרדכי )

מדי   גבוה  הוא  קטנים,  לילדים  המיועדת  במגלשה  שמדובר  שמאחר  סבורה  הביקורת   אולם, 

 ס"מ מעל פני הקרקע(.  35-)כ



94 
 

 נדנדות  .ה

לה ורד"( ומתקני נענוע. לפי התקן, בין היתר יש  עוסק בנדנדות מאזניים )"ע  1498לת"י    6חלק  

להתקין צמיגים מתחת למושבים כדי שיבלמו את המכה. ליקוי בצמיגים נמצא רק בגן ההרחבה  

 (: צמיגים קרועים. 11בכפר מרדכי )

לגבי נדנדות תלויות, כל המתקנים בגני המשחקים הורכבו על פי התקן: מרחק ממתקן אחר  

ו הנדנדות  בין  ומערכת  ומרחקים  למושב  מחברים  תלייה,  שרשרות  לחצובה,  הנדנדות  בין 

 המיסוב. 

כמו כן,  ס"מ(.    64-45( מושב הנדנדה נמוך מהקבוע בתקן )14בגן התמר בכפר אביב )עם זאת,  

באותרו   )סדקים(  תחזוקה  בגניליקויי  פעוטות  נדנדת  )המשחקים    מושבי  הדרום  (  5-6בגן 

 (. 12ובשדמה )

הותקנו   גנים  קן לציפור. בעקבות סיור שנערך במארס  בכמה  נציגי משכ"ל    2021נדנדות  עם 

 ונציגי החברה המתחזקת הוזמן "מושב קן לציפור" לגן ציבורי ההרחבה )לבונה( בכפר מרדכי. 

 קרוסלה . ו

בהתקנת קרוסלה בהתאם לתקן יש להקפיד לעגנה בצורה נכונה לקרקע ולמסב אותה כראוי,  

במהלך סיבוב הקרוסלה. ועוד כדי למנוע פגיעה בילד, גובה    כדי שהילד המשתמש בה לא ייזרק 

 ס"מ.  35ס"מ או מעל  5המשטח התחתן כלפי הקרקע יהיה עד  

( הדרום  בגן  המשחקים  בגן  וסדוקים,  5-6הקרוסלה  ישנים  הישיבה  משטחי  תקינה:  איננה   )

אלה, קשה  הציר והעוגן תקועים וגובה המשטח התחתון איננו מאוזן ונמוך מאוד. כתוצאה מכל  

 מאוד לסובב את הקרוסלה וליהנות מהמתקן בבטיחות. 

 סולם אופקי  .ז

הראשון   השלב  גובה  יהיה  לקרקע  המעוגן  אופקי  בסולם  התקן  כדי    1.2לפי  מהקרקע,  מ' 

 שהילדים יוכלו להיתלות בו בידיהם.  

 מ', חלקם אף גבוהים    1.6-בארבעה גני משחקים נמצא כי השלב הראשון בסולם האופקי גבוה מ

 (. 12( ובגן בשדמה )10(, גן הצריף בכפר מרדכי )2(, גן התמר בעשרת )8מ': הגן במישר ) 1.8-מ

  - (  8ומהיבט אחר, אותרו ליקויים בסולם אופקי עם מאחזי יד תלויים בגן המשחקים במישר )

 חלקים חסרים והברגים אינם מכוסים בכיפות. 

במארס   שנערך  סיור  ובעקבות  בעשרת  התמר  בגן  האופקי  בסולם  שאותרו  ליקויים  בעקבות 

ת הוזמנו "חיזוק מתקן ופירוק אלמטי הליכת  עם נציגי משכ"ל ונציגי החברה המתחזק  2021

 ידיים". 

 אומגה .ח

התקן הישראלי עוסק גם בבטיחות מתקני אומגה. לפי מדריכים לבניית אומגה, חשוב לתת את  

של   שולים  עם  המסלול  לניקוי  למשטח    1.5הדעת  וענפים,  אבנים  כגון  סיכון  מגורמי  מ' 

במהלך הגלישה, לעיגון עמודי המתקן    , לעמידות המתקן במשקלים גדולים הנוצרים 12הבלימה 

 וקוטרם באמצעות כבלי עיגון או הטמנה בקרקע ולשיפוע הכבל. 

 
 ג'  2.2ראו התייחסות למשטח הבלימה בפרק   12
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הללו   המתקנים  את  הביקורת  בבחינת  אומגה.  מתקני  קיימים  בגדרות  משחקים  גני  במספר 

 אותרו ליקויים כגון טיב משטח הבלימה מתחת למתקן. 

בדצמבר   שנערכה  התקנים  מכון  דוד   2018ביקורת  במתקן  4)  בגן  ליקויים  מספר  העלתה   )

 האומגה:

ס"מ. כאשר   40-מרווח תחתון )ליקוי חמור(: מרווח בין המושב לקרקע בעת עומס קטן מ ▪

 ס"מ לפחות.   40ק"ג יהיה מרווח של  130דרישת התקן שבעומס של 

 עצרים )ליקוי חמור(: טבעת מתכת של מתלה לצמיג )המשמש כעצר ע"ג הכבל( שבורה. ▪

ס"מ.    190מרווח בין המושב לכבל התלייה. נמדד    4.13)ליקוי חמור(: סעיף  מבנה  -מושבים ▪

 ס"מ לפחות.  210נדרש מרווח של  

בסוף   במקום  בביקורה  באומגה  בליקויים  הבחינה  הביקורת  בצמיג 2020גם  קרעים  כגון   ,

 הבלימה.

 ( צמיג הבלימה אינו תקין )סדוק(.12בגן המשחקים בשדמה ) 

עם נציגי משכ"ל ונציגי החברה המתחזקת הוזמנו "עבודות    2021 בעקבות סיור שנערך במארס 

 (. 12מתיחת כבל אומגה" בגן הציבורי בשדמה )  - שיפוץ ותיקון מקצועיות 

 מתקני כושר  . 4

 כללי  4.1

ליצור בקרת תקינה על מתקני כושר ומכשירי כושר ציבוריים שאינם נכללים  נועד    1497ת"י  

התפתחות בתחום מתקני כושר ציבוריים המיועדים להצבה  לאור ה. וזאת,  1498בתקן ישראלי  

 13במרחב הציבורי הפתוח ולשימוש ללא השגחה מקצועית. 

באתרים נטולי השגחה: דרישות    14מתקנים לפעילות גופנית עוסק ב  1497חלקו הראשון של ת"י  

שבהם מוצבים מתקנים  אתרים  . החלק השני של התקן עוסק בבטיחות כלליות ושיטות בדיקה

השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר, לרבות    תנטולאלה ואשר הגישה אליהם  

למאפייני    הןהתייחסות  אפוא  בתקן ניתן למצוא  .  פריטי עזר כגון שערים, פתחי כניסה וגדרות

 הדרישות לבדיקות תקופתיות.  ,וכן ,לסביבה בה הם מוצבים והן המכשירים  

באתרים שיש  איננו תקן רשמי ולכן גם אין חובה לבצע בדיקות תקופתיות. עם זאת,  1497ת"י  

בהם גם אזור של מתקני משחקים וגם אזור של מתקנים לפעילות גופנית, כאשר המרחק בין  

מ קטן  וא  25-האזורים  הפרדה מ'  ביניהם  החלקים  15ין  גם  האתר  ועל  המתקנים  על  חלים   ,

   , לרבות בדיקות תקופתיות.1498ת"י  ים שלי הרלוונט

לאור כל זאת, הביקורת התייחסה באופן כללי למצב המתקנים ומשטחי הספיגה וכן לאמצעי  

 ההפרדה ממתקני המשחק. 

 
טיפוס    13 מבני  ועל  כדור  למשחקי  המיועדים  ציבוריים  ספורט  מתקני  על  משחקים,  מתקני  על  חל  אינו  זה  תקן 

 מלאכותיים ועל מסלולי אקרובטיקה בגובה. 
רובי, מתקן לפיתוח כוח, מתקן לפיתוח גמישות, מתקן לשיפור  מתקן לפעילות גופנית באתר נטול השגחה: מתקן אי   14

 שיווי משקל ומתקן לשיפור קואורדינציה. 

 מדרגות.ו הפרש טופוגרפי, צמחייה  חיץ למניעת מעבר ישיר בין האזורים, כגון: היא הפרדה" "  15
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 ממצאים  4.2

נמצא ים למעט אתר אחד בכפר מרדכי, כל אתרי הכושר 

מוקפים  כולם  כמעט  המשחק,  אתרי  בתוך  או  בסמיכות 

 בגדר ומופרדים ממתקני המשחק.

חסר שער בגדר סביב ( נמצא כי  14)  כפר אביבבגן התמר  ב

קב"ט המועצה מסר   )ראו תמונה(.  מתחם מתקני הכושר

וכרגע  פורקו  כי מתקני הכושר  סמוך למועד הגשת הדוח 

 משטח בלימה. נמצאים בשלבי הקמה של מתקן חדש, כולל  

חרף סמיכותו למתקני    חסר גידור סביב מתחם מתקני הכושר (  12)  שדמהב  גן ציבורי מרכזיב

עם נציגי משכ"ל ונציגי החברה המתחזקת הוזמנו    2021המשחק. בעקבות סיור שנערך במארס  

 מ"א.    45 -"מעקב בטיחות בנוי מעמודה פלדה ורשת"  - ג ס"מ" ו200ר/100"שער פשפש במידות  

נמצאו ליקויים במושבים.    2020נוסף על כך, בסיור בגן המשחקים שערכה הביקורת בנובמבר  

בדוח הביקורת של מכון התקנים:    2018על הליקויים במושבי מתקני הכושר דווח כבר בדצמבר  

פעילות גופנית פרפר: סכנת היחתכות מחדויות במושב פלסטיק שבור". יו"ר הוועד    9"מתקן  

כי   וכי כבר הוזמנו מושבים חדשים. לאחרונה,  המקומי מסרה  הם מודעים למצב המושבים 

 התקבל עדכון כי המושבים הפגומים הוחלפו בחדשים.

 עבודת חברת האחזקה והביקורת  . 5

 תשלומים עבור בדיקות בטיחות  5.1

ש"ח לגן )לפני מע"מ(, ובסך הכול    177.75עבור ביצוע בדיקות חודשיות משולם לקבלן סך של  

עמד    2020גנים. יש לציין כי עד חודש אפריל    14ש"ח לחודש )לפני מע"מ( עבור בדיקת    2,488.5

 גנים(.  14ש"ח לחודש ) 2,881ש"ח לגן )לפני מע"מ( ובסך הכול, על  204.50המחיר על 

 ש"ח לחודש.  186.84עמלת החברה לפיתוח משאבי אנוש )מגולמת כהנחה שלילית( עומדת על 

 רה פיקוח על עבודת החב  5.2

בשנת   המשחקים  בגני  שביצעה  הביקורות  על  החברה  בדיווחי  באשר    2020עיון  ספק  מעלה 

לאיכות הביקורת. מרבית הביקורות בגנים הסתכמו בדקות ספורות, גם כאשר בוצעה סגירת  

בכל   הביקורות  בוצעו  כלל,  בדרך  בסרט.  כי    14מתקן  לציין  יש  בכשעתיים.  המשחקים  גני 

 ני הנסיעה מאתר לאתר ומיישוב ליישוב, לרבות גן הדרום. שעתיים אלה כוללות את זמ 
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. הביקורת מבקשת להעיר כי בניגוד  2020להלן יובאו דוגמאות על פי הדיווחים מיוני ומאוגוסט  

לאמור בדוחות המפורטים, בדיווחים שצורפו לחשבוניות צוינו כל הגנים כתקינים ואף לא אחד  

 כלא תקין. 

 10.6.20ק בגנים הציבוריים מיום בדיקה חודשית של מתקני משח

 הערות  יישוב מספר גן  שעה

 תקין מישר 9 10:09

 לא תקין   מישר 8 10:10

 תקין עשרת  1 10:32

 תקין עשרת 4 10:36

 תקין עשרת 2 10:37

 תקין עשרת 3 10:38

 תקין + ליקויים כפר מרדכי  10 11:07

 תקין כפר מרדכי  11 11:07

 תקין + ליקויים שדמה 12 11:16

 תקין משגב דב 7 11:23

 תקין + ליקויים כפר אביב 14 11:33

 לא תקין משגב דב 13 12:07

 תקין גן הדרום  5 12:08

 לא תקין, סגירת מתקן בסרט  גן הדרום  6 12:13

 

 23.8.20בדיקה חודשית של מתקני משחק בגנים הציבוריים מיום 

 הערות  יישוב מספר גן  שעה

 תקין עשרת  1 11:35

 לא תקין, סגירת מתקן בסרט  עשרת 2 11:37

 תקין עשרת 3 11:46

 לא תקין עשרת 4 11:42

 תקין מישר 9 11:51

 לא תקין, סגירת מתקן בסרט  מישר 8 11:55

 תקין כפר מרדכי  10 12:04

 תקין כפר מרדכי  11 12:07

 תקין + ליקויים שדמה 12 12:34

 תקין משגב דב 7 12:38

 תקין + ליקויים כפר אביב 14 12:44

 לא תקין כפר אביב 13 12:52

 תקין גן הדרום  5 13:05

 לא תקין גן הדרום  6 13:09
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וקב"ט המועצה נמסר כי מדובר בחברה המתחזקת    ממשכ"לתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

ברשויות מקומיות רבות. ע"פ הדרישות הבדיקה החודשית הינה   בהצלחה מתחמי משחקים 

שנתיות  - ויזואלית בלבד ואורכת זמן מועט יחסית )לפי הבודק( בעוד שהבדיקה השנתית ותלת 

 " ממושך יותר.המתבצעות על ידי מהנדסים והיא יסודית ומעמיקה יותר ואורכת זמן 
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 ריכוז ממצאים ומסקנות 

 שילוט   .1

בכפר אביב, בכל הגנים הוצבו שלטים אחידים, הכוללים את פרטי   14בגן הדרום וגן    6למעט גן  1.1

ותאריך   האחרונה  השנתית  הביקורת  תאריך  גם  ובמרביתם  המתחזקת,  והחברה  האתר 

המשחקים   בגני  השלטים  הבאה.  )הביקורת  )  (12בשדמה  מרדכי  אינם 11ובכפר    ים מוצב  ( 

 כנדרש. בכניסה לאתר

דווחו זה מכבר בידי חברת האחזקה, אך טופלו רק במארס    14-ו  6י הליקויים בגנים יש לציין כ

 . 2021שנת 

לאיזה גיל מיועדים   נים המציי ( לא נמצאו כלל שלטים  13,  11,  8בשלושה אתרי משחקים )גנים  1.2

,  10,  4, לרבות על מתקנים גבוהים ומסוכנים לילדים רכים, ובארבעה אחרים )גנים  המתקנים

   ש מידע חלקי או שגוי. ( י14, 12

( 4( ובגן דוד בעשרת )12הביקורת מבקשת להעיר כי הליקויים בשילוט בגן המשחקים בשדמה )

 .2018אותרו כבר בביקורת שערך מכון התקנים בדצמבר 

מבוגר,   שילוט המחייב השגחת  מנמצא  לגבי  רבים  כי  מחמירים  המשחקים    בעלי אתרימחד 

באתרי המשחקים בעשרת ם עד גיל שלוש כנדרש. מאידך,  ומחייבים השגחה עד גיל שש במקו

   ( אין כלל שילוט כאמור.14, 13( ובכפר אביב )גנים 5-6(, בגן הדרום )גנים  2)גן 

 קב"ט המועצה מסר כי הליקויים שאותרו בתחום השילוט תוקנו. 

   אתר המשחקים בטיחות   .  2

הגנים כמעט   2.1 שערי  בכל  עם  הפרדה  גדרות  ו/או  מחסומים  פריצת  נצפו  למניעת  מסודרים,  ם 

במישר ממוקמים מתקני המשחק במרחק מהכביש, מעבר לטווח הדורש    8בגן    ילדים לכביש. 

 עם זאת, חסר מעבר חצייה, אף שנדרש, בסמוך למרבית הגנים. הצבת מחסומים. 

 ( איתרה הביקורת פרצה בגדר/רצועת גינון עם מעבר לחצר שכנה.3בגן שלמה בעשרת )

 . התוקנ הפרצה בגדרקב"ט המועצה מסר כי 

 
הציבורי   2.2 הגן  למעט  והשבים,  העוברים  ולעיני  בסמיכות  המתגוררים  לעיני  גלויים  הגנים  כל 

 מאחורי המועדון ומבנה נוסף. (, המוסתר12המרכזי בשדמה )

סיור בגני המשחקים ברחבי המועצה העלה קשיי גישה לא מעטים: היעדר שבילי גישה, ריחוק  

מהמדרכה, מדרגות בכניסה ושיפועים בשבילים. בדומה, נצפו גנים ללא שבילי ההליכה בתוכם,  

 דבר המקשה על טיול ברחבי הגן עם עגלת תינוקות או על רכיבה על האופניים. 

האגודה   או  המקומי  הוועד  באחריות  נמצא  זה  תחום  המועצה,  ומזכיר  גזבר  לדברי  כאמור, 

 החקלאית כבעלי הזכויות בשטח.

בניגוד להנחיות, במספר גנים עוברים כבלי חשמל, בהם כבלי מתח גבוה, מעל שטח הגן, חלקם   2.3

 מעל מתקני משחק.  
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כי   בגן שלמה בוצע קו חשמל טמון קרקע והקו העילי אינו פעיל.  גזבר ומזכיר המועצה עדכן 

ת  , תחום זה נמצא באחריות הוועד המקומי או האגודה החקלאילגבי שאר הישוביםלדבריו,  

 . כבעלי הזכויות בשטח

  ת"י לאור חשיבות הצללת מתקני המשחק ואזורי השהות והישיבה, נבחן תחום זה, אף שהתקן ) 2.4

. במרבית הגנים נמצאה הצללה מספקת, אולם, בגן התמר בכפר אביב  אינו עוסק בהצללה  ( 1498

תקני המשחק  ( חלק ממ4אין הצללה כלל, ובגן דוד בעשרת ) (  11ובגן ההרחבה בכפר מרדכי )(  14)

 אינם מוצלים כלל.   

האגודה   או  המקומי  הוועד  באחריות  נמצא  זה  תחום  המועצה,  ומזכיר  גזבר  לדברי  כאמור, 

" הוסיף:  הוא  אלה  לדברים  בשטח.  הזכויות  כבעלי  מהיהחקלאית  המצוינים  יבחלק  שובים 

כחסרי הצללה כלל קיימת הצללה חלקית מעצים במהלך חלק משעות היום. קב"ט המועצה  

הונחה לבחון ולקדם, בתיאום עם הוועדים המקומיים, עדיפות ביצוע הצללות )ולו חלקיות( על  

 " ישובים.י חשבון תקציב הפיתוח ב

בחלק ניכר מאתרי המשחקים לא נראו מתקני ניקוז או תעלות מסודרות מסביב לאתר או שהם   2.5

ו שלוליות או סחף רב  ( נצפ 12( ובשדמה )5-6לא היו מספקים. וכך, בגני המשחקים בגן הדרום ) 

 של עלים וענפים קטנים.  

לדברי גזבר ומזכיר המועצה, תחום זה נמצא באחריות הוועד המקומי או האגודה החקלאית  

 כבעלי הזכויות בשטח. 

מגדלים   2.6 מגלשות,  סולמות,  הכולל  אחד  יש מתקן מרכזי  גדרות  ביישובי  מן האתרים  ברבים 

הללו   מהמתקנים  חלק  ביניהם.  הפרדה  ומעברים  ביניהם  אין  אולם  שונים,  לגילים  מיועדים 

 ברורה, דבר המסכן ילדים רכים בשנים, העלולים להגיע למתקן שאינו מתאים לגילם.

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

נדרשת תאורה מל  2.7 אה של דרכי הגישה, אזורי השהייה  כחלק מדרישות הביטחון והבטיחות, 

ואילו יתר הגנים    11-ו  9,  7,  4והשבילים למשך כל הלילה. תאורה מלאה נמצאה בגני המשחקים  

 מוארים בחלקם, לרבות מפנסי רחוב בסביבה או מאתרים סמוכים כגון מגרשי ספורט.

" המועצה:  ומזכיר  גזבר  הליתגובת  כל  במשך  מתקנים  תאורת  דרישות  על  ידוע  לה  לא 

 " והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי מכון התקנים.

במרבית אתרי המשחקים במועצה ניכר לעין כי נעשים מאמצים למנוע סיכון מיותר לילדים   2.8

מים.   וגופי  דרכים  כגון  סיכון  לגורמי  הגן  בין  והפרדה  גידור  באמצעות  בתחומם  המשחקים 

חסר  (,  2) חסר גידור סביב מיכל גז  ם בנושא זה:  אולם, בביקור בגני המשחקים אותרו ליקויי

תעלה פתוחה בשביל הגישה  (,  9,  3)  גידור על קוביית בטון )פתח אוורור של המקלט בתחום הגן(

  2021(. יש לציין כי במארס  14,  12)  סביב מתחם מתקני הכושר  ליקויים בגידור/חסר גידור(,  10)

ושערים להתקנה סביב מתחם מתקני גדרות  )  הוזמנו  בגנים בשדמה  ובכפר אביב  12הכושר   )

(14.) 
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ומזכיר המועצה עדכן:   וקוביות הבטון. תעלות  "גזבר  הגז  לגידור מיכל  יפעל  קב"ט המועצה 

פעל  יהניקוז עוברות לרוב לאורך הכבישים ושם מקומן. הגידור החסר בוצע וקב"ט המועצה  

 "הוועד המקומי בכפר אביב.  על ידילהחזרת השער שפורק 

(, מתקני משחק מחויבים להיות מותקנים על מצע  1498תקן הבטיחות הישראלי )ת"י  על פי   2.9

: חול, גומי, סומסומיה או דשא  מיוחד העומד בדרישות התקן ומותאם לפעילותם של הילדים

   .סינטטי

במספר גני משחקים, חיפוי החול, לרבות באזור מתקני המשחקים, אינו מוגדר בשוליים גבוהים  

 (.10(, גן הצריף בכפר מרדכי )9בעלי פינות מעוגלות ומחומר גמיש ורך: גן השחף מישר )מספיק  

( אינו עמוק מספיק  5-6בנוסף, החול אשר מתחת למתקן האומגה בגני המשחקים בגן הדרום )

מהחברה   נתקבלו  תיחוח(  )נדרש  החול  מצב  לגבי  הערות  מאוד.   נוקשים  ממנו  וחלקים 

 .2020( כבר בסוף שנת  12( ובשדמה )8במישר )המתחזקת לגבי גן המשחקים 

( דוד  בגן  נמצאו  גומי  בידי חברת  4ליקויים במשטחי בלימה העשויים  גם  (. הליקויים אותרו 

 האחזקה מספר חודשים קודם לביקור הביקורת באתר.  

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " ים. מכון התקנ

 נגישות   .3

חובה להתקין בו מתקני   .מחויב להיות מונגשמ"ר לפחות  150בגודל אתר משחקים לפי התקן, 

(  4בעשרת )גן דוד  לפי הדיווח באתר המועצה,  ות.  משחק בעלי נגישות כולל דרכי גישה מונגש

 הנו גן מונגש.  

(  3%ובשיפוע המתאים )עד  נמצא כי דרכי הגישה בגני משחקים רבים אינן נגישות באופן רציף  

וכי יש קושי רב להתנייע באתר עם כיסא גלגלים או מתקני עזר לבעלי מוגבלות, כמו גם להורים  

   עם עגלות ילדים.

נוסף על כך, הגישה למתקנים עם מתקני עזר או כסאות גלגלים, מאוד קשה עד כמעט בלתי  

חד מהגנים מתקנים נגישים  אפשרית במרבית הגנים. ובאשר למתקנים, לא אותרו באף לא א

 לילדים בעלי מוגבלות. 

אמצעי   המהווה  גבוהה,  ראשונה  מדרגה  נמצאה  משולבים  מתקנים  מעט  בלא  כי  לציין  יש 

 להנגשת המתקן, אולם, מדרגה זו איננה מבוצעת כנדרש. 

לדברי גזבר ומזכיר המועצה, תחום זה נמצא באחריות הוועד המקומי או האגודה החקלאית  

 יות בשטח. כבעלי הזכו

 ריהוט הגן  .4

 בכל סוגי הגן יש לספק מגוון מקומות ישיבה ליד מוקדי הפעילות בגן ובאזורים מוצלים. 4.1

בדרך כלל הספלים והשולחנות באתרי המשחקים תקינים ומתוחזקים היטב. ריהוט עץ פגום  

 (. 12( ובשדמה )11, 10(, בכפר מרדכי )7(, במשגב דב )2נצפה במספר אתרים בעשרת )
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מדריך לתכנון יש לספק מתקני שתייה בכל סוגי הגנים ולמקם אותם ליד מתקני המשחק  לפי ה  4.2

 מ'.  100ולאורך השבילים, כאשר המרחק ביניהם לא יעלה על 

הברזיות אינן    -(  12,  9,  2)  ( לא נמצאו מתקני שתייה ובשלושה אחרים8,  7בשני אתרים )גנים  

 תקינות.  

קורת בוצע באופן מפורט, ממצה ומעמיק. יחד עם זאת  דו"ח הבי"  תגובת מזכיר וגזבר המועצה:

הצללה,   ברזיות,  כגון  במשחקים  מתחם/מתקני  בטיחות  בגדר  שאינם  נוספים  לנושאים  מתייחס 

 מתקני כושר, הנגשה ועוד.  

אך    ,שובים החקלאייםיהמועצה קיבלה על עצמה מימון וריכוז ניהול בטיחות מתחמי המשחקים בי

אינם בכלל זאת והם באחריות הוועד המקומי או האגודה    ,כגון המפורטים לעיל  ,נושאים נוספים

לכך בנוסף  בשטח.  הזכויות  כבעלת  שמבוצעות    ,החקלאית  מהעובדה  מתעלמים  רבים  ליקויים 

כ הוצאנו  כבר  )השנה  הביקורות  מתוצאות  כתוצאה  תיקונים  כולל  רבות,  אלש"ח    70-ביקורות 

     " וכי המתחמים מאושרים במכון התקנים.  ,לפת חלקים(בתיקונים והח

 המשחקים   ני מתק    . 5

במספר לא קטן של גנים, נראו בחלקי המתכת של המתקנים חלודה וצבע מתקלף. המצב חמור   5.1

 (.2( ובגן תמר בעשרת )3(, בגן שלמה )7יותר בגן רות במשגב דב )

והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  המתקנים תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

שלמה   5.2 בגן  בכיפות.  מכוסים  היו  שלא  הגנים  במרבית  רבים  ברגים  אותרו  הביקורת  בסיורי 

(,  14( ובגן התמר בכפר אביב )12(, בגן הציבורי בשדמה )10(, בגן הצריף כפר מרדכי )3בעשרת )

 כל הברגים מכוסים בכיפות. 

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  ומזכיר המועצה: "  תגובת גזבר

 " מכון התקנים. 

רץ. יש לציין כי  -( נצפו במתקנים חלקי עץ רקובים, כגון בחבית גל8בגן המשחקים במישר )גן   5.3

( לגבי מתקן "גרם מדרגות מעץ עם 2020התקבלו הערות בנושא מחברת האחזקה )אוקטובר  

 .ואף המתקן נסגרמעקה" בגן זה  

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

התקנים. קב"ט   מכון  הביקורת.  דרישת  עפ"י  לעת  מעת  ידינו  על  מתוקנים  הנ"ל  המתקנים 

 " המועצה הונחה לשקול כדאיות תחזוקת המתקנים הנ"ל או הסרתם.

בגן    2ם ברכיבי פלסטיק של מתקנים כגון במגלשות במתקן  הביקורת איתרה גם תיקוני סדקי 5.4

(. חלק מליקויים  11,  10( ובגני המשחקים בכפר מרדכי )9(, בגן השחף במישר )4דוד בעשרת )

 . 2020אלה אותרו בביקורת שבוצעה בידי חברת האחזקה באוגוסט 

שנה על ידי   המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כלתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. המתקנים הנ"ל מתוקנים על ידינו מעת לעת עפ"י דרישת הביקורת.
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 בטיחות מתקני המשחקים  .6

מתקן גבוה  ו  המתקנים יצוידו במעקים .'מ  2.5גובה הנפילה של המתקן לא יעלה על  לפי התקן,   6.1

 . יצויד באמצעי עלייה קבוע ויציב אחד לפחות

נצ  מאוד  גבוהים  משחקים  ) מתקני  בעשרת  דוד  בגן  )4פו  מרדכי  בכפר  הצריף  בגן  ובגן  10(,   )

 (. 11ההרחבה בכפר מרדכי )

מקלעת   העשויים  מעקים  ישנם  אך  מעקה,  ללא  מתקנים  אותרו  לא  במעקים,  ציוד  מבחינת 

 חבלים במרווחים גדולים. 

לפי התקן, יש לעצב את המתקנים כך שלא יתאפשר טיפוס מחוצה להם או מעליהם. בגנים  

נצפה מחסום שאינו  רבים מ רק במקום אחד  אולם,  צינור,  בצורת  מגלשות מכוסות  ותקנות 

 מאפשר לטפס לגובה מעל למגלשה. 

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

אם מדובר במגדל,    המרחק בין שלבי סולם עלייה למתקן משחקים, בין אם מדובר במגלשה ובין 6.2

צריך להתאים לשימוש של ילדים ובייחוד לילדים רכים )באם המתקן מיועד להם(. בביקורי  

הביקורת בגני המשחקים אותרו ליקויים במספר גנים, ואף נצפו ילדים המתקשים להשתמש 

 בסולם בשל המרווחים הגדולים בין השלבים או בגלל מדרגות גבוהות.  

מונחת על הרצפה, וכך    (3גן שלמה בעשרת )במדרגות העץ למגלשת פעוטות בהמדרגה הראשונה  

 גם המעקה שקצותיו נוגעים ברצפה.

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

טיפוס ובמדרך העליון.  לשמירה על בטיחות הילדים נדרשים מעקי יד משני הצדדים בכל סולם  6.3

 מאחזי היד יהיו עשויים מחומר קשיח )ולא גמיש כמו חבל(.

( קיים סולם העשוי כולו חבלים. מעקה יד חסר בסולם עץ  14( ובכפר אביב )7בגנים במשגב דב )

 (. 8למגלשה בגן ליד המזכירות במישר )

(, גן 2נצפו בגן התמר )  קטן  קורות עץ רחבות מדי ליד של ילדמאחזי יד במדרך העליון העשויים  

 (. 8( והגן במישר )3שלמה )

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

6.4 ( בעשרת  התמר  נצפתה  2בגן  כ זווית  (  ישרה  45°-של  ל,  במגלשה  לגרום  חדההעלולה    ירידה 

 ומסוכנת בעת גלישת ילד מטה.

 המועצה עדכן כי ליקוי זווית המגלשה תוקן.   גזבר ומזכיר

כלל   בדרך  בתקן.  עומד  איננו  במועצה  שונים  משחקים  באתרי  רבות  במגלשות  הסיום  קטע 

מדובר במגלשות שקטע הסיום שלהן מונח על הקרקע, כך שאין מקום להניח את הרגלים כאשר 

 הגולשים מגיעים לסוף המגלשה.
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(, קטע הסיום במגלשת הפעוטות אמנם עומד בתקן,  4וד )( ובגן ד 11בגן ההרחבה בכפר מרדכי )

מדי   גבוה  הוא  קטנים,  לילדים  המיועדת  במגלשה  שמדובר  שמאחר  סבורה  הביקורת   אולם, 

 ס"מ מעל פני הקרקע(.  35-)כ

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

ן היתר יש להתקין צמיגים מתחת למושבים בנדנדות עלה ורד כדי שיבלמו את  לפי התקן, בי 6.5

 ( אותרו צמיגים קרועים. 11המכה. בגן ההרחבה בכפר מרדכי )

לגבי נדנדות תלויות, כל המתקנים בגני המשחקים הורכבו על פי התקן מבחינת מרחקים בין  

זאת,   עם  לחצובה.  הנדנדות  ובין  אביבהמתקנים  בכפר  התמר  נמוך  14)  בגן  הנדנדה  מושב   )

 ס"מ(.   45-64מהקבוע בתקן )

אותרו   כן,  בכמו  תחזוקתיים  הדרום  ליקויים  בגן  בגנים  סדוקים  פעוטות  נדנדת   מושבי 

 (. 12( ובשדמה )5-6)

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

בגן   6.6 )הקרוסלה  הדרום  בגן  וסדוקים,  5-6המשחקים  ישנים  הישיבה  משטחי  תקינה:  איננה   )

הציר והעוגן תקועים וגובה המשטח התחתון איננו מאוזן ונמוך מאוד. כתוצאה מכל אלה, קשה  

 מאוד לסובב את הקרוסלה וליהנות מהמתקן בבטיחות. 

 גזבר ומזכיר המועצה דיווח כי הקרוסלה פורקה. 

הראשון   6.7 השלב  גובה  יהיה  לקרקע  המעוגן  אופקי  בסולם  התקן  כדי    1.2לפי  מהקרקע,  מ' 

 שהילדים יוכלו להיתלות בו בידיהם.  

 מ', חלקם אף גבוהים    1.6-בארבעה גני משחקים נמצא כי השלב הראשון בסולם האופקי גבוה מ

 (. 12( ובגן בשדמה )10(, גן הצריף בכפר מרדכי )2(, גן התמר בעשרת )8מ': הגן במישר ) 1.8-מ

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " קב"ט המועצה יבדוק אפשרות להגבהת הקרקע.  מכון התקנים.

הללו   6.8 המתקנים  את  הביקורת  בבחינת  אומגה.  מתקני  קיימים  בגדרות  משחקים  גני  במספר 

 הבלימה מתחת למתקן ובצמיג הבלימה. אותרו ליקויים כגון טיב משטח 

המתקנים והמתחמים עומדים בתקן ומאושרים כל שנה על ידי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " מכון התקנים. 

 מתקני כושר  . 7

ליצור בקרת תקינה על מתקני כושר ומכשירי כושר ציבוריים שאינם נכללים  נועד    1497ת"י  

רשמי ולכן גם אין חובה לבצע בדיקות תקופתיות. עם    איננו תקן  1497. ת"י  1498בתקן ישראלי  

באתרים שיש בהם גם אזור של מתקני משחקים וגם אזור של מתקנים לפעילות גופנית,  זאת,  

מ' ואין ביניהם הפרדה, חלים על המתקנים ועל האתר    25- כאשר המרחק בין האזורים קטן מ

   פתיות., לרבות בדיקות תקו1498ת"י   ים שלי גם החלקים הרלוונט
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 למעט אתר אחד בכפר מרדכי, כל אתרי הכושר נמצאים בסמיכות או בתוך אתרי המשחק. 

גן ציבורי  . בחסר שער בגדר סביב מתחם מתקני הכושר( נמצא כי  14)  כפר אביבבגן התמר  ב

הכושר(  12)  שדמה ב  מרכזי מתקני  מתחם  סביב  גידור  המשחק    חסר  למתקני  סמיכותו  חרף 

 . 2021ים. המושבים הפגומים הוחלפו במארס ונמצאו ליקויים במושב

נכלל   איננו  הכושר  מתקני  תחום  המועצה,  ומזכיר  גזבר  לדברי  בטיחות  כאמור,  בגדר 

נמצא באחריות הוועד המקומי או האגודה החקלאית כבעלי    , אלאמתחם/מתקני במשחקים

 הזכויות בשטח. 

 עבודת חברת האחזקה והביקורת  . 8

בשנת   המשחקים  בגני  שביצעה  הביקורות  על  החברה  בדיווחי  באשר    2020עיון  ספק  מעלה 

לאיכות הביקורת. מרבית הביקורות בגנים הסתכמו בדקות ספורות, גם כאשר בוצעה סגירת  

בכל   הביקורות  בוצעו  כלל,  בדרך  בסרט.  כי    14מתקן  לציין  יש  בכשעתיים.  המשחקים  גני 

 הנסיעה מאתר לאתר ומיישוב ליישוב, לרבות גן הדרום. שעתיים אלה כוללות את זמני 

ממשכ"ל וקב"ט המועצה נמסר כי מדובר בחברה המתחזקת  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

ברשויות מקומיות רבות. ע"פ הדרישות הבדיקה החודשית הינה   בהצלחה מתחמי משחקים 

שנתיות  - יקה השנתית ותלתויזואלית בלבד ואורכת זמן מועט יחסית )לפי הבודק( בעוד שהבד

 " המתבצעות על ידי מהנדסים והיא יסודית ומעמיקה יותר ואורכת זמן ממושך יותר.
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 המלצות 

הן   .1 והכושר ביישובים השונים,  יש לבצע מעקב הדוק אחר מצב הבטיחות באתרי המשחקים 

באמצעות דוחות החברה המתחזקת והן באמצעות סיורים יזומים תקופתיים. חשוב במיוחד  

 לבחון את מצב משטחי הבלימה, המעקים וסולמות העלייה למתקנים.  

ריהוט  מצב  לבצע מעקב גם אחר  יות  הביקורת ממליצה לוועדים המקומיים ולאגודות החקלא

 . , וכן לפעול לשיפור מצב ההצללההגן ומתקני השתייה

, בתיאום עם הוועדים  עדיפות  קב"ט המועצה לבחון ולקדםגזבר ומזכיר המועצה הנחה את   ✓

 ביצוע הצללות )ולו חלקיות( על חשבון תקציב הפיתוח בישובים. של המקומיים, 

ות, יש להביא לתיקונו מידית או לסגור את האתר או  במידה שמאותר ליקוי בתחום הבטיח  .2

 למנוע גישה אל המתקן הלקוי. 

חשוב לבצע סקירה של אפשרויות ההנגשה של אתרי המשחקים ומתקני משחק עבור אנשים   .3

עם מוגבלות. חשוב לא פחות להנגיש את אתרי המשחקים להורים עם עגלות ילדים ולילדים  

 הרוכבים על אופניים. 

עבודת החברה המתחזקה, בעיקר בדוחות הביקורת שהם מבצעים, ולפעול מידית   יש לפקח על .4

 לתיקון הליקויים שאותרו או לוודא שיאתרו את כל הליקויים. 

 


