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 לכבוד: 
 אבי גרובר –ראש העיר 

 ערן שוורץ  -מנכ"ל העירייה 
 

 הצעה לסדר   –תחקיר אירוע חריג במערכת החינוך העירונית 
  

הועלתה,    בעקבותיו  אירוע חריג באחד מבתי הספר התיכון בעיר  רחשלפני כחודש וחצי הת 
   .מליאת מועצת העיר בדיון במסגרת  נושאבשאילתה ימים,  10 -לפני כ

 
החלטה לפיה וועדת הביקורת שבראשותי תסתמך על משאבי   התקבלה  הדיון במליאהבתום 

,  ותגיש דו"ח הכולל מסקנות ולקחים על בסיס התחקור   מבקר העירייה, תתחקר את האירוע,
איסוף  לוועדת הביקורת אין את הכלים המקצועיים, הידע והמשאבים על מנת לבצע את  מאחר  

 העובדות והנתונים על בסיסם יתבצע התחקור. 
 

   :דיון הצגתי שלוש בעיות העולות מתוך הטלת המשימה הזו על וועדת הביקורתבמהלך העוד 
 .הוועדה אינה וועדה מקצועית מתחום החינוך  .1
לוועדה אין פרספקטיבה רחבה שמתבססת על ניסיון עבר והכרת אירועים שונים/דומים   .2

 עירוניות אחרות. במערכות 
מורכבת .3 מליא  הוועדה  חברי/ות  העיר מחמישה  מועצת  פוליטיים  ת  אנשים    , שהינם 

 .דו"ח הוועדהלפסילת ליתן פתח לבקשות עובדה העלולה 
  

וועדת   על  זו  משימה  להטיל  העיר  מועצת  מליאת  חברי/ות  בחרו  אלו  הסתייגויות  למרות 
 . הביקורת

  
קיימתי פגישה עם    ,ת הביקורת בראשה אני עומדוועדהטיפול ל את  להעביר  בעקבות ההחלטה  

 מבקר העירייה על מנת לנסות ולבנות את תהליך הבדיקה, ולמקדו. 
 

לבקשת מבקר העירייה הכנתי לאחר הפגישה מיפוי מפורט של הנושאים אותם צריך לבדוק  
 ושל בעלי/ות התפקידים שיש לתחקר. 

 
עמדו שניהם על דעתם כי אין    ,וליועמ"ש העירייה  ר לאחר שהגשתי את מסמך המיפוי למבק 

(כפי שכבר    להם ולוועדת הביקורת את הסמכות לתחקר אירוע זה על כל רוחב היריעה שלו
 .)טרם ההצבעה  במהלך ישיבת המליאהציינו 

 
הוציאו מבקר העירייה ויועמ"ש העירייה מכתב ובו חוות דעתם לבקשתי ובהתאם לעמדתם   

 .(נמצא בצרופה)בנושא 
 

 : עקרי חוות דעתם
שהצבעתי   .1 כפי  מרכיביו  חלק  אך  זה,  אירוע  לתחקר  הסמכות  ישנה  החינוך  למשרד 

 עליהם במיפוי שהכנתי אינם נכללים בסמכות משרד החינוך. 
לפיכך תחקיר ובירור שיבצע משרד החינוך יהיה חסר את בדיקת חלק מנדבכי הפרשה 

 כמופיע במיפוי. 
 המדינה ישנה הסמכות לבחון את הפרשה על כל היבטיה השונים.למשרד מבקר  .2

 
עמדתי הייתה והינה שאין בכוונתי לבדוק ולתחקר את האירוע אם יימנע מהוועדה לבחון את 

 האירוע על כל רכיביו והיבטיו. 
  

לעיל,  לאור   האמור  כי  כל  העולה  את  לוועדה  של והסמכות  כלים  אין  ראויה  ביקורת  לבצע 
 הפרשה. 



  הצעת החלטה 
 

מליאת מועצת העיר מחליטה להורות לראש העיר לפנות למבקר המדינה ומשרדו   .1
שה  החריג  לאירוע  ויסודי  מלא  מקצועי,  תחקיר  לקיים  מנת  במערכת  תרחש  על 

 החינוך בעיר. 
ראש העיר יבקש ממבקר המדינה ומשרדו לקיים את התחקיר בדחיפות ולהעביר   .2

 . רועיהעולים מבדיקת האבהקדם את מסקנותיהם ולקחיהם 
  

                                                                                                                             
 בברכה                            

                                                                                                                            
 יו"ר וועדת הביקורת  –ין רוני בלק                 

  
 


