
                                                                                 

 

 בנושאמעקב דוח 

 וליווי יסעיםה – חינוך מיוחד

 תלמידים

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



 

 

2 

 

 
 

 נושאמעקב בדוח 

 תלמידים וליווי יסעיםה – חינוך מיוחד

 מבוא –פרק א' 

 רקע 

על חוזרת ימה ביקורת , קו2011במסגרת תוכנית עבודת הביקורת בעירייה לשנת  .1

מערכת ההסעות מוסדרת בתקנות  ההיסעים וליווי התלמידים בחינוך המיוחד. ךמער

של התלמידים  ,ובהנחיות ממלכתיות ונועדה לדאוג לרווחתם, כמו גם לבטיחותם

 .הזכאים לה

ביקורת זו הינה ביקורת  -מחשיבות הנושא ומרגישותו כמתחייב מכללי מינהל תקין,  .2

ההיסעים וליווי התלמידים בחינוך הקודם שקויים לפני שנה בנושא  דוחהחוזרת על 

 . שהתחייבו ממנותיקון הליקויים  ועלהמיוחד 

 מטרת הביקורת

בנושאים  הקודםקון הליקויים שנמצאו בדוח תיבדיקה של מטרת הביקורת לערוך  .3

 הבאים: 

 ;ביקורת היסעים במוסדות חינוך .א

 ;מערכות מידע הקשורות לניהול מערך ההיסעים .ב

 ;ניהול מערך ההיסעים .ג

 ;זכאות תלמידי החינוך המיוחד להיסעים .ד

 ;בדיקת התחשבנות עם חברות ההיסעים .ה

 ;פיקוח על ההיסעים .ו

 וחד.היסעים לתלמידי החינוך המיהווי יל .ז
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 עקרי ממצאים והמלצות

נמצא כי מרביתם המכריע של הליקויים מהביקורת הקודמת לא תוקנו ויש לראות  .4

 , בפרט שהלקוחות הם ילדי החינוך המיוחד.בעדיפותזאת 

ע"י  על מנהל האגף לתת את הדעת ולהידרש לטיפול נחרץ ואפקטיבי בתיקון הליקויים

ירייה )בין היתר כראש צוות תיקון ליקויים , תוך מעקב של מנכ"ל העהגורמים הנוגעים

 בעירייה(.

בולטות החריגות הבטיחותיות של הורדת ילדים מהסעות לא בפתח ביה"ס ושילוחם  .5

 .מרחק עשרות מטרים ללא ליווי וללא השגחה

 פרט כי חריגות אלה תוקנו.ב טפולבעקבות הביקורת נמסר ע"י מנהלת המח' ל

]משכ"ל[ סעים הוא על החברה למשק וכלכלה יעל הההישיר ת לפיקוח ויאף שהאחר .6

סעים יהאחריות לקיומם התקין של הה –של המרכז לשלטון מקומי עפ"י חוזה 

, לרבות ולבטיחותם של הילדים היא על העירייה ויש לנקוט בכל האמצעים בנושא

 .בקרה על משכ"ל

סעות בטיחות, בהביש לטפל בעדיפות בתיקון הליקויים ובמניעת החריגות, בעיקר  .7

 הילדים.

וכן מצב תיקון  הקודםלהלן טבלה המרכזת את עיקרי הליקויים וההמלצות מהדוח  .8

כפי שנמצאו במסגרת ביקורת המעקב בחלוקה לנושאי  בביקורת החוזרתהליקויים 

 הביקורת המקורית.
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 הנושא: בדיקת ההסעות בפועל

 יישום ההמלצה   המקורית המלצהה המקורי ליקויה
הפרו את חברות היסעים 

הנחיות הבטיחות תוך סיכון 
בטיחות הילדים, לרבות: 
הורדת תלמידים מהדלת 
האחורית של הרכב, רכב 

היסעים אשר נסע בהילוך 
אחורי על מנת להוריד את 

התלמידים, היעדר שילוט של 
"הסעת תלמידים" והיעדר 

של מכשיר קשר למוקד 
 ברכבי היסעים.

יש לנקוט בסנקציות חריפות 
היסעים שפעלו נגד חברות 

בניגוד להוראות הבטיחות 
ותוך סיכון לשלום הילדים. 
יש להתרות בנהגי ההסעות 
להקפיד בעמידה בהנחיות 

הביטחון הנדרש. לערוך 
ביקורות תכופות במוסדות 

החינוך על מנת לפקח באופן 
הדוק יותר על נהגי חברות 

ההיסעים. במקרים של 
עבירות יש לקנוס מיידית את 

 החברות

בבדיקת ה לא בוצעה. ההמלצ
רכבי היסעים  3המעקב נמצא כי 

לא עצרו בסמוך לשער הראשי 
של בית הספר כנדרש אלא בפינת 

מטרים משער  70-הרחוב כ
ירדו מן הרכב  הכניסה. התלמידים

והגיעו אל שער בית הספר באופן 
מאחר ולא היה מורה  עצמאי.

תורן מטעם בית הספר המשגיח 
כה על הורדת התלמידים לא נער

כל בקרה על מיקום הורדת 
התלמידים ואופן הורדתם 
  .בהתאם להנחיות הביטחון

בשני מוסדות חינוך שנבדקו 
אין תחנה המיועדת לאיסוף 
והורדת תלמידים כנדרש וכן 

לא מותקנים שלטי אזהרה 
המתריעים על תחנת איסוף 

 והורדת תלמידים כנדרש.

יש לפעול לסימון תחנות 
ף ההסעה המיועדות לאיסו

והורדת תלמידים במוסדות 
החינוך וכן לשם התקנת 

 השילוט הנדרש בהן.

במוסד בו ההמלצה לא בוצעה. 
נמצא כי יקורת חוזרת נערכה ב

עדיין לא קיימת תחנה לאיסוף 
והורדת תלמידים וכן לא 

  מותקנים שלטי אזהרה כנדרש. 

היעדר נוכחות של מורה תורן 
המשגיח על הורדת 

יות כנדרש מהנח התלמידים
 .הביטחון

יש לחייב את כל מוסדות 
החינוך למנות נציגים 

שישגיחו על העלאה בטוחה 
של ילדים להסעות והורדתם 

מהן. יש להורות לחברות 
ההיסעים שלא להוריד 

תלמידים מהרכבים בטרם 
מקבלם נציג מטעם המוסד 

החינוכי. על אחראית 
ההיסעים לפנות למוסדות 
החינוך ולמלווי ההיסעים 

נון ההנחיות בנושא לשם רע
"הורדת תלמידים מרכבי 

 .ההסעה"

במוסד בו ההמלצה לא בוצעה. 
לא נכח הביקורת החוזרת נערכה 

מורה תורן שהשגיח על הורדת 
 התלמידים מרכב ההיסעים.
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 ניהול מערך ההיסעים

 יישום ההמלצה  המקוריתהמלצה ה המקורי ליקויה
נמצאו תלמידים אשר מספרי 

להם אינם תעודות הזהות ש
מופיעים בקבצי ההיסעים, דבר 

אשר עלול להוביל לטעויות 
 בניהול מערך ההיסעים

יש להקפיד על ניהול קבצי 
ההיסעים באופן מדויק, לרבות 
רישום מספרי תעודות הזהות 

של התלמידים, על מנת 
להימנע מטעויות בניהול 

הקווים וכן בתשלומים 
המועברים אל חברות 

 ההיסעים.

. חלקית עהההמלצה  בוצ
מעיון בקובץ ההיסעים 

 3נמצאו  עדיין לשנת תשע"ב
תלמידים אשר מספרי 

תעודות הזהות שלהם אינם 
  .בו מופיעים

לא קיימים במחלקה נהלים 
בסיסיים אשר אמורים להסדיר 

 את פעילות ההיסעים

יש להסדיר את ניהול מערך 
 ההיסעים בנהלים מפורטים.

פעילות ההמלצה לא בוצעה. 
יסעים עודה מערך הה
בהיעדר וללא מתנהלת 

מנחים המסייעים  הליםונ
בשמירה על ניהול תקין 

וקיום בקרות נאותות אחר 
  פעילות מערך ההיסעים.

קוימו עדכונים או ביטולי 
היסעים ישירות בין הורים 

לנהגים, דבר אשר פוגם בבקרה 
הנערכת על מערך התשלומים 

 לחברות ההיסעים.

ר יש לשקול בחיוב מתן מספ
הטלפון הנייד של אחראית 

ההיסעים להורי התלמידים, 
על מנת לאפשר בקרה נאותה 
על הקווים המתבצעים בפועל 

וכנגזרת על התשלומים 
 המועברים לחברות ההיסעים

מספר הטלפון הנייד של  
עדיין אינו אחראית ההיסעים 

להורים ובשעות בהן  נמסר
היא אינה במשרד הורים 

גים יוצרים קשר ישיר עם הנה
ו/או המלווים, דבר שעלול 

לפגוע בבקרה על מערך 
  ההיסעים.
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 נושא הביקורת: זכאות להיסעים

 יישום ההמלצה  המקורית המלצה ה המקורי ליקויה
נמצאה תלמידה אשר 

מקבלת שירותי היסעים, 
וזאת למרות שהלקות 

שנקבעה לה במסגרת ועדת 
ההשמה אינה מזכה 

בהיסעים על פי הוראות 
 הסעות תלמידים חוזר

יש להקפיד על מתן שירותי 
היסעים וליווי בהיסעים 

לתלמידים זכאים בלבד, בהתאם 
להוראות חוזר הסעות תלמידים 

ותקנות הסעה בטיחותית. על 
אחראית ההיסעים לבחון באופן 

קבוע, כי ההסעות ושירותי הליווי 
ניתנים אך ורק לבעלי הזכאות 
המתאימה. הנושא חיוני לצורך 

החזר ממשרד החינוך. יש  קבלת
לגבש מדיניות אחידה וברורה 

בנושא מתן שירותי היסעים 
לתלמידים שאינם זכאים להסעה 

על בסיס מקום פנוי בהסעת 
תלמידים זכאים, זאת על מנת 

 להימנע מטענות של אפליה.

תלמידים  14במדגם של 
שערכה הביקורת על פי קובץ 

הסעות התלמידים המנוהל 
היסעים על ידי אחראית ה

זכאים על פי  כולם נמצא כי
הוראות חוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך. 
 .הליקוי תוקן

תלמידים אשר  3נמצאו 
אינם זכאים להסעה, אולם 

הם מקבלים שירותי היסעים 
על בסיס מקום פנוי בהסעה 

של תלמידה אחרת. לא 
הוצגה בפני הביקורת 

מדיניות של העירייה בנושא 
הסעת תלמידים על בסיס 

 ם פנוי.מקו
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 נושא הביקורת: התחשבנות עם חברות ההיסעים

 יישום ההמלצה  המקוריתהמלצה ה המקורי ליקויה
קבצי ההיסעים אשר 

משמשים כבסיס 
הנתונים המרכזי 

לניהול מערך ההיסעים 
אינם כוללים את כל 

קווי ההיסעים 
הקיימים בפועל, דבר 

אשר אינו מאפשר 
בקרה נאותה אחר 

רות התשלומים לחב
 ההיסעים.

על מנת לבקר באופן 
יעיל את התשלומים 

המועברים אל חברות 
ההיסעים על אחראית 

ההיסעים לכלול בקבצי 
ההיסעים אשר מנוהלים 

על ידה את כלל 
ההיסעים המבוצעים 

בחינוך המיוחד. כמו כן 
מומלץ לערוך את אישור 

חשבונות ההיסעים 
ישירות מול מערכת 

"ארגונון". במקרים של 
תאמות יש לפנות אי ה

לחברת ההיסעים 
לבירור הנושא תוך 

 .תיעוד הזיכוי

עדיין קובץ ההיסעים ההמלצה לא בוצעה.  
בפועל,  אינו כולל את כל הקווים הקיימים

דבר אשר פוגם ביכולת המעקב והבקרה אחר 
נאותות התשלומים המועברים לחברות 

 ההיסעים.

אחראית היסעים אינה 
עורכת בקרה אחר 

יא שולחת בקשות שה
חברות מהחזרים  ל

ההיסעים בגין חיובים 
שגויים, ואחר גובה 

ההחזרים שהתקבלו 
מחברות ההיסעים 

 .בפועל

יש לערוך בקרה שוטפת 
אחר גובה ההחזרים 
הנדרשים מחברות 

ההיסעים בגין חיובים 
שגויים וכן אחר 

ההחזרים המתקבלים 
מחברות ההיסעים 

בפועל. בקרה מסוג זה 
עות ראוי שתנוהל באמצ

 .מודול ההיסעים

 עדיין אחראית ההיסעים ההמלצה לא בוצעה. 
 אינה עורכת בקרה מרוכזת 

  הנדרשיםאחר ההחזרים 
  והמתקבלים בפועל 

 מחברות ההיסעים בגין
 חיובים שגויים על מנת

 לקבל תמונת מצב מקיפה
 אחר הפרות שמבצעות 

 החברות.
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 נושא הביקורת: פיקוח מטעם החברה למשק וכלכלה

 יישום ההמלצה  המקוריתהמלצה ה המקורי ליקויה
מבדיקה מדגמית של סכומי 
הקנסות בהם חויבו חברות 

ההיסעים בגין ההפרות 
שבוצעו, נמצא כי משכ"ל 

אינה גובה את סכומי 
הפיצויים הנקובים בהסכם 

 ההתקשרות עם החברות

על מנהלת המחלקה להגדיר 
באופן ברור את נושא ביקורות 

ח אשר צריכות ההיסעים בשט
להיערך על ידי משכ"ל, לרבות 

תדירות הביקורת, הנושאים 
שיבדקו במסגרתן וכן את הממשק 

בין משכ"ל לבין אחראית 
על אחראית היסעים  42ההיסעים. 

לוודא, כי נציג משכ"ל עורך 
ביקורות בשטח בהתאם לתדירות 

שתקבע ולקבל את דוחות 
הביקורות מיד לאחר עריכתם על 

ת טיב הביקורות מנת לבחון א
 והממצאים העולים מהן.

לא ההמלצה לא בוצעה. 
הלים והוצגו בפני הביקורת נ
המסדירים את נושא 
הביקורות על חברות 

ההיסעים בשטח לרבות 
ממשקי העבודה עם משכ"ל. 

מכאן כי משכ"ל עודנה עורכת 
את הביקורות בשטח 

בתדירות ובמוסדות חינוך על 
פי שיקול דעתה הבלעדי ללא 

. יות ברורות מהעירייההנח
מבדיקה שערכה הביקורת, בין 
החודשים ספטמבר עד דצמבר 

נערכו ביקורות של  2011
. במסגרת משכ"ל מידי חודש

הפרות  ונמצא ביקורות אלו
של חברות ההיסעים המזכות 

את העירייה בפיצוי מוסכם 
ש"ח על פי  3,400בסך של 

הוראות ההסכם. לא הוצגו 
 בפני הביקורת אסמכתאות

לגביית הפיצוי המוסכם בגין 
הפרות אלו או תיעוד לפנייה 

אל החברות לשם מניעת 
 הישנות ההפרות.

לפברואר  2010בין פברואר 
לא נערכה כל בקרה  2011

אחר ביצוע ביקורות היסעים 
 בשטח על ידי נציג משכ"ל.

יקורות שערך משכ"ל  בב
 עםביקורות  3נמצאו 

ליקויים שונים. לא הומצאה 
ורת אסמכתא על גביית לביק

הקנסות בגין ההפרות 
האמורות על ידי חברת 

 משכ"ל.
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 נושא הביקורת: מלווי היסעים לתלמידי החינוך המיוחד
 יישום ההמלצה  המקוריתהמלצה ה המקורי ליקויה

נמצא תלמיד אשר 
מקבל ליווי בהיסעים, 

אולם לא נמצאה 
החלטת ועדת ההשמה 

אשר נערכה בעניינו 
בעת, כי הוא אשר קו

בעל לקות המזכה אותו 
בליווי בהיסעים, 

 .תקנותלבהתאם 
תלמידים אשר  14מתוך 

הוצמד להם מלווה 
בהיסעים בשנת תשע"א, 

תלמידים  2נמצאו 
שאינם מופיעים בקבצי 

 .ועדות השמה

יש להקפיד על מתן שירותי 
היסעים וליווי בהיסעים 

כאים בלבד, לתלמידים ז
ת בהתאם להוראות חוזר הסעו

תלמידים ותקנות הסעה 
בטיחותית. על אחראית 

ההיסעים לבחון באופן כי 
ההסעות ושירותי הליווי 

ניתנים אך ורק לבעלי הזכאות 
המתאימה. הנושא חיוני לצורך 

 קבלת החזר ממשרד החינוך.

. במלואה לא ההמלצה בוצעה
הצלבה מדגמית שערכה הביקורת ב

תלמידים אשר  14בין נתונים של 
ההיסעים הוצמד להם  על פי קובץ

מלווה בהיסעים בשנת תשע"ב לבין 
קובץ ועדות השמה לאותה שנה 

 11התלמידים,  14נמצא כי מתוך 
תלמידים אכן אופיינו כבעלי לקויות 

המזכות בליווי וקבלת החזר 
 ממשרד החינוך על פי התקנות.

תלמידים אינם מופיעים בקובץ  3 
שנערכו עבור שנת  ועדות ההשמה

  תשע"ב.

לא קיימת בעירייה 
מדיניות אחידה וברורה  

המקצה מספר שעות 
אחיד לכל יעד ליווי. 
בהתאם לכך נמצאו 
מלווי היסעים אשר 

נוסעים ליעדים זהים, 
אולם היקפי המשרות 

 שלהם שונים.

יש להנהיג מדיניות כתובה 
ואחידה ביחס לשעות אשר 
ישולמו לכל מלווה עבור כל 

 יעד ליווי.

מסמך אשר מציג על אף קיומו של  
לכאורה את מדיניות העירייה 

בנושא הקצאת שעות אחיד 
למלווים על פי היעדים אליהם הם 
נוסעים, מבדיקה שערכה הביקורת 

בקובץ המלווים נמצאו מלווים 
שונים אשר נוסעים לאותם יעדים 

אולם מספר השעות המוכר להם 
 הינו שונה.

 

 מערך ההיסעים וליקורת: מערכות מידע הקשורות לניהנושא הב

 יישום ההמלצה  המלצה ה ליקויה
מערך ההיסעים מנוהל 
באופן ידני באמצעות 

קבצים במעבד 
תמלילים, למרות 

שקיים מודול ההיסעים 
ממוחשב המותקן 

של רכזת  במחשב
 היסעים.

יש לקבוע לוח זמנים מזורז 
להפעלת עבודה בתוכנת 

 ההיסעים, הקיימת ולא מנוצלת

ערך מ. ההמלצה לא בוצעה
 עודנו מנוהל באופן ידניההיסעים 

באמצעות הקבצים שמנהלת 
אחראית ההיסעים במעבד 

תמלילים. לא הוצג בפני הביקורת 
 לוח זמנים להתחלת עבודה עם

  מערכת הממוחשבת.ה
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 ממצאים –' בפרק 

 כללי

 ךעל מערחוזרת  ביקורת נערכה 2011בשנת במסגרת תוכנית עבודת הביקורת בעירייה,  .1

הממצא  –לכל נושא  מפורטיםלהלן  למידים בחינוך המיוחד.ים וליווי התההיסע

  המקורי, ההמלצה והיישום שלה בביקורת הנוכחית.

 בתחום ביקורת היסעים במוסדות חינוךממצאים 

בשני מוסדות חינוך בעיר: בית ספר "בן גוריון" רחוב פועלי ביקורת היסעים שנערכה ב .2

בשעת הורדת התלמידים בבוקר נמצאו בני זיכרון וכן "גן שקד", רחוב א 30הרכבת 

 הממצאים הבאים:

 הפרת הנחיות בטיחות: 2.1

הבטיחות תוך  נחיותחברות היסעים הפרו את ההבדיקה העלתה כי  ממצא קודם:

רכב הורדת תלמידים מהדלת האחורית של הרכב, הילדים, לרבות: סיכון בטיחות 

 היעדר שילוט של, את התלמידיםאשר נסע בהילוך אחורי על מנת להוריד  היסעים

 והיעדר של מכשיר קשר למוקד ברכבי היסעים.  "הסעת תלמידים"

יש לנקוט בסנקציות חריפות נגד חברות היסעים שפעלו בניגוד  המלצה קודמת:

להוראות הבטיחות ותוך סיכון לשלום הילדים. יש להתרות בנהגי ההסעות 

וך ביקורות תכופות במוסדות להקפיד בעמידה בהנחיות הביטחון הנדרש. לער

החינוך על מנת לפקח באופן הדוק יותר על נהגי חברות ההיסעים. במקרים של 

 .עבירות יש לקנוס מיידית את החברות

 .חריגות הבטיחות נמשכוההמלצות הנ"ל לא בוצעו,   יישום ההמלצה כיום:

נמצא  ,06:00-07:30, בין השעות 15.2.12 -בבי"ס "בן גוריון" ב בבדיקת המעקב

רכבי ההסעות לא עצרו בסמוך לשער הראשי של בית הספר כנדרש  3כי 

משער הכניסה. התלמידים ירדו מן הרכב והגיעו אל  70-כאלא בפינת הרחוב 

. מאחר ולא היה מורה תורן מטעם בית הספר שער בית הספר באופן עצמאי

למידים על הורדת התלמידים לא נערכה כל בקרה על מיקום הורדת הת להשגיח

ואופן הורדתם בהתאם להנחיות הביטחון. השומר של בית הספר מסר לביקורת כי 

 הורדת התלמידים מתבצעת באופן קבוע ברחוב "המעגל" ולא בסמיכות לשער.
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מאחר והרכבים לא עצרו בסמוך לשער, לא היה באפשרות הביקורת לבדוק האם 

 . נחיותכמתחייב מההבאופן הנכון הנהגים הורידו את התלמידים 

נבדק ונמצא כי יש בו שילוט של הסעת תלמידים וכן מכשיר  3-רכב אחד מתוך ה

הרכבים הנוספים נסעו בטרם הספיקה הביקורת לבדוק האם הם  2קשר כנדרש. 

 הביטחון.  בהנחיותעומדים 

אשר הורידו יש לנקוט בסנקציות חריפות נגד חברות היסעים  המלצה נוכחית:

גוד להוראות פעלו בנילשער בית הספר ובכך  את התלמידים שלא בסמוך

לרבות הטלת קנסות בהתאם להוראות  ,שלום הילדיםהבטיחות ותוך סיכון 

 ד בעמידה בהנחיות הביטחון הנדרש. יש להתרות בנהגי ההסעות להקפיההסכם

ביקורות תכופות במוסדות החינוך על לפעול להגברת הפיקוח על ההסעות ווכן 

 תקינות פעילות ההיסעים.יותר  מנת לפקח באופן הדוק

חומרת החריגה מההנחיות מחייבת התראה חריפה לחברת ההסעות ולחברה 

  למשק וכלכלה.

, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט ובעקבות המלצותיו בהתייחסותה לטיוטת הדוח

גוריון" לקבלת התלמידים -מונתה מורה תורנית מטעם ביה"ס "בןהוחל ביישומן: כי 

שילוט כנדרש; קצין הבטיחות של העירייה יקיים ביקורת בכל  ה הצבתצפויבבוקר; 

שבועיים במסלולים שיינתנו לו; נשלחה התראה חריפה לחברת ההסעות ולחברה 

  למשק וכלכלה בנושא.

: התראה אינה נראית מספקת במקרה זה. יש לבחון סנקציות כנגד  הערת הביקורת

 החברה כדין ועפ"י ההסכם עימה.

בשני מוסדות חינוך שנבדקו אין תחנה המיועדת לאיסוף והורדת  :קודם ממצא 2.2

לא מותקנים שלטי אזהרה המתריעים על תחנת איסוף והורדת  וכן תלמידים

  תלמידים.

לפעול לסימון תחנות ההסעה המיועדות לאיסוף והורדת תלמידים  :קודמת המלצה

 במוסדות החינוך וכן לשם התקנת השילוט הנדרש בהן.

ביום  בית הספר "בן גוריון"ביקורת מעקב שנערכה בב מלצה כיום:יישום הה

להלן: ) 07:30-08:00רכבים אשר הורידו תלמידים בין השעות  3נבדקו  15/02/2012

כי עדיין לא קיימת תחנה המיועדת לאיסוף  . בבדיקה נמצא"בדיקת מעקב"(

 תלמידים והורדת תלמידים וכן לא מותקנים שלטי אזהרה כנדרש.
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לסימון תחנות ההסעה הביקורת שבה וממליצה לפעול בדחיפות  :נוכחית ההמלצ

המיועדות לאיסוף והורדת תלמידים במוסדות החינוך וכן לשם התקנת השילוט 

 הנדרש בהן.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט כי השלטים יוצבו 

 כנדרש. תוך זמן קצר

לא היה מורה תורן מטעם בית הספר  ון"בבית הספר "בן גורי :קודם ממצא 2.3

כמתחייב  שהשגיח על הורדת התלמידים שהגיעו עם אחד מרכבי ההיסעים

 .מהנחיות הביטחון

יש לחייב את כל מוסדות החינוך למנות נציגים שישגיחו על  :קודמת המלצה

העלאה בטוחה של ילדים להסעות והורדתם מהן. יש להורות לחברות ההיסעים 

תלמידים מהרכבים בטרם מקבלם נציג מטעם המוסד החינוכי. על שלא להוריד 

אחראית ההיסעים לפנות למוסדות החינוך ולמלווי ההיסעים לשם רענון ההנחיות 

 .בנושא "הורדת תלמידים מרכבי ההסעה"

לא היה מורה תורן מטעם  גם בביקורת החוזרת הנוכחית יישום ההמלצה כיום:

  .ידיםבית הספר שהשגיח על הורדת התלמ

 לא בוצע רענון ההנחיות ע"י אחראית ההיסעים.

לחייב את כל מוסדות החינוך למנות הביקורת שבה על המלצתה  :נוכחית המלצה

. יש מההסעותבטוחה של ילדים והורדה שישגיחו על העלאה נציגים תורנים 

להורות לחברות ההיסעים שלא להוריד תלמידים מהרכבים בטרם מקבלם נציג 

למוסדות  תפנהחראית ההיסעים כמו כן מומלץ כי א ד החינוכי.מטעם המוס

החינוך ולמלווי ההיסעים לשם רענון ההנחיות בנושא "הורדת תלמידים מרכבי 

 .ההסעה"

 כי בעקבות הביקורתבהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט 

 שער בי"ס בבוקר.גוריון" לקבלת התלמידים ב-מונתה מורה תורנית מטעם בי"ס "בן

 בתחום ניהול מערך ההיסעיםממצאים 

תלמידים אשר מספרי תעודות הזהות שלהם אינם מופיעים  4נמצאו  :קודם ממצא .3

 .בקבצי ההיסעים, דבר אשר עלול להוביל לטעויות בניהול מערך ההיסעים
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יש להקפיד על ניהול קבצי ההיסעים באופן מדויק, לרבות רישום  :קודמת המלצה

בניהול הקווים תעודות הזהות של התלמידים, על מנת להימנע מטעויות מספרי 

  וכן בתשלומים המועברים אל חברות ההיסעים.

תלמידים  3קובץ ההיסעים לשנת תשע"ב נמצאו מעיון ב יישום ההמלצה כיום:

אחראית  בקובץ ההיסעים. יםמופיע םאשר מספרי תעודות הזהות שלהם אינ

 שא.ההיסעים כשלה בטיפולה בנו

הביקורת שבה על המלצתה להקפיד על רישום מדוייק ומלא של  :נוכחית המלצה

פרטי התלמידים המוסעים לרבות מספרי תעודות הזהות של התלמידים לשם 

ניהול תקין של קווי ההיסעים ושל התשלומים המועברים מדי חודש אל חברות 

 ההיסעים. 

 באחריות המנהלת לוודא ניהול תקין בנושא.

בעקבות הביקורת  סותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט בהתייח

 מספרי ת.ז. של התלמידים הושלמו בקובץ ההסעות.כי 

לא קיימים במחלקה נהלים בסיסיים אשר אמורים להסדיר את פעילות  :קודם ממצא .4

 .ההיסעים

 יש להסדיר את ניהול מערך ההיסעים בנהלים מפורטים. :קודמת המלצה

המלצת הביקורת טרם יושמה ופעילות מערך ההיסעים עודה  לצה כיום:יישום המ

וקיום בקרות  מתנהלת בהיעדר נהלים מנחים המסייעים בשמירה על ניהול תקין

 .אחר פעילות מערך ההיסעים, ביקרות בשטח והתחשבנות עם חברות ההיסעים

נהלים  מערך טיפול נחרץ ואפקטיבי למיסודהביקורת ממליצה על  :נוכחית המלצה

, כתובים אשר מטרתם להסדיר את פעילות מערך ההיסעים ואחראית ההיסעים

נוהל טיפול ת בשטח, ונוהל ביקורוהטלת קנסות,  נוהל אישור חשבונות לרבות:

 בפניות ותלונות הורים, נוהל דיווחי קווי נסיעה למשרד החינוך ועוד.

י המלצות הדוח בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט כ

 יבוצעו.

 לא אחת עדכונים או ביטולי היסעים נערכים ישירות בין הורים לנהגים.  :קודם ממצא .5

יש לשקול בחיוב מתן מספר הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים  :קודמת המלצה

להורי התלמידים, על מנת לאפשר בקרה נאותה על הקווים המתבצעים בפועל 

 .רים לחברות ההיסעיםוכנגזרת על התשלומים המועב



 

 

14 

 

נמצא כי מספר הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים אינו  יישום המלצה כיום:

פרי הטלפון של הנהגים והמלווים סמבנמסר להורי התלמידים. ההורים מצויידים 

וכן באפשרותם ליצור קשר עם המוקד העירוני במידה ואחראית ההיסעים אינה 

 במשרד.

על המלצתה לשקול בחיוב למסור את מספר  שבההביקורת  :נוכחית המלצה

הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים להורי התלמידים המוסעים לצורך קיום בקרה 

 נאותה אחר פעילות מערך ההיסעים והתחשבנות נאותה עם חברות ההיסעים.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט כי נקבע נוהל שבו 

ההורים מתקשרים למוקד העירוני ומעדכנים אותם בשינויים, המוקד מעדכן את 

  אחראית היסעים.

 בתחום זכאות תלמידי החינוך המיוחד להיסעיםממצאים 

רות שהלקות נמצאה תלמידה אשר מקבלת שירותי היסעים, וזאת למ :קודם ממצא .6

שנקבעה לה במסגרת ועדת ההשמה אינה מזכה בהיסעים על פי הוראות חוזר הסעות 

תלמידים אשר אינם זכאים להסעה, אולם הם מקבלים  3כמו כן נמצאו  .תלמידים

שירותי היסעים על בסיס מקום פנוי בהסעה של תלמידה אחרת. לא הוצגה בפני 

 תלמידים על בסיס מקום פנוי.הביקורת מדיניות של העירייה בנושא הסעת 

יש להקפיד על מתן שירותי היסעים בהיסעים לתלמידים זכאים  :קודמת המלצה

בלבד, בהתאם להוראות חוזר הסעות תלמידים ותקנות הסעה בטיחותית. על 

אך ורק לבעלי  שירותי ההיסעים ניתניםאחראית ההיסעים לבחון באופן קבוע, כי 

 לצורך קבלת ההחזר ממשרד החינוך.הדבר חיוני  הזכאות המתאימה.

מדגם שערכה הביקורת בו נבחנה הסעתם של בתקין.  המצב  יישום המלצה כיום:

תלמידים אשר מקבלים שירותי היסעים בשנת תשע"ב על פי קובץ ההיסעים  14

התלמידים שנבדקו הינם זכאים  14המנוהל על ידי אחראית ההיסעים נמצא כי כל 

ה הם סובלים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד להסעה על פי הלקות ממנ

  . (103ני"ע ) אשר קובע אילו לקויות מזכות בהיסעים 3.3-5החינוך מספר 

 בתחום בדיקת התחשבנות עם חברות ההיסעיםממצאים 

קבצי ההיסעים אשר משמשים כבסיס הנתונים המרכזי לניהול מערך  :קודם ממצא .7

סעים הקיימים בפועל, דבר אשר אינו מאפשר ההיסעים אינם כוללים את כל קווי ההי

 בקרה נאותה אחר התשלומים לחברות ההיסעים.
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על מנת לבקר באופן יעיל את התשלומים המועברים אל חברות  :קודמת המלצה

ההיסעים על אחראית ההיסעים לכלול בקבצי ההיסעים אשר מנוהלים על ידה את 

מומלץ לערוך את אישור כלל ההיסעים המבוצעים בחינוך המיוחד. כמו כן 

חשבונות ההיסעים ישירות מול מערכת "ארגונון". במקרים של אי התאמות יש 

 .לפנות לחברת ההיסעים לבירור הנושא תוך תיעוד הזיכוי

הביקורת בחנה את קווי ההיסעים המפורטים בדוחות הנסיעה  יישום המלצה כיום:

. להלן 2011בר ונובמבר של החברות עימן התקשרה העירייה ביחס לחודשים ספטמ

 ממצאי הבדיקה:

נמצא קו  2011בדוח הנסיעות של חברת "מסיעי אריה שאשא" לחודש ספטמבר 

 "מפת גבעתיים" אשר אינו מופיע בקובץ ההיסעים. 

נמצא קו "איסוף  2011בדוח הנסיעות של חברת "בון תור" לחודש ספטמבר 

אינו מופיע בקובץ ההיסעים. בית ספר תום + ברנר" ובית ספר "ברנר"  –גבעתיים 

 .2011קו זהה נמצא גם בדוח הנסיעות של החברה לחודש נובמבר 

נמצא קו  2011בדוח הנסיעות של חברת "שיא טיולים והסעות" לחודש ספטמבר 

"בי"ס נתיב + גיל + רוזמצקין תל אביב" כאשר בית הספר "רוזמצקין" אינו מופיע 

קווים נוספים "תוספת ק"מ  2הנסיעות בקובץ ההיסעים. כמו כן, נמצאו בדוח 

"תוספת ק"מ לאיסוף בי"ס אמית". לא ברורה מהותם -נתיבים" ו-אל/מבית יהושע

של קווים אלה והם אינם מופיעים בקובץ ההיסעים. שלושת הקווים האמורים 

 .2011נמצאו גם בדוח הנסיעות של החברה לחודש נובמבר 

נמצא קו  2011" לחודש נובמבר בדוח הנסיעות של חברת "מוניות תל השומר

 "הברושים רמת אביב" אשר אינו מופיע בקובץ ההיסעים.

נמצא קו "גבעתיים )בי"ס  2011בדוח הנסיעות של חברת "בון תור" לחודש נובמבר 

גבעתיים  -גבעתיים )תפוח פיס(" וכן קו הפוך "גבעתיים )תפוח פיס(  –אמונים( 

 פיס" אינו מופיע בקובץ ההיסעים. כאשר מוסד בשם "תפוח )בי"ס אמונים(" 

העברת  לשםהביקורת שבה על המלצתה לפעול מהר ככל הניתן  :נוכחית המלצה

סעים ניהול מערך ההיסעים למודול הממוחשב אשר יכלול את כל קווי ההי

ל מערך ההיסעים באמצעות גיליונות ידניים, על המבוצעים בפועל. כל עוד מנוה

דה יתרה כי כל קווי ההיסעים המבוצעים בפועל אחראית ההיסעים להקפיד הקפ

יופיעו גם בגיליון ההיסעים לשם קיום בקרה נאותה אחר התשלומים המועברים 
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לפיו העירייה משלמת בגין שווא ם וכן על מנת למנוע מצג אל חברות ההיסעי

 קווים אשר אינם בבעלותה.

 המח' לטיפול בפרט כי: תבהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל

 הכוונה לפ"ת אשר יש מסלול שלם  –ת לגבעתיים "קו של "מסיעי שאשא" מפ

 לשם ע"י "מסיעי שאשא".

  "נמחק מסיבה לא ברורה מהקובץ.  –בי"ס ברנר מוסע ע"י חברת "בונתור

 הוחזר שנית למסלול.

  חברת מסלול שהיה קיים בשנה שעברה –רוזמצקין" -גיל-מסלול "נתיב ,

גם השנה, תועבר אליהם בקשה לשנות את ההסעות ממשיכה לכתוב אותו 

 שמו.

  למלווים אין גישה לתחבורה ציבורית מהמוסד החינוכי  –תוספת ק"מ לאיסוף

 ולכן נהג ההסעה מסיע אותם לתחנת אוטובוס סמוכה.

   מדובר בהסעה שהחלה בחודש נובמבר, אחת  –קו "ברושים" רמת אביב

גות המתגורר דרך קבע לשבועיים בלבד. מדובר בתלמיד בעל הפרעות התנה

 בפנימייה.

 "מדובר בהסעה אחת לשבוע של תלמידים  –תפוח פייס -בי"ס "אמונים

 מחוננים. זוהי החלטה עירונית ולא שייכת לחינוך המיוחד.

  .תינתן הדרכה ע"י  תוך זמן קצרנמסר כי מודול ההיסעים עדיין לא מתופעל

 החב' לאוטומציה ואגף מיחשוב.

לגבי יסעים אינה עורכת בקרה אחר בקשות שהיא שולחת אחראית ה :קודם ממצא .8

ההחזרים שהופנו אל חברות ההיסעים בגין חיובים שגויים, ואחר גובה ההחזרים 

 .שהתקבלו מחברות ההיסעים בפועל

יש לערוך בקרה שוטפת אחר גובה ההחזרים הנדרשים מחברות  :קודמת המלצה

המתקבלים מחברות ההיסעים ההיסעים בגין חיובים שגויים וכן אחר ההחזרים 

 .בפועל. בקרה מסוג זה ראוי שתנוהל באמצעות מודול ההיסעים

אחראית ההיסעים אינה עורכת גם כיום בקרה מרוכזת אחר  יישום המלצה כיום:

גובה ההחזרים הנדרשים מחברות ההיסעים בגין חיובים שגויים ואחר ההחזרים 

ומקיפה אחר הפרות  על מנת לקבל תמונת מצב שלמה המתקבלים בפועל

יום בניגוד למצב בעבר, כ. לדברי אחראית ההיסעים, סעיםישמבצעות חברות הה

היא מקפידה לשמור את העתקי דוחות הנסיעה המקוריים שהתקבלו מחברות 
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וכן את העתקי דוחות הנסיעה המכילים את החיובים השגויים ההיסעים 

 רך בקרה.לצוהמתוקנים שהועברו לידיה לאחר ביצוע התיקונים 

של אחראית ההסעים  קוראת לטיפול נחרץ במחדלהביקורת  :נוכחית המלצה

 ., שמשך שנה שלמה לא טופלבנושא

ככל הניתן, אשר  וקדםלעבור לניהול מערך ההיסעים במודול הממוחשב מ מומלץ

אחר חיובים שגויים והחזרים מקיפה באמצעותו ניתן יהיה לקיים בקרה 

. כל עוד ברות ההיסעים עימן התקשרה העירייהח 7-מ המתקבלים בעקבותיהם

מנוהל מערך ההיסעים באמצעות קבצים ידניים סבורה הביקורת כי על אחראית 

החברות במהלך כל  7חד של כל ההפרות שמבצעות היסעים לנהל רישום מרוכז א

 חודש וכן אחר גביית ההחזרים כנדרש.

 עים.יש להגביר את הבקרה הנוהלית על עבודת אחראית ההיס

 בתחום פיקוח על ההיסעיםממצאים 

מבדיקה מדגמית של סכומי הקנסות בהם חויבו חברות ההיסעים בגין : קודם ממצא .9

ההפרות שבוצעו, נמצא כי משכ"ל אינה גובה את סכומי הפיצויים הנקובים בהסכם 

 .ההתקשרות עם החברות

 לא נמצאו ליקויים בתחום זה. יישום המלצה כיום:

לא נערכה כל בקרה אחר ביצוע  2011לפברואר  2010פברואר בין  :קודם ממצא .10

  .ביקורות היסעים בשטח על ידי נציג משכ"ל

 2009יקורות ההיסעים שערך נציג משכ"ל בשטח בין החודשים דצמבר בב :קודם ממצא .11

ביקורות בהן נמצאו ליקויים שונים. לא הומצאה לביקורת  3נמצאו  2010לפברואר 

 .ות בגין ההפרות האמורות על ידי חברת משכ"לאסמכתא על גביית הקנס

להגדיר באופן ברור את נושא  יש :בתחום פיקוח על ההיסעים קודמות ותהמלצ

ביקורות ההיסעים בשטח אשר צריכות להיערך על ידי משכ"ל, לרבות הפיקוח ו

תדירות הביקורת, הנושאים שיבדקו במסגרתן וכן את הממשק בין משכ"ל לבין 

על אחראית היסעים לוודא, כי נציג משכ"ל עורך ביקורות  ם.אחראית ההיסעי

בשטח בהתאם לתדירות שתקבע ולקבל את דוחות הביקורות מיד לאחר עריכתם 

 על מנת לבחון את טיב הביקורות והממצאים העולים מהן.

את נושא  יםהמסדיר נהליםלא הוצגו בפני הביקורת  יישום המלצה כיום:

ם בשטח לרבות ממשקי העבודה עם משכ"ל. מכאן, הביקורות על חברות ההיסעי
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כי משכ"ל עודנה עורכת ביקורות בשטח בתדירות ובמוסדות חינוך בהתאם 

. רק נהלים ברוריםלשיקול דעתה ולא בהנחיית המחלקה לטיפול בפרט ועל פי 

במקרים בודדים פונה אחראית היסעים אל נציג משכ"ל לשם ביצוע ביקורות 

 לות אצלה תלונות ביחס לקווים פרטניים. בשטח וזאת כאשר מתקב

 –הביקורת בחנה את תדירות הביקורות שערכה משכ"ל בשנת תשע"ב )ספטמבר 

, מועד עריכת הביקורת(. נמצא כי בכל אחד מהחודשים האמורים 2011דצמבר 

ביקורות,  8 –ספטמבר  כדלקמן: ,נערכו ביקורות של משכ"ל במוסדות חינוך

 ביקורות. 22 –ביקורות, דצמבר  21 –נובמבר  ביקורות, 12 –אוקטובר 

 2011ספטמבר לדצמבר קורות שערך נציג משכ"ל בשטח בין החודשים ביה 63 -ב

בחישוב . הפרות שונות שביצעו חברות ההיסעיםביקורות בהן נמצאו  10נמצאו 

את העירייה בפיצוי מוסכם  ותהמזכ הפרותשערכה הביקורת נמצא כי מדובר ב

לא הומצאה לביקורת (. 100ש"ח על פי הוראות ההסכם )ני"ע  3,400בסך של 

פנייה  או אסמכתא על גביית הקנסות בגין ההפרות האמורות על ידי חברת משכ"ל

של אחראית ההיסעים אל חברות ההיסעים לשם מניעת הישנות הליקויים פעם 

 .נוספת

ניהול  הביקורת שבה וממליצה לעגן בנוהלי עבודה כתובים את :נוכחית המלצה

מערך ההיסעים לרבות בנושא ניהול ביקורות בשטח על ידי אחראית ההיסעים 

ו/או משכ"ל. במסגרת נוהלי העבודה יש להסדיר את הנושאים שיבדקו בביקורות, 

תדירות הביקורות, מקום עריכת הביקורות וכן ממשקי העבודה בין אחראית 

שכ"ל עורכת את ההיסעים לבין משכ"ל. על אחראית ההיסעים לוודא כי מ

ת ההיסעים ומול הביקורות בהתאם לנוהל שיקבע וכן עליה לפעול מול חברו

ותועדו  קנסות בגין הפרות שביצעו חברות ההיסעיםמשכ"ל למען גבייה נאותה של 

 . על ידי משכ"ל בדוחות הביקורת

א על ההיסעים ושלום הילדים הי תקינות הכוללת עליש לזכור שהאחריות 

 העירייה!

יחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט כי יקבעו נוהלים בהתי

 ברורים לגבי ביצוע ביקורות בשטח.

 ליווי ההיסעים לתלמידי החינוך המיוחדממצאים בתחום 

נמצא תלמיד אשר מקבל ליווי בהיסעים, אולם לא נמצאה החלטת ועדת  :קודם ממצא .12

בעל לקות המזכה אותו בליווי  ההשמה אשר נערכה בעניינו אשר קובעת, כי הוא
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תלמידים אשר הוצמד להם  14מתוך כמו כן,  .בהיסעים, בהתאם להוראות התקנות

תלמידים שאינם מופיעים בקבצי ועדות  2מלווה בהיסעים בשנת תשע"א, נמצאו 

 .השמה

, לתלמידים זכאים יוענקום היסעיכי שירותי מלווים ביש להקפיד  :קודמת המלצה

חוזר הסעות תלמידים ותקנות הסעה בטיחותית. על אחראית בהתאם להוראות 

ההיסעים לבחון באופן קבוע, כי ההסעות ושירותי הליווי ניתנים אך ורק לבעלי 

 הזכאות המתאימה. הנושא חיוני לצורך קבלת החזר ממשרד החינוך.

תלמידים אשר  14בהצלבה שערכה הביקורת בין נתונים של  יישום המלצה כיום:

בץ ההיסעים הוצמד להם מלווה בהיסעים לבין קובץ ועדות השמה לשנת על פי קו

תלמידים אופיינו כבעלי לקויות המזכות  12התלמידים,  14תשע"ב נמצא כי מתוך 

בליווי וקבלת החזר ממשרד החינוך על פי תקנות הסעה בטיחותית לילדים. עבור 

ת ההשמה ממנה אחד משני התלמידים הנוספים הוצגה בפני הביקורת החלטת ועד

עולה כי התלמיד סובל מלקות אשר אינה מזכה את העירייה בקבלת החזר בגין 

ליווי של התלמיד. ביחס לתלמיד האחרון ציינה אחראית ההיסעים בפני הביקורת 

כי התלמיד האמור אינו מוסע בפועל אלא אימו דואגת להסעתו. הערה תואמת 

 נמצאה בגיליון ההסעות.

ורת ממליצה כי ליווי תלמידים אשר אינם מזכים את : הביקנוכחית המלצה

העירייה בקבלת החזר ממשרד החינוך על פי הוראות החוזר והתקנות תיעשה על 

סמך מדיניות כתובה וברורה של העירייה על מנת להימנע מטענות של אפליה מצד 

 הורים לתלמידים בחינוך המיוחד.

יעדים זהים, אולם היקפי המשרה נמצאו מלווי היסעים אשר נוסעים ל :קודם ממצא .13

לא קיימת בעירייה מדיניות אחידה וברורה  המקצה מספר שעות וכן שלהם שונים. 

 .אחיד לכל יעד ליווי

יש להנהיג מדיניות כתובה ואחידה ביחס לשעות אשר ישולמו לכל  :קודמת המלצה

 .מלווה עבור כל יעד ליווי

ני הביקורת מסמך שהוכן אחראית ההיסעים הציגה בפ :םיישום המלצה כיו

ביחס למספר שעות הליווי  אחידה במחלקה לטיפול בפרט אשר מציג מדיניות

למשל יעד הליווי  ךהליווי אליו הם נוסעים. כ יהמוכרות למלווים על פי יעד

 שעות תשלום 2.5-שעות תשלום, יעד הליווי קרית אונו מזכה ב 3-הרצליה מזכה ב

  .(101ני"ע )
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רה של מדיניות אחידה בנושא הקצאת שעות ליווי לפי יעדי על אף קיומה לכאו

מבדיקה שערכה הביקורת בקובץ המלווים המנוהל על ידי אחראית נסיעה, 

ו מלווים שונים אשר נוסעים ליעדים זהים  אולם היקפי המשרות ההיסעים נמצא

 שלהם שונות. להלן מספר דוגמאות:

 בני ברקקו גבעתיים  

 ה.צ. ט.ח. שם המלווה

 4 7 מספר שעות עבודה יומיות

 

 תל אביבקו גבעתיים  

 כיוון אחד בלבד – ע.ו. צ.ר. שם המלווה

 3 7.5 מספר שעות עבודה יומיות

 

 רמת גןקו גבעתיים  

 א.ג. ר.נ. שם המלווה

 7 6 מספר שעות עבודה יומיות

 

מכאן כי המסמך שהוצג בפני הביקורת אינו מיושם בפועל ועדיין לא קיימת 

יעדי ל בהתאםמדיניות אחידה שוויונית וברורה המקצה מספר שעות אחיד 

 הנסיעה. 

כפי שהוצגה  ,יש לפעול למען יישומה המלא של מדיניות העירייה :נוכחית המלצה

בנושא הקצאת מספר שעות אחיד למלווי ההיסעים בחינוך המיוחד  בפני הביקורת,

 קרב המלווים.שוויון בה על על פי יעדי הנסיעה על מנת לשמור

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט כי קיימת מדיניות 

אחידה וברורה לגבי מספר השעות עבור הליווי. כל המלווים מקבלים מספר שעות 

זהה ובמידה וצריך ללוות תלמידים מאותו בי"ס בשעות שונות הוא מקבל תוספת 

 של כיוון נוסף.
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 ;מידע הקשורות לניהול מערך ההיסעיםבתחום מערכות ממצאים 

מנוהל באופן ידני באמצעות של תלמידי החינוך המיוחד מערך ההיסעים  :קודם ממצא .14

קבצים במעבד תמלילים וזאת למרות קיומו של מודול היסעים אשר מותקן בעמדתה 

 של רכזת היסעים מזה למעלה מחצי שנה. 

ת עבודה בתוכנת ההיסעים, יש לקבוע לוח זמנים מזורז להפעל :המלצה קודמת

 .הקיימת ולא מנוצלת

באמצעות  עודנו מנוהל באופן ידנימערך ההיסעים  יישום ההמלצה כיום:

הקבצים שמנהלת אחראית ההיסעים במעבד תמלילים. לא הוצג בפני הביקורת 

לוח זמנים הקובע מועדים להתחלת עבודה עם המערכת הממוחשבת. לדברי 

נים הרלוונטיים מוזנים כבר במודול ההיסעים אחראית ההיסעים כלל הנתו

המותקן בעמדתה לרבות פרטי ההיסעים ופרטי התלמידים המוסעים, עם זאת על 

מנת להתחיל לעבוד עם המערכת הממוחשבת היא זקוקה להדרכה על אופן 

לדברי מנהלת המחלקה, השימוש במערכת וכן היתרונות הגלומים בה ככלי ניהולי. 

וזרות ונשנות אל אחראית היסעים להתחיל לעבוד עם המודול, למרות פניותיה הח

 דבר כמעט לא התקדם שנה מלאה. הדבר לא בוצע.

לאור העובדה כי מודול ההיסעים כבר מותקן בעמדתה של  המלצה נוכחית:

דש, הביקורת סבורה כי מדי חו₪  600אחראית ההיסעים והעירייה משלמת עבורו 

להפעיל את המחשוב הקיים  ,אחת ולתמיד ,בירצות ובאופן אפקטייש לפעול נח

סרבנות של עובדת! ]כדוגמה: ניתן לקיים פגישה בנוכחות מנהל אגף  לקבלולא 

החינוך, מנהלת המחלקה לטיפול בפרט ואחראית ההיסעים אשר במסגרתה יש 

לברר את הסיבות לכך שלא נעשה שימוש במודול ההיסעים עד היום וכן לקבוע 

ה להתחלת השימוש במודול לרבות הדרכות נדרשות. במידה תוכנית עבודה כתוב

ולא תפעל אחראית ההיסעים בהתאם לתוכנית העבודה יש לשקול לנקוט נגדה 

 באמצעים משמעתיים[. 

בהתייחסותה לטיוטת הדוח, מסרה מנהל המח' לטיפול בפרט כי מערך ההסעות 

לאוטומציה ועם נקבעה הדרכה מסודרת בנושא עם החב'  וכי מנוהל בצורה ידנית

 מח' המחשוב.
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 סיכום והמלצות –' גפרק 

ביקורת המעקב שנערכה בנושא מערך היסעים וליווי תלמידי החינוך המיוחד חשפה כי  .15

ליקויים רבים עליהם הצביעה הביקורת שנערכה בנושא לא תוקנו ונותרו לוקים 

החשיבות בחסר. חלק מן הליקויים נוגעים לבטיחותם של הילדים המוסעים ומכאן 

 .בעדיפות עליונה הרבה בתיקונם

של הדרגים הממונים על התחום בתיקון מלוא ואחריות תידרש מעורבות עמוקה יותר 

 הליקויים ויישום ההמלצות.

 ביקורת:הלהלן עיקרי המלצות 

הוציאה הביקורת  –עוד במהלך הביקורת, עם גילוייה של חריגה בטיחותית בהסעות  .16

 החינוך לטיפול בנושא. לאגף דחופההתראת ביניים 

להפסקת החריגות הבטיחותיות והנחיות להפעלת סנקציות  מלצותה הכלל ההתראה

 ואמצעים שלרשות האגף על חברות ההיסעים.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת המח' לטיפול בפרט על החלת יישום מיידי 

  של ההמלצות בנדון.

בתיקון הליקויים המתמשכים, שלא זכו העירייה חייבת לטפל באופן נחרץ ותכליתי  .17

בעיקר מדובר במניעת לתשומת הלב ולטיפול, למרות חשיבות הנושא ורגישותו. 

 אין להשלים עוד עם הדבר. חריגות מהוראות הבטיחות. 

 בתחום הביקורות על שירותי ההיסעים בשטח: .18

 לרבות הטלת קנסות בהתאם להוראות ההסכם יש לנקוט בסנקציות חריפות .18.1

הורידו את התלמידים שלא ו חרגו מכללי הבטיחות אשרחברות היסעים נגד 

גוד להוראות הבטיחות תוך פעלו בניבסמוך לשער בית הספר "בן גוריון" ובכך 

ויש לדרוש ולוודא בנהגי ההסעות בחברה ושלום הילדים. יש להתרות סיכון 

קרה ות. יש להגביר את הפיקוח, הבבעמידה בהנחיות הביטחון הנדרשהקפדה 

תקינות פעילות באופן הדוק יותר  להבטיחבמוסדות החינוך על מנת  והאכיפה

  .ההיסעים

לסימון תחנות ההסעה המיועדות לאיסוף והורדת תלמידים יש לפעול בדחיפות  .18.2

 במוסדות החינוך וכן לשם התקנת השילוט הנדרש בהן.
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ל שישגיחו ענציגים תורנים לחייב את כל מוסדות החינוך למנות מומלץ  .18.3

. יש להורות לחברות ההיסעים מההסעותבטוחה של ילדים והורדה העלאה 

 שלא להוריד תלמידים מהרכבים בטרם מקבלם נציג מטעם המוסד החינוכי.

למוסדות החינוך ולמלווי ההיסעים  תפנהחראית ההיסעים כמו כן מומלץ כי א

 .לשם רענון ההנחיות בנושא "הורדת תלמידים מרכבי ההסעה"

 בה וממליצה להעביר את ניהולו של מערך ההיסעים למודול הייעודיהביקורת ש .19

לסיים אחת ולתמיד את יש הקיים ומותקן בעמדתה של אחראית ההיסעים.  הממוחשב

 לנקוט גם אמצעים משמעתיים. –הפעלתו ואם יידרש -המחדל שבאי

מומלץ להקפיד על רישום מדויק ומלא של פרטי התלמידים המוסעים לרבות מספרי  .20

עודות הזהות של התלמידים בקובץ ההיסעים המנוהל על ידי אחראית ההיסעים ת

לשם ניהול תקין של קווי ההיסעים ושל התשלומים המועברים מדי חודש אל חברות 

 ההיסעים.

מומלץ להקים מערך נהלים כתובים אשר מטרתם להסדיר את פעילות מערך ההיסעים,  .21

נוהל טיפול בפניות ת בשטח, ונוהל ביקורוהטלת קנסות,  נוהל אישור חשבונות כגון:

 וכיו"ב. ותלונות הורים

יש להסדיר את הנושאים  קורות בשטח עליו המליצה הביקורת לעיל,במסגרת נוהל הבי .22

שיבדקו בביקורות, תדירות הביקורות, מקום עריכת הביקורות וכן ממשקי העבודה בין 

פועלת א כי משכ"ל אחראית ההיסעים לבין משכ"ל. על אחראית ההיסעים לווד

בהתאם להוראות הנוהל שיפורסם וכן לפעול מול חברות ההיסעים ומשכ"ל לשם 

גביית הפיצוי המוסכם לו זכאית העירייה על פי הוראות ההסכם בגין הפרות שביצעו 

 החברות ותועדו בביקורות של משכ"ל. 

הורי ומלץ לשקול בחיוב למסור את מספר הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים לה .23

התלמידים המוסעים לצורך קיום בקרה נאותה אחר פעילות מערך ההיסעים 

בצד זאת מקבלת הביקורת את הפתרון והתחשבנות נאותה עם חברות ההיסעים. 

 ייבחן בנפרד(.הדבר החלופי שמוסד באמצעות המוקד העירוני )

רייה יש לעגן את מדיניות העירייה בנושא הסעת תלמידים אשר אינם מזכים את העי .24

בהחזר ממשרד החינוך במסמך כתוב אשר יפורסם בקרב כלל ההורים על מנת לשמור 

במסגרת מדיניות זו יש להתייחס גם לנושא על השוויון ולהימנע מטענות של הפלייה. 
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הסעת תלמידים אשר אינם מזכים את העירייה בהחזר על בסיס מקום פנוי בקווים 

 קיימים. 

אחראית ההיסעים  על ההיסעים למודול הייעודי לא הועבר ניהול מערך כל עוד  .25

המנוהל על להקפיד כי כל קווי ההיסעים המבוצעים בפועל יופיעו גם בגיליון ההיסעים 

לשם קיום בקרה נאותה אחר התשלומים המועברים אל חברות ידה באופן ידני וזאת 

  .ההיסעים

קבלים בפועל מכל גובה ההחזרים הנדרשים וגובה ההחזרים המתיש לקיים בקרה אחר  .26

חברות ההיסעים עימן התקשרה העירייה בגין חיובים שגויים. בקרה דומה יש לנהל 

אחר ההפרות השונות שמבצעות חברות ההיסעים אשר מזכות את העירייה בפיצוי 

מוסכם על פי הוראות ההסכם וגביית הפיצוי בפועל. כל עוד לא נעשה שימוש במודול 

ות מסוג זה, מומלץ כי אחראית ההיסעים תנהל ההיסעים אשר מאפשר קיום בקר

בגינן וכן של חיובים שגויים לשם קבלת רישום מרוכז של הפרות וקנסות שנגבו 

 תמונת מצב מלאה אחר נושא הפרות וחיובים שגויים.

יש לפעול למען יישומה המלא של מדיניות העירייה, כפי שהוצגה בפני הביקורת,  .27

מלווי ההיסעים בחינוך המיוחד על פי יעדי בנושא הקצאת מספר שעות אחיד ל

 הנסיעה על מנת לשמור על השוויון בקרב המלווים.

הביקורת ממליצה כי ליווי תלמידים אשר אינם מזכים את העירייה בקבלת החזר  .28

ממשרד החינוך על פי הוראות החוזר והתקנות תיעשה על סמך מדיניות כתובה וברורה 

ות של אפליה מצד הורים לתלמידים בחינוך של העירייה על מנת להימנע מטענ

 המיוחד.

 

 


