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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

 בנושאבנושאבנושאבנושא

     תלמידים תלמידים תלמידים תלמידים וליווי וליווי וליווי וליווייסעיםיסעיםיסעיםיסעיםהההה    ––––    חינוך מיוחדחינוך מיוחדחינוך מיוחדחינוך מיוחד

    מבואמבואמבואמבוא    ––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  מבוא 

 ההיסעים וליווי רכתורת על מעקויימה ביק, במסגרת תוכנית עבודת הביקורת בעירייה .1

  .התלמידים בחינוך המיוחד

כמו , מערכת ההסעות מוסדרת בתקנות ובהנחיות ממלכתיות ונועדה לדאוג לרווחתם .2

  .גם לבטיחותם של התלמידים הזכאים לה

 טרות הביקורתמ  

 : את הנושאים הבאיםנועדה לבחוןהביקורת  .3

 .םניהול מערך ההיסעי  .א

 . ההיסעיםמערךול  הקשורות לניהמערכות מידע  .ב

 .יסעיםזכאות תלמידי החינוך המיוחד לה  .ג

 .בדיקת התחשבנות עם חברות ההיסעים  .ד

 .פיקוח על ההיסעים  .ה

 . היסעים בשטחאופן ביצוע   .ו

 .לתלמידי החינוך המיוחדהיסעים הווי ילאופן   .ז

  

  שיטה

.  פגישות עבודה עם מנהלת המחלקה לטיפול בפרט ועובדת ההיסעיםהביקורת קיימה

המנוהלים על ידי אחראית , נמסרו קבצים המכילים את פרטי ההיסעיםלביקורת 

קבצי תלמידים ומסמכים , קבצי ועדת ההשמה, קבצי מלווים,  קבצי ההיסעים:ההיסעים

 ). פירוט מופיע בגוף הדוח(שונים שאפשרו לביקורת הבנה מלאה בנושא 
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  קרי הממצאיםע

 ) בפרק הממצאים בדוח -פרוטם (

 התלמידים בבוקר הורדתנערכה בשני מוסדות חינוך בשעת ביקורת היסעים שב .4

 :נמצאו הממצאים הבאים

   בניגוד  על מנת להוריד את התלמידיםבהילוך אחוריאשר נסע היסעים נצפה רכב  4.1

 .    להוראות

     . כנדרשאין תחנה המיועדת לאיסוף והורדת תלמידים בדקושנבשני מוסדות חינוך  4.2

  לא מותקנים שלטי אזהרה המתריעים על תחנת בדקו שנוך בשני מוסדות חינ 4.3

 . כנדרש     איסוף והורדת תלמידים

  השגיח על הורדת לבאחד מהמוסדות לא היה מורה תורן מטעם בית הספר  4.4

 . כמתחייב מההנחיות     התלמידים שהגיעו עם אחד מרכבי ההיסעים

 .  כנדרש של הרכבת הקדמית שלא מהדלבאחד ממוסדות החינוך ירדו התלמידים  4.5

 ".הסעת תלמידים" ים של שלטובשני רכבי היסעים שנבדקו לא הי 4.6

   בהנחיות  כנדרשרכב היסעים שנבדק לא היה מצויד במכשיר קשר למוקד 4.7

  . הביטחון    

 , באמצעות קבצים במעבד תמליליםתידניבאגף החינוך מתבצע מערך ההיסעים ניהול  .5

 אשר מותקן בעמדתה של רכזת היסעים היסעים ממוחשב ל מודוב במקום להשתמש

 .  חצי שנהלמעלה ממזה 

קבצי ההיסעים אשר משמשים כבסיס הנתונים המרכזי לניהול מערך ההיסעים אינם  .6

דבר אשר אינו מאפשר בקרה נאותה , כוללים את כל קווי ההיסעים הקיימים בפועל

ר מצג לפיו משלמת העירייה אחר התשלומים המועברים לחברות ההיסעים וכן יוצ

   . בגין קווים אשר אינם בבעלותה

, נמצאו תלמידים אשר מספרי תעודות הזהות שלהם אינם מופיעים בקבצי ההיסעים .7

 .דבר אשר עלול להוביל לטעויות בניהול מערך ההיסעים

וזאת למרות שהלקות שנקבעה לה , נמצאה תלמידה אשר מקבלת שירותי היסעים .8

 .שמה אינה מזכה בהיסעים על פי הוראות חוזר הסעות תלמידיםבמסגרת ועדת הה
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אולם הם מקבלים שירותי היסעים על ,  תלמידים אשר אינם זכאים להסעה3נמצאו  .9

לא הוצגה בפני הביקורת מדיניות של . בסיס מקום פנוי בהסעה של תלמידה אחרת

 .העירייה בנושא הסעת תלמידים על בסיס מקום פנוי

אולם לא נמצאה החלטת ועדת ההשמה , מקבל ליווי בהיסעיםנמצא תלמיד אשר  .10

, וי בהיסעיםכי הוא בעל לקות המזכה אותו בליו, אשר נערכה בעניינו אשר קובעת

 .בהתאם להוראות התקנות

 2נמצאו , א" תלמידים אשר הוצמד להם מלווה בהיסעים בשנת תשע14מתוך  .11

 . תלמידים שאינם מופיעים בקבצי ועדות השמה

 . אולם היקפי המשרה שלהם שונים, מלווי היסעים אשר נוסעים ליעדים זהיםנמצאו  .12

 .לא קיימת בעירייה מדיניות אחידה וברורה  המקצה מספר שעות אחיד לכל יעד ליווי .13

 . לא קיימים במחלקה נהלים בסיסיים אשר אמורים להסדיר את פעילות ההיסעים .14

ת לשעות בהן מתקיימות אינן תואמובמשרד שעות עבודתה של אחראית היסעים  .15

קוימו עדכונים או ביטולי היסעים ישירות בין הורים , משכך. הסעות התלמידים

דבר אשר פוגם בבקרה הנערכת על ידי אחראית ההיסעים ועלול להוביל , לנהגים

 . לתשלומים שגויים לחברות ההיסעים

על כך  סימונים המורים  אסמכתאות אולא נמצאובדוחות נסיעה שבדקה הביקורת  .16

 לקראת נכונות התעריףהנסיעה ושנערכה בדיקה פרטנית שמטרתה אימות מסלולי 

 .ביצוע התשלום לחברות ההיסעים

החזרים  אל חברות ל  שהיא שולחתאחראית היסעים אינה עורכת בקרה אחר בקשות .17

מחברות בפועל ואחר גובה ההחזרים שהתקבלו , ההיסעים בגין חיובים שגויים

 .  ההיסעים

 הפרות בלבד של חברות ההיסעים אשר 9 דיווחה אחראית היסעים  2010שנת במהלך  .18

. מזכות את העירייה בפיצוי מוסכם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות עם החברות

 מעלה ספקות באשר לטיב ותדירות הביקורות שנערכו על מיעוט הדווחים על הפרות

 .שירותי ההיסעים בשטח
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בהם חויבו חברות ההיסעים בגין ההפרות מבדיקה מדגמית של סכומי הקנסות  .19

 אינה גובה את סכומי הפיצויים הנקובים למשק וכלכלה' החבנמצא כי , שבוצעו

 .בהסכם ההתקשרות עם החברות

נערכה כל בקרה אחר ביצוע ביקורות היסעים לא  2011  לפברואר2010בין פברואר  .20

ל "העביר נציג משכלא בטווח הזמנים האמור , בהתאם לכך. ל"בשטח על ידי נציג משכ

 . שנערכו בשטחכל דוחות ביקורת 

 לפברואר 2009ל בשטח בין החודשים דצמבר "ביקורות ההיסעים שערך נציג משכ .21

לא הומצאה לביקורת אסמכתא על . יים שוניםו ביקורות בהן נמצאו ליק3נמצאו  2010

  .ל"גביית הקנסות בגין ההפרות האמורות על ידי חברת משכ

 /  אינו תואם2010 מחודש אוקטובר חברת הסעותלאושר ח נסיעות ש"דוכי  נמצא .22

 .ש"י הנהח" עפתשלום שהועבר לחברהה גדול יותר מאשר
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  עקרי המלצות הביקורת

, באשר לחריגות מהנחיות הביטחון שנמצאו בביצוע ההסעות לשני מוסדות החינוך

 -:ממליצה הביקורת

 והורדת תלמידים במוסדות החינוךסימון תחנות ההסעה המיועדות לאיסוף לפעול ל .23

 .  השילוט הנדרש בהןלהתקין אתוכן 

 למנות נציגים שישגיחו על העלאה בטוחה של ילדים מוסדות החינוךיש לחייב את כל  .24

 .   ולהקפיד על בקרת פעילותםלהסעות והורדתם מהן

קבלם נציג  בטרם מרכבים שלא להוריד תלמידים מהיסעיםיש להורות לחברות הה .25

  .המוסד החינוכימטעם 

הוראות הבטיחות על חריגות מ היסעיםסנקציות חריפות נגד חברות ב יש לנקוט  .26

 . וסיכון לשלום הילדים

לערוך יש .  הנדרשטחוןילהתרות בנהגי ההסעות להקפיד בעמידה בהנחיות הביש  .27

ת תכופות במוסדות החינוך על מנת לפקח באופן הדוק יותר על נהגי חברות וביקור

י החוזים " עפחברותהלקנוס מיידית את  יש  וחריגותבמקרים של עבירות .היסעיםה

 .עימן

הורדת " רענון ההנחיות בנושא  לשםההיסעיםולמלווי  למוסדות החינוך לפנות יש .28

 ". תלמידים מרכבי ההסעה

הקיימת ולא ,  ההיסעיםבתוכנת השימושהפעלת למזורז יש לקבוע לוח זמנים  .29

 . מנוצלת

לרבות רישום מספרי תעודות , ל קבצי ההיסעים באופן מדויקיש להקפיד על ניהו .30

על מנת להימנע מטעויות בניהול הקווים וכן בתשלומים , הזהות של התלמידים

 . המועברים אל חברות ההיסעים עקב כך

מומלץ להפיק ממערכת ועדות השמה קובץ לצורך , עם סיום ועדות ההשמה מידי שנה .31

 . של העירייה" ארגונון"מול מערכת בהסעה לגבי הזכאויות השוואת הנתונים 

בהתאם , יש להקפיד על מתן שירותי היסעים וליווי בהיסעים לתלמידים זכאים בלבד .32

 .להוראות חוזר הסעות תלמידים ותקנות הסעה בטיחותית

כי ההסעות ושירותי הליווי ניתנים אך ורק , על אחראית ההיסעים לבחון באופן קבוע .33

 .הנושא חיוני לצורך קבלת החזר ממשרד החינוך. לבעלי הזכאות המתאימה
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יש לגבש מדיניות אחידה וברורה בנושא מתן שירותי היסעים לתלמידים שאינם  .34

זאת על מנת להימנע , זכאים להסעה על בסיס מקום פנוי בהסעת תלמידים זכאים

 . מטענות של אפליה

מלווה עבור כל יש להנהיג מדיניות כתובה ואחידה ביחס לשעות אשר ישולמו לכל  .35

 . יעד ליווי

 . יש להסדיר את ניהול מערך ההיסעים בנהלים מפורטים .36

, יש לשקול בחיוב מתן מספר הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים להורי התלמידים .37

ים המתבצעים בפועל וכנגזרת על הסע על ה שלהעל מנת לאפשר בקרה נאותה

 .התשלומים המועברים לחברות ההיסעים

שלרשות " ארגונון"ישירות מול מערכת  אישור חשבונות ההיסעים ת לערוך אנדרש .38

יש לפנות לחברת ההיסעים לבירור הנושא תוך במקרים של אי התאמות . המחלקה

 . המגיע מהםהזיכוי/ההחזרתיעוד 

על מנת לבקר באופן יעיל את התשלומים המועברים אל חברות ההיסעים על  .39

שר מנוהלים על ידה את כלל ההיסעים אחראית ההיסעים לכלול בקבצי ההיסעים א

 . המבוצעים בחינוך המיוחד

יש לערוך בקרה שוטפת אחר גובה ההחזרים הנדרשים מחברות ההיסעים בגין חיובים  .40

בקרה מסוג זה ראוי . שגויים וכן אחר ההחזרים המתקבלים מחברות ההיסעים בפועל

 . שתנוהל באמצעות מודול ההיסעים

בקרת ההיסעים פיקוח ואת נושא להסדיר ולבקר  ,רור באופן בעל העירייה למסד .41

הנושאים , לרבות תדירות הביקורת, למשק וכלכלה'  החב– ל"בשטח על ידי משכ

  .ההיסעים בעירייהל לבין אחראית " וכן את הממשק בין משכשיבדקו במסגרתן

ל עורך ביקורות בשטח בהתאם לתדירות "על אחראית היסעים לוודא כי נציג משכ .42

 ולקבל את דוחות הביקורות מיד לאחר עריכתם על מנת לבחון את טיב שתקבע

 . הביקורות והממצאים העולים מהן



 

 

8 

 

 

  סקר המערכת והמצב הקייםסקר המערכת והמצב הקייםסקר המערכת והמצב הקייםסקר המערכת והמצב הקיים    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק 

 רקע

: להלן (1961 -א "המחוקק הסדיר את נושא הסעות התלמידים בתקנות התעבורה תשכ .43

ציפיים יורשו להסיע וקבע כי רכבים ונהגים העומדים בתנאים ספ, ")תקנות התעבורהתקנות התעבורהתקנות התעבורהתקנות התעבורה""""

ל משרד החינוך "משרד החינוך קבע הנחיות להסעת תלמידים בחוזר מנכ. תלמידים

" הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" העוסק ב3.3-5מספר 

,  הוראות האגף לביטחון–הנחיות ביטחון ובטיחות "ובמסמך ") חוזר הסעותחוזר הסעותחוזר הסעותחוזר הסעות: "להלן(

  ").").").").הנחיות ביטחוןהנחיות ביטחוןהנחיות ביטחוןהנחיות ביטחון"""": ןלהל" (לבטיחות ולשעת חירום

כמו כן קיימות הוראות חוק ותקנות החלות רק לגבי הסעת תלמידים בעלי צרכים  .44

 1994-ד"תשנ, חוק הסעה בטיחותית לתלמידים ולפעוטות עם מוגבלות. מיוחדים

 קובע את חובת הסעתם של תלמידים בעלי מוגבלות") ") ") ") חוק הסעה בטיחותיתחוק הסעה בטיחותיתחוק הסעה בטיחותיתחוק הסעה בטיחותית " " " ":להלן(

החוק מטיל את האחריות להסעה  על . לפי צרכיולד כל י,  וממנוכיחינוהלמוסד 

כללים זאת בהתאם ל, תהרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלו

הכללים והמבחנים שקבע השר ).   לחוק3, 2סעיפים ( שקבע שר החינוך מבחניםלו

כללים ומבחנים לזכאות להסעה (תקנות הסעה בטיחותית לתלמידים נכים מעוגנים ב

תקנות הסעה בטיחותית ו") תקנות הסעה בטיחותיתתקנות הסעה בטיחותיתתקנות הסעה בטיחותיתתקנות הסעה בטיחותית: "להלן (1995 -ה "תשנ, )וויוללי

תקנות מפרטי רכב תקנות מפרטי רכב תקנות מפרטי רכב תקנות מפרטי רכב : "להלן (1995 –ה "תשנ, )מפרטי רכב בטיחותי(לתלמידים נכים 

 "). בטיחותיבטיחותיבטיחותיבטיחותי

 עמדו הוצאותיה 2009כי בשנת , מכרטיסי הנהלת חשבונות שהועברו לביקורות עולה .45

,  ₪ מיליוני 3.6 -לחברות ההיסעים על סך של כ") ייהייהייהייההעירהעירהעירהעיר: "להלן(של עיריית גבעתיים 

 . ₪ מיליוני 2.5 - על סך של כ2010ובשנת 

 תחומים וחומרים שנבדקו

 עם מנהלת המחלקה לטיפול נבדקוהנוגעים להיסעים בחינוך המיוחדתהליכי העבודה  .46

 .  האגפית שבכפיפותהבפרט וכן עם אחראית ההיסעים

המנוהלים על ידי אחראית , את פרטי ההיסעיםלביקורת נמסרו קבצים המכילים  .47

  : היסעים
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   אשר מנוהלים") קבצי היסעיםקבצי היסעיםקבצי היסעיםקבצי היסעים: "להלן(א " תשע–ט "קבצי ההיסעים לשנים תשס  47.1     

   הקבצים מחולקים לפי חברות . על ידי אחראית היסעים במעבד תמלילים       

  ים את שם המוסד עימן עובדת העירייה ולפי רכבי ההיסעים וכולל ההיסעים       

  , פרטי התלמידים המוסעים, כתובת המוסד, החינוכי אליו מוסעים התלמידים       

 . פרטי המלווה בהסעה ופרטי הנהג       

            קבצי קבצי קבצי קבצי : "להלן(א " תשע-ע "קבצי המלווים לתלמידי החינוך המיוחד בשנים תש  47.2

 . אשר מנוהלים אף הם במעבד תמלילים") מלוויםמלוויםמלוויםמלווים                            

קבצים המכילים את פרטי ישיבות ועדת ההשמה שנערכו עבור שנות קורת קיבלה הבי .48

הקבצים הכילו בין היתר את "). קבצי ועדת השמהקבצי ועדת השמהקבצי ועדת השמהקבצי ועדת השמה: "להלן(א " תשע- ט"הלימוד תשס

גורם , תאריך ועדה, תאריך פנייה לועדת השמה, ז של התלמיד"ת' מס:  השדות הבאים

בית ספר לחינוך / ר לחינוך מיוחדבית ספ[[[[סוג מסגרת לימודית עליה הוחלט , מפנה

 ואפיון חריגות ]]]]כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל/ גן לחינוך רגיל/ גן לחינוך מיוחד/ רגיל

 . לשיבוץ

  פרטי  העירייה המכילים את כללשל" ארגונון"עוד קיבלה הביקורת קבצים ממערכת  .49

 ").  םםםםקבצי תלמידיקבצי תלמידיקבצי תלמידיקבצי תלמידי: "להלן(א " תשע-ט "התלמידים שלמדו בגבעתיים בשנים תשס

אחוזי משרה של עובדי המחלקה : כמו כן עיינה הביקורת במסמכים שונים כגון .50

כרטיסי הנהלת , לטיפול בפרט אשר הועברו לביקורת על ידי מנהלת משאבי אנוש

מסמכי מכרז , 2010- ו2009, 2008חשבונות של חשבון הסעות החינוך המיוחד לשנים 

, 2010 עם חברות ההיסעים ביולי ההיסעים שנערך באמצעות החברה למשק וכלכלה

 7 עם 2010 חוזי ההתקשרות שנחתמו באוגוסט, רשימות נהגים של חברות ההיסעים

מדגם ביקורות על ההיסעים , מדגם חשבוניות של חברות ההיסעים, חברות ההיסעים

מחלקת אותו נוהל מלווי היסעים , שנערכו על ידי נציגי החברה למשק וכלכלה

 . ווי החינוך המיוחדאחראית היסעים למל

 2 -ת היסעים במסגרת ביקורות סמויות שנערכו בוהביקורת בדקה פעילות חבר .51

 . מוסדות חינוך בהם לומדים תלמידי חינוך מיוחד
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  ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים––––' ' ' ' גגגגרק רק רק רק פפפפ

    

        ניהול מערך ההיסעיםניהול מערך ההיסעיםניהול מערך ההיסעיםניהול מערך ההיסעים. . . . 1111

 :מפורטים התחומים והנושאים שבוקרולהלן  .52

לת המחלקה הפופה למנ אשר כאחראית היסעיםבמחלקה לטיפול בפרט עובדת  .53

 ההיסעים כוללת את אחראיתפעילות "). מנהלת המחלקהמנהלת המחלקהמנהלת המחלקהמנהלת המחלקה: "להלן(לטיפול בפרט 

טיפול באירועים בשטח ומתן ; היסעיםפיקוח ובקרה על חברות ה: המשימות הבאות

 בדיקת; יסעיםניהול ליווי לה; מענה לפניות הורים תלמידים ומנהלי מוסדות

 .  ההיסעיםום לחברות ביצוע תשלאישורן לחשבוניות לקראת 

הינם מוסדות , בהקשר של חינוך מיוחד, אחראית היסעיםהלקוחות העיקריים של  .54

 . התלמידים המוסעים והוריהם, החינוך

נהלים בסיסיים אשר אמורים להסדיר את פעילות כי לא קיימים , הביקורת מצאה .55

 .נוהל אישור חשבונות ספקים ות בשטחונוהל ביקור:  כגון,ההיסעים

אחראית שעות עבודתה של . 19:00 – 06:30עות התלמידים מתבצעות בין השעות הס .56

בקרב מרבית אלא הן דומות לשעות העבודה הנהוגות ,  אינן מותאמות לכךהיסעים

מסר אחד מנהגי ההיסעים של תלמידי החינוך המיוחד , משכך. עובדי העירייה

 ישירות אליו באופן  כי במקרים של בעיות או ביטולים פונים ההורים, לביקורת

היא מצוידת בטלפון נייד בו היא מקבלת הודעות , לדברי אחראית היסעים.  טלפוני

 עם זאת מספר .על מנת שלא לפגוע בפעילות המחלקה, דחופות לאחר שעות העבודה

הביקורת  .הטלפון הנייד נמסר לנהגי ההיסעים ולמלווים אך לא להורי התלמידים

אינם , כונים שנערכים בין ההורים לבין הנהגים באופן ישירכי תיאומים ועד, מציינת

עוברים את הבקרה של אחראית ההיסעים אשר עלולה בשל כך לאשר תשלומים בגין 

חשיבותה של אחראית , מכאן. הסעות שבוטלו על ידי ההורים ולא הובאו לידיעתה

    .עירייהגם לאחר שעות העבודה הנהוגות ב, היסעים כגורם המרכז את כלל הפניות

פונים , במידה ומתעוררות בעיות לאחר שעות הפעילות, לדברי אחראית ההיסעים

לא ברור אם , עם זאת. ההורים אל המוקד העירוני והמוקד העירוני יוצר עימה קשר

  .ואיך ביטולי ההסעות מדווחים לאחראית ומתועדים לצורך התחשבנות
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    הקשורות לניהול מערך ההיסעיםהקשורות לניהול מערך ההיסעיםהקשורות לניהול מערך ההיסעיםהקשורות לניהול מערך ההיסעים    מערכות מידעמערכות מידעמערכות מידעמערכות מידע. . . . 2222  

    פירוט המערכות המעורבותפירוט המערכות המעורבותפירוט המערכות המעורבותפירוט המערכות המעורבות    2.12.12.12.1

 : הןםמערכות המידע המעורבות ישירות בתהליך ההיסעי .57

 לקראת כל שנת  במעבד תמליליםאחראית היסעים על ידי ים היסעים אשר נערכקבצי 57.1

ולפי רכבי העירייה  לפי חברות ההיסעים עימן עובדת מחולקים קבציםה .לימודים

כתובת , נוכי אליו מוסעים התלמידיםההיסעים והן מכילות את שם המוסד החי

במידה וישנו פרטי הנהג ופרטי המלווה בהסעה , פרטי התלמידים המוסעים, המוסד

 ההיסעים לניהול קווי אחראית את יםמשמש ההיסעים קבצי. מלווה לאותה הסעה

 . ההסעה והמלווים

ה את ילכהמ" ועדות השמהמערכת "אינטרנטית של משרד החינוך המכונה מערכת  57.2

מערכת ועדות : "להלן (נתוני ועדות ההשמה המנוהלות על ידי המחלקה לטיפול בפרט

  ").השמה

של החברה לאוטומציה המכילה את רשימת כלל התלמידים אשר " ארגונון"מערכת  57.3

, לרבות תעודת זהות, לומדים במוסדות חינוך בגבעתיים ומכילה את פרטי התלמיד

  ").  ארגונון: "להלן(ב "פרטי הורים וכיו, כתובת

תת ( העירייה מודול "ארגונון"קיים ב 2010מאז אוגוסט , לדברי מנהלת המחלקה .58

מודול ההיסעים . ")מודול היסעיםמודול היסעיםמודול היסעיםמודול היסעים: "להלן( לניהול מערך ההיסעים)  ממוחשבתמערכת

עלותו . של מנהלת המחלקהבעמדתה  ואחראית היסעים של עמדתה במותקן

לא נעשה ח זה " עד למועד כתיבת דואולם, ₪ 600 החודשית של מודול ההיסעים הינה

אחראית למרות פניותיה החוזרות ונשנות אל , לדברי מנהלת המחלקה. כל שימושבו 

היא , לדברי אחראית היסעים. הדבר לא בוצע, ודול להתחיל לעבוד עם המהיסעים

הזינה אליו חלק מן הנתונים ועם סיום הזנת , מודול ההיסעיםקיבלה הדרכה על 

  . ונים היא תחל לעבוד עליוהנת

 

    המערכות השונותהמערכות השונותהמערכות השונותהמערכות השונות ממשקים בין  ממשקים בין  ממשקים בין  ממשקים בין 2222....2222

הנתונים המועברים הם נתוני שיבוץ : קבצי היסעיםבין ל ועדות השמהבין ממשק  .59

על בסיס נתונים אלה משבצת אחראית היסעים . התלמיד והלקות ממנה הוא סובל

 .את התלמיד למסלול הסעה ומצמידה מלווה במידת הצורך
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הנתונים המועברים הם שינויים בפרטי : קבצי היסעיםבין ל "רגונוןא"ממשק בין  .60

כגון שינוי בכתובת התלמיד המצריכה את שיבוצו של התלמיד למסלול , התלמידים

 . הסעה אחר

אשר עמדו על , התשלומים לחברות ההיסעיםידני של ניהול כי , גורסתהביקורת  .61

 וכן תי ההיסעים המנוהלים ידניבאמצעות קבצ, 2010בשנת ₪ וני י   מיל2.5-למעלה מ

טומן בחובו מספר בעיות כמפורט  - באמצעות ממשקים ידניים הקיימים בין המערכות

 :להלן

  

: כגון, קבצי היסעים במעבד תמלילים אינם מכילים את תנועות התלמידים •

רישום של תנועות מסוג זה יאפשר . ב"וכיו, זכאות להסעה, שינויי כתובת

 .ת של חברות ההיסעים וכן עדכון שכר המלוויםבקרת חשבוניולנתיב 

. כי קיים זיהוי חד ערכי לקו הסעה באמצעות מספר קו, מקובל במערכות מידע •

לעומת זאת בקבצי היסעים של אחראית היסעים לא קיימים מספרי קוים 

למסלולים השונים וזיהוי המסלולים מול חברות ההיסעים מבוצע באמצעות 

י אחראית היסעים זיהוי המסלולים באמצעות מספרי לדבר. תיאור מסלול הקו

שלא באמצעות מספר , הזיהוי,  עם זאת.קווים נערך רק מול משרד החינוך

 .מסרבל את הזיהוי החד ערכי

 ניהול הקבצים במעבד תמלילים עלול לגרום לטעויות בהזנת הנתונים או  •

מהתלמידים כי לחלק ניכר , כך למשל הביקורת מצאה.  נתוניםאיבוד/ למחיקת

. א לא מופיעים מספרי תעודות זהות"המופיעים בקובץ ההיסעים לשנת תשע

,  עלול לגרום לאי הסעה של תלמיד אשר זכאי לשירותי הסעהמקרה כזהכל 

אי בקשת החזר ממשרד החינוך או ל, אי מתן מלווה לתלמיד הזכאי לליוויל

 . ב"וכיו

ם מאחראית ההיסעים  הממשקים הידניים מול מערכת ועדות ההשמה דורשי •

יתה נפתרת במידה והיה נעשה שימוש יזמן רב של הזנה ידנית מיותרת אשר ה

וכן קבלת ממשק , אשר כבר מותקן כאמורהממוחשב במודול ההיסעים 

 . ממערכת וועדות ההשמהחשבממו

אינם ,  הממוחשבתבניגוד למערכת ההיסעים, קבצי ההיסעים במעבד תמלילים •

כן דוחות בקרה אשר אמורים לסייע ולייעל את עבודת מכילים דוחות חריגים ו

 .אחראית ההיסעים
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    זכאות להיסעיםזכאות להיסעיםזכאות להיסעיםזכאות להיסעיםבחינת בחינת בחינת בחינת . . . . 3333

שזכאותו לחינוך נקבעה , ילד חריג כי ,)1)(א(1תקנות הסעה בטיחותית קובעות בסעיף  .62

בין אם הושם במוסד זכאי להסעה ,  החינוך המיוחדידי ועדת השמה לפי חוק-על

 ובין אם הושם במוסד חינוך מוכר אחר לפי חינוך מיוחדק לחינוך מיוחד כהגדרתו בחו

תה במוסד חינוך  לפי חוק חינוך מיוחד כולל גם כ"מוסד לחינוך מיוחד. "אותו חוק

 . מוכר שבה ניתן חינוך מיוחד

הסעות תלמידים ועובדי "  העוסק ב3.3-5' מסל משרד החינוך "חוזר מנכל) ב (2.4סעיף  .63

 : קובע כדלקמן") חוזר הסעות תלמידיםחוזר הסעות תלמידיםחוזר הסעות תלמידיםחוזר הסעות תלמידים: "להלן( " "םרשמיי הוראה למוסדות חינוך

        

הסובלים הסובלים הסובלים הסובלים , , , , 21212121 ועד גיל  ועד גיל  ועד גיל  ועד גיל 3333החל מכיתות הגן של גילאי החל מכיתות הגן של גילאי החל מכיתות הגן של גילאי החל מכיתות הגן של גילאי , , , , תלמידי החינוך המיוחדתלמידי החינוך המיוחדתלמידי החינוך המיוחדתלמידי החינוך המיוחד""""

זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר , , , , מהמוגבלויות המפורטות להלןמהמוגבלויות המפורטות להלןמהמוגבלויות המפורטות להלןמהמוגבלויות המפורטות להלן

        :להגבלת המרחקלהגבלת המרחקלהגבלת המרחקלהגבלת המרחק

 

        עמוק וסיעודיעמוק וסיעודיעמוק וסיעודיעמוק וסיעודי/ / / / תלמידים עם פיגור קשה תלמידים עם פיגור קשה תלמידים עם פיגור קשה תלמידים עם פיגור קשה     ----

        ת ת ת ת הפרעות התנהגותיות קשוהפרעות התנהגותיות קשוהפרעות התנהגותיות קשוהפרעות התנהגותיות קשו ----

        אוטיסטיםאוטיסטיםאוטיסטיםאוטיסטים ----

            בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפשבעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפשבעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפשבעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש ----

            בעייתיבעייתיבעייתיבעייתי----תלמידים בעלי פיגור בינוני רבתלמידים בעלי פיגור בינוני רבתלמידים בעלי פיגור בינוני רבתלמידים בעלי פיגור בינוני רב    ----

             תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכבתלמידים בעלי פיגור בינוני מורכבתלמידים בעלי פיגור בינוני מורכבתלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב    ----

        סיעודיסיעודיסיעודיסיעודי/ / / / עמוק עמוק עמוק עמוק / / / / תלמידים בעלי פיגור קשה תלמידים בעלי פיגור קשה תלמידים בעלי פיגור קשה תלמידים בעלי פיגור קשה     ----

             חירשים וכבדי שמיעהחירשים וכבדי שמיעהחירשים וכבדי שמיעהחירשים וכבדי שמיעה     ----

 ....עיוורים ולקויי ראייהעיוורים ולקויי ראייהעיוורים ולקויי ראייהעיוורים ולקויי ראייה     ----

זכאים להסעה בהתאם לכללי זכאים להסעה בהתאם לכללי זכאים להסעה בהתאם לכללי זכאים להסעה בהתאם לכללי  ותותותותאחראחראחראחר תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויותתלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויותתלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויותתלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות

תלמיד המאושפז בבית חולים תלמיד המאושפז בבית חולים תלמיד המאושפז בבית חולים תלמיד המאושפז בבית חולים     :הערההערההערההערה ....הזכאות החלים על ילדי החינוך הרגילהזכאות החלים על ילדי החינוך הרגילהזכאות החלים על ילדי החינוך הרגילהזכאות החלים על ילדי החינוך הרגיל

פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל זכאי להסעה ללימודים כל פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל זכאי להסעה ללימודים כל פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל זכאי להסעה ללימודים כל פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל זכאי להסעה ללימודים כל 

ועצם אשפוזו הפסיכיאטרי ועצם אשפוזו הפסיכיאטרי ועצם אשפוזו הפסיכיאטרי ועצם אשפוזו הפסיכיאטרי , , , , תלמיד כזה אינו חייב בוועדת השמהתלמיד כזה אינו חייב בוועדת השמהתלמיד כזה אינו חייב בוועדת השמהתלמיד כזה אינו חייב בוועדת השמה. . . . זמן אשפוזוזמן אשפוזוזמן אשפוזוזמן אשפוזו

        ".".".".מזכה אותו בהסעהמזכה אותו בהסעהמזכה אותו בהסעהמזכה אותו בהסעה

 ההיסעים לבין קבצי קבצילפי  נתוני תלמידים מוסעים ערכה הצלבה בין הביקורת .64

ועדות ההשמה ובחנה האם התלמידים אשר מוסעים למוסדות חינוך בתוך גבעתיים 

פי אפיון הלקות שנקבע להם בועדת ההשמה בהתאם אכן זכאים להיסעים על 

 : להלן ממצאי הבדיקה. הסעותחוזר להוראות 
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מוסעים אשר  תלמידים 16 היסעים ישנם קבציל פי כי ע, הביקורת מצאה  64.1

 3מתוכם נמצאו . א"גבעתיים בשנת הלימודים תשעתוך למוסדות חינוך ב

 ההיסעים אך אינם מופיעים בקבצי ועדות קבציב מופיעים תלמידים אשר 

יש החלטת ועדת השמה בעניינם אשר לא ניתן לדעת האם  - משכך .השמה

 בדקה הביקורת בעקבות זאת. כות בהיסעים כי הם בעלי לקויות המזקבעה

מול אחראית היסעים על סמך מה הוחלט להסיע את כל אחד מהתלמידים 

 .ממצאי הבדיקהמובאים להלן . האמורים

תלמיד אחד אינו מופיע בקבצי ועדות ההשמה , לדברי אחראית היסעים  64.2

. מאחר והוא עבר ועדת השמה בעיר אחרת לפני שעבר לגור בגבעתיים

הזכאות להיסעים ניתנה לתלמיד בשל . ת הועדה הומצאה לביקורתהחלט

 .בהתאם להוראות חוזר הסעות תלמידים, המרחק בין ביתו לבין מוסד החינוך

שני התלמידים הנוספים מוסעים ביחד עם תלמידה , לדברי אחראית היסעים 64.3

נוספת בהסעות הבוקר בלבד על בסיס מקום פנוי בהסעה של תלמידה אחרת 

לא הוצגה ,  עם זאת.ברי אחראית ההיסעים הינה זכאית להיסעיםאשר לד

בפני הביקורת מדיניות של העירייה אשר מאפשרת הסעת תלמידים על בסיס 

  . מקום פנוי בהסעות של תלמידים זכאים  וכן מסדירה את הנושא

  

מבדיקה שערכה הביקורת ביחס לזכאותה של התלמידה אליה , בנוסף לכך

עולה כי התלמידה אינה זכאית , האמורים להיסעיםמצטרפים התלמידים 

זאת בניגוד לאמור על ידי אחראית , להיסעים על פי הלקות שנקבעה לה

לא נמצא הסבר להסעתה של התלמידה האמורה וכן  - משכך. היסעים

  .   לשלושת התלמידים אשר נוסעים בהסעה עימה על בסיס מקום פנוי

 7 נמצאוחינוך בתוך גבעתיים  התלמידים המוסעים למוסדות 16מתוך  64.4

כי הלקות ממנה הם , אשר ועדות ההשמה שנערכו להם  קבעו  תלמידים 

וכן תלמידה אחת נוספת אשר ועדת  (ADHD)סובלים הינה לקות למידה 

 בהתאם להוראות חוזר הסעות. כי היא בעלת עיכוב שפתי, ההשמה קבעה

 היסעים באופן ת עם הלקויות המזכות בשירותיו נמנןןןןאינאינאינאינ לקויות אלו

שהתלמידים זכאים להיסעים רק במידה והם , משמעות הדבר היא. אוטומטי

עומדים בתנאים הקבועים בחוזר הסעות באשר למרחק המפריד בין ביתם 

, מ" ק2- מ–' תלמידים מגן חובה ועד כיתה ד(לבין מוסד החינוך הקרוב ביותר 

 ). לחוזר הסעות2.4 כך על פי סעיף, מ" ק3- מ–ומעלה ' לתלמידים מכיתה ה
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הביקורת בדקה מול אחראית היסעים על סמך מה הוחלט להסיע את כל אחד 

 .דיםמהתלמי

 התלמידים האמורים מקבלים שירותי 9 מתוך 5, לדברי אחראית היסעים 64.5

בהתאם להוראות חוזר , היסעים בשל המרחק בין ביתם לבין מוסד החינוך

 .הסעות תלמידים

אישור ממשרד החינוך להסעת התלמידה המבוסס בגין תלמידה נוספת הומצא  64.6

 . אישורים רפואיים שהמציאה התלמידהעל 

כי אפיון החריגות שנקבע , מסרה אחראית היסעים, ביחס לתלמידה נוספת 64.7

המזכה באופן אוטומטי , לתלמידה במסגרת ועדת ההשמה הוא לקות ראייה

מעיון , תעם זא. בשירותי היסעים בהתאם להוראות חוזר הסעות תלמידים

כי אפיון , בהחלטת ועדת ההשמה שהתקיימה בעניינה של התלמידה עולה

 אשר אינה מזכה בשירותי  (ADHD)החריגות שנקבע לה הוא לקות למידה

 . היסעים על פי הוראות החוזר

תלמידה נוספת מוסעת בהסעות בוקר בלבד על בסיס מקום פנוי ביחד עם  64.8

אשר לא , ה המוזכרת בסעיף קודםשני תלמידים נוספים בהסעתה של התלמיד

כי לא הוצגה בפניה מדיניות , הביקורת שבה ומציינת. נמצא הסבר להסעתה

  .של העירייה בנושא הסעות תלמידים על בסיס מקום פנוי

 6נמצאו ,  התלמידים המופיעים בקבצי היסעים כמוסעים בתוך העיר16מתוך   64.9

 .עים בקבצי היסעיםתלמידים אשר מספרי תעודות הזהות שלהם אינם מופי

 עלול למנוע זיהוי חד ערכי של התלמיד ולהוביל לטעויות בניהול מערך זהדבר 

אי רישום מספרי תעודות הזהות בקבצי ההיסעים ממחיש את . ההיסעים

 2.2כפי שתואר בפרק , הבעייתיות הטמונה בניהול מערך ההיסעים באופן ידני

 . ח זה"בדו

כי הלקות ממנה , מה שנערכו להם קבעו תלמידים אשר ועדות ההש2נמצאו  64.10

ל משרד החינוך לקות " בהתאם להוראות חוזר מנכ.הם סובלים הינה אוטיזם

זו מזכה בשירותי היסעים ללא קשר להגבלת המרחק בין בית התלמיד לבין 

נמצאה תקינה משכך הסעתם של שני התלמידים . המוסד בו הוא לומד

 .בהתאם להוראות החוזר
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    בנות עם חברות ההיסעיםבנות עם חברות ההיסעיםבנות עם חברות ההיסעיםבנות עם חברות ההיסעיםבדיקת התחשבדיקת התחשבדיקת התחשבדיקת התחש. . . . 4444
     רקע רקע רקע רקע4.14.14.14.1

מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של ל" 1/2010/הס פורסם מכרז 2010ביולי  .65

 באמצעות החברה למשק ")המכרזהמכרזהמכרזהמכרז " " " ":להלן(" או עובדי רשויות מקומיות/תלמידים ו

 על חוזי 2010במסגרת המכרז חתמה העירייה באוגוסט . ")לללל""""משכמשכמשכמשכ: "להלן (וכלכלה

  .זוכות החברות ה7 למתן שירותי היסעים עםמחודשים התקשרות 

    

  הליך בדיקת החשבונות הליך בדיקת החשבונות הליך בדיקת החשבונות הליך בדיקת החשבונות4444....2222

אשר חודשיות  ותח נסיע"דו םלאחראית היסעיות חברות ההיסעים אחת לחודש מגיש .66

אחראית היסעים בודקת את . וים שביצעה החברה במהלך אותו חודשומפרט את הק

 ,ברת ההיסעיםח לשי הנסיעה ו אימות קואמורה לכלול הבדיקה הדוחות כאשר

נכונות  ו,במהלך החודש המצדיקות הפחתת תשלוםלחברת ההיסעים הערות שנרשמו 

היא מאשרת את נכונות , היסעים את בדיקתההלאחר שסיימה אחראית . תעריףה

חשב אגף .  אל חשב אגף החינוךו באמצעות חתימתה ומעבירה אותח הנסיעות"דו

.  ואישור מנהלת המחלקהחתימתוב אותו מאשרח ו"בודק אף הוא את הדוהחינוך 

 היא שאחראית לכלהכק ומשל החברה ;ל" לידי נציג משכח" הדומכן מועברלאחר 

מחברות ההיסעים י החוזה "עפלביצוע התשלום לחברות ההיסעים וכן לגביית קנסות 

 כי חלו איחורים באיסופים או ,במידה ומצאה אחראית ההיסעים. במידת הצורך

היא רושמת  -לפי ההסכם פרות אחרות המצדיקות חיוב קנסות או כי חלו הבפיזורים 

ת את התאריך בו חל ו המפרטח הנסיעות"דועל גבי ות בהתאם הערל "לנציג משכ

ח "ל מאשר את דו"לאחר שנציג משכ. והקו בו חל האיחורמשך האיחור , האיחור

 חברת ההיסעים מעבירה אליו ישירות חשבונית מס לתשלום בהתאם - הנסיעות

ל משלמת לחברת ההיסעים ומעבירה אל חשב אגף "חברת משכ. ח"סכום שאושר בדול

חשב אגף החינוך עורך בדיקה של חשבונית הזיכוי מול . החינוך חשבונית זיכוי בהתאם

 .ל"ח הנסיעות שאושר על ידו ולאחר מכן מעביר התשלום למשכ"דו

 על 2009-2010בשנים  שהוגשו לעירייה נסיעהדוחות  5באופן מדגמי הביקורת בדקה  .67

 5י גבעל . ")ההההנסיענסיענסיענסיעדוחות דוחות דוחות דוחות : "להלן (ידי חברות ההיסעים השונות עימן היא עובדת

חשב אגף החינוך חתימה של ,  ישנה חתימה של אחראית היסעיםדוחות האמוריםה
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ל בדבר קנסות שיש " לנציג משכ של אחראית היסעים הערותאחד מהם ישנןעל ו

 . וף התלמידיםבגין איחורים לאיסלגבות מהחברה 

סימונים אסמכתא או  שבדקה הביקורת לא נמצאו כל ה הנסיעדוחות 5-אחד מעל אף  .68

 שמטרתה אימות המפורטיםהמורים על כך שנערכה בדיקה פרטנית לקווי הנסיעה 

א נמצאו הערות שנרשמו לחברות  ל,כמו כן.  הנסיעה וכן נכונות התעריףמסלולי ויעדי

הערות שנרשמו לנציג ח אחד  המכיל "דו למעט ,יםחיובההיסעים המצדיקות הפחתת 

 . ל אשר עניינן איחורים בלבד"משכ

 הבדוחות הנסיעהמופיעים  בחיובים שגויים תהיסעים מטפלהכי אחראית , נמצא .69

לאחר שהיא פונה אל חברות ההיסעים , לדבריה. באופן טלפוני מול חברות ההיסעים

עם . מתוקןח נסיעות "ירות אליה דובבקשה לתיקון חיוב שגוי חברות ההיסעים מעב

סכומי  אינה מתעדת את פניותיה אל חברות ההיסעים ואת אחראית היסעים, זאת

 עם הואין היא שומרת העתקים של דוחות הנסיעהחיובים אותם ביקשה לקבל 

 כל בקרה אחר מספר נערכתמשכך לא . אלא את המתוקנים בלבד, החיובים השגויים

אחר גובה ההחזרים , אל חברות ההיסעים בשנים האחרונותבקשות ההחזרים שהופנו 

דברים אלה אינם . שנדרשו מחברות ההיסעים ואחר גובה ההחזרים שהתקבלו בפועל

  .תואמים את כללי המנהל התקין בעניין תיעוד מסמכים כספיים ובקרה

לתשלומים שהועברו לחברות  ה דוחות הנסיע5של בחנה את התאמתם  הביקורת .70

 4כי , נמצא. ת של הסעות החינוך המיוחדהנהלת חשבונואמצעות כרטסת ההיסעים ב

חברת  של נסיעותח "דוכי   נמצאעם זאת. דוחות תואמים לתשלומים שהועברו

ח אושר "הדו.  אינו תואם לתשלום שהועבר לחברה2010מחודש אוקטובר ' א הסעות

 ₪ 117,286 של לתשלום על ידי אחראית היסעים ועל ידי חשב אגף החינוך על סכום

 לאהביקורת . בלבד ₪ 93,939ולפי כרטיס הנהלת חשבונות שולם לחברה סכום של 

 .האמורר קיבלה תשובה באשר לפע

 קבציאל מול  ה דוחות הנסיע5  קווי ההיסעים המפורטים בבחנה אתהביקורת  .71

 . אשר אמורים להציג את כלל ההיסעים המתבצעים בחינוך המיוחד בפועלהיסעים

 : צאי הבדיקהלהלן ממ

 נמצאו קו איסוף וכן קו פיזור לבית 2010 לחודש נובמבר 'חברה בח הנסיעות של "בדו .72

ההסעות , לדברי אחראית היסעים. ספר שחף בבת ים שאינו מופיע בקבצי היסעים

ספר לחינוך מיוחד הממוקם -תבקו זה התבצעו עבור תלמיד שגר בגבעתיים ולומד בבי
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כי היה על , גורסתהביקורת . בו אושפז התלמיד, יבתוך בית החולים הפסיכיאטר

 .אחראית היסעים להוסיף את קו הנסיעה לקבצי ההיסעים המנוהלים על ידה

 .  נמצא תקין2010 לחודש יולי 'ה גח הנסיעות של חבר"דו .73

 נמצאו קו איסוף וכן קו פיזור לבית ספר 2010 לחודש מאי 'דח הנסיעות של חבר "בדו .74

ההסעות בקו , לדברי אחראית היסעים . נו מופיע בקבצי היסעיםדקלים נס ציונה שאי

ספר לחינוך מיוחד -תזה התבצעו אף הן עבור תלמיד שגר בגבעתיים ולומד בבי

הביקורת מקבלת הסבר . בו אושפז התלמיד, הממוקם בתוך בית החולים הפסיכיאטרי

 .אולם אין בו בכדי להסביר מדוע לא נכלל הקו בקבצי ההיסעים, זה

 מלווהמלווהמלווהמלווההסעת "  קו המכונה 2010 לחודש מאי 'ד הח הנסיעות של חבר"נוסף מופיע בדוב

כי , אחראית היסעים מסרה לביקורת. אשר לא ברורה מהותו" לנתיבים נצר סירני

התבקשה חברת ההיסעים להסיע את המלווה עד לנקודה , מאחר ואין תחבורה לאזור

 לא הוצגה בפניה מדיניות של העירייה כי, הביקורת מציינת. בה ישנה תחבורה ציבורית

  .בנושא הסעות של מלווים באזורים נטולי תחבורה ציבורית

 נמצאו מספר קווים אשר אינם 2010 לחודש מארס  'ה הח הנסיעות של חבר"בדו .75

 קו פיזור ;קו איסוף למוסדות הצורי וברושים: כדלקמן, מופיעים בקבצים ההיסעים

 קו ; קו פיזור לחטיבת ביניים רעות בפתח תקווה;לחטיבת ביניים רבין פתח תקווה

מדוע מופיעים ,  נתקבלה תשובת אחראית ההיסעים לא.לאוהלי אליעזר בני ברק פיזור

הקווים בדוח הנסיעות שאושר לתשלום אך אינם מופיעים בקבצי ההיסעים אשר 

 . אמורים להציג את כלל הסעות החינוך המיוחד המתקיימות בפועל

ס אמונים "גבעתיים בי"  נמצא קו 2009 לחודש נובמבר 'א הת של חברח הנסיעו"בדו .76

בית הספר אמונים , לדברי אחראית היסעים. שאינו מופיע בקבצים ההיסעים" וחזרה

הוא בית ספר ממלכתי דתי היחיד בעיר ולכן יש אליו הסעות לכל התלמידים בעיר 

היסעים להכליל את הקו כי היה על אחראית , הביקורת שבה ומציינת. 'ד-'בכיתות א

 .בקבצי ההיסעים

כי אי הכללת כל קווי הנסיעה אשר מבוצעים בפועל בקבצי , הביקורת מדגישה .77

ההיסעים אינה מאפשרת בקרה יעילה ומסודרת אחר התשלומים המועברים לחברות 

  . ההיסעים וכן יוצרת מצג לפיו משלמת העירייה בגין קווים אשר אינם בבעלותה

לבדוק כמה הפרות המזכות את העירייה בפיצוי מוסכם על פי הסכם הביקורת ביקשה  .78

ל את " וכן האם חייבה משכ2010ההתקשרות בוצעו על ידי חברות ההיסעים בשנת 



 

 

19 

 

 

לצורך כך נתבקש חשב אגף החינוך להעביר . חברות ההיסעים בגין ההפרות האמורות

 .2010ל בשנת "לידי הביקורת את כלל חשבוניות הזיכוי שהתקבלו ממשכ

 הפרות בלבד 9ל את כלל חברות ההיסעים בגין " חייבה משכ2010כי בשנת , נמצא .79

 .וזאת על פי הערותיה של אחראית היסעים על גבי דוחות הנסיעה הרלוונטיים

כל ההפרות אליהן התייחסה אחראית היסעים מקורן באיחורים של רכבי ההיסעים  .80

 .ה שלא התקיימהלאיסוף או פיזור התלמידים וכן הפרה אחת של הסע

נוכח הממצאים שעלו בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת על שירותי ההיסעים בשטח  .81

 9כי במהלך שנה שלמה חלו רק , מתקשה הביקורת לקבל, )ח זה" בדו6ראה פרק (

הדבר מעלה ספקות באשר . או ביטל ההסעה/הפרות של ההסכם שמקורן באיחור ו

 .ירותי ההיסעים בשטחלטיב ותדירות הבדיקות אשר נערכות על ש

ל אל מול סכומי הפיצוי "מבחינה מדגמית של סכומי הקנסות שנגבו על ידי משכ .82

ל לא גבתה את "הקבועים בהסכם ההתקשרות עם חברות ההיסעים נמצא כי משכ

ל סכום " לא גבתה משכ2010בחודש נובמבר : הלדוגמ. סכומי הפיצוי הקבועים בהסכם

במקום . בהתאם להוראות ההסכם,  שעה לאיסוףבגין שני איחורים של ₪ 1000של 

 .בלבד ₪ 250ל סכום של "זאת גבתה משכ

ל "לא הומצאה לביקורת אסמכתא על גביית הקנסות בגין ההפרות שמצאה נציג משכ .83

 ).ח זה" בדו5ראה פרק  (2010בביקורות שנערכו על ידו בשטח בחודש ינואר 

 

    פיקוח על ההיסעיםפיקוח על ההיסעיםפיקוח על ההיסעיםפיקוח על ההיסעים. . . . 5555

    לללל""""עם משכעם משכעם משכעם משכ פיקוח על ההיסעים מט פיקוח על ההיסעים מט פיקוח על ההיסעים מט פיקוח על ההיסעים מט5.15.15.15.1

נקבעה  עם חברות ההיסעים 2010באוגוסט על פי הסכמי ההתקשרות שנחתמו  .84

 לערוך ביקורות על , כחברה המנהלת,ל"משכ -החברה למשק וכלכלה אחריותה של 

 להסכם שעניינו ניהול ובקרה 6סעיף . השירותים אותם מספקות חברת ההיסעים

 :קובע כדלקמן

 

 ידי הקבלן על פי חוזה זה תעשה על ידי נציג  ידי הקבלן על פי חוזה זה תעשה על ידי נציג  ידי הקבלן על פי חוזה זה תעשה על ידי נציג  ידי הקבלן על פי חוזה זה תעשה על ידי נציג  הבקרה על ביצוע השירותים על הבקרה על ביצוע השירותים על הבקרה על ביצוע השירותים על הבקרה על ביצוע השירותים על6.16.16.16.1"""" 

        """"או החברה המנהלתאו החברה המנהלתאו החברה המנהלתאו החברה המנהלת////הרשות המזמינה והרשות המזמינה והרשות המזמינה והרשות המזמינה ו
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בין היתר את הפעולות בין היתר את הפעולות בין היתר את הפעולות בין היתר את הפעולות , , , ,  הבקרה על ביצוע השירותים על ידי הקבלן תכלול הבקרה על ביצוע השירותים על ידי הקבלן תכלול הבקרה על ביצוע השירותים על ידי הקבלן תכלול הבקרה על ביצוע השירותים על ידי הקבלן תכלול6.26.26.26.2

        ::::הבאותהבאותהבאותהבאות

 ביצוע ביקורות מדגמיות על אופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן בהתאם  ביצוע ביקורות מדגמיות על אופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן בהתאם  ביצוע ביקורות מדגמיות על אופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן בהתאם  ביצוע ביקורות מדגמיות על אופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן בהתאם 6.2.16.2.16.2.16.2.1

        ....להוראות חוזה זהלהוראות חוזה זהלהוראות חוזה זהלהוראות חוזה זה

מדגמיות לגבי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים והמועדים מדגמיות לגבי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים והמועדים מדגמיות לגבי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים והמועדים מדגמיות לגבי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים והמועדים  ביצוע בדיקות  ביצוע בדיקות  ביצוע בדיקות  ביצוע בדיקות 6.2.26.2.26.2.26.2.2

        ."."."."הנקובים בחוזה זההנקובים בחוזה זההנקובים בחוזה זההנקובים בחוזה זה

ל בשטח לחברות "הביקורת ביקשה לעיין במדגם דוחות ביקורת שערך נציג משכ .85

כי ברשותה של אחראית ההיסעים העתקים של דוחות ביקורת , נמצא. ההיסעים

ד למועד כתיבת  וע2010מאז חודש פברואר .  בלבד2010שנעשו עד לחודש פברואר 

. ל לאחראית היסעים ביקורות שבוצעו על ידו"לא העביר נציג משכ) כשנה(ח זה "דו

ל ביקורות בשטח "לא ידוע האם ערך נציג משכ, ח זה"נכון למועד כתיבת דו, משכך

. וכן אילו ממצאים עלו בביקורות, מה תדירות הביקורות שנערכו, 2010מאז פברואר 

 . שנה לא אכפה העירייה את ביצוע הביקורות בשטחמשמעות הדבר היא שבמשך כ

בין החודשים הביקורות ל " שערך נציג משכתרדוחות הביקוהביקורת בחנה את   .86

  . ביקורות8לפחות ל "כי בכל חודש ערך נציג משכ, נמצא. 2010 פברואר – 2009 דצמבר

ר רישוי מספ, סוג הרכב, לרבות מספר הרכב,  כהלכהמולאות כי דוחות הביקור, נמצא .87

כמו כן הדוחות . ב"וכיו, שם המלווה, כמות מלווים ברכב, שם הנהג, של הרכב

 . ל שערך את הביקורת ועל ידי נהג הרכב שנבדק"חתומים על ידי נציג משכ

ל " כל הביקורות שערך נציג משכ2010 לפברואר 2009כי בין החודשים דצמבר , נמצא .88

 :כדלקמןליקויים  ביקורות בהן נמצאו 3למעט , נמצאו כתקינות

 – שנערכה במוסד מעלות נריה בבני ברק 10/01/2010ח ביקורת מיום "דו 88.1

כי לרכב אין אישור תקף של בדיקת קצין הבטיחות וזאת בניגוד לסעיף , נמצא

 10בן , כי רכב ההסעה יהיה תקין, להנחיות הבטיחות אשר קובע) ו)(1)(ג(2

 והוא בפיקוח של קצין שעבר את כל הבדיקות הנדרשות, שנים לכל היותר

כי התלמידים הורדו בבית הספר בשעה , כמו כן נמצא. בטיחות בתעבורה

דבר אשר מהווה הפרה על פי הסכם ההתקשרות עם חברות ,  בבוקר07:00

  .ההיסעים

 – שנערכה במעון יום שיקומי תל השומר 15/01/2010ח ביקורת מיום "דו 88.2

ת הביקורת ולא הציג את כי הנהג מיהר ולפיכך לא הסכים לעריכ, נמצא
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כי הרכב בו הסיע את התלמידים הוא , כמו כן טען הנהג. המסמכים הנדרשים

 . הנהג אף לא חתם על טופס הביקורת.לא הרכב הקבוע שלו מאחר והתקלקל

,  נמצא– שנערך בבית ספר רעות בפתח תקווה 15/01/2010ח ביקורת מיום "דו 88.3

, לדברי המלווה, רשמה הערה לפיהכי נושאי הביקורת נמצאו כתקינים אולם נ

 .  דקות20-45כל יום יש איחור של 

הביקורת לא קיבלה אסמכתאות לחיובן של חברות היסעים בקנסות בגין  88.4

 . וזיכויה של העירייה בהתאם הללוההפרות האמורות

    

  פיקוח על ההיסעים מטעם קצין הבטיחות של העירייה פיקוח על ההיסעים מטעם קצין הבטיחות של העירייה פיקוח על ההיסעים מטעם קצין הבטיחות של העירייה פיקוח על ההיסעים מטעם קצין הבטיחות של העירייה5.25.25.25.2

של העירייה מבצע במסגרת תפקידו גם קצין בטיחות , לדברי אחראית היסעים .89

הביקורות שעורך קצין הבטיחות אינן מתועדות , עם זאת. ביקורות היסעים בשטח

קצין הבטיחות מעדכן אותה , לדברי אחראית היסעים. בכתב על גבי טפסים ייעודיים

 .באמצעות דואר אלקטרוני על ביקורות שנערכו על ידו ועל הממצאים

מוסדות החינוך בהם נערכות הביקורות : הוא מסר כיבבדיקה עם קצין הבטיחות  .90

שהוא מבצע נקבעים על ידי אחראית היסעים בהתאם למסמך שהיא מעבירה אליו 

הביקורות נרשמות על גבי טפסים .  ביקורות כל חודש10נערכות בממוצע . מידי חודש

ל אשר שהכין קצין הבטיחות ובסוף החודש מרוכזות כלל הביקורות על גבי גיליון אקס

ברשותו של קצין הבטיחות מצויה . ל"מועבר אל אחראית ההיסעים וכן אל נציג משכ

רשימת ההסעות אשר מפרטת את פרטי התלמידים ופרטי המלווים שצריכים להימצא 

לעיתים נערכות על ידו ביקורות במוסדות חינוך נוספים מאלה . על רכב ההסעות

ל פי בקשות של הורים אשר פונים וזאת ע, שביקשה ממנו אחראית היסעים לבדוק

  . אליו לצורך זה

      למכתב ששולחת אחראית היסעים אל קצין הבטיחות הבפני הביקורות הוצגה דוגמ

      מידי חודש המפרט את יעדי הביקורת וכן שני גיליונות אלקטרוניים שנערכו על ידי 

  . קצין הבטיחות המפרטים את כלל הביקורות שנערכו כל חודש

  הפרמטרים הנבחנים על ידי קצין הבטיחות בביקורות הנערכות על: הביקורתרותהע

 הביקורת. ידו הם חלקיים בלבד ומתמקדים רק במצב הרכב וברישיון הנהיגה של הנהג

 כי על אחראית היסעים לצייד את קצין הבטיחות בטפסי ביקורות ייעודיים, ורסתג

 וגעים לשמירה על בטיחות הילדיםשייערכו על ידה ויכללו את כלל הפרמטרים הנ

איסור , איסור נסיעה בהילוך אחורי: המוסעים בהתאם להוראות הנחיות הביטחון כגון

     קיומן של תחנות איסוף והורדת תלמידים, הורדת התלמידים מהדלת האחורית



 

 

22 

 

 

נוכחות מורה תורן מטעם בית הספר אשר משגיח על איסוף ופיזור , ובטיחותן

  .ב"התלמידים וכיו

     כי על קצין הבטיחות להעביר לידי אחראית ההיסעים את ,  הביקורתגורסתכמו כן 

      הפרטים והממצאים של כל ביקורת שנערכת על ידו מיד לאחר ביצועה ולא באופן

     זאת על מנת שאחראית היסעים תוכל לטפל באופן מיידי , רוכז בסוף החודשמ

   .בליקויים והפרות שנמצאו

       

    ביקורת ביצוע היסעים בשטחביקורת ביצוע היסעים בשטחביקורת ביצוע היסעים בשטחביקורת ביצוע היסעים בשטח. . . . 6666

     רקע רקע רקע רקע6.16.16.16.1

, בזמני פיזור ילדים בבוקר,  מוסדות חינוך2 -בשטח בבפועל  ביקורת היסעים בוצעה .91

  .  מילוי הנחיות והוראות הבטיחות בזמן איסוף ופיזור תלמידיםוביקורת

  :להלן פרטי הביקורות שנערכו

 בין השעות 02.02.2011יום ב, גבעתיים, 30רחוב פועלי הרכבת , בית הספר בן גוריון. א

 :רכבי ההיסעים שנבדקו. 08:15 – 07:15

 ".ג" של חברת ההיסעים 70-193-50 רכב מספר  •

 ".א" של חברת ההיסעים xx37-662- רכב מספר  •

רכב . 08:15 – 07:15 בין השעות 03.02.2011ביום , גבעתיים, 2רחוב אבני זיכרון ,גן שקד . ב

 : ההיסעים שנבדק

 ". ו" של חברת ההיסעים 77-262-25 רכב מספר  •

  

  תחנות איסוף והורדת תלמידים תחנות איסוף והורדת תלמידים תחנות איסוף והורדת תלמידים תחנות איסוף והורדת תלמידים6.26.26.26.2

תוך שיתוף פעולה עם , כי הרשות המקומית, להנחיות ביטחון קובע) א)(2)(ג(2סעיף   .92

תוך המלצה כי תחנות אלה . תקבע את תחנות האיסוף וההורדה, מנהל בית הספר

לפני עלייתם על הרכב תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות כבישים 

 .המסיע ואחרי רדתם ממנו

 מקוםכלל אין וגם בגן שקד בבית הספר בן גוריון גם נמצא כי , למרות הוראות אלו .93

לעצור שנבדקו רכבי ההיסעים ו משכך נאלצ.  תלמידיםוהורדתהמיועד לאיסוף 

 .להוריד את התלמידיםבאמצע הכביש ושם 
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 .ומשולטתכי תחנת ההסעה תהיה מקורה , להנחיות הביטחון קובע) ה)(2)(ג(2סעיף  .94

 כי באזור המסוף יותקן שילוט אזהרה בולט , להנחיות הביטחון קובע) ח)(2)(ג(2סעיף 

 ".' הכניסה אסורה–שטח תמרון אוטובוסים '

בניגוד להנחיות הביטחון גם בבית הספר בן גוריון וגם בגן שקד כי , הביקורת מצאה .95

המתריעים על תחנת תחנת איסוף והורדת לא מותקנים שלטי אזהרה בולטים 

 .תלמידים

 

  מורה תורן מורה תורן מורה תורן מורה תורן6.36.36.36.3

 

המגיע לבית , כי על בית הספר למנות מורה תורן, להנחיות ביטחון קובע) 4(ב2סעיף  .96

: ונותן דעתו בין השאר לכל הקשור בהסעות,  ועוזב אותו בסוף היום7:30הספר בשעה 

סיוע לתלמידים ,  ומלפניואיסור מעבר מאחורי רכב ההסעה, עלייה בטוחה להסעה

קטנים סביב ההמולה וההתגודדות במסופים ושמירה על הסדר ועל ההתנהגות 

 .הנאותה במסופי ההסעה

או גורם אחר תורן נמצא כי בבית הספר בן גוריון לא היה מורה , בניגוד להוראות .97

. 70-193-50  התלמידים שהגיעו עם רכב מספרהורדתהשגיח על למטעם בית הספר 

 של תלמידי הכיתה הורדתםעל רק ם נכח גורם מטעם בית הספר אשר השגיח במקו

 . xx37-662-שהגיעו עם רכב ההסעה השני שמספרו המיוחדת 

 

  נסיעה בהילוך אחורי נסיעה בהילוך אחורי נסיעה בהילוך אחורי נסיעה בהילוך אחורי6.46.46.46.4

 

יש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה כי , קובע להנחיות הביטחון )ה)(2)(ג(2סעיף  .98

, חייבים להשתמש בהילוך אחוריבמקרה ש. יאפשר יציאה ללא שימוש בהילוך אחורי

 .יחותיות המחייבות בתקנות התעבורהיפעל הנהג על פי ההנחיות הבט

בבית הספר בן גוריון נסע רכב , למרות הנחיות הביטחוןכי , הביקורת רואה בחומרה .99

למרות שמסלול על מנת להוריד את התלמידים וזאת   בהילוך אחורי70-193-50מספר 

במקום בו ישנו שילוט הוא עשה זאת , מעבר לכך. שות כןהתנועה לא חייב אותו לע

 .כי נסע בהילוך אחורי, נהג הרכב הודה בפני הביקורת .של אין כניסה
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  הורדת התלמידים מן הרכב הורדת התלמידים מן הרכב הורדת התלמידים מן הרכב הורדת התלמידים מן הרכב6.56.56.56.5

כי העלאת התלמידים והורדתם תתבצע , להנחיות ביטחון קובע) ז)(2(סעיף ג .100

 .בתחנה המיועדת לכך, באמצעות הדלת הקדמית בלבד

כי בבית הספר בין גוריון ירדו התלמידים מהדלת האחורית של , ורת מצאההביק .101

 . בניגוד להנחיות הביטחון, הרכב

 

     בדיקות לרכבי היסעים בדיקות לרכבי היסעים בדיקות לרכבי היסעים בדיקות לרכבי היסעים6.66.66.66.6

 סדרת הוראות הנוגעות לחברת ההיסעים וכלי הרכב ותהנחיות הביטחון קובע .102

: להלן( 70-193-50מספר הביקורת בחנה קיומן של הוראות אלו ברכב . שברשותה

אשר פיזר תלמידים בבית הספר בן גוריון ביום "  רץ–אל "של חברת ההסעות ") הרכבהרכבהרכבהרכב"

02.02.2011 . 

 מצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו אלא רק בטלפון הילא הכי הרכב , הביקורת מצאה .103

 ).)א(3) ב(1 סעיף(. בניגוד להנחיות הביטחון, נייד

להנחיות ) ח)(1)(ג(2לסעיף בניגוד " הסעת תלמידים" שלט לא היהברכב  כי, נמצאה .104

באמצעות , כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולטכי , הביטחון אשר קובע

נהג הרכב . ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה" הסעת תלמידים"שלט 

 אשר 77-262-25כי גם ברכב , הביקורת מציינת. נפל" הסעת תלמידים"כי השלט , טען

 .ם בגן שקד לא נמצא שלט כנדרש בהנחיותד תלמידייהור

כמו כן ערכה הביקורת סדרת בדיקות נוספות לרכב בהתאם להוראות הנחיות  .105

 :  להלן פירוט הבדיקות. תקינותנמצאו כולןאשר , הביטחון

 ;האם ברכב מותקנות חגורות בטיחות •

 ;האם הנהג מחזיק ברשותו רישיון רכב בר תוקף •

 ;היתר של הרכב להסעת תלמידים •

 ;רישיון נהיגה בתוקף •

  ;רישיון נהג להסעת תלמידים •

  בהתאם לכלי הרכב (רישיון הנהג לנהוג באוטובוס או באוטובוס זעיר ציבורי  •

 ;)הנבדק     

 ; שנים לכל היותר10האם  הרכב בן  •

  .מזגן וערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש, האם ברכב יש ערכת מילוט •
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    נוך המיוחדנוך המיוחדנוך המיוחדנוך המיוחדמלווי היסעים לתלמידי החימלווי היסעים לתלמידי החימלווי היסעים לתלמידי החימלווי היסעים לתלמידי החי. . . . 7777

  זכאות לליווי זכאות לליווי זכאות לליווי זכאות לליווי7.17.17.17.1

על . כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליוויקובעות תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים 

הלקויות הבאות מזכות בליווי ולקבלת החזר תשלומים על ידי פי התקנות האמורות רק 

  :משרד החינוך

   עמוק וסיעודי/תלמידים עם פיגור קשה  -

     ויות פיזיות קשותמשותקי מוחין ובעלי נכ  -

   P.D.D / םאוטיסטי  -

   בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש  -

  תלמידים בעלי פיגור בינוני   -

    תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב  -

 תלמידים אשר לפי קבצי היסעים הוצמד 14הביקורת ערכה הצלבה בין נתונים של  .106

חנה האם התלמידים אכן זכאים להם מלווה להסעה לבין קבצי ועדות ההשמה וב

 :לליווי על פי אפיון הלקות שנקבע להם בועדת ההשמה בהתאם לתקנות

,  היסעיםקבצי מלווה על פי אשר הוצמד להם  תלמידים14מתוך כי , הביקורת מצאה  .107

 תלמידים אופינו בועדות השמה כבעלי לקויות המזכות בליווי על פי תקנות הסעה 12

 ך אינםהיסעים אקבצי ופיעים  בהנוספים מתלמידים ה 2 .בטיחותית לילדים נכים

 . מופיעים בקבצי ועדות השמה

העבירה אחראית היסעים את החלטת ועדת ההשמה שנערכה , בגין אחד התלמידים

לקות אשר מזכה בליווי בהיסעים , כי ישנו חשד לפיגור בינוני, בעניינו וממנה עולה

  .בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית

כי ועדת השמה אפיינה את התלמיד כבעל , למיד השני מסרה אחראית היסעיםבאשר לת

עם . לקות אשר מזכה בליווי בהיסעים בהתאם  לתקנות הסעה בטיחותית, בעיות נפשיות

  .החלטת ועדת ההשמה בעניינו של התלמיד לא הוצגה בפני הביקורת, זאת
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 מסלולי מלוויםמסלולי מלוויםמסלולי מלוויםמסלולי מלווים    7.27.27.27.2

 :כיבים עיקריים מר4 – נחלק ל התשלום למלווי ההסעות .108

 בהסעה עם התלמיד אשר זקוק לליווישעות בהן המלווה נמצא  •

 למוסד הלימודי לשם פיזורשעות בהן המלווה מגיע  •

 ר ממוסד הלימוד לביתו לאחר איסוףשעות בהן המלווה חוז •

 פיזור/ מלווה במהלך האיסוףשעולה תשלום עבור התחבורה הציבורית  •

אשר קובעת את היקפי משרות המלווים עבור  החלטה כתובה לראותהביקורת ביקשה  .109

מנהלת המחלקה ועוזרת מנהל אגף החינוך מסרו . היעדים השונים אליהם הם נוסעים

וכי היקפי המשרות ליעדים השונים , כי לא קיימת החלטה כתובה כאמור, לביקורת

 . נקבעו כבר לפני שנים ולא השתנו מאז

היקפי המשרות  נקבעים ,קיימים בעבר שלא היו במידה ונוספים יעדי נסיעה חדשים .110

של המלווים על ידי עוזרת מנהל אגף החינוך בהיוועצות עם מנהלת המחלקה 

, במסגרת היוועצות זו נבחנים מסלולי הנסיעה של המלווים. היסעיםהואחראית 

מספר כלי התחבורה הציבורית המשמשים להגעה אל היעד וכן פרק הזמן הנדרש לשם 

 . התחבורה הציבוריתהגעה ליעד באמצעות

כי היקפי משרה של , ת מנהל אגף החינוך מסרו לביקורתהמחלקה ועוזרמנהלת  .111

 .   הינם תמיד זהיםליעד זההמלווים אשר נוסעים 

א על סמך " בתשעכלל המלווים בחינוך המיוחדהליווי של יעדי הביקורת בחנה את  .112

המלווים שהועברו  אל מול היקפי משרות אחראית היסעיםשעורכת מלווים  הקבצים

 . אליה ממנהלת משאבי אנוש

בניגוד לדבריהן של מנהלת המחלקה ושל עוזרת מנהל אגף החינוך כי , הביקורת מצאה .113

 . אולם היקפי המשרה שלהם שונים,נוסעים ליעדים זהיםישנם מלווים שונים אשר 

 : להלן מספר דוגמאות
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 :1 מספר הדוגמ

  תל אביב תל אביב תל אביב תל אביב––––קו גבעתיים קו גבעתיים קו גבעתיים קו גבעתיים 

 ....קקקק. . . . גגגג ....אאאא. . . . אאאא ....רררר. . . . צצצצ שם המלווהשם המלווהשם המלווהשם המלווה

מספר שעות עבודה 
 יומיות

6 5  4.5 

  

  : 2 מספר הדוגמ

 קו גבעתיים  בני ברקקו גבעתיים  בני ברקקו גבעתיים  בני ברקקו גבעתיים  בני ברק

 ....צצצצ. . . . הההה ....טטטט. . . . חחחח שם המלווהשם המלווהשם המלווהשם המלווה

 4 5 מספר שעות עבודה יומיות

 

וברורה המקצה יונית שיו ,משמעות הדבר היא שלא קיימת בעירייה מדיניות אחידה .114

ספר השעות להן זכאי אשר ממנו ניתן לגזור את מ, מספר שעות אחיד לכל יעד

 . בימי חול ובימי שישי,המלווה הנוסע לאותו היעד
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 מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות, , , ,  סיכום סיכום סיכום סיכום––––' ' ' ' פרק דפרק דפרק דפרק ד

 עקרי המלצות הביקורת

 ביקורות על שירותי ההיסעים בשטח .115

 לאיסוף והורדת בעירייה לשם סימון תחנות ההסעה המיועדות לפעוליש  115.1

 .תלמידים וכן לשם התקנת השילוט הנדרש

אשר  ת כל מוסדות החינוך למנות מורה תורן או נציג אחר מטעמםיש לחייב א 115.2

 תפקידו להשגיח על העלאתם והורדתם הבטוחה של התלמידים מההסעות

 .   ולפקח על תיפקודו

בטרם  יש להורות לחברות ההיסעים שלא להוריד תלמידים מרכבי ההיסעים 115.3

 חברות ולנקוט סנקציות חריפות נגד, מקבלם נציג מטעם המוסד החינוכי

 .   הסעה המותירות תלמידים ללא השגחה

להוראות  יש לנקוט בסנקציות חריפות נגד חברות היסעים אשר פעלו בניגוד 115.4

בהילוך אחורי באופן  כגון נסיעה, הבטיחות תוך סיכון לשלום התלמידים

 .      ב"העלאה והורדת תלמידים בדלת האחורית וכיו, מסוכן

דות החינוך על מנת לפקח באופן הדוק יותר ת תכופות במוסויש לערוך ביקור 115.5

בכל מקרה של הפרה של הנחיות הביטחון יש . על נהגי חברות ההיסעים

 .לקנוס מיידית את חברות ההיסעים על מנת ליצור התרעה אפקטיבית

לתקופה  על אחראית ההיסעים לפנות למוסדות החינוך ולמלווי ההסעות אחת 115.6

 ". הורדת תלמידים מרכבי ההסעה"שא באופן קבוע לשם רענון ההנחיות בנו

תוך התייחסות לפרק הזמן הנדרש , יש לקבוע לוח זמנים לעבודה במודול ההיסעים .116

הגדרת אופן קבלת נתונים , הדרכה בתחום הפקת דוח, לשם הזנת נתוני העבר

 .' וכו"ארגונון"שוטפים ממערכת 

ות מול מערכת כי אישור חשבונות ההיסעים צריך להתבצע ישיר, הביקורת גורסת .117

בכל מקרה בו ימצאו אי התאמות יש לפנות לחברת ההיסעים על מנת לברר ". ארגונון"

התשלום צריך להתבצע בכל חודש בניכוי הסכומים . את הנושא תוך תיעוד הזיכוי

 .יםהמצויים בבירור
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מן הראוי שפעילות מחלקת היסעים תוסדר בנהלים מפורטים לצורך הבהרת תהליכי  .118

 . ועם המדויק והתקין והבקרה עליהםביצ, העבודה

על מנת , יש לשקול מתן מספר הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים להורי התלמידים .119

דבר , שהקשר יתקיים בין ההורים לאחראית ההיסעים ולא ישירות מול הנהגים

כלי דיווח / נוהל/ לחלופין ניתן לשקול מערך. החשוב לבקרה ולהתחשבנות בהמשך

  בקרה סדירהתקוייםבאופן זה . ביטול הסעה/ לאחראית על כל שינויישיר מההורים 

ים נוספים שנערכים ביוזמת ההורים ויימנעו  אחר כל ביטולי ההיסעים ועדכונחשובה

 .תשלומים מיותרים

על מנהלת המחלקה להפיק ,  כי עם סיום ועדות ההשמה מידי שנהגורסתהביקורת  .120

רוך השוואה בין בסיס הנתונים קובץ ממערכת ועדות ההשמה ובאמצעותו לע

יש , באופן זה.  העירייהשל" ארגונון"המופיעים במערכת ועדות ההשמה לבין מערכת 

, "ארגונון"לוודא כי כלל התלמידים המופיעים במערכת ועדות ההשמה מופיעים גם ב

 כתלמידי "ארגונון"וכי הם מסווגים ב, "ארגונון"כי פרטיהם מוזנים באופן מדויק ב

 . המיוחדהחינוך

על אחראית ההיסעים לבחון אחת לתקופה כי ההסעות והליווי ניתנים אך ורק  .121

 .הנושא חיוני לצורך קבלת החזר ממשרד החינוך. לתלמידים בעלי זכאות מתאימה

ביקורות ההיסעים ל  האחריות והשיטהעל מנהלת המחלקה להגדיר באופן ברור את .122

 וכן את די קצין הבטיחות העירוני ועל יל"בשטח אשר צריכות להיערך על ידי משכ

מן הראוי לעגן נושא זה בנוהל מסודר . ל לבין אחראית ההיסעים"הממשק בין משכ

הנושאים הנבדקים במסגרת , אשר במסגרתו יקבעו תדירות עריכת הביקורות

 .  ב"אופן הטיפול בממצאים וכיו, הביקורות

ת בשטח בהתאם לתדירות ל עורך ביקורו"כי נציג משכ, היסעים לוודאהעל אחראית  .123

שתקבע  ולקבל את דוחות הביקורות בסמוך לביצוע הביקורות על מנת לבחון את 

 . הממצאים העולים מהם ולפעול מול חברות ההיסעים בהתאם

 וברורה ביחס לשעות אשר ישולמו לכל תיויונוש, אחידה, יש להנהיג מדיניות כתובה .124

 את אגף משאבי אנוש בבואו לקבוע את מדיניות זו תשמש. מלווה עבור כל יעד ליווי

 .אחוז המשרה עבור על כל מלווה

בנוסף יש לקבוע ולמסד קשר מתואם ויעיל בין אחראית ההיסעים לבין קצין  .125

 .הבטיחות להעמקת הפיקוח והבקרה על ההיסעים והדיווח על הליקויים
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 :בהתייחסותה לטיוטת הדוח הבהירה מנהלת המחלקה לטיפול בפרט כלהלן .126

 

       עד אז מערכת ההיסעים לא . ע"ל תש"קיבלתי את האחריות על ההסעות בשנה. א """"

  .תה מוסדרת בכללים ובנהלים ברוריםיהי      

  .בקבלתי את התפקיד הנהגתי כללים ברורים שתפקידם להסדיר את הנושא      

   חוברת המגדירה את התפקידים של המלווים : דוגמאות לכללים החדשים      

   המלווים המועסקים מידי שנה מחדש בעירייה מחויבים לקרוא את , בהסעות      

   פרטי תפקידם בחוברת ואת הדרך בה עליהם לנהוג במצבים שונים כולל מצבי       

  .אחר מכן הם חותמים כי קראו את ההוראות ל.חירום       

      אותו כל המלווים חייבים למלא דוח נוכחות של התלמידים המוסעים ולהגיש      

   בנוסף על ביצוע , באופן כזה יש לנו כלי מעקב על נוכחות התלמידים. חודש      

  .ההסעות      

  

   התייעלות . פרט לקביעת כללים ברורים פעלתי על מנת לייעל את מערך ההסעות      

  .    א ובחסכון עלויות ההיסעים"המערך באה לידי ביטוי בחסכון בכ     

   בדבר זכאות התלמידים 2007ל מאפריל "ת חוזר המנכיישום הוראו )1

  . להסעה              

  .י איחוד מסלולים" עצמצום קווי ההסעה מחוץ לעיר )2

 מעבר מאוטובוס זעיר למוניות כדי לחסוך עלויות במספר לא  )3

  .מבוטל של מסלולים              

 לא ביטול הוספת מלווה להסעות שעל פי אפיון חריגות התלמידים  )4

  .מזכה אותם במלווה              

   ולמרות 2009-2011מספר התלמידים בחינוך המיוחד עלה בשנים  )5

   נתון זה עלויות ההסעה לעיר פחתו במידה ניכרת בשל הצעדים               

  :לעיל שננקטו              

  .₪ מילון 3.6 – עלות ההסעה לעיר – 2009בשנת                    

  .₪ מיליון 2.5 – עלות ההסעה לעיר – 2010בשנת                    

  .₪ מילון 2.3- כ– עלות ההסעה לעיר משוערת – 2011בשנת                    
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  ": המלצות הביקורת"' תשובה לפרק ד. ב

  :מחלקת הטיפול בפרט תטפל בנושאים הבאים בהקדם      

  .124, 123, 122, 120, 118, 115.2: סעיפים •

  כל התלמידים שנוסעים זכאים להסעה על פי כללי משרד 121סעיף  •

  מעט תלמידים של החינוך המיוחד שאין להם זכאות מתאימה  .               החינוך

            לא מוקצית לא מוקצית לא מוקצית לא מוקצית               עמדו בקריטריונים של ועדת חריגים באגף החינוך ובכל מקרה 

  .להם הסעה נפרדתלהם הסעה נפרדתלהם הסעה נפרדתלהם הסעה נפרדת                                                    

 ועדיין לא " ארגונון" מודול מערכת ההיסעים נמצא ב117, 116סעיפים  •

   """". הופעל בשל מורכבות המערכת והקושי לתפעל את המודול              


