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  הסעות תלמידים בחינוך המיוחד
  

  

  :כללי

  העירתלמידיל היסעים ומקימת מערךמנהלת , כברשויות מקומיות אחרות, עיריית נצרת

אין  יישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהםב במטרה לסייע ,במערכת החינוך

 מידהההסעות מתבצעות על פי אמות . ית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתםאו שב, בית ספר

 מצדו משרד החינוך משתתף רק במימון חלקי של ההוצאה על הסעת .שנקבעו לצורך כך

  תלמידים

תוך הקפדה על , רישום הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי 

שילוב חברתי  ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על

 .)אינטגרציה(

שמספר , בעיקר ביישובים קטנים ,יית בתי ספרמערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבנ

. מהיבטים פדגוגיים וכלכליים התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום

רקע חברתי שונה  המערכת מאפשרת השגת אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי

. וניםמאזורים ש באמצעות הקמת חטיבות ביניים שהתלמידים מגיעים אליהן בדרך כלל

מתחשבת  מערכת ההיסעים גם נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא

ללמוד  בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד

  ."בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים

  :קימות שתי קטגוריות לגבי ההסעות למוסדות החינוך

,  ההסעות הן לתלמידים לגני חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד–בחינוך  הרגיל  .1

 .ועד בכלל' עד כיתה י' מכיתה א

 לבתי ספר 3-21 ההסעות הן לתלמידי החינוך המיוחד גילאי –בחינוך המיוחד  .2

 .ולגני ילדים" מוכרים שאינם רשמיים"רשמיים ולבתי ספר 

  . דוח ביקורת זה יעסוק רק בהסעת תלמידים בחינוך המיוחד
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  :מטרת והיקף הביקורת

אוגוסט -בוצעה בחודשים מאי, 2010בהתאם לתוכנית הביקורת של מבקר העירייה לשנת 

וזאת במטרה , 2009/2010ל " ביקורת בנושא הסעת תלמידים בחינוך המיוחד בשנה2010

תלמידים ה אגף החינוך בעירייה בהסעות של הטיפול תפקוד וסדרי את לבדוק ולבחון

קיום הוראות החוק והכללים וההנחיות של משרד החינוך בעניין  ומידת, המיוחדבחינוך 

  .זה

  :נושאי הבדיקה העיקריים שניצבו בפני הביקורת הם

י אגף החינוך וקצין בטיחות "ניהול מערך הסעות התלמידים בחינוך המיוחד ע .1

 .בעירייה הרכב

  ההוצאה על הנסיעות וההתחשבנות עם משרד החינוך .2

 המכרז להסעת התלמידים בחינוך המיוחד .3

 ההתקשרות וההתחשבנות עם קבלן ההסעות  .4

 הפיקוח על קיום תנאי הבטיחות בהסעת התלמידים .5

 בגזברות ,)עם בעלי התפקידים הנוגעים בדבר( באגף החינוך בוצעההביקורת 

 על הסעות מהם התקבלו נתונים ומסמכים. ועם קצין בטיחות הרכב  בעירייה, העירייה

  .התלמידים בחינוך המיוחד

  

  הוראות החוק

מספר חוקים וחוזרים של מושתתים על ,  ובחינוך המיוחד בפרט,הסעות תלמידים בכלל

  :ריים בהםקל משרד החינוך שהעי"מנכ

 1994, חוק הסעת תלמידים נכים -

 1.9.2007 שנכנס לתוקף ב 3.3-5לרבות חוזר , ל משרד החינוך"חוזרי מנכ -

כללים ומבחנים לזכאות (ת בטיחות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות תקנות הסע -

 1988-ח"התשנ, )להסעה ולליווי

ל העוסק בהסעת "להלן תמצית של הסעיפים העיקריים והרלוונטיים מחוזר המנכ

  :תלמידים בחינוך המיוחד
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לוסיות התלמידים הזכאים אוכ ותחת הכותרת 3.3-5ל " של חוזר המנכ2.3בסעיף 

  : נאמרלהשתתפות המשרד בהסעה

 לבתי 3-21המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד גילאי ) 1: ג 

על פי החלטת ועדת , ולגני ילדים" מוכרים שאינם רשמיים"לבתי ספר , ספר רשמיים

  .ערר וועדת שיבוץ/השמה

סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת הסעת תלמידים בחינוך המיוחד תאושר על ) 2

  .ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה

  .הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב) 3

זכאים להסעה , הסובלים מהלקויות הקשות המפורטות להלן, תלמידי החינוך המיוחד

,  בחוק החינוך המיוחד7זאת על פי התקנות שהתווספו לסעיף . גם ללא ועדת השמה

המקנות להורים את הזכות לרשום את ילדם בעלי הצרכים המיוחדים במוסד לחינוך 

ידי אנשי -ובתנאי שקיום הלקות אצל התלמיד אושר על, מיוחד גם ללא ועדת השמה

רישום ילדים (המקצוע הרלוונטיים לכל לקות בהתאם לפירוט בתקנות החינוך המיוחד 

  -ו"התשס, ) במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמהבעלי צרכים מיוחדים

 למעט פיגור קל, כל סוגי הפיגור )1(

 PDD/ אוטיזם  )2(

 הפרעות נפשיות )3(

בתנאי שמתווספת אליהן לקות נוספת מבין הלקויות , שיתוק מוחין או נכות פיזית )4(

 .המוזכרות כאן

בתנאי שמתווספת אליהן לקות נוספת מבין הלקויות , חירשות או כבדות שמיעה )5(

 .מוזכרות כאןה

בתנאי שמתווספת אליהן לקות נוספת מבין הלקויות , עיוורון או לקות ראייה )6(

 .המוזכרות כאן

ובידו אישור רפואי , למעט תאונת דרכים, תלמיד שנפגע בתאונה או סבל ממחלה. ד

באישור . זכאי להסעה, מנומק ומפורט כי אינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו

 .ך הזמן שהאישור תקף לגביוהרפואי יצוין מש
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  ארגון ההסעות וביצוען

  : לאותו חוזר נאמר2.7בסעיף 

 חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים )1  .א

משרד החינוך אינו נוטל חלק בארגון ההסעות אלא משתתף , בכל מקרה. בתחומה

 .במימונן בלבד

לזכאות  השתתפות המשרד תינתן רק עבור מסלולי נסיעה העומדים בקני המידה) 1  .ב

 .המפורטים בחוזר זה

  

  שיעורי השתתפות של משרד החינוך

 לאותו חוזר נקבע ששיעור ההשתתפות של משרד החינוך בהוצאות הרשויות 2.8בסעיף 

  . של העלות המאושרת על ידי המשרד50%המקומיות היא 

  

  כרז ולחתימת הסכם עם חברות הסעההנוהל לפרסום מ

המכרזים לביצוע הסעות והחוזים עם המסיעים המבצעים את :  לחוזר נאמר2.10בסעיף 

מרכז השלטון המקומי , ההסעות יהיו אך ורק על פי נוסח אחיד שהוסכם בין משרד החינוך

  .וארגון המועצות האזוריות ומופץ בין כל הרשויות המקומיות בארץ

  

  בעירייהמערך ההסעות 

 אשר מטפל בהסעת כיותר ,בעירייה כפוף לאגף החינוךשל החינוך המיוחד מערך ההסעות 

צוות העובדים שעוסקים בכך  .בשנה₪  מליון 4 - בעלות של יותר מ תלמידים400 -מ

  :מונה שלושה פקידים 

. 1:  כאחראי על החינוך המיוחד באגף החינוך ב שתפקידו–מר מוניר קובטי  .1

תיווך בין הורי התלמידים . 2ארגון וסידור הסעת התלמידים במסלולי ההסעה 

ביצוע מעקב אחרי בתי הספר . 3ומוסדות החינוך המיוחד וחברת ההסעות 

 .וההורים והטיפול בתלונות הקשורות להסעת תלמידים בחינוך המיוחד
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  ואשר עוסקת בין יתר תפקידיה -) חשבת אגף החינוך (גברת זינה אבו נסאר .2

והתחשבנות של העירייה מול , בבדיקת חשבוניות קבלני ההסעות ואישורן

 .משרד החינוך לגבי חלקו במימון ההסעות

 אשר עוסק בבדיקת והמעקב –) קצין בטיחות הרכב בעירייה(מר מאמון סתיתי  .3

קיום תנאי ; תקשרות עם קבלן ההסעות לרבותאחרי קיום תנאי חוזה הה

 .הבטיחות וכשירות הרכבים והנהגים המסיעים את התלמידים

,  תלמידים בחינוך המיוחד371 טפלה העירייה בהסעת 2009/2010בשנת הלימודים 

ושאינם יכולים להגיע לבתי ספרם בכוחות ) לא בחינוך המיוחד( תלמידים חולים 38ובעוד 

  .ואשר זכו לאותו טיפול של תלמידי החינוך המיוחד,  ילהעצמם בתחבורה הרג

 מסלולים 5 רכבים ועוד 61באמצעות ) בחינוך המיוחד( מסלולים 31ההסעות נעשו ב 

  .בשנה₪  מליון 4 -בעלות שנתית של כ,  רכבים6לתלמידים החולים באמצעות 

ים מדי יום להלן טבלה אשר מסכמת את מספר התלמידים בחינוך המיוחד והחולים המוסע

מספר המסלולים ומספר הרכבים אשר מופעלים לצורך כך בארבעת , למוסדות החינוך

   :2006/07-2009/10שנות הלימודים האחרונות 

  

מספר תלמידים   שנת לימוד

מוסעים בחינוך 

  מיוחד וחולים

  מספר רכבים  מספר מסלולים

2006/07  318  

  ) חולים36(

33  

  ) עבור חולים5(

53  

  ) עבור חולים5(

2007/08  336  

  ) חולים36(

35  

  ) עבור חולים5(

61  

  ) עבור חולים6(

2008/09  398  

  ) חולים37(

36  

  ) עבור חולים5(

67  

  ) עבור החולים6(

2009/10  409  

  ) חולים38(

"  "  
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 עלה מספר 102009/ והשנה הנוכחית 072006/הטבלה מראה שבין השנים 

עליה של (  תלמידים 409 ל 318 המיוחד והחולים המוסעים מ התלמידים בחינוך

  .הדבר אשר מכביד על העירייה הן בהתארגנות ובהוצאה על הסעתם) %29

  

  ההתחשבנות עם משרד החינוך ההוצאה על הנסיעות ו

על הסעת תמידי החינוך המיוחד מההוצאות  50%כאמור משרד החינוך משתתף ב 

 תשלומי משרד החינוך ).תשלומי העירייה לחברות ההסעותרק  לעניין זה הן ותההוצא(

מספר , על מספר התלמידים המוסעים: מחושבים על בסיס דיווחי העירייה למשרד החינוך

ותשלומי העירייה עבור כל מסלול כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות של העירייה , המסלולים

  .עם קבלן ההסעות

וההכנסות ) התשלומים לקבלן ההסעות (להלן טבלה אשר מסכמת את ההוצאות השנתיות

, 2207, 2006ממשרד החינוך והחלק שממומן מקופת העירייה בארבעת השנים האחרונות 

  : כפי שנמסרו לביקורת מחשבת אגף החינוך בעירייה2009 ו 2008

  

ההוצאה על   שנה

  הנסיעות

הכנסות ממשרד 

  החינוך

אחוז השתתפות 

  משרד החינוך

החלק הממומן 

 י העירייה"ע

  )גרעון(

2006  2,625,700  1,231,286  46.9%  1,394,414  

2007  3,129,366  1,555,567  49%  1,573,799  

2008  4,232,829  1,440,089  34%  2,792,740  

2009  3,833,164  2,335,197  60.9%  1,497,967  

  7,258,920  47.5%  6,562,139  13,821,059  כ"סה

  

בשנה ₪  מליון 3.5מראה שההוצאה על הסעות החינוך המיוחד היא בממוצע כ הטבלה 

  ).  מליון בארבע השנים האחרונות13.8(
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, 2006 שחלקו של משרד החינוך לא הגיע באף שנה מהשנים , גם כן,הטבלה מראה

 2009רק בשנת .  מעלות ההוצאה על הסעת תלמידים%50 לכדי 2008 ו 2007

שגם לא סגרו את הפערים בין החלק שעל עבור שנים קודמות  התקבלו הפרשים

ממוצע שיעור ההשתתפות בארבעת . משרד החינוך לממן לבין זה ששולם בפועל

ב משרד החינוך ישחי ₪ 348,390מזה יוצא שנותר סך , %47.5השנים עמד על 

  . לשלם עבור ארבעת שנים אלה

 לסך שבמיוחד בארבעת השנים מצדה ממנה העירייה מקופתה את הנסיעות בחינוך ה

סכום אשר מהווה נתח ניכר מתקציב העירייה , ) מליון בשנה1.8(ח  " מליון ש7.259

  .שאין לו מקור הכנסה למימונו

שחלק מהגרעון מקורו באי מימון חלק ממסלולי חשבת אגף החינוך הודיעה לביקורת 

נסיעות בחינוך הרגיל היו אבל גם מצד שני חלק מהוצאות ה. הנסיעות על ידי משרד החינוך

  .  נזקפים לחשבון החינוך המיוחד מה שהיה צריך להפריד בין שני החשבונות

  

  המכרז להסעת התלמידים בחינוך המיוחד

 נעשית על ידי קבלן 2009/10הסעות התלמידים בחינוך המיוחד לשנת הלימודים הנוכחית 

 אשר נועד 25/2007רז וזאת בהתאם לתוצאות מכ, )מ"חברת אלודיע בע(הסעות אחד 

  .2007/08להסיע את התלמידים בחינוך המיוחד לשנת הלימודים 

הוגשה הצעה אחת אשר נפתחה בישיבת ועדת המכרזים מיום ) 25/2007(לאותו מכרז 

ולאור ההפרשים בין ההצעה שהוגשה לאומדן הוחלט באותה ישיבה על , 3.8.2008

בדיקת קיום תנאי המכרז : דברים שנדרשה לבצע שני ,העברת ההצעה לוועדת משנה

  .באותה הצעה וניהול משא ומתן עם הקבלן בעל ההצעה היחידה במטרה להורדת מחיריו

שנה שבה הומלץ מ אומצה המלצת ועדת ה24.8.2008בישיבת ועדת המכרזים מיום 

וזאת לאחר הורדת המחירים כפי שמפורט , להכריז על הצעת חברת אלודיע כהצעה זוכה

  ):מ"ח ללא מע"ים בשהמחיר (ןלהל
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מספר 

  הפריט

מספר   יאור המסלולים

  מסלולים

מחיר 

  מוצע

  

מחיר 

  אומדן

  

מחיר 

  מוסכם

  

 בתוך –הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   01

   נוסעים9 -רכב ל. העיר

30  181  160  170  

 – הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   02

 נוסעים עם כסא 3 -רכב ל. בתוך העיר

  גלגלים

4  486  440  453  

 – הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   03

 -אוטובוס הסעות ילדים . בתוך העיר

   נוסעים50

5  285  250  255  

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   04

 9 -מנצרת לכפר אכסאל ברכב ל

  נוסעים

3  285  265  273  

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   05

 3 -מנצרת לכפר אכסאל ברכב ל

  נוסעים עם כסא גלגלים

4  540  490  505  

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   06

   נוסעים9 -מנצרת לקיבוץ אלון ברכב ל

1  296  165  220  

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   07

 4 -ד אלכרום ברכב ל'מנצרת לכפר מג

  נוסעים

1  325  285  295  

  

הביקורת מצאה שההחלטה הראשונה שהתקבלה בוועדת המכרזים על ניהול משא 

 היא לא בהתאם לאמור בתקנות , בטרם ההמלצה עליו כזוכה,ומתן עם המציע היחד

לא מנהלים משא ומתן עם בעל הצעה בטרם בדיקת ההצעות ). מכרזים(העיריות 

  .זוכה ומכרזים על
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 נשארו ,שגם לאחר המשא ומתן עם בעל ההצעה היחידההביקורת כמו כן מצאה 

הפרשים אשר , והאומדן המחירים המוסכמיםבין ם במחירי המסלולים הפרשי

י "הפרשים שלא ניתן להם הסבר ע, מתבטאים במאות אלפי שקלים בחישוב שנתי

  . ועדת המשנה

. כמו כן מצאה הביקורת שמספר ויעדי המסלולים הם לא כפי שנקבעו במכרז

י קבלן ההסעות נרשמו מספר מסלולים יותר מאשר שנדרש "חשבונות שהוגשו עב

כמו כן בהתחשבנות נכללו יעדים שבכלל לא נזכרו במסמכי המכרז וזאת . במכרז

  :כמפורט להלן

  

מספר 

  הפריט

  תיאור המסלולים

  

מספר 

מסלולים כפי 

שנדרש 

  במכרז

מספר 

מסלולים 

  בפועל

  

  הערות

  

 בתוך –הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   01

   נוסעים9 -רכב ל. העיר

30  58    

 בתוך – הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   02

   נוסעים עם כסא גלגלים3 -רכב ל. העיר

4  6     

 בתוך – הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   03

 50 -אוטובוס הסעות ילדים . העיר

  נוסעים

5  6    

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   04

   נוסעים9 -מנצרת לכפר אכסאל ברכב ל

3  3    

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   05

 נוסעים 3 -מנצרת לכפר אכסאל ברכב ל

  עם כסא גלגלים

4  4    

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   06

   נוסעים9 -מנצרת לקיבוץ אלון ברכב ל

1  1    

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד   07

 4 -ד אלכרום ברכב ל'מנצרת לכפר מג

  נוסעים

1  1    
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מספר 

  הפריט

  תיאור המסלולים

  

מספר 

מסלולים כפי 

שנדרש 

  במכרז

מספר 

מסלולים 

  בפועל

  

  הערות

  

 מנצרת – הלוך חזור –מסלול נסיעה   

  לכפר כנא ברכב מעלון 

מסלול שלא נכלל   1  -

נוסף ב (במכרז 

2007/08 

  )ובשנים שאחריה

 מנצרת – הלוך חזור - מסלול נסיעה    

  לאעבלין 

מסלול שלא נכלל   1  -

נוסף ב  (במכרז 

2007/08 

  )ובשנים שאחריה

 מנצרת – הלוך חזור –מסלול נסיעה   

  לצפת

מסלול שלא נכלל   1  -

נוסף ב (במכרז 

2008/09 

  )ובשנים שאחריה

 מנצרת – הלוך חזור –מסלול נסיעה   

  לבית ספר קישורית

מסלול שלא נכלל   1  -

נוסף ב (במכרז 

2008/09 

  )ובשנים שאחריה

 מנצרת – הלוך חזור –מסלול נסיעה   

  למנשית זבדה

מסלול שלא נכלל     -

נוסף ב (במכרז 

2008/09 

  )ובשנים שאחריה

  

במיוחד בצרכים של , המכרז לא הוכן על פי הצרכים האמיתיים הטבלה מראה ש

את זה רואים בדרישות של פריט מספר ). 20082007/(השנה הראשונה של המכרז 

יותר בכ  (58 כאשר בפועל הוא 30 שבו נקבע שמספר המסלולים הדרושים הוא 01

  ובהוספת מסלולים חדשים שלא נדרשו במסמכי03 ו02כמו כן בפרטים , )%93

ולכל זה השפעה על ההתארגנות ועל גובהה ההוצאה על ההסעות וקביעת , המכרז

  .מחירי המסלולים החדשים
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  ההתקשרות וההתחשבנות עם קבלן ההסעות

 

כאמור שההתקשרות של העירייה להסעת תלמידים בחינוך המיוחד נעשתה עם חברת 

  .25/2007פ תוצאות מכרז "וזאת ע" מ"אלודיע בע"

כלומר עד (  והיא הוארכה לעוד שנתיים 2007/2008ל "ההתקשרות נעשתה עבור שנה

  ). 2009/2010ל "סוף שנה

 שנה 15יותר מ (הביקורת מצאה שהעירייה מתקשרת עם חברה זו מזה שנים רבות 

כאשר אין חברה אחרת מלבדה אשר ניגשה , ) כהערכת חשבת אגף החינוךלפחות

ועצם כך שמכרזי הסעות תלמידים נעשים , םלמכרזי העירייה להסעת תלמידי

וההחלטות המתקבלות תמיד היו סמוך ) חודשי יולי ואוגוסט(בחודשי החופש הגדול 

לא היה בפני העירייה ברירה אלא להתקשר רק עם חברה זו , ל"פתיחת שנהלמועד 

  . ובתנאיה

יה על במצב כזה ה,  הסתים תוקף החוזה של העירייה עם חברת ההסעות30.6.2010ב 

  .העירייה להיערך לביצוע התקשרות חדשה אשר מחייבת פרסום מכרז חדש

 כאשר המועד 10/20/812הביקורת מצאה שהפרסום על מכרז חדש נעשה רק ב 

לפני עשרה ימים מתחילת שנת  (2010/821/האחרון להגשת ההצעות הוא ב 

נפתח ) ודיםל הלימ"לפני ארבעה ימים מפתיחת שנה (2010/826/ורק ב , )הלימודים

כאשר כצפוי היה בו רק הצעת חברת אלודיע שנפסלה מאחר ולהצעתו של , המכרז

מצב . ועל כן הומלץ על פרסום מכרז חדש, המציע היחידי לא צורפה ערבות בנקאית

ל ללא מכרז ולאי בהירות לגבי ההיערכות להסעת מאות "זה משמעותו התחלת שנה

וגם לאי בהירות לגבי התחיבות ,  השוניםמתלמידי החינוך המיוחד למוסדות החינוך

משרד החינוך במימון ההסעות כשאין חוזה להסעות התלמידים כתנאיה למימון 

  .ההסעות

בה נפסלה ההצעה היחידה של אותו קבלן  (2010/826/ישיבת ועדת המכרזים מיום 

התכוון לא נמצא שהקבלן . תה מביכה ומבישהיהי!!!) ושבה נכח גם כן הקבלן עצמו

ומלא את כתב הכמויות של המכרז בעפרון וזאת (!!)  ₪ 5000להגיש ערבות בסך 

  וזאת בכדי להעמיד את , תיפסל ) היחידה( שהצעתו נתמל בניגוד לדרישות המכרז ע
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ל ללא התקשרות להסעת תלמידים בחינוך "העירייה בפני מצב שתתחיל את שנה

ו קבלן על גזבר העירייה והשמיעו כל מיני באותה ישיבה אף התנפל אות. המיוחד

על כך " מחאה"מסתבר שמעשיו של אותו קבלן נעשו כ . מלים וביטויים של איומים

שגזבר העירייה פנה לחברה של המשק וכלכלה במרכז השלטון המקומי בכדי להכניס 

  !מידיםלאותם לתמונת התחרות להסעת הת

 20112010/ל "מידים לשנההביקורת מצאה שהפרסום החדש למכרז הסעות תל

תה גם ישהצעתו הי( והמלצת ועדת המכרזים על אותו קבלן 2010/107/נעשה רק ב 

לאחר שני חודשים מתחילת שנת  (2010/1021/תה רק ב יהי) במקרה הזה יחידה

 2011ואילו החתימה על חוזה התקשרות נעשתה רק במחצית ינואר . )הלימודים

   !!)ל"לת שנהלאחר יותר מארבעה חודשים מתחי(

הראשון שהעירייה לא משאירה לידיה : שני דבריםלדעת הביקורת מצב זה מעיד על 

מרווח זמן מספיק בכדי לנהל את המכרז להסעת התלמידים בצורה שתבטיח לה לבצע 

קבלת מחירים ; את ההתקשרות בתנאים האופטימלים והמניחים את הדעת לרבות

י משרד החינוך "התקשרות כפי שנדרשו עקיום שאר תנאי ה, סבירים ביחס לאומדן

והבטחת פרק זמן סביר לנהל את המכרז מחדש במידה והמכרז בוטל או , והתחבורה

שאכן קימת בשוק הסכמה בין חברות והשני . נפסלה ההצעה היחידה שהוגשה למכרז

אשר כופה על העירייה לקבל את תנאי , וקבלני ההסעות על חלוקת העבודה ביניהם

  .מחיריה שתמיד היו רחוקים מהאומדן;  מתקשרת לרבותהחברה שאתה

מן הראוי והנכון להכניס את , לדעת הביקורת במצב כזה של קיום מציע ומתחרה אחד

ההצעה של החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי לתמונת התחרות 

  .להסעת התלמידים

לערוך , כשאר הרשויות המקומיות, ל משרד החינוך נדרשת העירייה"בהתאם לחוזר מנכ

 אך ורק על פי הנוסח האחיד ,חוזה ההתקשרות עם חברות וקבלני הסעות התלמידים

  .כתנאי להשתתפות המשרד במימון ההסעותוזאת , רד החינוךמשי "שנקבע ע

והוא מ " לחברת אלודיע בעחוזה התקשרות בין העירייהשאכן הביקורת מצאה שקים 

  .  לא ציון בו תאריך חתימתוי משרד החינוך אך" עלפי הנוסח האחיד שנקבע
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 וזאת בהתאם 2009/2010 ו 2008/2009חוזה זה הוארך לשתי שנות לימוד נוספות 

  . ים נוספותי לחוזה אשר מותיר הארכת החוזה לשנת8.2לסעיף 

הביקורת בדקה בדיקה מדגמית של חשבונות הקבלן בשלושת שנות עבודתו עם העירייה 

והשוותה אותם עם טבלת המחירים ) 10/2009 ו 10/2008, 10/2007חשבון חודש (

  :והמסלולים כפי שנקבעו בין העירייה והחברה ולהלן ממצאי הביקורת

לישית עודכנו יה והשיהביקורת מצאה שמחירי המסלולים בשנת ההתקשרות השנ .1

אשר  6.8.2008 מ  וזאת בהתאם לחוזר משרד החינוך ,11.56%בשיעור של 

עדכון אשר הביא לעליה בהוצאות . הותיר תוספת זו בעקבות עלית מחירי הדלק

 .י משרד החינוך"מומנו ע, כאמור, בשנה שרק מחציתם₪ במאות אלפי 

 : נמצא10/2007בבדיקת חשבון חודש  .2

מנצרת – הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד  (05פר מחיר המסלול בפריט מס  .א

) מ"לפני מע (525הוא )  נוסעים עם כסא גלגלים3 -לכפר אכסאל ברכב ל

עם הערה שהמחיר הזה .  כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות505במקום 

 !!!באישור קצין בטיחות הרכב בעירייה

– הלוך חזור –מסלול נסיעה אחיד  (06כמו כן המחיר של פריט מספר   .ב

 ₪ 220וזאת במקום ,  340₪הוא )  נוסעים9 -מנצרת לקיבוץ אלון ברכב ל

וגם כאן נרשמה הערה . כפי שנקבע חוזה ההתקשרות) מ"הכל לפני מע(

 !!!שהמחיר הזה באישור קצין בטיחות הרכב בעירייה

באותו חשבון נרשמו שני סעיפים לשני מסלולים שלא היו במסמכי המכרז   .ג

 מנצרת – הלוך חזור –האחד מסלול נסיעה . וגם לא בחוזה ההתקשרות

והשני מסלול , )מ"לפני מע( ₪  525לכפר כנא ברכב מעלון במחיר של 

). מ"לפני מע( ₪ 350 מנצרת לאעבלין במחיר של – הלוך חזור -נסיעה  

לצד שני סעיפים חדשים אלה נרשמה אותה הערה שהמחירים סוכמו בין 

 ! נציג החברה וקצין הבטיחות בעירייה 
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 : נמצא10/2008בבדיקת חשבון  .3

 284.48במקום  ₪ 296.89 נרשם מחיר המסלול על סך של 03מחיר סעיף   .א

 בתוספת עדכון המחירים בשיעור 255 על סך 2007שהוא מחיר שנת (₪ 

 ).מ"ל לפני מעוהכ) (%11.56של 

 ₪ 585.69 נרשם שמחיר המסלול  הוא על סך 05כמו כן המחיר של סעיף   .ב

 בתוספת עדכון 505 על סך 2007שהוא מחיר שנת ( ₪ 563.38במקום 

 ).מ"הכל לפני מע) (%11.56המחירים בשיעור של 

שהוא מחיר שנת  (245.43במקום  ₪ 379 נרשם המחיר של 06ובסעיף   .ג

הכל ) (%11.56 בתוספת עדכון המחירים בשיעור של 220 על סך 2007

 ).מ"לפני מע

הראשון לצפת במחיר של ,  מסלולים חדשיםבאותו חשבון נרשמו שלושה  .ד

והשלישי למנשית זבדה  ₪ 557ית במחיר של רהשני לקישו,  669.36₪

 ).מ"הכל לפני מע( ₪ 450במחיר של 

 : נמצא10/2009 בבדיקת חשבון  .4

 ₪ 585.69 את הסכום של 05שהעירייה המשיכה לשלם עבור סעיף   .א

ספת עדכון  בתו505 על 2007שהוא מחיר שנת ( ₪ 563.38במקום 

 ).מ"ל לפני מעוהכ) (%11.56המחירים בשיעור של 

הכל ( ₪ 245.43במקום  ₪ 379 המחיר עודכן ל 06ואילו לגבי סעיף   .ב

שהוא גם יותר מהמחיר של השנה הקודמת שאף הוא ) מ"לפני מע

 !!עודכן ביותר מאשר היה מותר 

) 07סעיף (ד אלכרום 'כמו כן מופיע באותו חשבון שמחיר המסלול למג  .ג

הכל לפני ( ₪ 329.10ח במקום המחיר המעודכן של " ש450הוא 

 ).מ"מע

שמחירי המסלולים החדשים ,  טענה בפני הביקורתחינוךחשבת אגף ה

י קצין בטיחות הרכב בעירייה "נקבעו ע, אשר הוספו בכל השנים האלה

שלדעת הביקורת אין זו סמכותו של קצין , עותונציג חברת הנסי

  .הבטיחות לעשות זאת
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החשבונות שהחברה מגישה בסיומו של כל חודש עבודה בנוי על הכפלת מחיר  .5

המסלול כפול מספר המסלולים ביום של אותו סעיף כפול מספר ימי העבודה 

בבדיקה המדגמית של הביקורת נמצא שבחשבונות בשלושת . באותו חודש

  החודשים היו מחיקות ועדכונים לסכומי החיובים במספר סעיפים אשר בוצעו 

י חשבת אגף החינוך אשר נעשו על סמך כך שחברת הנסיעות רשמה ימי "ע

 . עבודה יותר מאשר נעשה בפועל ובכך הופחתו הסכומים שזכאית להם החברה

הפחתת סכומי (חשבת אגף החינוך הסבירה לביקורת שהיא עושה זאת 

על סמך אישור בתי הספר על מספר ימי העבודה בהם היו הסעות ) בוניותהחש

 .באותו חודש

  

  הפיקוח על קיום תנאי הבטיחות בהסעת התלמידים 

כשמדובר בהסעת תלמידים בחינוך המיוחד נדרשת העירייה לדאוג לקיומן של כל תנאי 

הופנה מבקר העירייה לקצין בטיחות הרכב בעניין זה . לרבות תנאי הבטיחות; ההתקשרות

קיום ; עם קבלן ההסעות לרבותההתקשרות  כאחראי ומפקח על קיום תנאי חוזה ,בעירייה

  .תנאי הבטיחות וכשירות הרכבים והנהגים המסיעים את התלמידים

חוק לדווח הוא נדרש על פי ה, קצין בטיחות הרכב בעירייה הודיע לביקורת שבנוסף לכך

י משרד החינוך "למשרד התחבורה על כך שחברת ההסעות מקימת תנאי החוזה שנקבע ע

אם חברת , כשירות הנהגים, דיווח על גיל הרכבים המסיעים את התלמידים; לרבות

  ...ההסעות מעסיקה קצין בטיחות רכב ועוד

  

  כשירות הנהגים

   :נאי הסף הבאיםהקבלן להעסיק נהגים שעומדים בתנדרש  לחוזה 2.2בסעיף 

 .הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג  .א

מהירות : לנהג גיליון עבירות תנועה מהמשטרה שבו אין לנהג עבירות חמורות כגון  .ב

עקיפה על קו הפרדה רצוף בחמש , נסיעה באור אדום, מופרזת בשנתיים האחרונות

, גרימת מוות ברשלנות, מים או אלכוהולנהיגה תחת השפעת ס, השנים האחרונות

 .ורישיון הנהיגה שלא נשלל בחמש השנים האחרונות
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 .לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין  .ג

. ג-ו, ב, הביקורת מצאה שהחברה לא העבירה אישורים וגיליונות כדרוש בסעיפים א

  רקבר על ידיה זהמה שכן הוע. לא עם החתימה על החוזה ולא בעת הארכת תוקפו

  . נהגים שיש להם סיווג של כשירות לנהוג ברכבי ההסעות10צילומי רישיונות של 

קצין הבטיחות בעירייה טען בפני הביקורת שחובת הפיקוח על קיום תנאים אלה 

אבל גם ממנו לא התקבלו אישורים על .  של החברהרכבמוטלת על קצין בטיחות ה

  .נהגיםקיום תנאים אלה לגבי כל אחד מה

כמו כן מצאה הביקורת שאין בחוזה תנאי של חוסר עבירות מין לנהגים אשר מסיעים 

  .את התלמידים למוסדות החינוך שלהם

  

  כשירות הרכבים

 לם לחוזה שגי2.12פ החוזה נדרשת חברת ההסעות שתשתמש ברכבים כמפורט בסעיף "ע

  . שנים10על לא יעלה 

הרכב בעירייה בשאלה אם אכן החברה העבירה הביקורת פנתה בשאלה לקצין בטיחות 

ואשר מעידה על שנת ייצור כל אחד , רשימה של רכביה המשמשים בהסעת התלמידים

  .מהרכבים

בתשובתו טען קצין בטיחות הרכב שהחברה הגישה רשימה כזו בשנה הראשונה והשנייה 

צוע אך רשימה כזו לא מסר לביקורת כי לא מצא אותה בעת בי. אבל בשלישית לא

לטענתו הרשימות שהוגשו כי כל הרכבים עומדים בסטנדרט והם בגילאים פחות . הביקורת

  .מעשר שנים

 לארבעה רכבים נמצא 2010מעיון בבדקיה מדגמית של משרד החינוך שבוצעה במאי 

  . שנים10שאחד ההרכבים הוא מעל 

, וקפו של החוזהיהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תכמו כן נדרש הקבל כי כל כלי הרכב 

  :ויהיו מצוידים ב

ידי הרשות או -מזגן תקין שיופעל בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כך על -

 .הנוסעים
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ערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים  -

; מעת לעת , כפי שתהיינה בתוקף, להסעות נוסעים כמפורט בתקנות התעבורה

 :לרבות

 ערכת חילוץ •

 גלגל חילוץ •

 מגבה •

 משולש אזהרה •

 מטפי אש תקניים •

 ארגז עזרה ראשונה •

כמו כן נדרש הקבלן כי כלי הרכב אשר מיועדים להסעות תלמידים יהיו מצוידים  -

או מושבים /במושבי בטיחות ו, בחגורות בטיחות תקינות עבור כל נוסעי הרכב

 .א364 -ו) א/(א83כמתחייב מתקנות התעבורה , על פי הצורך, מגביהים

מילוי תנאי הבטיחות כפי להביקורת מצאה שלא קיים פיקוח ובדיקות שיטתיות 

  .שנדרשו במסמכי החוזה

לטענת קצין הבטיחות בעירייה שקוימו בזמנים שונים בדיקות כאלה אך לא 

 . תועדו

  

  רכבים בשעת חירום

ם את רשימת אחת לשלושה חודשי, הקבלן ימציא לרשות המקומית:  נאמר1.10בסעיף 

  .כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי הסעות במצב חירום

  .הביקורת מצאה שתנאי זה לא מקוים והקבלן לעולם לא העביר רשימה כזו  לעירייה
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  קבלני משנהי "הסעת תלמידים ע

ועל , האחריות בהסעת תלמידים בכלל ותלמידים בחינוך המיוחד היא אחריות מאוד כבדה

או כל טובת הנאה , כולו או מקצתו, לא יסב ולא יעביר את החוזהכן הותנה בחוזה שהקבלן 

מראש , אלא אם קבל את הסכמת הרשות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, על פיו לאחר

  .ובכתב

א יעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי כמו כן נדרש הקבלן של

  .החוזה אלא לאחר קבלת הסמכת הרשות ומראש בכתב

לפי מיטב :" בשאלה לקצין בטיחות הרכב בעירייה אם תנאים אלה מקוימים השיב 

ידעתי החברה לא העסיקה בשנה האחרונה קבלני משנה אבל בשנה הראשונה היא כן 

  ". על כך מהעירייהעשתה זאת ובלי אישור

י קצין הבטיחות נמצא שהחברה בכל שלושת "בבירור הטלפוני שנעשה עם החברה ע

שנות התקשרותה עם העירייה העסיקה קבלני משנה ובוודאי ללא הסכמת העירייה 

  .ואישרה

  

  הממונה על ההסעות בעירייה

 של קצין העלתה הביקורת בפניו, הרכב בעירייהבעת ביצוע הבדיקה מול קצין בטיחות 

תנאי הבטיחות הנוגעים לעניין הפיקוח על קיום  ,הבטיחות את הליקויים המצטברים

  .בהסעת התלמידים

משימה זו הוטלה עלי מאז שנת הלימודים  : " בתגובתו של קצין הבטיחות נאמר לביקורת

 אני ירדתי 2009/2010ובשנה האחרונה ,  כשזה לא תפקידי לעשות זאת2002/2003

מי : "הוא הוסיף". מעט ולא טיפלתי בשום עניין הקשור להסעות תלמידיםוכ, מהעניין

שצריך לטפל בזה זה ממונה על הסעת תלמידים כאשר העירייה לא דאגה להכשיר איש 

  "מבין עובדיה למילוי משימה זו

מרכז (ם "המפע, ערך משרד החינוך בשיתוף עם מרכז השלטון המקומיגבש ו 2009ב 

האגודה הלאומי לילדים אוטיסטים והרשות הלאומית , )המקומיפיתוח המינהל בשלטון 

מונים על מלהכשרת ) כל קורס( שעות 120של ארבעה קורסים  ערך, לבטיחות בדרכים

   .ברשות מקומית הסעות 
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  :על פי דרישות משרד החינוך הוגדרת פקידיו של הממונה על ההסעות כ

 תכנון קווי ההסעה -

 פיקוח ובקרה על עבודת המלווים -

 .נכים/הכשרת והדרכת המלווים המועסקים בהסעות ילדים עם מוגבלות -

 פיקוח ובקרה על עבודת הנהגים וחברות ההסעה -

 שמירה על נוהלי הבטיחות והביטחון והניהול התקציבי -

הביקורת מצאה שבעירייה לא נצלו את ההזדמנות הזו של הכשרת אחד מעובדיה 

אשר ייקח על עצמו ניהול תיק חשוב זה כנהוג ברשויות , הסעותכממונה על ה

  .מקומיות אחרות

,  הביקורת מצאה שפניה בעניין זה של הכשרת ממונה על הסעות נשלחה לעירייה

י ראש העירייה הן למנהלת אגף החינוך והן לקצין בטיחות הרכב "והיא הופנתה ע

  . בעירייה לטיפולם אך לא נעשה בה דבר

מאוד " ממונה על ההסעות"מנהלת אגף החינוך ציינה בתגובתה שתפקיד זה של 

  .ולדעתה יש לאיש משרה חדשה באגף החינוך לצורך כך, חיוני ונחוץ
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  סיכום והמלצות הביקורת

  

כאשר , העירייה מפעילה מערך היסעים גדול לתלמידי החינוך המיוחד

מחציתה ממומן (בשנה ₪  מליון 4 -ההוצאה השנתית על כך נאמדת בכ

  ).י משרד החינוך והשאר מקופת העירייה"ע

בפרקים השונים של ניהול מערך , דוח זה העלה מספר רב של ליקויים

  :הסעת תלמידי החינוך המיוחד

 .והתאמתו לצרכים האמיתייםבהכנת המכרז  .1

הכנסת (אי פתיחתו לתחרות יותר רחבה ; בניהול המכרז לרבות .2

מועד הפרסום והדיון , )החברה למשק וכלכלה לתמונת התחרות

 .ובקביעת הזוכה והחתימה על החוזה עם הקבלן הזוכה

 .י הקבלן והתחשבנות אתו" ההתקשרות וקיום תנאי החוזה ע .3

הפיקוח על קיום תנאי הבטיחות בהסעת התלמידים של הרכבים  .4

 .וכשירות הנהגים

 .אי מינוי ממונה על היסעים כדרישות החוק והוראות משרד החינוך .5

בכך , הביקורת ממליצה על הסקת המסקנות הנדרשות והמתחייבות

הן בהפעלת מערך , שהליקויים שהועלו בגוף דוח זה לא יחזרו על עצמן

וההקפדה על קיום תנאי ההתקשרות עם קבלן , כחי והעתידיההיסעים הנו

  . ההסעות והפיקוח על קיומם

יש לארגן מסלולי ההסעות בכך שיוכרו וימומנו כולם על  ידי משרד 

  .החינוך
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יש להקפיד על הפרדה מלאה ברישום חשבונות ההוצאה על הסעות 

  .שאר ההוצאות על ההסעות האחרותתלמידי החינוך המיוחד מ

על בדיקת המחירים של קבלן ההסעות והתאמתן למחירי , יש להקפיד

י "ועל עדכון נכון למחירים אלה במידה ויהיו עדכונים מאושרים ע, החוזה

  .משרד החינוך

לשנות הלימודים  יש לבדוק שוב את חשבונות הקבלן לדעת הביקורת

מצאו הפרשים לקזז אותם מחשבון  ובמידה וי2009/2010 ו 2008/2009

  .הקבלן

ממונה על ההסעות בעירייה שימלא כל  הביקורת ממליצה על מינוי

ואף ללוות ולעקוב אחרי פרסום מכרז , המשימות כפי שפורטו לעיל

 .ההסעות וקיום תנאי ההתקשרות ואי הישנותם של הליקויים שפורטו

 

 

 


