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 עיריית ראשון לציון
 

 

II  מערך הסעות תלמידים 
 
 

הגוף המבוקר או הנוגע בדבר 
 אגף הנוער/רכז בטיחות/יחידת הסעים/חשבות/אמרכלות/מינהל החינוך ○
 /יחידת הכנסות/חוזים והתקשרויותממונה על /ממונה על הביטוח/ממונה על הבקרה/חשבות/מינהל הכספים ○
 אגף תשלומים   
 ר ועדת המכרזים"יו ○
 אמרכלות/מינהל לשילוב חברתי ○
 היועצת המשפטית לעירייה ○
 ממונה על בטיחות בתעבורה/יחידת הרכב/מינהל אמרכלות ○
 ביקורת ימתאמת נושא/העירייה ל"מנכ ○

 

 הרקע הכללי. 1

( ג)8 ז"ל ס"באמצעות חוזר מנכ ,נושא הסעות התלמידים משרד החינוך הסדיר את  1.1 
 .ז"תשס ימודיםהלת תוקף ההוראות משנ. 2007אפריל 

 

משרד החינוך מחייב את הרשות המקומית במתן מענה הולם להגעת התלמיד   1.2 
 :להלן תמצית הוראות משרד החינוך. למוסד החינוך אשר אליו שובץ

המצדיק , המגורים לבית הספר הקרוב ביותרהמרחק המזערי בין מקום ". א  
ועד )לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד : הוא, הסעה השתתפות בהוצאות

 ".מ"ק שלושהלתלמידים מכיתה ה ומעלה , מ"ק שנימ( בכלל
הסובלים , 21ועד גיל  3החל מכיתות הגן לגילאי , תלמידי החינוך המיוחד  .ב  

ללא קשר , להסעה מאורגנת מיוחדתזכאים , מהמוגבלויות המפורטות בחוזר
אשר מוגבלותם אינה כלולה , יתר תלמידי החינוך המיוחד. להגבלת המרחק

זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי , ברשימה המפורטת
  .החינוך הרגיל

 :מקום הלימודים על פי שלב החינוך ומקום המגורים במסגרת החינוך הרשמי. ג  
שהתלמיד לומד בבית ספר יסודי או  ,רד החינוך מותנית בכךהשתתפות מש   - 

 .או על פי המיפוי הבין ישובי, על פי אזור הרישום שלו ,בחטיבת ביניים
השתתפות משרד החינוך מותנית בכך שהתלמיד לומד בחטיבה העליונה או    - 

הקרוב ביותר למקום מגוריו והנמצא בתחום  ,(יב-ט)שנתי  ארבעבבית ספר 
שהיא מסגרת , המקומית שבה הוא מתגורר או בחטיבה העליונה הרשות

 .המשך לחטיבת הביניים בה למד
, יכול התלמיד להעדיף כל מסגרת לימודים המתאימה לו, על פי כללים אלו   - 

כל מסגרת חינוך אחרת  .במסגרת החינוך הממלכתי והממלכתי דתי בלבד
ה והורי התלמיד במיד. אינה מזכה בהשתתפות המשרד בהוצאות הסעה

 .עליהם לשאת בתשלום ההסעה למסגרת וממנה, מעוניינים במסגרת שונה
 

משרד החינוך אינו נוטל . חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית 1.3 
שיעור ההשתתפות של משרד . אלא משתתף במימונן בלבד, חלק בארגון ההסעות

. כפוף לסיווג הישוב וסיווג התלמיד הזכאי להסעה ,הסעותעלות ההחינוך ב
 .40%בעיריית ראשון לציון שיעור המימון עמד על 
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מארגנת העירייה הסעות נוספות , בנוסף להסעות אלו בהן משתתף משרד החינוך 1.4 
נן ההסעות הי, נשוא דוח ביקורת זה. הקליטה וההורים, במימון משרדי הרווחה

 .ביצוען מינהל החינוך מופקד עלש
 רקע הייחודיה . 2

 160-כשל , יחסית עיריית ראשון לציון מקיימת מערך הסעות גדול ומורכב  2.1    
מוסעים מידי יום למוסדות  2,000-למעלה מ, םתלמידי 36,330-מתוך כ. מסלולים

 .החינוך בעיר ומחוצה לה
 

שתפקידו לקבוע את  ,ממונה על יחידת הסעים במינהל חינוך מינתה העירייה  2.2 
על כל לאתר את המסיעים הטובים ביותר ולפקח , לשבץ את התלמידים, המסלולים

 .כחוק ועל פי ההנחיות הנוגעות בדברמהלך ההסעות בכל ימות השנה 
 

 הביקורת. (23דוח ראה )ב "תשס בשנת על ידי הביקורת מערך ההסעות נבדק 2.3    
על קיום תנאי המכרז  ,הל החינוךשל מינ והפיקוח ברמת הבקרהאז  ההתמקד
במרכיבים הקשורים לתקינה בסיסית בהסעת והחברות המסיעות  עםוהחוזה 

אחר ל, התחשבנות הכספית עם משרד החינוךלא עסק בדאז הדוח  .תלמידים
שמינהל , כי נושא זה נבדק על ידי חברה חיצונית ,ראש המינהל דאז דיווחהש

כי לא ידוע לו  ,השיב הממונה על ההסעות, לפניית הביקורת בנושא. החינוך העסיק
הביקורת בנושא  הבדוח זה התמקד. על בדיקה שנעשתה על ידי חברה חיצונית

 .ח"בשנת הלימודים תשס, ההתחשבנות הכספית עם משרד החינוך
 

  ביקורתיזום ומהלך הי  .3

 .השנתית הנושא כלול בתכנית העבודה  3.1    
 

 .עובדי הביקורת נפגשו עם המבוקרים וקיבלו מהם מידע הנחוץ לביקורת 3.2 
 

 .טיוטות הדוח נשלחו להתייחסות הנוגעים בדבר 3.3 
 

 ממצאים. 4

 יישומן להשלים אתשראוי , בנושא 2002לשנת  23המלצות מדוח ביקורת  4.1 

לפני כניסתם  ,חתימת החוזיםקבלת ההצעות ו/סיום המכרזיםלהקפיד על . א 
 .חידוש הסכמים לפני תום תוקפם/ועל הארכת לתוקף

אין . על מינהל החינוך לבדוק את המסמכים המוגשים לו על ידי החברות. ב 
: כגון, לקבל מסמכים חלקיים או מסמכים שהם ללא תוקף למועד הקובע

אישורי עמידה  ,רישיונות להסעים מיוחדים, רישיונות רכב, תעודות ביטוח
 .'וכו, בדרישות הבטיחות

הנהגים בחברות ההסעה  על מינהל החינוך לבדוק את רישיונותיהם של. ג 
הרישיון תקף לסוג הרכב בו ושנוסעים  12ם מורשים להסיע מעל הכי  ,ולוודא

 .הם נוהגים
אישור תקף על השתלמות בנושא  ישעל מינהל החינוך להקפיד כי לכל הנהגים . ד 

 .הסעת ילדים
כלי רכב משנת ייצור  אשרעל מינהל החינוך לבדוק את מסמכי הרכב ולא ל. ה 

 .שלא מתאימה לאמור בחוזה
את , אחת לשלושה חודשים, על מינהל החינוך להקפיד לקבל מהחברות. ו 

 .תצלומי התעודות של קציני הבטיחותוהאישורים על תקינות כלי הרכב 



 
 מערכת החינוך  /  30דוח שנתי 

 

513 
 

בעיות בנושא /על מינהל החינוך לנהל יומן אירועים מפורט של תקלות. ז 
המלצה , אופן הטיפול בה, מועדה, בעיה/תקלהשיכלול את סוג ה, ההסעה

 .ביצוע ההמלצה אישור עלנגד החברה ו/לפעולה עם
ייתן את סיועו המקצועי  ,(קצין הבטיחות)האפשרות שאגף הרכב  את לבחון. ח 

או שהוא בעצמו יפקח באופן  ,החוזה/בבדיקת מסמכי המכרז ,למינהל החינוך
 .ישיר על המסיעים

 2008ורת משרד החינוך מאוקטובר דוח ביקמצאים ממ 4.2 

 ביצוען והפיקוח עליהן, ארגון הסעות התלמידים 4.2.1  

אמור משרד החינוך . על הרשות המקומית שבתחומה הם מתגוררים יםחל  
פיקוח ובקרה על מערך ההסעות המאורגן על ידי , בנוסף לכךקיים ל

במסגרת פעולות הפיקוח   .באמצעות חברות ההסעה ,הרשות המקומית
נערכה מטעם משרד החינוך ביקורת על מערך ההסעות של , והבקרה

 :הממצאיםעיקרי להלן . 2008בעיר באוקטובר  שלמדוהתלמידים 
של  לא היו רשימות שמיות הבארבע ,רכבי הסעה שנבדקו 25מתוך . א  

 לענות מה המספר המלווה באחד הרכבים לא ידעה. תלמידים
הנהגת סירבה להראות רישיונות וכן לא . למידיםהמדויק של הת
 .יצור הרכביידעה את שנת 

שייכים למוסד הלימודים היו ברכב אחד שולבו תלמידים שלא . ב  
 .לרשות /הנבדק

שניצל את המונית  ,אבא של אחד הילדים -ברכב אחד נמצא נוסע זר . ג  
 נהגהכיוון ש, המבקר לא הספיק לרשום את מספר הרכב. כטרמפ

 .ומיהר לנסוע( מחוסר ברירה)חנה בחניה כפולה באמצע הכביש 
 .ברכב אחד נמצאו שתי חגורות בטיחות לא תקינות. ד  
 .שלושה רכבים איחרו להגיע. ה  
 שנהג הרכב חנה במגר. קבועאחד האבות הוא מלווה  ,ברכב אחד. ו  

 .דבר שאילץ את הילד ואביו לחצות כביש סואן, חניה מעבר לכביש

 הערות הביקורת 4.2.2  

כמו כן מומלץ לבצע . יש לטפל בליקויים שנמצאו ולוודא תיקונם. א  
תיקון  אי. ביקורות פתע מטעם המינהל על פי תכנית עבודה שנתית

, הן מצד ההורים עילת תביעה נגד העירייה להוותהליקויים עלול 
המופקד , והן מצד משרד החינוך, אשר ילדיהם מסתייעים בהסעות

 .קיומן של ההסעות על
 ,שאי קיום כל הנדרש לצורך ההסעות, מבקר העירייה כבר העיר. ב  

ולהביא , עלול גם להקשות על מימוש ביטוחים הנוגעים בדבר
כן הוער  .כתוצאה מכך, לתביעות כלפי העירייה בתחום אחריותה

בדוחות קודמים על היבטים בטיחותיים של אופן הורדת והעלאת 
המסיעים אותם /הוריהם ל ידיע, י ספר מסוימיםתלמידים ליד בת

חציית כבישים שלא , לרבות חניה כפולה ומשולשת, באופן פרטי
 . 'היעדר פיקוח על חציה במעברי חציה כנדרש וכו, במעברי חציה

 ,בעת הביקורת נתפרסמו מספר מקרים חריגים ברשויות אחרות. ג  
בהסעים שחלקן ות ותאונות נהגים עם עבר, לרבות היעדר מלווה

 .גרמו לנפגעים ואף לפיקוח נפש
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 :13.7.09-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
על ביקורות  ,במהלך השנים קיבלנו עשרות דוחות ממשרד החינוך. א  

 .פתע שבוצעו ברכבי ההסעות של עיריית ראשון לציון בחינוך המיוחד
שרמת הבטיחות ונושא הבטיחות  ,בחומר ולמידתו נמצא ןעיומ

משרד  על ידישים נדרעומד בכל הקריטריונים ה, ברכבים בעירייה
 .רכבים תקינים, ילדים חגורים, החינוך כמו מלווים בהסעה

סקר ארצי בנושא בטיחות  ,החינוך פרסם משרד 2009במחצית   .ב  
בנושא שקיבלו ציון מרבי ערים ה בין שלוש. בהסעות תלמידים

 .עיריית ראשון לציון היתה גם, הבטיחות

 כוח אדם ביחידת ההסעים 4.3 

 .בנוסף לממונה על ההסעות, שתי עובדות עבדו ביחידה. א 
, הסעות מזדמנות, החינוך המיוחד, היחידה מופקדת על הסעות החינוך הרגיל. ב 

 ,על מנת לתפעל את היחידה בצורה מיטבית. 'קווי שירות לתלמידים וכו
, חוזים ,לרבות ביצוע ביקורות בשטח ופיקוח אחר הקבלנים והשירות

 .ל מספקת"הנ מצבת כוח האדם םא מומלץ לבחון ,'תשלומים וכו
מתנדבים מיומנים בתחומים ב הסתייעותמוצע גם לבחון אפשרות של . ג 

 .מסוימים
 

 :5.11.09-בתגובה מ, ראש מינהל אמרכלות 
 .לפני כחודש תגברתי את יחידת הסעות במפקח הסעים 
 

 :10.11.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך 
 .שובץ מפקח הסעות 

 ח"עלות הפעלת מערך ההסעות בשנת הלימודים תשס 4.4 

בספרי החשבונות של . 31.8.08-והסתיימה ב 1.9.07-ח החלה ב"ל תשס"שנה. א 
, 2007)פני שתי שנות כספים  על נתוני הנהלת החשבונותנרשמים העירייה 

, ח"ל תשס"שנהל ם הכספייםנתוניהאת בנפרד על כן היה צורך לחשב . (2008
 :ח"בש ,להלן המוצגים

 

  -01.09.07 סיווג
31.12.07 

01.01.08-  
31.08.08 

 הערות % כ"סה

 -הכנסות
השתתפות משרד 

בהסעות  החינוך
 ילדים

 על פי ספרי  2,962,747 1,748,172 1,214,575
 העירייה

ח "הכנסות תשס
שנתקבלו 

 *ט"בתשס

- 354,411 354,411   

כ הכנסות "סה
 ממשרד החינוך

על פי נתוני  28 3,317,158 2,102,583 1,214,575
מידע ) ר"מית

על תשלומים 
, לרשויות
בעלויות 

החינוך ובתי 
 (הספר

חלק העירייה 
 בהסעות

2,739,531 5,606,190 8,345,721 72  

הוצאות הסעות 
 תלמידים

על פי ספרי  100 11,662,879 7,708,773 3,954,106
 העירייה

 

ט שולמו "לכן יתכן שבשנת הלימודים תשס. את התשלומים לרשויות תקופתיתמשרד החינוך מעדכן *    
 .ח"ההתחשבנות הסופית לשנת הלימודים תשס עד לעריכת, או קוזזו תשלומים/ו
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. מעלותן 40%-נקבעה ל ,ההסעות בעירנוהשתתפות משרד החינוך בעלות . ב 
 .100%מקרים מיוחדים ההשתתפות הינה ב

מעלות  72%שיעור כי העירייה השתתפה ב ,ל נראה לכאורה"מהטבלה הנ. ג 
 ,משרד החינוך י"בעוד שעל פי העקרונות שנקבעו ע, ח"ל תשס"ההסעות בשנה

 .60%היה עליה להשתתף רק בשיעור 
ההשתתפות אחוז לבין  ,משרד החינוך על פי התקן הפער בין השתתפותאחוז . ד 

עליות מחירים  בגין ,נובע מתשלום העירייה לקבלני ההסעות, בפועל
 .מומנו על ידו אשלא אושרו על ידי משרד החינוך ולכן ל ,ומסלולים נוספים

 

 : 28.6.09-מ, גזבר העירייה בתגובה 
שמוסעים ילדים שלא על פי , מקורה גם בכך, השתתפות העירייה מעבר למקובל 

 .שקבע משרד החינוך תבחיניםה

 השתתפות משרד החינוך בהסעות החינוך המיוחד 4.5 

 השתתפות משרד החינוך בהסעות החינוך המיוחד כללי 4.5.1  

מחויב משרד החינוך במתן , 1988-ח"התשמ, על פי חוק חינוך מיוחד. א   
 . מענה חינוכי הולם לתלמידי החינוך המיוחד

נקבע , בו מאופיינת לקות התלמיד, לאחר תהליך של ועדת השמה. ב   
ומאושרת לתלמיד הסעה , המוסד החינוכי המתאים ביותר עבורו

מאושרת העסקת מלווה , כמו כן. המתאים ביותר בעבורו, בכלי רכב
 .בעת הנסיעה למוסד החינוכי וממנו, צמוד לתלמיד

ההסעה בעבור החינוך  השתתפות משרד החינוך בעלות, ככלל. ג   
. והיתרה על חשבון העירייה, מהעלות 40%הינה בגובה , המיוחד

 יחסיתבהם נדרשת עלות גבוהה  ,אולם ישנם מקרים מיוחדים
להסעות התלמיד ואז שיעור השתתפות המשרד בעלות ההסעה מגיע           

 .100%-ל
 מאי שלפני תחילת שנת-בחודשים אפריל, אחת לשלוש שנים. ד   

בו יצוינו כל הדרישות הנחוצות , על העירייה לערוך מכרז, הלימודים
לרבות פירוט כל אחד , לביצוע ההסעה לתלמידי החינוך המיוחד

, חייב לעמוד בכל תנאי הסף, הזוכה במכרז. מהמסלולים המוצעים
 .הבטיחות והמחיר

אולם קיימת , החוזה עם קבלן ההסעות נחתם לתקופה של שנה אחת. ה   
 .לשלוש שנים רצופות תוהארכלרות אפש

דוח  ,למשרד החינוך מועבר, לאחר פתיחת שנת הלימודים, מדי שנה. ו   
או הארכות החוזים /בצירוף החוזה ו, מפורט של כל המסלולים

 .עם הקבלנים הזוכים שנחתמו
את המסלולים , או נמנע מלאשר, משרד החינוך בודק ומאשר. ז   

( פרוטוקול)נפיק לעירייה מסמך מפורט שהוגשו על ידי העירייה ומ
איזה מסלול ומהי עלות ההסעה  בו נקבע .של ועדת ההסעות
מסמך זה מגיע לעירייה בדרך כלל במהלך . שאושרה לעירייה

דהיינו בתום שנת הלימודים בה , מדי שנה, דצמבר-החודשים יוני
 .הוסעו התלמידים

משתתף המשרד , רייהעד להעברת הפרוטוקול לעי, במהלך תקופה זו. ח   
רק לאחר שנערך החשבון הסופי  .במקדמות על חשבון עלות ההסעה



 
 מבקר עיריית ראשון לציון  

516 

 

מעביר המשרד את יתרת התשלום המגיעה , ומופק קטלוג מסלולים
 . או מקזז את התשלום העודף ששולם ,לעירייה

 השתתפות המשרד בהסעות החינוך המיוחד ניתוח נתוני 4.5.2  

מפורטים כל המסלולים , ד החינוךעורך משרשבקטלוג המסלולים . א   
וסך התשלום השנתי המגיע , מספר הימים והמחירים, המאושרים

 .בהתאם לימי הלימוד בשנה, בגין עלות ההסעות השנתית ,לעירייה
המופקד על קביעת המסלולים וביצוע , הממונה על ההסעות. ב   

אינו עוסק , ההתקשרויות עם הקבלנים והדיווחים למשרד החינוך
כאשר  .בבדיקת התקבולים המגיעים בפועל ממשרד החינוך

, ח"ל תשס"הביקורת ביקשה ממנו את קטלוג המסלולים בגין שנה
לבקשת הביקורת הוא פנה . לא ידע כלל על קיומו של מסמך זההוא 

 .הועבר לעיון הביקורתש, למשרד החינוך לקבלת הקטלוג
את באופן שוטף אשר בוחן  ,לא נמצא במינהל החינוך בעל תפקיד. ג   

במגמה להביאם , התקבולים המגיעים ממשרד החינוך בגין הסעות
 .למרב

המאושרים על , הביקורת ערכה השוואה בין כל מחירי המסלולים. ד   
נמצא  .לבין הבקשות שהועברו למשרד החינוך, ידי משרד החינוך

 רק אושרו מהם, מסלולים 162העירייה ח הפעילה "ל תשס"בשנהש
 .מסלולים לא אושרו על ידי משרד החינוך שלושה .159

התקשרה העירייה בחוזי התקשרות חדשים , לביצוע ההסעות. ה   
 המועמדיםכל אחד מהקבלנים  .קבלנים 11עם  ,ח"ל תשס"לשנה

אשר נקבעו על ידי משרד , לעמוד בתנאי הסף נדרש ,למכרזי העירייה
אחזקתם וניסיונם , הרכביםתקינות , בנושאי בטיחותלרבות , החינוך

כל זאת בנוסף למחירים אשר . של הנהגים המבצעים את ההסעות
במידה ונוצר . אפשרות לשנותם ללא ,נקבעים אחת לשלוש שנים

יש צורך באישור משרד , או חל שינוי במסלול קיים, מסלול חדש
אחת לשלוש נערך ליציאה למכרז חדש הממונה על ההסעות . החינוך

  .שנים
, ח בשנה"מיליון ש 10-מדובר בהוצאה בהיקף של למעלה מו מאחר. ו   

בהכנת , ממליצה הביקורת לסייע בידי הממונה על ההסעות
בדיקת החשבונות השוטפים וקביעת נוהלי עבודה , המכרזים
מוצע . ולפיקוחה לניהול יחידת ההסעות במינהל החינוך ,שיטתיים

את  גם ,בתחום זהכגורם מתכלל  ,לשקול לכלול בתחום אחריותו
לרבות במינהל לשילוב , הפיקוח על ביצוע כל ההסעות בעירייה

 .חברתי
השתתפות , על פי הנתונים הכספיים בספרי החשבונות של העירייה. ז   

 :משרד החינוך בהסעות החינוך המיוחד היתה כדלקמן
 % ח"ש 

 70 8,170,548 הוצאות עבור הסעות לחינוך המיוחד
 30   3,492,331 הסעות לחינוך הרגילהוצאות עבור 

 100 11,662,879 ח"סשסך עלות ההוצאה בשנת הלימודים ת
  8,170,548 הוצאות עבור הסעות לחינוך המיוחד

חינוך מיוחד בשיעור בהשתתפות משרד החינוך  -פחות 
100% 

(236,948)    

סך הוצאות הסעה בחינוך מיוחד הזכאיות להשתתפות 
 40%המשרד בשיעור 

 
7,933,600 
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לפי )עלות ההסעה על פי משרד החינוך לחינוך מיוחד 
 (ח"קטלוג מסלולים תשס

 
(5,265,744) 

 

עלות הפער בין עלות החינוך המיוחד על פי המשרד לבין 
 בפועל

2,667,856  

ח יותר "ש 2,667,856העירייה שילמה סך ש ,נראהמהנתונים לעיל . ח   
על  היתהסכום זה  עלות .ד החינוךרמהעלות המאושרת על ידי מש

 .בלבד 60%במקום בשיעור  100%במימון  ,חשבון העירייה
על בסיס קטלוג המסלולים שהופק על ידי , הביקורת ערכה השוואה. ט   

בין העלות לפי דרישת העירייה ובין העלות המאושרת  ,משרד החינוך
החינוך עולה כי הפער במחירים בין משרד  מההשוואה .של כל מסלול

עלות . ח"ש 1,045,642-הסתכם ב ,לאלו ששולמו על ידי העירייה
ו עצוהמסלולים שלא דווחו ולא אושרו על ידי משרדי החינוך ושב

הביקורת . ח"ש 1,622,214-הסתכמה ב ,במלואם על חשבון העירייה
יכלו להיות בהשתתפות  ,שלא דווחומדגישה כי גם המסלולים 

תוך , בתחום זה טפות במהלך השנהאילו נעשו בדיקות שו, המשרד
 .דרישת השתתפות המשרד בעלויות אלו

בעלות הסעות החינוך , החינוך להלן שיעור ההשתתפות של משרד. י   
 :ח"ל תשס"המיוחד בשנה

 ח"ש              

 236,948    100%הסעות בשיעור שתתפות בה

 2,106,298(  x 5,265,744 40%) 40%הסעות בשיעור השתתפות ב    
 2,343,246משרד החינוך    שתתפות כ ה"הס    
 8,170,548ח "ל תשס"ך עלות ההוצאה להסעות לחינוך מיוחד בשנהס    
 29%שיעור השתתפות משרד החינוך בעלות ההסעה בחינוך המיוחד     

 

 29%כי משרד החינוך השתתף בממוצע בשיעור  נראהמהמוצג לעיל . יא   
משרד  .40%במקום , מהעלות המאושרת לחינוך המיוחד ,בלבד

 .ח"ש 924,973נוספת בסך ההחינוך לא השתתף בהוצאה 

 תשלום פיצוי בגין התייקרויות 4.5.3  

משרד החינוך מחייב את העירייה לדבוק במסלולים שנקבעו . א   
. בו נקבע לראשונה המסלול, ובמחירים שהוצעו בחוזה הראשון

שינויים במחירי  חלים ,תוקפו של החוזה שלוש שנותבמהלך 
נוצר מצב  .לרבות במחירי הדלק ומוצריו, התשומות וההסעות

להעניק את השירות עליו התחייבו להמשיך ו המקשה על הקבלנים
אינם משקפים , שהמחירים שנקבעו עבור ביצוע המסלוליםכ ,בחוזה

 לםנאלצה לשהרשות המקומית  .ביצוע ההסעותל בפועל את העלויות
והים מהמאושר על ידי משרד סכומים הגב ,לחברות ההסעותלעיתים 
 .בשנים שלאחר חתימת החוזה, החינוך

 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה    
העירייה משלמת תעריפים גבוהים מאלה המאושרים על ידי משרד     

רק אם לא קיבלה הצעות במכרזים ונדרשה לקבל הצעת , החינוך
 .דיחי

 

עבור התקופה  1.1.06-ך אישר תשלום התייקרות במשרד החינו. ב   
תשלום משרד החינוך  אישרשוב  6.7.08-ב .1.1.06-1.1.04

 -אוטובוס ל :בשיעורים הבאים התייקרויות של תעריפי ההסעות
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בין תקופות אלו  .11.56% -אוטובוס ציבורי זעיר ומונית ל .16.43%
ההתייקרויות על  שעלובשיעורים  ,מחירי הדלק האמירו מאוד

 .שאושרו על ידי משרד החינוך
נועד להקל , כפי שפורט לעיל, קידום התעריפים"כי גם המשרד קבע . ג   

ועד  1.1.06-אשר במהלך התקופה מ, על הרשויות המקומיות
בעקבות התוספת  ."לא קיבלו כל תוספת התייקרות 31.12.07
על תקופת ההקפאה אמורות לפצות את קבלני ההסעות היו הרשויות 

רשות שכבר פיצתה קבלנים עולה השאלה האם  .במחירי המסלולים
קבלנים , כך למשל .לפצותם שובצריכה יתה ה, בתקופת ההקפאה

נהנו כבר מההתייקרות שאושרה , 1.1.06שנחתם עימם חוזה לאחר 
הרי , 1.1.08-1.1.06-אם יפוצו על כל התקופה מ .באותה תקופה

 .לכאורה שישנה תקופה שבגינה פוצו פעמיים
על מנת לקבל החלטה , להפנות סוגיה זו ליועצת המשפטית צעמו. ד   

ועל אופן הטיפול הנכון בתביעות דומות  רשותית בנוגע לפיצוי האמור
 .בעתיד

 

 :18.8.09-בתגובה מ, גזבר העירייה   
 .למה התייקרויות כפולותימדגיש כי העירייה לא שאני    

 השתתפות משרד החינוך בהסעות החינוך הרגיל 4.6 

 חינוך הרגילהשתתפות משרד החינוך בהסעות ב כללי 4.6.1  

על  ,משרד החינוך משתתף בעלות הסעת התלמידים בחינוך הרגיל. א   
אשר ם להסעה תלמידים זכאי. בסיס זכאותם של התלמידים להסעה

משרד  תבחיניבהתאם ל, וריהם מרוחק מבית הספרמקום מג
 .החינוך

על  ,ז קבע המשרד את זכאות התלמידים להסעה"ל תשס"עד לשנה. ב   
ח "ל תשס"משנה. פי מרחקים שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות

בדיוק את  אשר קובעת ,"נט-הסעות"החל המשרד בהפעלת מערכת 
 .המרחק בין מקום מגורי התלמיד לבין בית הספר בו הוא לומד

הפעלת . המודדת מרחקים ,GISתכנת נתונים מ מבוססת עלהקביעה 
ברשויות המקומיות הופחת מספר ש ,מערכת זו גרמה לכך
 .40%-בלמעלה מ, התלמידים הזכאים

 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה    
גם בעיריית ראשון לציון היתה הפחתה , ההסעות לטענת הממונה על    

 .GIS-כתוצאה משימוש ב, במספר הזכאים להסעה
 

מלהסיע , עירייתנו בפרטמו, שינוי זה לא מנע מהעיריות בכלל . ג   
גרם לעלות גדולה יותר  הוא. או לשלם תמורת הסעתם/תלמידים ו

 .עירייה בנושאל
כל אחד מבתי הספר הפועלים : להלן הליך הדיווח למשרד החינוך. ד   

כבר בחודשים  ,ל החדשה"נערך לקלוט את התלמידים לשנה, בעיר
חודשים לפני תחילת  חמישהכ  ,ל"מאי שקדמו לתחילת שנה-אפריל
שבו נערך רישום התלמידים , מעביר במועד זה, משרד החינוך. השנה

 .את מיפוי התלמידים לכל אחד מבתי הספר בעיר, למוסד החינוכי
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ללמוד  ויודעת הנהלת בית הספר אלו תלמידים אושר, על פי מיפוי זה. ה   
לו תלמידים זקוקים להסעה וזכאים ואל הבאה "בבית הספר בשנה

יכול לבחור במוסד תלמיד , אולם. ני משרד החינוךתבחיעל פי  ,לה
אם , במקרה זה. נקבע על פי משרד החינוךשלימוד שונה מהמיפוי 

אזי עלות , קליטת התלמיד בבית הספר תאשר הנהלת בית הספר את
אלא אם  ,ללא השתתפות משרד החינוך ,הסעתו תחול על העירייה

 .כי אינו זכאי להסעה, תודיע הנהלת בית הספר לתלמיד, כן
-הסעות"נפתח באינטרנט האתר של משרד החינוך , בראשית השנה. ו   

ר על כל התלמידים אש ,מדווחת באמצעותו הנהלת בית הספר ."נט
במערכת . למוסד החינוכי זכאים להסעה ונוסעים בתחבורה ציבורית

לא ניתן לדווח על תלמידים אשר אינם זכאים להסעה ונוסעים , זו
 .ובין בסיוע העירייה ובין אם לא, לבית הספר

 השתתפות משרד החינוך בהסעות החינוך הרגיל ניתוח נתוני 4.6.2  

 :הכספיים הבאים בספרי העירייהח נרשמו הנתונים "סל תש"בשנה. א   
 

 % ח"ש 
  1,724,846 תלמידים 923בגין הסעות של  'אהעלות ששולמה ל

  1,073,924 העלות ששולמה לחברות בגין הסעות בחינוך הרגיל
     693,561 החזר עלות כרטיסייה לתלמידים הזכאים

 100 3,492,331  להסעות בחינוך הרגיל הכ עלות ההוצא"סה
 22 (756,668) "הסעות נט"מערכת השתתפות משרד החינוך על פי 

 78 2,735,663 תחלק העירייה בעלו
 

כי השתתפות משרד  נראה ,מהנתונים הכספיים המוצגים לעיל. ב   
 .שנקבעו 40% -מ היתה פחותהחינוך 

משיחה שהתקיימה  .תלמידים 1,037-משרד החינוך אישר הסעות ל. ג   
התברר כי ישנם תלמידים , ההסעות בעירייהממונה על העם 

תלמידים  :לדוגמה .המוסעים שלא על פי אישור משרד החינוך
על פי  ,וכדומהמגמת ספורט מ, ממוצא אתיופי, מחונניםמצטיינים ו

לא  ,תלמידים אלו על הסעת .אישור מיוחד של ראש העירייה דאז
עלות  .דעל ידי העירייה בלב ומנוכלל למשרד החינוך והם מ דווח

על פי נתונים , ח"ש 1,106,491-ל נאמדת ב"הסעת התלמידים הנ
 .ונה על ההסעותמשמסר המ

ראש העירייה ניתנו בעל אלה של הנחיות , לדברי הממונה על הסעות. ד   
החל משנת  .של הממונה כהונתולפני תחילת עוד , פה לפני שנים רבות

 .ההסעות בכתב את אשרמראש העירייה הנוכחי , ע"הלימודים תש
כי כל ביצוע  ,מוזכר בזאת כי ראש העירייה הנוכחי חוזר ומבהיר

 .יעשה רק על פי אישור בכתב
למים רק והוצאות נסיעה מש יהחזר, לדברי הממונה על ההסעות. ה   

לפיכך קיימת אפשרות . הדורשים זאת ,לתלמידים הזכאים להסעות
 ,שרד החינוךמהנחיות ישנם תלמידים הזכאים להסעות על פי ש
עבור  אולם זו לא משלמת אותם, למים לעירייהוהכספים בגינם משש

 ,מממנת באמצעות כספים אלה יתכן שהיאי .זכאיםחלק זה של ה
אך אושרו על ידי , שרד החינוךמתלמידים שלא אושרו על ידי  הסעת

יבדקו  המינהל/ מומלץ שבקרות המטה .זהמוסמך לכך בעירייה דא
 .וכי ילמדו הלקחים הנדרשיםכל מקרה כזה לגופו 
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 לתלמידי החינוך הרגיל חלוקת כרטיסיות 4.6.3  

. לביצוע ההסעות בחינוך הרגיל אוטובוסים 20-כ העירייה מפעילה. א   
 .חזור מידי יוםותלמידים הלוך  50-כ מתוכנן שיסעו הםבכל אחד מ

". אגד"סיות לנסיעה בכרטי ,הממונה על ההסעות שבנוסף רכ. ב   
לדברי הממונה על  .אלו חולקו בין מנהלי בתי הספר כרטיסיות

ההסעות הוא אינו יודע כמה תלמידים נוסעים באמצעות 
לשאלת  .את הכרטיסיות יםקמחל יםשכן המנהל, כרטיסיותה

, האם בסוף שנה נערכת ספירת מלאי ליתרת הכרטיסיות, הביקורת
 תמחולק היתרה .כרטיסיות בסוף שנה ותהשיב הממונה שלא נשאר

 .אתיופי בבתי הספר הדתייםממוצא לתלמידים 
 ותשלהם מחולק( הראל וסיני)ישנם שני בתי ספר עיקריים . ג   

ל "הביקורת בדקה את חלוקת הכרטיסיות בשנה .כרטיסיות
         עבור )כרטיסיות  60נמצא שלבית ספר הראל חולקו . ט"תשס

          עבור )כרטיסיות  82ולבית ספר סיני חולקו ( ניקובים 1,200-כ
כ חולקו "בסה .ח"ש 210שווי כל כרטיסיה (. ניקובים 1,640-כ

 .ח"ש 29,820ט כרטיסיות בשווי "בתשס
כי הכרטיסיות , הספר עולה ימשיחה עם מנהלות ומזכירות בת. ד   

. המגיעים מרמת אליהו, אתיופיממוצא מחולקות לתלמידים 
מבלי שאספו מהם את , לתלמידים חולקוכרטיסיות חדשות 

 ןהכרטיסיות הישנות וללא בקרה שאכן הכרטיסיות נוצלו במלוא
יש לעיתים , לטענת אחת המנהלות. או בדיקת סבירות זמן ניצולם/ו

אלא , טוענים שהם איבדו את הכרטיסיות ולהן לא נותרהתלמידים 
בנוסף ישנה קבוצה של תלמידים . כרטיסייה חדשה להם נפקל

בית הספר נותן  . יתר התלמידיםשמסיימת ללמוד מאוחר יותר מ
 .לתלמיד אחראי כרטיסייה והוא משתמש בה עבור כל חברי הקבוצה

מחתים הממונה על ההסעות את , בעת מתן כרטיסיות לבתי הספר. ה   
הוא אינו דורש . נציג בית הספר על מספר הכרטיסיות שניתנו

את הכרטיסיות הישנות לצורך , בתמורה להנפקת כרטיסיות חדשות
 .בקרה ומעקב

 ים לכלזכאמומלץ לערוך רשימות , היות ולכרטיסיות יש שווי כספי. ו   
. על פי כללי זכאותם לצורך חלוקת הכרטיסיות, אחד מבתי הספר

בית ספר על פיו כל , יותחלוקת כרטיסלכמו כן מומלץ להכין נוהל 
לצורך , תמורת החזר כרטיסיות ישנות ,יקבל כרטיסיות חדשות

בסוף שנה יערך פרוטוקול חתום על ידי מנהל בית . מעקב ובקרה
ניקובים /את מספר הכרטיסיות שיפרט, תוסעההספר והממונה על ה
 .שנשארו לשנה הבאה

 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה   
 .בחומרה ויקיים אצלו דיון בנושא לעילגזבר העירייה רואה את האמור    
 :27.7.09-בתגובה מ   
 :להלן נוהל חלוקת כרטיסיות   
 .הממונה על ההסעות ינהל רישום הכרטיסיות שנמסרו לבתי הספר. א   
מנהלי בתי הספר ינהלו רישום של התלמידים שהשתמשו . ב   

 .בכרטיסיות בכל יום
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 תבחיניתלמידים הזכאים לכך על פי  -ים לקבל כרטיסיות רשא. ג   
 .משרד החינוך

יעבירו המנהלים את רשימות , כדי לקבל כרטיסיות חדשות. ד   
 .התלמידים לממונה

ימסרו המנהלים לממונה את מספר הכרטיסיות , בתום כל שנה. ה   
הממונה יעביר לגזבר העירייה את יתרת מספר . שברשותם

 .רשותוהכרטיסיות שב
שמחובתם לדאוג , הממונה יוציא הנחיה למנהלי בתי הספר. ו   

יהיו קודם אלה מהשנתונים , שהתלמידים שיעלו על הסעות העירייה
 .הצעירים ורק אחר כך הבוגרים

אין מדובר . ב4.6.3הגזבר קיבל את הסבר הממונה שבסעיף . ז   
ביניים מדובר בתלמידי חטיבת . אתיופי בלבדממוצא בתלמידים 

המקבלים כרטיסיות על פי המלצת ביקור סדיר ומינהל , נזקקים
, מקרים אלה מובאים לוועדה משותפת של חינוך. לשילוב חברתי

 .רווחה והממונה
 :לממונה על ההסעות, 13.9.09-במכתבו מ   
 .לא ראיתי העתקי הנחיות שהיית אמור להוציא בעקבות דוח המבקר   

 .אבקש טיפולך הדחוף
 

 :10.11.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך   
 .מבוצע על פי הוראות הגזבר   

 החזר הוצאות נסיעה לתלמידי החינוך הרגיל 4.6.4  

ישנם תלמידים המשלמים באופן עצמאי עבור הנסיעות ומגישים . א   
הבקשה נבדקת . בקשה לעירייה לקבלת השתתפות בהחזרי הנסיעה

ישירות  ם ההחזראישורה משול לאחר .על ידי הממונה על ההסעות
, לא מקבלו, תלמיד שלא דרש החזר .לחשבון הבנק של הורי התלמיד

 .למרות שמשרד החינוך מעביר תשלום בגינו
בגין  ח הוחזרו"בשנת הלימודים תשס, על פי נתוני הנהלת החשבונות. ב   

 .רי התלמידיםח להו"ש 693,561 ,הסעות
הספר מי הם התלמידים הזכאים הממונה על ההסעות כתב לבתי . ג   

הספר אמור  בית. לרבות הסיבה לכך, ושאינם זכאים להחזר נסיעות
די שנה יהוא מקבל מ, לדברי הממונה .את התלמידיםעל כך ליידע 

ישנם , מאידך. גם מתלמידים שאינם זכאים, מאות בקשות להחזר
 .שאינם מבקשים החזר, תלמידים זכאים

דעו את התלמידים בתחילת ישבתי הספר י ,דאעל בקרות המינהל לוו. ד   
כמו כן מומלץ לשקול . לגבי זכאותם להחזר נסיעות, כל שנת לימוד

, נט של משרד החינוך-כנית הסעותתבאמצעות יבדקו  שבתי הספר
זאת על מנת . ויערכו סינון מוקדם של התלמידים המבקשים החזר

 .להקטין את העומס ביחידת ההסעות בנושא

 הסעות של החינוך המיוחדהתחשבנות עם קבלני ה 4.7 

 'ר בדיקה מדגמית של התקשרות עם חברת ההסעות 4.7.1  

חתם , ח"כחודשיים לאחר תחילת שנת הלימודים תשס, 1.11.07-ב. א   
 12-ל 'א תשל חבר 6151/1גזבר העירייה על הארכת חוזה מספר 
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שירות במשך חודשיים החברה סיפקה . 15.8.08-עד ל, חודשים
 .מפרט הסעות ומחירים ףלחוזה צור. ללא חוזה תקף ,לעירייה

וערכה השוואה בין המסלולים , הביקורת בחנה את החוזה. ב   
ת שהוגשה על ידי החברה יחשבונל, והמחירים שנקבעו בחוזה

הממצאים עיקרי להלן  .ד החינוך להסעות אלוראישור משול
 :ח"בש, (מ"המחירים לא כוללים מע)

 

מחיר  מסלול
 לכיוון

 לפי
  חוזה

מחיר 
לכיוון לפי 

משרד 
 החינוך

פער בין 
חוזה 

ומשרד 
 החינוך

מחיר 
לכיוון לפי 

 *חשבונית

פער בין 
ת יחשבונ

ד רמשו
 החינוך

מספר 
 ימים

כ פער "סה
 לכיוון 

בין חוזה )
 (משרד החינוךו

712 119 116 3 119 3 220 660 
725 80 71 9 80 9 220 1,980 
734 80 61 19 80 19 187 3,553 
801 105 84 21 125 41 220 4,620 
839 80 61 19 80 19 220 4,180 

 14,993 כ"סה
 .30.9.07-מ 72098חשבונית מספר *   

 

כי בכל אחד מהמסלולים שאושרו  ,נראהל "מעיון בנתונים הנ. ג   
 דייל שאושר עמחיר הנקבע בחוזה מחיר הגבוה מ ,ח"ל תשס"בשנה

 .משרד החינוך
 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה    
העירייה משלמת תעריפים גבוהים מאלה המאושרים על ידי משרד     

רק אם לא קיבלה הצעות במכרזים ונדרשה לקבל הצעת , החינוך
 .יחיד

 

הפער בין השתתפות המשרד בעלות ההסעה ובין החוזה שנחתם עם . ד   
 .מ"כולל מע, ח"ש 34,634הגיע לכדי  ,ח"ל תשס"בשנה ל"הנהקבלן 

ת דרש יח ואילו בחשבונ"ש 105מחיר של נקבע בחוזה  801במסלול . ה   
 ,ערנותה של העובדת ביחידת ההסעות. ח לכל כיוון"ש 125הספק 

הדבר  .3.12.07-קבלת זיכוי על הפער בלהביאה לתיקון החשבון ו
ברמת , הקומורה על חשיבות הבקרה והפיקוח הצמוד בנושא ברמת 

 .ובקרות העלמטה המינהל 

 'מדגמית של חשבונות חברת ההסעות ת בדיקה 4.7.2  

את החשבונות בעבור  ,חודש מגישים הקבלנים המסיעיםסוף מדי . א   
לחשבונות המוגשים מצורף . ההסעות שבוצעו על ידם במהלך החודש

היעד אליו נסעו ומספר , פירוט ימי הנסיעה במהלך כל החודש
 .שהוסעוהתלמידים 

כל אחת ביחידת ההסעות במינהל החינוך בודקת את החשבונות . ב   
 .כפי שנדרש על ידו, מהנסיעות שבוצעו על ידי הקבלן

הן בגין ימים , נמצא כי נפלו טעויות בחשבונות שהוגשו, מפעם לפעם. ג   
והן בגין תעריף , מסיבה זו או אחרת, שכלל לא בוצעה בהם הסעה

 הקשיאלו יחידת ההסעות בכבמקרים . השונה מהתעריף שנקבע
תבצע הורק לאחר מכן , מהקבלן תיקון החשבון שהוגש על ידו

 .התשלום
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חלים שינויים במועדי , יעמידים אותם יש להסהיות ומדובר בתל. ד   
ועל יחידת ההסעות להודיע לקבלן , מעת לעת ההסעה ובנתיביה

 .על השינויים הצפויים, המסיע מראש
בהם נדרש  ,ל"הנלהלן מספר דוגמאות של ליקויים בחשבונות הקבלן . ה   

 :זיכוי
  

מספר 
 חשבון

סכום  תאריך
החשבונית 

 ח"בש

ימי 
הסעה 
 נדרשים

ימי 
הסעה 
 בפועל

הזיכוי 
הנדרש 

 ח"בש

סכום 
חשבונית 
 ח"מתוקן בש

427 31.7.08 7,916.37 23 19 1,375.75 6,539.61 
428 31.7.08 7,916.37 23 19 1,375.75 6,539.61 

5833 10.6.08 30,284.10 18 17 314.00 29,939.91 
5834 10.6.08 6,195.42 18 17 314.00 5,851.23 
536 31.8.08 3,896.68 20 20 795.56* 3,441.90 
535 31.8.08 3,896.68 20 20 795.56* 3,441.90 

 .ח לכל כיוון"ש 149ח במקום "ש 166.22נרשם . הזיכוי נדרש בגין הפרשי מחיר למסלול*    
 

באמצעות  ,הביקורת ממליצה לשקול לנהל את בקרת החשבונות. ו   
ניתן להזין לתכנה את נתוני החוזה . תכנה הקיימת ברשויות אחרות

 תוהתכנה מפיקה א( בכל חודש הסעה / הימי עבוד, מחיר, מסלול)
יהיה קל יותר לבקרות , על סמך זה .החשבון הצפוי להתקבל מהקבלן

במקום בדיקה ידנית , המינהל לבדוק את החשבונות ולאתר ליקויים
לרבות , מול החוזה ומספר ימי העבודה לא ,בלןחודשית של כל ק

 .כיום תכפי שמתבצע ,בדיקת החישובים

 בדיקה מדגמית של הגדלת היקף כספי לחוזה 4.7.3  

הקטנה של חוזה /אשר מחייבים הגדלה ,במהלך השנה חלים שינויים. א   
 .ההתקשרות עם קבלן ההסעות

קש יב, קייםהארכת מסלול /אלו של צורך בפתיחתכבמקרים . ב   
עמם מקיימת העירייה  ,המינהל הצעות מחיר ממספר קבלנים

 ובעקבותיה אמורה להתקבלההצעה הנמוכה ביותר . התקשרות
 .התקשרות הקייםההגדלה של חוזה 

 17.12.08-כי ב ,מבדיקה מדגמית שנערכה על ידי הביקורת נמצא. ג   
 של הלאשר הגדל ,ביקש הממונה על ההסעות מוועדת המכרזים

 :סכומי החוזים עם הקבלנים כדלקמן
 

סכום ההגדלה  שם הקבלן
 ח"בש

אחוז ההגדלה 
 מהחוזה

מספר מסלולים 
 להגדלה

כ מסלולים "סה
 שמוקצים לחברה

 39 17 15.39 286,417 2 'ה
 15 23 15.48 207,299 1 'ה
 - 4 18.18 223,608 'א
 11 2 7.58 59,934 'ר
 8 7 2.08 7,570 3 'מ
 44 21 3.23 33,086 1 'מ

 117 74  817,914 כ"סה
 

שינויים ותוספות "כי הגורם להגדלה הינו  ,צוין הבבקשת ההגדל. ד   
שלושה  ,דהיינו ,17.12.08-כל שש הבקשות הוגשו ב". במסלולים

 .צי חודשים לאחר תחילת שנת הלימודיםחו
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 74בעבור  יוכי השינויים וההגדלות ה ,מעיון בטפסי הבקשות עולה. ה   
 45%-חל שינוי בכ, דהיינו .מסלולים מסך כל המסלולים

 .מהמסלולים
הביקורת ממליצה להיערך לביצוע השינויים במסלולים לפני תחילת . ו   

 .עד לאחר תחילתההשינויים שנת הלימודים ולא להשהות את ביצוע 

 קיזוז תשלומים מקבלני הסעות 4.7.4  

, לקבלני ההסעות עבור ביצוע הסעותמידי חודש העירייה משלמת . א   
 .ח בשנה"מיליון ש 10-ובסך הכל כ

, של קבלני ההסעות בגין הארנונה 29.1.09-יתרות החוב ל להלן. ב   
 :ח"בש

 

 יתרת זכות יתרת חוב שם הקבלן
  3,198,264 'א
  1,323 1 'ה
  47,113 2 'מ
 200  3 'מ
 3,212  'ל
 2,230  4 'מ

 5,642 3,246,700 כ"סה
 

 :30.11.09-בתגובה מ, מנהלת אגף חשבות במינהל כספים    
היתרה נמצאת בהשגה ולכן לא בוצע  ' -יתרות החוב של קבלן א    - 

 .קיזוז
 .10.2.09-בוצע קיזוז ב  -1'יתרות החוב של קבלן ה    - 
קיימת הוראת קבע לתשלום ארנונה   -2'יתרות החוב של קבלן מ    - 

 .ואין יתרת חוב
 

 שלושהחייבות לעירייה כהיו  2'ומ' ת אומהנתונים לעיל עולה שחבר. ג   
מיתרות  ןח וניתן היה לקזז את התשלומים המגיעים לה"מיליון ש

 .חובה אלו
כי חיוב בגין  ,החשבונות של העירייה נמצא מעיון בספרי הנהלת. ד   

לפיכך הגזברות שילמה את  .2'ומ' א של לא נזקף לחשבונות ,ארנונה
בה בעת שיכלה היתה , התשלומים המגיעים ממנה עבור ההסעות

 .לגבות את יתרות החובה בארנונה
 /כל הספקיםלהתחשבנות דומה עם לקבוע נוהלי עבודה  מוצע. ה   

ביצוע כל  לפני, םיתרות חובמולקזז החייבים לעירייה  קבלנים
 .לקבלנים הללו/לספקיםתשלום 

 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה   
אלא מבוצע קיזוז , אינו מקבל תשלום, כל קבלן בעל חוב פסוק לעירייה   

 .לא ניתן לבצע קיזוז, השגה/כשהחוב מצוי בהליכי ערר. חובות

 ניהול חשבונות מערך ההסעות בספרי העירייה 4.8 

חשבון : מנוהלים שני חשבונות בגין ההסעותשל העירייה בספרי החשבונות . א  
הסעות תלמידים וחשבון נוסף להכנסות ממשרד החינוך  בגין  אחד להוצאות

 .בגין הסעות
 החינוך הממלכתיאת , נושא ההסעות מורכב ומכיל בתוכו את החינוך המיוחד. ב  

לנהל יותר קשה  .דתי ואת ההחזרים לתלמידים בגין הסעות-והממלכתי
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. כאשר כולן מרוכזות בחשבון אחד ,ובקרה על עלויות ההסעות בעירייהפיקוח 
מכיל שני סוגי הוא . גם ההכנסות מנוהלות בחשבון אחד בספרי העירייה

, השתתפות משרד החינוך בהסעות החינוך המיוחד ובחינוך הרגיל :הכנסות
 .נוהל בנפרדיכל נושא עדיף ש כאשר לצורך ההתחשבנות

בשנה  31/8-ומסתיימת ב 1/9-שנת הלימודים ב תחילהמ במשרד החינוך. ג  
בספרי . בהתאם לתקופה זונערכים לכן החישובים של משרד החינוך  .העוקבת

 .הוצאות על פי שנה קלנדריתהכנסות וההעירייה לעומת זאת נרשמים ה
החינוך  ינושאל נוגעיםאת הסכומים ה" ללקט"לאור האמור נאלצה הביקורת . ד  

על , הוצאותכרטיסי ההכנסות וגם בכרטיסי הגם ב, ך הרגילהמיוחד והחינו
מנת לאתר את מלוא העלויות בהן השתתפה העירייה ומלוא ההכנסות 

 .ח"ל תשס"שנתקבלו בגין שנה
בין החינוך הרגיל לחינוך , מומלץ לערוך הפרדה ברישומי הנהלת החשבונות. ה  

לצורך בקרה נאותה בין העלויות לתקבולים המתקבלים  גם זאת .המיוחד
לאחר המועד בו  ,שאלה מתקבלים לעיתים קרובותכבמיוחד )ממשרד החינוך 

כמו כן מומלץ לערוך הבחנה ברישומי ההוצאות וההכנסות בגין שנת (. בוצעו
להלן  .ולנהל חשבונות עבור שתי שנות לימוד בכל שנת כספים, הלימודים

 :לפתוח בספרי החשבונות של העירייהלשקול פירוט החשבונות שמומלץ 
 הכנסות   

 .30/8-ל המסתיימת ב"חשבון הכנסות בגין החינוך המיוחד לשנה   - 
 .1/9-ל המתחילה ב"חשבון הכנסות בגין החינוך המיוחד לשנה   - 
 .30/8-ל המסתיימת ב"חשבון הכנסות בגין החינוך הרגיל לשנה   - 
 .1/9-ל המתחילה ב"חשבון הכנסות בגין החינוך הרגיל לשנה   - 

 הוצאות   
 .30/8-ל המסתיימת ב"חשבון הוצאות בגין החינוך המיוחד לשנה   - 
 .1/9-ל המתחילה ב"חשבון הוצאות בגין החינוך המיוחד לשנה   - 
 .30/8-ל המסתיימת ב"חשבון הוצאות בגין החינוך הרגיל לשנה   - 
 .1/9-ל המתחילה ב"בון הוצאות בגין החינוך הרגיל לשנהחש   - 

 

 :30.11.09-בתגובה מ, אגף חשבות במינהל כספים תמנהל  
הצעתכם לפתיחת סעיפי תקציב שונים להכנסות חינוך מיוחד ורגיל ובהתאמה   

טעויות /בלבול/רבולהדבר עלול ליצור ס. אינה מקובלת לשנת תקציב של בתי הספר
על ההכנסות מול הוצאות ומול שנת תקציב צריכה להיעשות  הבקרה. מיותרות

ך כהמשופעת גם , במינהל החינוך ולא באמצעות הנהלת חשבונות כלל עירונית
הדבר . בסעיפים תקציביים ואין כל משמעות מבחינת הנהלת חשבונות להפרדה זו

 . נדרש אך ורק לצורכי בקרה ולכן יש לעשותה במינהל

 של הורי התלמידים במימון הסעותהשתתפות עצמית  4.9 

, העלות ההולכת וגדלה של הסעות התלמידים בחינוך הרגיל בעשור האחרון. א  
ת גבייה עבור השתתפות ומבצע, מרבית הרשויות המקומיותשגרמה לכך 

 .בהסעה לתלמידי החינוך הרגיל ,עצמית
לות מע 60%-היות והעלות הישירה של העירייה מגיעה לעיתים למעלה מ. ב  

החליטו במרבית , בשל מסלולים לא מאושרים ותלמידים לא זכאים, ההסעה
מעלות השתתפותה של  50% ,מהורי התלמידים הרשויות המקומיות לגבות

 .סעה בחינוך הרגילהעירייה בה
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עבור , במספר רשויות מקומיות בחרו להעניק כרטיסייה לתחבורה ציבורית. ג  
מעלות  50%אחרות העדיפו לגבות ברשויות  .מחצית מתקופת הלימודים

בחלק . המוענקת לכל אחד מהתלמידים הזכאים להסעה ,הכרטיסייה
 .מהרשויות הגבייה מבוצעת באמצעות חשבון הארנונה של הורי התלמידים

. בגין השתתפות בעלות ההסעה ,גבייה מהתלמידים לא בוצעהבראשון לציון . ד  
סיוע למשפחות עם "דים לנושא ישנם תקציבים מיוע, במינהל לשילוב חברתי

מהם אפשר וניתן לסייע למשפחות  .(תקציב משרד הרווחה" )ילדים עניים
מבלי , המבוצעות כיום על ידי העירייה, המגלות קשיים בתשלומי ההסעות

כפי , אולם. שתהא לתלמידים אלו זכאות להסעה על פי כללי משרד החינוך
עם המינהל  ,בנושא זה א מתקיים קשרל, הממונה על ההסעות הסבירש

 .לשילוב חברתי
מתלמידים אשר אינם , לבחון נוהל גביית השתתפות עצמית חלקית ץמלומ. ה  

של משרד החינוך ומוסעים במימון בלעדי של  תבחיניםזכאים להסעה על פי ה
מוצע גם לשקול שימוש במונח משפחות נזקקות לסיוע במקום  .העירייה

 .ינוח המוזכר בסעיף ד לעילהמ
 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה  
 50% שלנהוג כברשויות אחרות ולדרו שיש, לדעת המבקרגזבר העירייה מצטרף   

 .אך בפועל מוסעים, מהורים שילדיהם אינם זכאים להסעות, מעלות ההסעות
 

 :10.11.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך  
ילדים העומדים בקריטריונים . כיום נוסעים מאות תלמידים בתחבורה ציבורית  - 

 .ל של משרד החינוך"מנכ רעל פי חוז ,מקבלים החזר הוצאות נסיעה
מרביתם תלמידים אתיופים , תלמידים המוסעים באוטובוסים בנסיעות מיוחדות  - 

 .רובם על פי חוק זכאים להסעה, המפוזרים לבתי הספר הדתיים בעיר
אך מוסעים באוטובוסים לבתי הספר , ישנו מספר קטן של ילדים שאינם זכאים   -

יש צורך , במידה והרשות תרצה לגבות כספים מהילדים האלו .הדתיים בעיר
 .לצורך קבלת מדיניות חדשה, לערוך דיון בדרגים הגבוהים בעירייה

 

 יחסי הגומלין עם המינהל לשילוב חברתי 4.10 

לתלמידי החינוך על העירייה מוטלת החובה לספק שירותי הסעה מתאימים . א  
 .המיוחד

מאמצים מצליחה יחידת ההסעות להתאים רכב ומלווה לתלמיד לאחר . ב  
או עלות שירותי /לעיתים רבות קורה שהמחיר ו, אולם. בחינוך המיוחד

והעירייה נותרת עם משימה , על ידי משרד החינוך יםמאושר םאינ ,ההסעה
 .ללא השתתפות ממשרד החינוך ,משאבים רבים הדורשת, מורכבת

( 'וכו מלווה, מעלוןכ)במתן פתרונות לכל לקות  יומןהמינהל לשילוב חברתי מ. ג  
מתנהל הליך דומה של  זהגם במינהל . ולכל סוג של אוכלוסייה עם מוגבלויות

מהגיל הרך ועד , הסעות לאוכלוסייה מגוונת ובעלת צרכים מיוחדים מתן
ולא על ידי יחידת  ל"הנות זה ניתן על ידי המינהל שיר(. קשישיםלכולל )בכלל 

 . ההסעות במינהל חינוך שמתמחה בנושא
, בתשובה לשאלה בדבר קיום קשר שוטף בין שני המינהלים בנושא ההסעות. ד  

מסעיף סיוע למשפחות עם )לרבות לצורך קבלת תקציבים ממשרד הרווחה 
 .קשר כזה השיב הממונה על ההסעות כי אין כל, (ילדים עניים
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לייעל , על מנת לאגם משאבים, כלל בין שני המינהליםתמומלץ למנות גורם מ. ה  
את הליך ביצוע ההסעות בחינוך המיוחד ולסייע למינהל החינוך בקבלת 

 .שממומנים על ידי משרד הרווחה ,תקציבים נוספים
 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה  
ההסעות בחינוך ימונה גם על הסעות שהממונה על , התקבלה הצעת המבקר  

 .הרווחה

 הסעות בחינוך המיוחדלמלווים  4.11 

ח הופעל מערך המלווים על ידי יחידת ההסעות במינהל "ל תשס"עד שנה. א  
 .הועבר הטיפול בנושא לחברה העירונית, ט"ל תשס"החל משנה. חינוך

על פי  ,המיוחדשתתף בעלות העסקת מלווה לתלמיד בחינוך המשרד החינוך . ב  
 . הלקות שנקבעה

 75%-שתתף משרד החינוך בה, בהתאם למוסכם עם מרכז השלטון המקומי. ג  
 .התשלום הועבר מדי חודש .על פי שכר המינימום ,מעלות העסקת המלווה

, ח"ש 10,164-נקבעה ל ,ח"עלות שכר המלווה לתלמיד לשנת הלימודים תשס. ד  
, (75%)ח בשנה "ש 7,623 ,י משרד החינוך"ע כאשר מתוכה שולם לעירייה

 .ח לחודש לתלמיד"ש 635.27כ "ובסה
כך שעלות שכרו תמומן במלואה ככל , כל מלווה יכול לסייע למספר תלמידים. ה  

ניתן על פי , הזיכוי בגין המלווה. שילווה מספר רב יותר של תלמידים
 .בגין כל אחד מהתלמידיםשנתקבלו , האישורים אישיים

העירייה היתה אמורה לקבל . תלמידים 380-משרד החינוך אישר מלווים ל. ו  
, ח"ש 3,215,701אולם בפועל קיבלה  .ח"ש 2,896,740, לכאורהמהמשרד 

זאת ניתן להשיג באמצעות צמצום מספר . ח ביתר"ש 318,961כלומר 
 .על ידי צירוף של מלווה אחד למספר תלמידים מאושרים, המלווים

להלן . תלמידים 822אשר סייעו בידי , מלווים 140ח עבדו "תשסל "בשנה. ז  
 :כספייםהנתונים ה

 

 שיעור ח"ש סיווג
 100% 4,916,052 עלות בפועל לשנה -שכר המלווים 

 65% 3,215,701 (ר"על פי נתוני מית)השתתפות משרד החינוך 
 35% 1,700,351 חלק העירייה בשכר המלווים

 

במקום , 10%בשכר המלווים בשיעור נוסף של  ,לכאורה ,העירייה השתתפה. ח  
 .ח"ל תשס"ח בשנה"ש 471,338תוספת של  -ות משמעה .25%בשיעור 

המלווים המשולם על ידי מקורה בשכר התוספת של העירייה בעלות המלווים 
היעדר הלימה בין ו, זער שבו משתתף משרד החינוךגבוה משכר המה ,העירייה

לאור האמור בסעיף  .למספר התלמידים להם אושרו מלווים ,מספר המלווים
הרי שחלק העירייה בשכר , ח ביתר"ש 318,961שבו משרד החינוך העביר , ו

 41%המהווה , ח"מיליון ש שניהמלווים גדול יותר מהאמור ועומד על כ
 .כ שכר המלווים בפועל"מסה

על , לשילוב חברתיאפשר לאגם משאבים עם המינהל , מלוויםהגם בנושא . ט  
, להם לא מאושר מלווה על ידי משרד החינוך ,מנת לסייע לאותם תלמידים

העירייה מעדיפה בכל זאת לצרף מלווה משיקולים בטיחותיים כאשר 
מוצע לבחון גם בנושא , בהמשך להמלצת הביקורת בתחומים נוספים .ואחרים

 .זה הסתייעות במלווים מתנדבים בעלי הכישורים הנדרשים
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 חוזי התקשרות עם קבלני הסעות 4.12 

לא נחתמו שחוזים והארכות חוזים היו ש ,נמצא 2002משנת  23בדוח ביקורת . א  
כמו גם , שאינו משתנה, פתיחת שנת הלימודים היא בתאריך קבוע. בזמן

, מן הממצאים התברר שהחוזים והארכות לחוזים. הסעות התלמידים
 רטרואקטיבית נחתמו, שנת הלימודיםחתם לקראת פתיחת ילההיו שאמורים 

, חברות ההסעות .(חודשים אחרי תחילת ההסעות שמונהעד )לאחר הפתיחה 
 ,ןמבלי שיהיה בידיה עד החתימה פעלו, שהועסקו על ידי מינהל החינוך

 .מינהל תקיןבכמתבקש , תקפיםהארכה /חוזה
, גוד לנהליםכי בני ,כתב מנהל אגף תקציבים לממונה על ההסעות 18.5.09-ב. ב  

מבלי שחוזה ההסעות היה חתום  ,הממונה וחשבת המינהל אישרו הזמנות
שלא להעביר ולאשר הזמנות  ,מנהל אגף תקציבים ביקש להקפיד. כנדרש

צרף לכל הזמנה את סכום מסגרת המכרז ואת הביצוע ל ,בטרם נחתם חוזה
ניצול  או/ולהתריע מבעוד מועד על סיום מועד החוזה ו ,המצטבר לכל מסגרת
 ".לא יאושרו ,הזמנות שיגיעו שלא בהתאם לנהלים. "המסגרת התקציבית

 ,במסגרת בדיקת מערכת החוזים של הממונה על חוזים והתקשרויות בגזברות. ג  
חוזים  15נמצאו  ,5/2009-2008 תקופהב .עלו הממצאים הבאים בנושא הסעות

         החלו  ,למידיםכל החוזים עבור הסעות ת .ח"מיליון ש 14בהיקף כספי של 
בהתאם לתאריך תחילה וסיום , של השנה העוקבת 30/6-והסתיימו ב 1/9-ב

החוזים נחתמו במועד מאוחר יותר מתאריך , אולם. של שנת הלימודים
מבלי  ,המשמעות היא שהתחילו בעבודה עם קבלני ההסעות. תחילת תוקפם

 :להלן דוגמאות. שיהיה חוזה תקף כנדרש
 

תאריך תחילת  מהות החוזה מספר חוזה
 החוזה

תאריך החתימה 
 על החוזה

הפרש 
 בימים

 20 14.02.08 25.01.08 ביצוע הסעות מזדמנות 6013/02
 69 09.11.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6146/02
 71 11.11.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6148/02
 31 02.10.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6132/02
שירותי מלווים להסעות  6682/00

 ושיקום ונכויות
01.06.08 28.12.08 210 

 31 02.10.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6039/02
 31 02.10.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6147/02
 112 22.12.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6149/02
 87 27.11.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6144/02
 87 27.11.08 01.09.08 תלמידיםהסעות  6151/02
 31 02.10.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6150/02
 87 27.11.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6152/02
 112 22.12.08 01.09.08 הסעות תלמידים 6139/02

 

או להארכתם /לחוזים וולהיערך למכרזים  ,הביקורת חוזרת על המלצתה. ה  
 .ולפני סיום תוקפם ,במועד

 

 :28.6.09-בתגובה מ, גזבר העירייה  
 .יש שיפור ניכר בעמידה בלוח זמנים הוצאת המכרזים  

 הסעות תלמידים בחינוך המיוחד והרגיל  -23/09מכרז מספר  4.13 

  -23/09נדון מכרז מספר , 8.7.09-בתוספת לסדר היום של ישיבת המועצה מ. א  
הוסבר שהעירייה פרסמה מכרז . הסעות תלמידים בחינוך המיוחד והרגיל

כנדרש לצורך פתיחה תקינה של , להסעות תלמידים בחינוך המיוחד והרגיל
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היה ברור כי לא התקבלו  .אז סוכםאך לא  ,המכרז נפתח. שנת הלימודים
הראל ומעלה , סיני, במכרז למסלולים לבית ספר ישורון ,צעות כשרותה

התבקשה המועצה לאשר ניהול משא , בנסיבות ונוכח דחיפות העניין. שמעוני
לצורך פתיחה תקינה של שנת  ,ומתן עם קבלני הסעות ביחס למסלולים אלה

ביחס , כמו כן התבקשה המועצה לאשר ניהול משא ומתן. הלימודים
 .לא תמצאנה הצעות כשרות לאחר סיכום המכרז ןנוספים שלגביה למסלולים

להכין מראש רשימה של מסיעים פוטנציאליים , מומלץ ללמוד מלקחי המקרה. ב  
ביצוע השירות לבעלי המלצות כנדרש , דרישות העירייה מלוא העונים על

ולהפעיל את הליכי הבחירה זמן מתאים לפני מועד הצורך בתחילת מתן 
כך ניתן יהיה למנוע הישנות הליכי אישור דחוף כפי שהיה במכרז  ,השירות

 .ל"הנ
הוצגו חברות , 9.7.09-ר ועדת מכרזים מ"במכתב הממונה על ההסעות ליו. ג  

שאפשר להכריז  ,ל את המחירים הזולים ביותר"ההסעות שהציעו במכרז הנ
כי יש מציעים נוספים באותו , בסוף המכתב ציין הממונה. םכזוכיעליהן 

, אך משיקולים מקצועיים ומניסיון של הקבלנים בקווים הנדרשים, הסכום
היה  רצוי. על פי המפורט במכתבו ,קש לאשר את הקווים לקבלניםמבהוא 

ת מחיר וכן את אותם השיקולים ולפרט את הקבלנים הנוספים שהגישו הצע
 .שלא לאפשר להם לעלות לוועדת מכרזים ,יאו להחלטההמקצועיים שהב

אושר פה אחד לנהל משא ומתן עם , 12.8.09-מ 20/09בישיבת מועצה מספר . ד  
 . 23/09קבלני הסעות במכרז 

 עמידת המסיעים בנדרש מהם בתחומי הבטיחות 4.14 

שבבדיקות אקראיות מטעם משרד התחבורה על כשירות  ,פורסם 18.7.08-ב. א  
אותרו בעיר אוטובוסים המסיעים ילדים  ,רכבים להסעות לקייטנות

 ,הורדו מהכביש שישה אוטובוסים .בניגוד לתקנות התעבורה, לקייטנות
 .דוחות תנועה בגין עברות שונות 35שבהם נמצאו ליקויי בטיחות ונרשמו 

רשויות  11-ב גם בתחום ההסעות מביקורתו 1-2008בדוח מבקר המדינה . ב  
לרבות בטיחותיים , הוצגו ממצאים על ליקויים רבים, מקומיות ברחבי הארץ

בניהול , ממצאי ביקורת זו הצביעו על ליקויים וכשלים בארגון. ומנהליים
רדי שמובפיקוח של  ,שנבדקו ות ברשויות המקומיותובביצוע של ההסע

כי התלמידים מוסעים בלתי חגורים תוך סיכון  ,אבין היתר נמצ. הממשלה
חלק מהקבלנים העסיקו , נבחרו מסיעי תלמידים שלא על פי מכרז, חייהם

נפלו פגמים בחשבונות שהגישו קבלני ההסעות  ,קבלני משנה בניגוד להוראות
 .רכבים התגלו כלא תקינים ועוד, לתשלום

לרבות , נדרש מהם לצורך זהומלץ לוודא כי כל המסיעים עומדים במלוא הה. ג  
בתחומי הבטיחות וכי קיימת הקפדה על שמירת כללי הבטיחות בהסעות ועל 

מומלץ גם ללמוד מלקחי הממצאים בנושא ברשויות האחרות  .ידי המוסעים
 .נויולמנוע הישנות החריגים בתחומ

הפלילית והאזרחית , בנושא האחריות המשפטית 21.6.09-ביום עיון שנערך ב. ד  
המרצה והדגיש חזר , ל הדרג הניהולי בעירייה בסוגיות הבטיחות בעבודהש

העדכון והפיקוח בנושא , את חובת הדיווח, את אחריות כל מנהל בתחום זה
בנוסף לאחריות העובד למלא את כל הנדרש ממנו , של כל הדרגים הניהוליים

 .לצורך זה
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, בתחומי הבטיחותכן חזר והבהיר את החובה לקיים את כל הנדרש כחוק . ה  
נקיטת כל  העשוי, אם וכאשר הם קורים למרות זאת. למניעת נזקים מראש

 .להקל על הנתבע שפעל כך ,האמצעים כחוק

 תלונות על רכב ההסעה של תלמידים בחינוך המיוחד 4.15 

הסיעה ילדים מהחינוך המיוחד  ,'פורסם שחברת ההסעות ר 2009באפריל . א  
עד , ימים שלושהבמשך , ר בו ריח צחנה חריףרברכב הסעה שש ,לבית הספר

 .ודרש מחברת ההסעות רכב חלופי אתשאחד ההורים גילה ז
מפרוטוקול הישיבה . ל העירייה"נערך תחקיר לאירוע בראשות מנכ 20.4.09-ב. ב  

הריח התגלה . כי הרכב עמד בתקנים הנדרשים ונסע ללא כל בעיה ,עלה
חברת ההסעות ביצעה גם . ים הורדו בתחנה השישיתבתחנה הרביעית והילד

 .תחקיר
תבחינים ין כועד ההורים י, בישיבה הוחלט שבתוך חודש תיערך בדיקה בנושא. ג  

מנהל יחידת ההסעות יוציא מכתב  .שיופצו להורים ,לשאלוני משובומדדים 
למנהלי חברת ההסעות על ו ,למנהלי בתי הספר לחינוך מיוחד על קיום המשוב

 .אלוני המשובש
 .לא התקבלו ממצאי הבדיקה והשאלונים ,2009 יוניבעד לסיום הביקורת . ד  

 א מערך ההסעותתלונות בנוש 4.16 

השיב הממונה , 2008-2007בשנים  ,בנושא שהגיעו תלונות עללשאלת המבקר . א  
כי התלונות שנשלחו עסקו בעיקר באיחורים באיסוף הילדים  ,על ההסעות

תאונות , שנבעו מתנאי מזג אוויר, ולעיתים בהסעות חזרה בצהריים ,בבוקר
שאינן  ,נסיבות אחרות בגין רכבים שהתקלקלו בזמן הנסיעה וכן, דרכים

 .תלויות ביחידת ההסעות
פיצוי , פרק הפרות ופיצוייםנקבע ב, בחוזים שנחתמו עם קבלני ההסעות. ב  

לפקח ולאתר חריגים יש . כדוגמת איחורים, לכל נושא הפרהמוסכם 
 .יש להקפיד להפעיל סעיף זה, במקרים של הפרות חוזרותו מהמוסכם

 

 :25.6.09-במכתב לממונה על יחידת הסעות מ, גזבר העירייה   
כי בכל מקום בו הקבלן לא עומד בתנאי , אבקש להביא לתשומת לבך   

 .יש לקנוס אותו, הדרישות בחוזה
 

על , 377130תלונה מספר  מהפורס ,2008לשנת של נציב התלונות  35בדוח . ג  
בעניין תלמיד שלמד בישיבה תיכונית באזור הצפון והיה , עיריית כרמיאל

, חרף המגבלות הקשות שמהן סבל התלמיד, לטענתו. זכאי לחינוך מיוחד
עיריית כרמיאל ומשרד החינוך לא סיפקו לו שירותי הסעה בהתאם לשעות 

 .ולימודי
, 1994-ד"התשנ, יחותית לילדים ולפעולות עם מוגבלותבחוק הסעה בט. ד  

כללים )תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים )ובתקנות שהותקנו לפיו 
כי אדם בן שלוש עד , נקבע( 1995-ה"התשנ, (ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי

 ,הנפשי או ההתנהגותי, השכלי, עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכושרו הגופני
ממקום מגוריו זכאי להסעה , וע בכוחות עצמו ונזקק להסעהאינו מסוגל לנס

לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה , למוסד החינוך שאליו שובץ כדין וממנו
לדאוג להסעתו בהתאם , על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הוא גר. שלו

 . לשעות הלימודים במוסד החינוך
אף שהוא נמצא . שיבוץ אחרהבירור העלה כי העירייה לא קבעה לתלמיד . ה  

, דתי באזור-לא היתה במוסדות החינוך הממלכתי, זכאי לכיתת חינוך מיוחד
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. כיתת חינוך מיוחד שהולמת את צרכיו ואת סוג הלקות שממנו הוא סובל
אולם השתלב , התלמיד עבר מסגרות לימודיות רבות וחווה קשיים רבים

העירייה לא . אין ערוךהספר ומצבו השתפר ל בהצלחה בכיתה רגילה בבית
המסגרת הטובה ביותר  יהה ,התלמידלמד חלקה על כך שבית הספר שבו 

 .בנסיבות הקיימות ,עבורו
ובשים לב להוראות חוק , לאחר שנציב תלונות הציבור בחן את ממצאי הבירור. ו  

כי  ,הוא הגיע לכלל מסקנה, ולמכלול נסיבותיו של המקרה יתהסעה בטיחות
בהתאם , ק לתלמיד שירותי הסעה אל בית הספר וממנועל העירייה לספ

 .ת הנציבעהעירייה מילאה אחר הצ. לשעות לימודיו בפועל
ללא צורך , ל ולהלן ולפתור מקרים כאלה"מומלץ ללמוד מלקחי המקרה הנ. ז  

 .במעורבות גורמי חוץ
על עיכוב בסידור הסעה לגן לילדה כבדת שמיעה  382779בתלונה מספר . ח  

ללמוד בגן היתה כי הבת יכולה , טען מנהל מינהל החינוך בעירייה, ותנתיבמ
 השרחוק, וכי אין צורך להסיעה עד לאשדוד, חילוני ללקויי שמיעה בבאר שבע

אפשרות אחרת היא שהבת תלמד בגן חרדי לחינוך . מ"ק 35-מנתיבות ביותר מ
 .מיוחד בנתיבות ותקבל סיוע מקלינאית תקשורת

הטעימה לפני מנהל מינהל החינוך כי מאחר שהמתלוננים הם  נציבות התלונות   
, בית ספר חילוני אינו יכול להיחשב למוסד חינוכי מתאים עבור בתם, חרדים

בעקבות פניית  .אינו מתאים לצרכיה ,וכי הגן החרדי בנתיבות שהוצע לבת
את בקשת , אף כי באיחור רב, הנציבות העביר אגף החינוך בעירייה

, יצוין. 2008והבקשה אושרה בתחילת אוקטובר , וועדת ההסעותהמתלוננים ל
גם . כי כל אותה העת שהתה הבת בבית ולא למדה בשום מסגרת חינוכית

לא דאגה העירייה להסיע את הבת  ,לאחר שהתקבל האישור מוועדת ההסעות
אינו  ,בטענה שהאישור התקציבי של ועדת ההסעות, לבית הספר באשדוד
הסעה וכי עליה לפנות שוב לוועדה כדי לקבל אישור מכסה את עלויות ה

ניאותה העירייה להסיע , רק בעקבות דרישתה התקיפה של הנציבות .מעודכן
בד בבד פנתה . אף בטרם התקבל האישור התקציבי המעודכן ,את הבת

כדי שתזרז את הטיפול בבקשה לאישור תקציבי  ,הנציבות לוועדת ההסעות
 .עניין התלונה על תיקונו  בא ובכך, הבקשההוועדה אישרה את . מעודכן

 הצעות לשיפור מערך ההסעות 4.17 

, פירט הממונה על ההסעות את הצעתו לשיפור מערך ההיסעים, לבקשת הביקורת  
 :בטיחותו וטיב השירות

גידול במספר בהתאמה ל, ליחידת ההסעות מתאים תוספת כוח אדם. א  
 .התלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד

שלעיתים לא תואם , בוועדת המכרזים נבחר הזוכה על פי המחיר הנמוך ביותר. ב  
רמת שירות גבוהה , כדוגמת ניסיון בהסעת ילדים, את התבחינים הנדרשים

כדוגמת , בהתחשב באיכות השירות ולא רק במחירגם לבחור זוכה  שי. 'וכו
 .הגבוה רמת איכות ןחברות שלה

הסעות מבנפרד מהחינוך הרגיל ו ,יוחדלבנות מערך הסעות לחינוך המ. ג  
 .מזדמנות

 .ציבורהכספי ב כך לחסוךו ל"הנ הסעותבילדי הרווחה הסעת לשלב את . ד  
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 קווי הלילה של אגף הנוער 4.18 

קו  ,אוגוסט יפעיל אגף הנוער בעירייה-כי במהלך יולי ,פורסם 2009בסוף יוני . א  
ההסעות הלוך הן ללא . העירלבני הנוער מכל רחבי לחוף הים הסעות לילי 

 .23:00-ו 22:00, 21:00-שעות האיסוף נקבעו ל. תשלום ובליווי איש ביטחון
ביולי יוכלו לנסוע בני הנוער  1-כך שהחל מ, גם משרד התחבורה יזם קווי לילה. ב  

באוטובוסים שיופעלו עד השעות  ,למקומות הבילוי וחזרה לביתם ,בתשלום
 ותהנובע, כחלק מהמאבק בתאונות הדרכיםזאת . הקטנות של הלילה

 .מעייפות ושתיית אלכוהול
האם העירייה מפקחת  ,פנה המבקר למנהל אגף הנוער בשאלה 30.6.09-ב. ג  

לרבות בנושאי בטיחות והאם , האחרים ם גם כל הנדרש מהסעיהישמקוי
מנהל האגף השיב כי . העירייה לא עלולה להיות נתבעת במקרי תאונות

שכן כל , 22:00-ו 21:00השאלות רלוונטיות רק לגבי נסיעות הלוך בשעות 
לגבי . כחלק ממיזם ארצי של משרד התחבורה, היתר הם קווי השירות של אגד

וססים על הסכמי התקשרות שיש הם מב, הקווים שבאחריות העירייה
כך לגבי התעריף שהרשות משלמת להם וכך לגבי . לעירייה עם חברת הסעות

בקווים אלה תדרוש העירייה . המופקדים בעירייה, הביטוחים של החברה
, מהנהג הקפדה יתרה לגבי כללי בטיחות מקובלים ומתחייבים על פי חוק

 .חגורות בטיחות לרבות
 30בסך  ,שרה תוספת תקציבית לנושאוא 15.6.09-מ 14/09בישיבת מועצה . ד  

 .ח"אלף ש

 ובקרת מטה המינהל על התפקוד בתחום זה בתחומי אחריות 4.19 

מצדיקים קיום בקרת מטה  ,ממצאי הדוח והיקף ההתנהלות בתחום זה. א  
, על התקצוב)כדוגמת כספים , במינהל וגם בקרת על ממינהלים אחרים

בטיחות בתעבורה , אגף הרכב)אמרכלות  ,('וחים וכוביט, הוצאות, הכנסות
 .ואולי אף מצד גורמי הבטיחות בעבודה( 'וכו

המלצתנו בנושא נוגעת גם להערתה של אמרכלית מינהל החינוך לטיוטת הדוח . ב  
 ".אני לא עוסקת בהסעות ולכן גם לא אוכל להתייחס אליו: "18.8.09-מ

את כל המוטל עליהם  ,בנוהל האמרכליםהביקורת חוזרת על המלצתה לכלול . ג  
 .פרטניתו כללית

 על חשיבות תיקון הליקויים בקדימות הראויה 4.20 

בשבתו כבית משפט לעניינים , 22.10.09-דן ב, בית המשפט המחוזי בירושלים. א  
(. 'עיריית ירושלים ואח' נ' ציון לוי ואח) 977/09( ם-י) בתיק בשא ,מנהליים

שיורה לעירייה לחדש את , הוא דחה את בקשת התובעים למתן צו ביניים
 .ההסעות לתלמידים המתגוררים בשכונות מסוימות בעיר

, (רישום)ד שהן תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי "השופט ציין בפסה. ב  
מטילים את חובת הסדרתם של , ל משרד החינוך"והן חוזר מנכ, 1959-ט"תשי

על רשות החינוך המקומית ולא על , (הרגילים)פתרונות תחבורה לבתי הספר 
, שניהם גם מאפשרים לרשות החינוך המקומית למלא חובה זו. משרד החינוך

, משכך. בין באמצעות תחבורה ציבורית ובין באמצעות תחבורה מאורגנת
לא מצא מקום ליתן צו ביניים , קודמת בנושאובהמשך לנימוקי ההחלטה ה

הוא דרש שהמשיבות יגישו כתבי תשובה לעתירה עד . 2נגד המשיבה 
אלא אם כן יבחרו להסתפק בתגובותיהן לבקשה לצו ביניים , 27.10.09
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תצטייד לקראת הדיון בנתונים  2כ משיבה "ב. "ולראות בהן כתבי תשובה
 ".חמש הערים הגדולות בישראל לגבי המצב השורר בסוגיה הנדונה ביתר

, שעירנו היא אחת מהן, האמור לעיל מורה שהנהוג בנושא בערים הגדולות. ג  
על פי , גם מטעם זה חשוב שיהא כחוק. עשוי להיות שקוף גם מחוצה להן

 .ל וללא חריגים"החוזר הנ/התקנות
 

 המלצות.  5

מדוחות ביקורת , יושמושעדיין לא ליישם בקדימות הראויה המלצות קודמות  5.1 
שהוזכרו לעיל וללמוד מלקחי פסקי דין בתחומים אלה ומביקורות שנעשו ברשויות 

 .(4.20, 4.16, 4.15, 4.2, 4.1סעיפים ) אחרות
 

על פי תכנית עבודה שנתית ולוודא  ,קבלני ההסעותביקורות פתע על תפקוד  רוךלע 5.2 
כוח האדם גם לבחון את הצורך בהתאמת מצבת ומלץ מ .ותיקון ליקויים שנמצא

 .(4.3, 4.2סעיפים ) ביחידה
  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
שמבצע , נוסף עובד 1.9.09-החל מ. בר מספר שנים ומיושם בשטחכהנושא מבוצע   

 .  ביקורות פתע על פי תכנית עבודה שנתית
 

את סוגיית תשלום הפיצוי לקבלנים בגין התייקרויות ליועצת המשפטית להפנות  5.3 
האם קבלנים שחתמו על חוזים , ולקבל החלטה רשותית בהתאם לחוות דעתה

 .(4.5.3 ףסעי) 31.12.07-1.1.06זכאים למלוא הפיצוי עבור התקופה  ,1.1.06לאחר 
  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
עד אוקטובר  2005תוספת התייקרות החל מיולי פי הוראת משרד החינוך לגבי על   

העירייה . אינו זכאי להתייקרות זו 2007מי שיצא למכרז לאחר אוקטובר , 2007
כמו כן העברנו . ולכן קיבלנו את תוספת היוקר ממשרד החינוך 4/06-יצאה למכרז ב

נשלח חומר . את תשלום תוספת היוקר לקבלנים על פי משרד החינוך ומשרד האוצר
 .  ד חיצוני של העירייה"ושא למשרד עובנ

 

ההתחשבנות מול משרד על על תקציב ההסעות ו לפיקוח במינהל אחראיקבוע ל 5.4 
, יבדוק באופן שוטף את התקבולים המגיעים לעירייה מהמשרד הוא. החינוך

, 4.5סעיפים ) במסגרת ההנחיות והכללים הנוגעים בדבר, במגמה להביאם למירב
4.6 ,4.11). 

  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
נשמח . לשביעות רצון הרשות ,נושא זה מטופל ומבוצע על ידי יחידת ההסעות  

 .במידה וימנו אחראי להעביר לו את כל הנושא
 

ושלא משלמים לקבלני  בתחומים אלה אין כפל תשלומיםש ,וודאת חשבת המינהל 5.5 
גם תשלום פיצוי בגין  ,ההסעות שקיבלו בעבר תוספת תשלום בגין העלאת מחירים

יש לקזז את היתר , אם שולמו .התייקרויות שאושרו על ידי משרד החינוך
 .(4.7סעיף ) מהתשלומים הבאים שיגיעו להם

  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
נמצא שהנושא מטופל כראוי על ידי  ,מבקר העירייהבביקורת שבוצעה על ידי   

 . יחידת החשבות מבקרת את יחידת ההסעות. יחידת ההסעות
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, לרבות אמצעי בטיחות שיש לנקוט, לעגן בנוהל את הטיפול בהסעות תלמידים 5.6 
והחתמת בתי  חלוקת כרטיסיות, החזר הוצאות נסיעה, התקשרויות עם קבלנים

הטיפול , קבלת הכספים ממשרד החינוך, החזר כרטיסיות ישנות, קבלתם להספר ע
תבחינים , א אושרו על ידי משרד החינוךתלמידים הזכאים להסעות על אף שלב

סעיפים ) 'העסקת מתנדבים וכו, העסקת מלווים והיקפה, ים לזכאים להסעהעירוני
4.6.3 ,4.6.4 ,4.11 ,4.14 ,4.19). 

  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
נשלחו מכתבים למנהלי בתי . היתה פגישה בנושא זה ויושמו הנחיות אלו 14.9.09-ב  

 .  הספר לגבי הכרטיסיות
 

באמצעות תכנה ייחודית  ,לשקול לנהל את בקרת החשבונות של קבלני ההסעות 5.7 
 .(4.7.2, 4.7.1סעיפים ) לנושא זה

  

 :12.1.10-מבתגובה , ממונה על ההסעות  
 .  יחידת ההסעות בשיתוף אגף החשבות תבדוק תכניות מתאימות  

 

לביצוע שינויים במסלולים לפני תחילת שנת הלימודים ולא ככל האפשר להיערך  5.8 
   .(4.7.3סעיף ) תחילתהלאחר עד להשהות את ביצוע השינויים 

  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
. 20/8המסלולים הידועים נבנים ונמסרים לקבלנים עד  בתחילת אוגוסט כל  

  

ם זכותיתרת מ םלקזז, תושבי העיר ספקי שירות/ צעו תשלומים לקבלניםוביבטרם  5.9 
 .(4.7.4סעיף ) חובות אחרים לעירייהבגין ארנונה וב חובותיהם בגין

 

, חינוך המיוחדהלבין בין החינוך הרגיל , לבצע הפרדה ברישומי הנהלת החשבונות 5.10 
          בין שנות הלימודים שמסתיימות ,בחנה ברישומי ההוצאות וההכנסותהתוך 

 .(4.8סעיף ) 1/9-ב ותושמתחיל 30/8-ב
 

על מנת לאגם , מינהל חינוך ושילוב חברתיל ,בנושאמנות גורם מתכלל שקול לל 5.11 
לרבות , הליך ביצוע ההסעות בחינוך המיוחדהפיקוח ואת  ולטייב ליעל ,משאבים

 .(4.10סעיף ) קבלת תקציבים נוספים שממומנים על ידי משרד הרווחהל
  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
 .  מול גורמי העירייהנושא זה בדיונים ובבדיקה מספר חודשים   

 

 :13.7.09-בתגובה מ, ראש המינהל לשילוב חברתי  
תחת אחראי  ,המינהל לשילוב חברתי יזם איחוד נושא ההסעים של המינהל. א  

 . ההעברה של ההפעלה מתבצעת באופן הדרגתי. עירוני מתכלל

 ,בין היתר יועברו גם הכספים המתקבלים לנושא מטעם משרד הרווחה. ב  
 .לאחראי העירוני על ההסעים

  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
נקיים דיון . צורך לפצל את התקציבים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחדלדעתי יש   

 .בנושא מול הגזברות
 

ל לבחון את נושא ההשתתפות העצמית של הורי התלמידים שאינם זכאים להסעה ע 5.12 
לת מתנדבים מתאימים כמלווי הסעות והפע, של משרד החינוךתבחינים פי ה

סעיף ) על קיום כל הנדרש מספקי השירות כדין ועל פי ההסכמים עימם ,וכמפקחים
4.9). 

  

  



 
 מערכת החינוך  /  30דוח שנתי 

 

535 
 

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
עובדים שמקבלים את  170-יש כ. לא נמצאו אנשים שיעשו עבודה זו כמתנדבים  

 .שכרם מהחברה העירונית
 

ולהימנע ממצבים של , תוקפםאו להארכתם במועד ולפני סיום /להיערך למכרזים ו 5.13 
 .(4.12סעיף ) עבודה עם קבלנים ללא חוזים תקפים

  

 :12.1.10-בתגובה מ, ממונה על ההסעות  
כדי , יחידת ההסעות עושה את כל המאמצים וההיערכות לפני תחילת הלימודים  

 .  שהקבלנים לא יעבדו ללא חוזים
 

גם מבחינת , ההסעות המוצגות לעיללבחון את ההצעות לשיפור של הממונה על  5.14 
 .(4.17סעיף ) עלות תועלת והגברת הפיקוח בנושא

 

 על טיבו ועל הצעותיהם לשיפורו, לשקול קיום משאל תקופתי בין הזכאים לשירות 5.15 
 .(4.15סעיף )

 

   

 

 פעולות שננקטוה

ולהורות למנהלי לפעול על פי הנוהל שנקבע , כתב הגזבר לממונה על ההסעות 18.8.09-ב. 1
 .בתי הספר לפעול על פיו

כי ערך פגישת עבודה עם הממונה על  ,עדכן קצין בטיחות בתעבורה החדש 19.8.09-ב. 2
 .1.9.09-ההסעות וסוכם שהביקורות יחלו ב

הנחיות הנדרשות מבית , כתב הממונה על ההסעות לשלושה מנהלי בתי ספר 14.9.09-ב. 3
קבלת כרטיסיות תהיה מותנית בהעברת . תלמידיםעל מנת לקבל כרטיסיות ל, הספר

 .החומר בצורה מסודרת
כי הדוח עוסק בנושאים ואנשים שאינם קשורים לאגף , כתב מנהל יחידת הרכב 17.12.09-ב. 4

 .הרכב ולכן לא התקבלה תגובתו


