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  הסעות תלמידים למוסדות חינוך

  

  מבוא 1

  

 שנכנס לתוקף בתחילת 2004ביוני  1 – מ ,)א(10/ל משרד החינוך תשסד"חוזר מנכב 1.1

 .הסעת התלמידים במערכת החינוךלנקבעו כללים והוראות , ה"ל תשס"שנה

 

 ; על פי החוזר 1.2

מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור הסעת התלמידים  1.2.1

  . או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם, יהם אין בית ספרמגור

ההסעה לגני חובה ולבתי  משרד החינוך משתתף בהוצאות -יל בחינוך הרג 1.2.2

 .ועד בכלל' מכתה א עד י, ספר

 לבתי ספר 21 – 3בהוצאות הסעה לגילאי  משתתף המשרד -  בחינוך המיוחד 1.2.3

על פי החלטת , לדיםולגני י" מוכרים שאינם רשמיים"לבתי ספר , רשמיים

 .ועדת שיבוץ

 1994 –ד "התשנ, חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות 1.2.4

 .מחייב את הרשות המקומית להסיע ילד נכה למוסד החינוכי שהוא לומד בו

 

 נקבע המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות ההסעה ,לחוזר.  ב–ו . א 1.4בסעיף  1.3

 :כדלקמן

 

  המצדיק   ית הספר הקרוב ביותר לבהמרחק המזערי בין מקום המגורים . א"                      

  : השתתפות בהוצאות ההסעה הוא                             

  .מ" ק2- מ): ועד בכלל(' ה דלתלמידים מגן חובה ועד כת -

 .מ" ק3- מ: ומעלה' לתלמידים מכתה ה -

  

הסובלים , 21 גיל  ועד3החל מכיתות הגן של גילאי , תלמידי החינוך המיוחד  .ב

ללא קשר , זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת, מהמוגבלויות המפורטות להלן

  :להגבלת מרחק

  ;עמוק וסיעודי/תלמידים עם פיגור קשה -

 ;משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות -

  ".,,,,,,,,,, P.D.D / אוטיסטים -

 . נוספות מוגבלויות6בחוזר פורטו  -

    



   

חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות : "כדלקמן לחוזר נקבע.  א1.7בסעיף  1.4

נו נוטל משרד החינוך אי, בכל מקרה. המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה

 ".אלא משתתף במימונן בלבד, חלק בארגון ההסעות

 

 :שיעורי ההשתתפות של משרד החינוך כדלקמן  לחוזר נקבעו1.8בסעיף  1.5

  

 ): רשויות חינוך מקומיות(מים " ורחרשויות מקומיות"נקבע  .  ג1.8בסעיף  1.5.1

  .בקטגוריה זו עיריית נתניה".  של העלות המאושרת על ידי המשרד50%

     

להסעת תלמידים   חברות11 באמצעות , קווי הסעה ביום200 -העירייה מפעילה כ 1.6

  .להסעה על פי חוזר משרד החינוך וכן משתתפת במתן כרטיסיות לתלמידים זכאיםה

  

ל "על פי נתוני שנה(₪  מליון 15 -  כ–ית לפעילות ההסעות סך ההוצאה השנת 1.7

 .)ו"תשס

  

 היסעים באגף ור להסעות נעשה על ידי מנהלת מחלקתהריכוז והטיפול בכל הקש 1.8

הנוכחית  ת המחלקה מנהל.של עובדת נוספת בסיוע הלוגיסטיקה שבמינהל החינוך

 נהלת הקודמת קודם לכן ניהלה זאת המ.חודשים ספוריםזה , תפקידהממלאת את 

 . זהמשרדשהייתה העובדת היחידה ב

  

ת הביקורת ורמט  2

 תמקדותה תוך ,ת למוסדות החינוךאת סדרי הטיפול של ההסעומטרות היו לבחון ה 2.1

, תמחור החוזה, שונות בין החוזיםה, אופן בחירת החברות: בנושאים הבאים

י "הסעות עטיחות בהביטחון והביישום הנחיות , ההוצאות וההכנסות עבור ההסעות

תקינות בדיקת  ,בקרת העירייה על הוצאת הכספים, בעלי התפקידים והנהגים

מעקב ובקרה על , דיווחים למשרד חינוך,  של החברותרכבי ההסעהובטיחות 

המיוחדים היסעים של החינוך המיוחד לרבות ליווי ההסעות ובדיקת רכבי ההסעה ה

 .והנהגים

 

    .חוזהבשונים  המוכתבים   תנאים יישומם של לבחון ,מטרה נוספת הייתה  2.2

    



 

  מתודולוגיה  3

  

ות  הוראנבדק אופן יישום ,התנהלות מערך ההסעותבמסגרת בחינת סדרי הטיפול ו 3.1

  .I.S.0 תנאי החוזים וההוראות שבנהלי האיכות, משרד החינוך

 

 חינוךרלוונטיים במינהל במסמכים שלעיל וכן במסמכים עיינה הביקורת , לשם כך 3.2

וכן , במחלקת הרכב, וחברה חינוךבמינהל  ערכה שיחות עם בעלי תפקידיםכן  ווחברה

  . עם נציג החברה למשק וכלכלה

  

 .2007 מאי – 2006ין החודשים נובמבר הביקורת נערכה ב 3.3

  

  על הסעות תלמידים בחינוך הרגילממצאים  4

  

 ההסעהאופן בחירת חברות  4.1

 חברות 11אמצעות ב,  קווי הסעה בכל יום200 – ההסעות מופעלים כ לביצוע 4.1.1

 :הסעה כדלקמן

 

עם ישירים בחוזים ) המטייל, תמם, בלדר, אביבי, ערבה(חברות  5 4.1.1.1

 חברות לאחר משא ומתן 4 –ו ) ערבה(פומבי מהן אחת במכרז , העירייה

 .כיוון שהצעותיהן היו גבוהות מהאומדן, באישור מועצת העירייה

 

בחוזים )  שירן ושאשא,מחלב, רון ירון, יהב, ארגון נהגי נתניה(חברות  6 4.1.1.2

  .על פי מכרזי מסגרת של החברה למשק ולכלכלה

  

  חברות שנבחרו במכרזי העירייה 4.1.2

    

 .חברות 6 לביצוע הסעות בעיר נגשו 28/05' למכרז מס 4.1.2.1

  

 נאמר 9.8.05 שנערכה בתאריך 33' בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים מס 4.1.2.2

הרבה מההצעות האומדן נמוך ב: "ר הועדה וכך צוין בפרוטוקול"י יו"ע

לצערנו אין לנו אפשרות לפי כללי הועדה לאשר את  ,,,, שהוגשו

 48' בהחלטה מס". ההצעות שהן גבוהות בעשרות אחוזים מן האומדן

 ואילו מ"ערבה רגב בעחברת של הועדה נקבע למסור חלק מן ההסעות ל

דת המכרזים בפרוטוקול של אותה י וע"עהוחלט  שאר החברותלגבי 

ההדגשה  ("להמליץ בפני ראש העירייה על הצעה כלשהיאשלא "ישיבה 

    



 האם ובכמה הייתה - ברור מן פרוטוקוללא   כי,יצוין. ) במקורלעיל אינה

 .גבוהה מן האומדן ומהי הסיבה לבחירתה מ" חברת ערבה רגב בעהצעת

  

 ראש מטה במינהל החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה 

ועדת  .כלל על ידי הגזברותהאומדנים נקבעים בדרך : "כדלקמן

    ."המכרזים אינה מתנהלת על ידי מינהל החינוך

 

הועברה בקשה למועצת העירייה לקבלת אישורה , לאור גובה ההצעות 4.1.2.3

". או עובדי הוראה/ שירותי הסעת תלמידים ו28/05מ למכרז "לנהל מו"

 אשרה המועצה 4.9.05 של מועצת העירייה מיום 32' בישיבה מס

 שירותי הסעת תלמידים 28/05למכרז מ "לנהל מו" 335' בהחלטה מס

 ."או עובדי הוראה/ו

 

)  ללא תאריך– 3מספרו  (ס מהלשכה המשפטית.ד ר"במכתבה של עו 4.1.2.4

  ; שפורטו במכתבההעובדותתמצית להלן . מ"פורט הליך המו

ובו , מונה צוות משא ומתן, המועצה לנהל משא ומתןבעקבות החלטת  -

 .ס.ד ר"ועו.  מ.מר ר, נציג הגזברות,  המכרזיםר ועדת"יו. מר י: חברים

וכן  אל חברות שהגישו הצעותיהן למכרז  פנתה, מדור ההסעות דאזתמנהל -

 .לחברות נוספות

 התקיימה ישיבת צוות המשא ומתן ובסיכומה הוחלט למסור 29.9.05ביום  -

 מהם ניתן ,את קווי ההסעה לחברות שהגישו את המחירים הנמוכים ביותר

 הפחתה ניכרת מן המחירים שהוצעו כי הייתה, )ס.ד ר"עו דבריל(לראות 

 .מכרזב

אביבי עובדיה ' חב, )שלא השתתפה במכרז(תמם ' חב: החברות הזוכות הן -

כל אחת מן , שירן' המטייל וחב' חב, בלדר' וכן חב, )שלא השתתפה במכרז(

 .השלוש השתתפה במכרז

 

 נדרשו וממילא לא  לא,לא השתתפו במכרזששמהחברות שנבחרו ו, יצוין 4.1.2.5

:  כגוןניגשו למכרז אשר  כפי שנדרשו משאר החברות,נתקבלו מסמכי סף

ניכוי מס אישור על , אישור ניהול פנקסי חשבונות, שיונות רכביצילומי ר

 .ים תאגידבמקור ואישורים על היותן

 

 בהתייחסותו לטיוטת דוח זה  ראש מטה במינהל החינוך מסר

ידה בתנאי יקת מסמכי הסף והעמבד: "כדלקמן 10.7.07בתאריך 

לא  לללא אישורם המינה. שכה המשפטיתהמכרז נעשית על ידי הל

 .ניגש כלל להתקשרות

  

    



  י מכרז מסגרת של החברה למשק וכלכלה"חברות שנבחרו עפ 4.1.3

  

אישור "ל משרד הפנים "י מנכ"עלעירייה  ניתן 5.5.05בתאריך  4.1.3.1

)" ם משותפיםמכרזי(המקומיות  לחוק הרשויות 9התקשרות לפי סעיף 

מאשר " לפיו הוא ,ל" לו בחוק הנף הסמכות שהוקנתהמתוקזאת 

 מכרז 1/2005' לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז מס

או עובדי הוראה /למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים ו

 החינוך המיוחד שנערך על ידי החברה למשק או/ו של מוסדות החינוך

להלן ". ,,,,פי התנאים המפורטים-תעשה עלההתקשרות וכלכלה ובלבד ש

 : בהקשר זהממצאים

טרם ההתקשרות נקטה הרשות בהליך "לוודא ש, ל" לאישור הנ2נקבע בסעיף  -

בהליך הבקשה להצעות מחיר " ש3כן נקבע בסעיף . "של בקשת הצעות מחיר

הזוכים במכרז  לכליפנו גזבר הרשות ומנהל היחידה הרלבנטית ברשות 

גזבר הרשות ומנהל " נקבע כי 4בסעיף ". ,,,,רת בקטגוריה הרלבנטיתהמסג

היחידה רשאים לפנות לחברה למשק וכלכלה על מנת שזו תבצע עבור הרשות 

  ".את הפניה לזוכים

אולם הליך  ,ל"כי אכן ננקט הליך של הצעות מחיר שנעשה על ידי משכ, נמצא -

 )להלן המנהל(טיקה  מנהל אגף הלוגיס- זה נעשה לפי בקשת מנהל היחידה 

אישור ללא גזבר העירייה וזאת בניגוד ל ,15.7.06במכתבו מתאריך  בלבד

 .ל"הנ

ל " ההצעות לועדה המורכבת ממנכיועברו"כי , ל נקבע" לאישור הנ5בסעיף  -

לקבלת החלטתה בדבר , גזבר הרשות והיועץ המשפטי של הרשות ,,,,הרשות 

 ".,,,,ההצעה הזוכה

 וממילא לא נמסר כמפורט לעיללועדה עברו כי ההצעות לא הו, נמצא -

 במכתבו. מסמך המציין זאת על אף שביקשה זאת/לביקורת פרוטוקול

 ההצעות כבר לפני שנתיים" כי  מסר המנהל17.12.06 מתאריך לביקורת

אולם " ,,,יועץ משפטי ועוד אשר חתמו על החוזה + גזבר + ל "הועברו למנכ

אלא בהליך הקודם ,  על החוזהה אין מדובר בחתימהביקורת מצינת כי

 .כפי שנקב המנהל וכי גם לא נמסרו לביקורת עותקי ההצעות לחתימת החוזה

לא תתקשר רשות מקומית עם זוכה במכרז ": ל נקבע" לאישור הנ10בסעיף  -

בכתב כי ההתקשרות עונה , מסגרת אלא אם אישר היועץ המשפטי של הרשות

 - ל משרד הפנים  נקבע "שור מנכבין התנאים שפורטו באי ".על תנאים אלה

שהרשות חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות 

 .מחיר

על  ,ר היועץ המשפטי של הרשות בכתבואיש ,י המנהל"עלביקורת לא נמסר  -

 .י הביקורת"עלמרות שנתבקש לכך , "ההתקשרות עונה על תנאים אלה"כך ש

בתאריך  חסותו לטיוטת דוח זהראש מטה במינהל החינוך מסר בהתיי -

 -כל ב"הפניה למש: "כדלקמן,  כרשום לעילל" בהקשר לפניה למשכ10.7.07

    



כיום לאחר .  נעשתה בתאום עם הלשכה המשפטית והגזברות15.7.06

נדרוש את , כי יש צורך באישור הגזברות והלשכה המשפטיתשהובהר לנו 

  ."אישורם בחתימה

    

יחסותה לטיוטת דוח זה בתאריך מנהלת אגף הגזברות מסרה בהתי 4.1.3.2

הנוהל הובהר "כי ,  לאישור משרד הפנים שלעיל5 בהקשר לסעיף 5.7.07

  ". יש הקפדה על הנושא2007 –ב 

שונות בין חוזי חברות ההסעה 4.2 

ק  זכייניות החברה למש-  שחלקן ,י חברות"עכאמור שירותי ההסעה ניתנים  4.2.1

 י"בחוזה שנבנה ונוסח ע )ל" משכ-להלן ( ולכלכלה של מרכז השלטון המקומי

בחוזה , ל וחלקן חברות אחרות שנבחרו באמצעות מכרזי העירייה"משכ

 .י משרד החינוך"שנבנה ונוסח ע

  

להלן ההבדלים המהותיים .  העלה שונות ביניהם,חוזיםשני סוגי העיון ב 4.2.2

:הראויים לציון 

  

  שונה בין שני, האמורה להימצא בכל רכב הסעהתכולת תרמיל עזרה ראשונה -

ואילו חוזי חוזי משרד החינוך מחייבים אלונקה מתקפלת  ,לדוגמא, החוזים

 .ל אינם מחייבים זאת"משכ

 

טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע "לחוזי משרד החינוך צורף  -

שעל השעה ומקומות הבדיקה , הנהג, בו מפורטים פרטי הרכב" תלמידים

 פנים, גחון האוטובוס, קאזור מיכל הדל, תאי מטען(באוטובוס הנהג לערוך 

ל "ואילו לחוזי משכ, לרבות עמודה המיועדת לחתימת הנהג, )האוטובוס ועוד

 ,י החוזה למלא טופס כזה"ואין מחויבות עפביטחונית טופס בדיקה לא צורף 

בחוזה קיימת אם כי , ל משרד החינוך" להוראות חוזר מנכ בניגודוזאת

י עליית התלמידים לרכב יבדוק לפנ: "הוראה דומה מצומצמת ביותר כדלקמן

ובכלל זה , הנהג את רכבו מבחוץ ומבפנים כדי לוודא שלא נמצא בו חפץ חשוד

  ."בדיקה חיצונית ופנימית כולל תאי מטען

 

במקרה של איסוף או פיזור שלא בנקודה , לדוגמא, בגין הפרת ההסכם -

 נקבע פיצוי מוסכם שיש לשלם) העירייה(י הרשות המזמינה "מאושרת ע

ל "ואילו בחוזי משכ ₪ 1,000בחוזי משרד החינוך נקבע סכום של . לעירייה

  . 350₪נקבע סכום של 

  

הביקורת סבורה כי יש מקום לבחון את הדרך ואת הזמן להאחדה של  4.2.3

  .  החוזים

    



   

למכרזהכספי קביעת האומדן הפרמטרים ל 4.3 

 שימשו ,האומדן למכרזכבסיס להכנת ש, המנהלי "נמסר לביקורת ע 4.3.1

 סמוך לסיום החוזים הקודמיםמועד הם ששולמו לחברות ההסעה בהמחירי

י "עפ, אינם לדוגמא(מחירי ההסעות בקווים השונים אינם זהים  וכי מן יע

ים מהמאפיינים כיוון שהם מושפע ,יים לכל קוהם ייחוד אלא )מ"קלעלות 

, מספר עצירות, אופי הדרך,  עומס תנועה בקו: כגון,כל קוחודיים של יהי

  .נסיעה ועודהשעות , מחוץ לעיר/ ר יהסעה בע, ילדיםמספר 

 

ם המשולמים לחברות מחיריהבין   ערך השוואה כי לא,מסר בתגובההמנהל  4.3.2

 . פייני הקוויםאעקב השונות במ, ל"בחוזי העירייה למחירי משכ

  

 בהוצאות  כי משרד החינוך אינו משתתף באופן מלא,מסרהמנהל הוסיף ו 4.3.3

אף , ואומדניוההיסטוריות י הערכותיו "לא עפ אי מחירי המכרז"פעההסעה 

 ."שטח" מתבססים על המציאות ב,המחירים שנקבעו במכרזש

 

  ראש מטה במינהל החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה

, נושא האומדנים מורכב מאוד שכן: " כדלקמן10.7.07בתאריך 

המחירים משתנים תדיר ומשרד החינוך איננו מעדכן את האומדנים 

  ".הנושא נמצא בבדיקה במשרד החינוך. ושל

  

 בסיס את עותקי החשבוניות ששימשולהעביר י הביקורת "עהמנהל נתבקש  4.3.4

את  טרם העביר ,ח זה" אולם עד לכתיבת דו,האומדן למכרז לקביעת

 . שנתבקשוהחשבוניות

  

  ראש מטה במינהל החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה

כתנו כל החשבונות שנדרשנו להער: "כדלקמן 10.7.07בתאריך 

 יכולה א.א' נכון להיום הגב .הועברו בהתאם על ידי חשב המנהל

 ."ז בכל רגע נתון"להעביר חשבונות חדשים של שנת תשס

 כאמור לעילי הביקורת " כי המנהל נתבקש ע,הביקורת מעירה ,

להעביר את עותקי החשבוניות ששימשו בסיס לקביעת האומדן 

מועד המחירים ששולמו לחברות ההסעה בם אות – דהיינו ,למכרז

י " לא ע, כאמוראלה לא הועברואולם , עימןהסמוך לסיום החוזים 

חשבונות חדשים "כי יצוין .  כנטען לעילי חשב המנהל"ולא עהמנהל 

 .האומדן למכרז לעניין  אינם רלבנטיים,כרשום לעיל ז"של שנת תשס

  

    



    

, 5.7.07דוח זה בתאריך מנהלת אגף הגזברות מסרה בהתייחסותה לטיוטת  4.3.5

 האומדן כולל את התשלום ששולם בשנה קודמת –י הנחיות הגזברות "כי עפ

המנהלת הקודמת של הכינו המנהל ואת האומדן וכי , בתוספת התייקרויות

 .מחלקת ההסעות

  

 :ו"ל תשס"הוצאות והכנסות עבור ההסעות בשנה 4.4

שנמסרו על ידי כפי  ₪ -ו ב "ל תשס"הכנסות לשנהההוצאות והלהלן פירוט  4.4.1

  ; חשב מינהל החינוך

  



הכנסות   הוצאות  פירוט ד"מס
 ממשרד החינוך

הכנסות 
  עצמיות

כ "סה
  הכנסות

שיעור   מימון עירוני
מימון 

  הממשלה
חינוך רגיל תחבורה   2,024,879    2,024,879    

  )1 (ציבורית

1    

חינוך רגיל תחבורה   1,200,952    1,200,952    

  )2 (מאורגנת

2    

ס "נות וביועדי שכו  243,000    243,000    

  )3 (י"תל

3    

  61%  4  כ חינוך רגיל"סה  3,468,831  2,125,462  86,675  2,212,137  3,468,831

  32%  5  )4 (חינוך מיוחד  5,679,776  1,843,591    1,843,591  3,836,185

  0%  6  )5(רווחה   162,716    112,320  112,320  50,396

  49%  7  )6 (ליווי הסעות  3,318,286  1,610,618    1,610,618  1,707,668

  35% 10,319,774 5,778,666 198,995  5,579,671 16,098,440  כ כללי"סה  8

  מקרא

  .ב"ס התיכוניים וחטה"מתן כרטיסיות לתלמידי בתיה – )1(

  . החווה החקלאית ומבואות ים,אורט ליבוביץ: ס שונים כגון"הסעות מאורגנות לבתי – )2(

    .ים מחוץ לאזורי הרישוםהנוסע תגבור לימודי יהדותנות עבור תלמידים שאינם זכאים להסעות ולתלמידים עבור קבלת די שכו לוועהעברה כספית – )3(

  ).לתל אביב ולגבעת חיים:כגון(ומחוץ לעיר ) ס תושייה ויהודה הלוי"לבתיה: כגון( הסעות בעיר –) 4(

  .נן קשורות לחינוךשאי, "אלוטף: " הסעת פעוטות למסגרות טיפוליות כגון–) 5(

  .תלמידים נכים וחייבי הסעותלת והסעליווי   -  )6(

  

    



 :מ"מעיון בטבלה שלעיל עולים הממצאים הר 4.4.2

 50% במקום 32%שיעור השתתפות הממשלה לחינוך המיוחד הינו  4.4.2.1

  .י חוזר משרד החינוך"כנדרש עפ

  

 כנדרש 50% ולא 35% של הממשלה הינו תכוללהשתתפות ההשיעור  4.4.2.2

     . 2,500,000₪ – מסתכם בכ  זהפער משמעותי. שרד החינוךי חוזר מ"עפ

  

מתפישה שונה של משרד החינוך את קווי , הפער נובע לדברי החשב 4.4.2.3

את אורכם וכן נובע מחישוב המבוסס על תעריפים היסטוריים , ההסעה

שאינם לוקחים בחשבון התייקרויות וכמו כן נובע מכך שמשרד החינוך 

בד של תלמידים לבתיהם הנעשים בסיום בל "פיזורים"מכיר בשני 

 .ולא בשלושה כפי שנעשה בפועל, הלימודים לתלמידי החינוך המיוחד

  

מנהלת אגף הגזברות מסרה בהתייחסותה לטיוטת דוח זה בתאריך  4.4.2.4

קובעים ולא ) משרד החינוך(מתעריף שהם  50% החוזר מציין"כי , 5.7.07

 ". בנושאידוע שיש בעיה. מהעלות בפועל

  

לא הובאה לטיפול בפני , רת מעירה על כך שעובדת הפער וסיבותיההביקו 4.4.2.5

לא עמד החינוך מינהל כמו כן מעירה על כך ש. נוך וחברהראש מינהל חי

  . על דרישתו לקבלת החזרים מלאים ממשרד החינוך

  

בתאריך ראש מטה במינהל החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה   4.4.2.6

 בלבד מעלויות 40% -שתתף במשרד החינוך מ: "כדלקמן 10.7.07

החינוך קיבלנו החזר ות ראש העיר וראש מינהל לאחר התערב. ההסעות

ון  נכ, ,,,,,,.מענק רק עבור שנה אחת כי אנו נחשבים רשות ללא 50%של 

 צירף  ראש המטה."ל העירייה"מנכנמצא בבירור אצל להיום הנושא 

בפער היתר  הדן בין, מסמך פנימי של מינהל החינוך, להתייחסותו

   . בתשלומי משרד החינוך וסיבותיו

 

 להשלים את ,הביקורת מציינת את הצורך לדרוש מהנהלת משרד החינוך 4.4.3

 .י הנדרש בחוזר" עפ50%פערי ההשתתפות במגמה להעמידם על 

 

ראש מטה במינהל החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה בתאריך  4.4.4

חינוך נסעו במיוחד למשרד ראש העירייה וראש מינהל ה: " כדלקמן10.7.07

ואכן קיבלנו אך ורק עבור שנה   50%החינוך לדאוג לפער התשלומים ולדרוש 

  ."אחת

  

    



  ל משרד החינוך"חוזר מנכב  שנקבעו–יישום הנחיות ביטחון ובטיחות  4.5

כרכיב  נכלל  ואשר וחברהינוךח נשלח למינהל ל אשר" הנלחוזר' בנספח ד 4.5.1

קיומן של הסעות את להסדיר פורטו הנחיות הבאות , בחוזי ההסעות

 ותמצית התגובותלהלן הנחיות מהחוזר  .תלמידים בביטחון ובבטיחות

 :17.12.06במזכרו מתאריך   כפי שנתקבלו מהמנהל,לגביהן

  

הוטלה חובה  ,בהסעות המבוצעות על ידי הרשות אל מחוץ לתחום העיר 4.5.1.1

 כי אין ,מתגובת המנהל עולה .חמושים באקדחיםיהיו הנהגים כי 

 .דקים ואין מיישמים הנחייה זובו

 

אם כל הנהגים המסיעים ב -  7.12.06 מתאריך לשאלת הביקורת 4.5.1.2

שיונות ישיון להסעת ילדים והאם על הריבעלי רהינם  ,תלמידים בכל גיל

 וכן לבקשת הביקורת ,"רשאי להסיע ילדים"שברשותם קיימת חותמת 

אכן "כי הגיב המנהל , לצרף צילום רישיונות של נהגי האוטובוסים

, "י הנחיות משרד החינוך עם אישור להסעת ילדים"הנהגים חייבים עפ

  .אולם לא צירף את הרישיונות של נהגי האוטובוסים כפי שנתבקש

  

 כי –אם נבדק במעמד חתימת החוזה וכן בהמשך  -ביררה הביקורת  4.5.1.3

נבדקה  ואם  תעודות יושרברשות הנהגים המסיעים ילדים קימות

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד " בהוראות עמידתם

 מתגובת המנהל ."2001 –א "התשס, "המכוון למתן שירות לקטינים

 .לא בהמשךחתימת החוזה ועת בי האגף "עלא נבדק הנושא  כי ,עולה

  

שרכבי ההסעה  -ועל ידי מי אם נבדק באופן שוטף  -  ביררה הביקורת 4.5.1.4

את כל הבדיקות  שעברו ,ר שנים לכל היות10המסיעים ילדים הינם בני 

בתגובת  .נמצאו תחת פיקוח של קצין בטיחות בתעבורההנדרשות ו

.  מר ד-  כי נושא זה הינו באחריות קצין הבטיחות בעירייה,המנהל נמסר

על ידו כיוון אינו נבדק נושא ה  כי,קצין הבטיחות העלה בירור עם. ז

י "לא ע ,נעשותהבדיקות לא כיום כי , יוצא אפוא. שטרם סוכמו הנהלים

 בטיחותיות השלכותיש לכך ף שא, י כל גורם אחר בעירייה"האגף ולא ע

 . שנים10ועל אף שנמצאו בביקורת מדגמית מספר כלי רכב שגילם מעל 

 

 בבדיקה ;הרלבנטייםבכל מוסדות החינוך ,  ספרי–בית מסוף הסעות  4.5.1.5

בתחנות ההסעה לא הוקמו ש ,גובת המנהל עולהתשערכה הביקורת ומ

לא תחנות ההסעה ש, מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה רותגד

קיימת מדרכה מוגבהת מעל פני / הותקנה שולטו באופן ברור ולא 

    



 קיימת סככה שבה יוכלו הילדים לחכות מחוץ  לא כי, עולהכן. הכביש

 .לאזור התנועה של המכוניות

  

 י הספרתי ב בדק שמנהל וחברהחינוךמינהל האם  - הביקורת ביררה  4.5.1.6

בדרכים ללי ההתנהגות והזהירות  הסבירו לתלמידים את כומוריהם

, איסור הוצאת ראש או ידיים  מן הרכב, עלייה על הרכב וירידה ממנו(

מתגובת  .בוצע תירגול לכךוהאם  )חציית כבישים תוך שימת לב וכדומה

לא יושם עד לבירור הנושא בתאריך  כי נושא זה לא נבדק ו,המנהל עולה

פורסמה  ,ס"למנהלי בתיה הוראה בנושא זה ם זאת יאמר כיע .7.12.06

 .ולא קודם כאמור 17.12.06הלת בתאריך י המנ"ע

  

  הספרי בתיבדק שמנהלוחברה חינוך מינהל האם  - הביקורת ביררה  4.5.1.7

 ובנוסף,  את הוראות ההתנהגות בתחנת ההסעה להעביר לתלמידיםודאג

י הסעיפים "עפ( לדיהם כדי לסייע להם בהדרכת י דף להוריםוהעביר לכך

אין לרוץ אל " :שחלקם מפורט להלן ) בחוזר משרד החינוךיםמפורטה

אין  .,,,,,,על המדרכהבשעת המתנה להסעה יש לעמוד  .,,,,,רכב ההסעה

ש לעלות רק לאחר י, רכב ההסעה לתחנההגיע  .לשחק בתחנת ההסעה

אין  .ציא את הידיים או את הראש מהחלוןאין להו .שהוא נעצר לחלוטין

כי נושא זה , מתגובת המנהל עולה ."לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה

 שכל מנהל  וממילא לא הומצא לביקורת עותק הדףלא נבדק ולא יושם

הוראה כי , יצוין .על אף שביקשה זאת, אמור היה להעביר להורים

 17.12.06י המנהלת בתאריך "ס פורסמה ע"בנושא זה למנהלי בתיה

 . ולא קודם לכן  - 7.12.06יקורת בתאריך כהמשך לפניית הב

  

ונבדקה ונחו הגים ההנהאם  -הביקורת בדקה  – הנחיות בטיחות לנהג 4.5.1.8

באיזה אופן ניתנה ההנחיה וכיצד נבדק , כלומר מי הנחה (עמידתם

ובתחנת היעד ) ההעלאה(שבתחנת ההסעה  : בדרישות האלה)הנושא

ת התלמידים לרכב שלפני עליי ,נפתחת הדלת הקדמית בלבד) הורדהה(

בודק הנהג את הרכב מבחוץ ומבפנים ומוודא שלא נשאר בו כל , המסיע

. בתחילת יום העבודה ולאחר חנייה ללא השגחה, מדי בוקר, חפץ חשוד

שבכל אוטובוס יימצא טופס בדיקה שימולא וייחתם מדי בוקר , כמו כן

 .ל"הנ על פי הדוגמא שבנספח לחוזר –על ידי הנהג ויוחלף פעם בחודש 

תקי טופסי הבדיקה של חודש את עוכדוגמה הביקורת גם ביקשה 

אביבי "ו" תמם", "המטייל"על ידי החברות שנערכו  2006נובמבר 

לכל חברה יש קצין בטיחות " כי ,בתגובת המנהל נמסר". עובדיה

כי יבקש , המנהל הוסיף. "המדריך את הנהגים על כל כללי הבטיחות

הביקורת מעירה כי .  ויעבירם לביקורתמהחברות את טופסי הבדיקות

על הנחיית הנהגים האחריות ): א4סעיף י חוזר משרד החינוך "עפ

    



המורים האחראים על "ובדיקת עמידתם בדרישות אלה מוטלת על 

ההסעות והמורים התורנים בתחנות ההסעה או המפקחים מטעם 

 מעקב אחר לא מנוהלכי , מתגובת המנהל עולה". הבעלות/ הרשות 

לביקורת לא הומצאו כי , יצוין. וביטחוניהיותו בטיחותי אף  על ושא זהנ

 שמולאו על 2006עותקי טופסי הבדיקה של חודש נובמבר  -לבקשתה 

  ".אביבי עובדיה"ו" תמם", "המטייל "–ידי החברות 

   

  באמצעות כרטיסיותהוצאה להסעת תלמידיםבהעירייה שתתפות הההבקרה על  4.6

 40%בשיעור , ייה משתתפת בהוצאות ההסעהקיימים תלמידים שהעיר 4.6.1

ככלל לבתי  יםמועבר ההשתתפות כספי". חודשי חופשי"מעלות כרטיס 

 , ורמת חן,נוה עוז:  שונות כגוןידים הגרים בשכונותלגבי תלמאולם , הספר

, כנים למסויםנחשבהס מחייב חציית כבישים "שהמסלול מבתיהם אל בתיה

 לעבור להורי ים אמורומהם ונותחשבון ועדי השכל הכספיםמועברים 

. י שיקולם"עפ  אם בצורת כרטיסיות אם בהסעות מאורגנות,התלמידים

מנהלת מחלקת הכנסות ממשרד מבוססת לדברי מתכונת זו שתתפות בהה

ין בהיסטוריים  על הסכמים ,א.א'  שבמינהל חינוך וחברה הגבהחינוך

 . העירייה לוועדי השכונות

 

בנק הלחשבונות וחברה חינוך מינהל לדברי חשב  מועברים כספי ההשתתפות 4.6.2

 .בתי הספרועדי  / של ועדי השכונות

  

 ועדי  ופירוטו"ל תשס"בשנהשהועברו ההשתתפות כספי  סכוםלהלן  4.6.3

 :  שקיבלו את הכספים,בתי הספרהורים של ועדי / השכונות 

 ). 28.207י דיווח חשב מינהל החינוך מתאריך "עפ( ₪ 341,375  -  הסכום -

י דיווח מנהלת מחלקת הכנסות ממשרד החינוך "עפ (482 -  התלמידים' מס -

 ).3.8.06מתאריך 

 –ס "בתיהשל  םועדי הורי,  רמת חן ונווה עוז–ועדי השכונות  - פירוט הועדים -

  .ד ובני עקיבא"חב, אוסישקין, בן גוריון, רבין

 

כי לא מנוהלת כל בקרה על , העלהוחברה חינוך  מינהל בירור עם חשב 4.6.4

הועדים אינם נדרשים כי ו אופני השימוש בכספיםועל ומים המועברים הסכ

 או להעביר עותקי , על ההוצאות בפועלתקופתי/ ח שנתי "להעביר דו

 . חשבונית של הכרטיסיות שנרכשו או של ההסעות שהוזמנו

    



 

                             חוזיםנדרש בי ה"פבדיקת רכבי ההסעה ע 4.7

חברות נקבעו נושאים מהותיים וחיוניים שעל ה, עהבחוזים עם חברות ההס 4.7.1

  :לדוגמה, קיומם/ לוודא ביצועם 

  . שנים לכל היותר10שגיל רכב ההסעה יהיה בן  -

 .שברכב ההסעה יהיה תרמיל עזרה ראשונה עם תכולה המפורטת בחוזה -

שברכב ההסעה נעשית בכל יום בדיקה ביטחונית כמפורט בחוזה ושממולא  -

 .שדוגמתו מצורפת כנספח לחוזה" יתטופס בדיקה ביטחונ"

  

ל "בשנהכי ,  בתגובהנמסרוהקודמת הנוכחית  - מחלקת ההסעות  תומנהלמ 4.7.2

קבוע על אף בקשות חוזרות ונשנות לתוספת ו לא היה בקר רכבים "תשס

תקופה במקרים חריגים ומלבד (וממילא לא בוצעו בדיקות א במחלקה "כ

 )..ר. י מר נ"קצרה בה בוצעה בקרת רכבים ע

 

ואף , ל"י משכ" כי בוצעו ביקורות רכבים ע, הנוכחיתתי המנהל"עוד נמסר ע 4.7.3

 הביקורת .ל"י משכ"ת ביקורת שנערכו ע"דוחולביקורת העבירה אגב כך 

כיוון שאינם , רלוונטיים אינםאלה ביקורת ת " כי דוחו, עם זאתמעירה

 שלגביהם נתבקשה תגובתההישירים  מתייחסים לרכבים שבחוזי העירייה

  בדיווח נוסף. לעילהוכתבו בחוזים כמפורט אינם עונים לפרמטרים שאף ו

 דוחות ביקורת ( כמבוקשכי לא נמצאו מסמכים,  נמסרשל המנהלת הנוכחית

 ).על רכבים שבחוזי העירייה הישירים

  

עדיין לא קיים בקר רכבים , ז" תשס-ל הנוכחית "הביקורת מצינת כי בשנה 4.7.4

אין  ו וחברהחינוךם כלל על ידי מינהל ה אינם נבדקירכבי ההסעוממילא 

  .ל" הנהפרמטרים / קיומם של הנושאים / םמוודאים ביצוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  

  

  

רישיונות האוטובוסים אשר הסיעו תלמידים בפועל את הביקורת בדקה  4.7.5

 ;מ"העלתה את הממצאים הרו 2.11.06 – ו 1.11.06בתאריכים 

  

  אוטובוס הסטאטוס  שנת הייצור  האוטובוס' מס  החברה

"  "המטייל  9438600  1996  משועבד לבנק

  1995  3798300  

  3797800  1995  משועבד לבנק

  3786000  1995  משועבד לבנק

  3715100  1994  משועבד לבנק

  3015115  1999  משועבד לבנק

1999  3009715  

1993  2746600  

  משועבד לבנק

  "תמם"  4207715  2001  ועבד לבנק ומעוקלמש

  9098015  2002  משועבד לבנק ומעוקל

  3720300  1994  משועבד לבנק

  משועבד לבנק  8782100  1998

  "אביבי עובדיה"  8482501  1995  

  1995  8481601  

  1992  1419200  

  1993  2732400  

  מעוקל  3005115  1999

  

 

דבר ,  שנים10הינו מעל ) 60%כ (  אוטובוסים 10הביקורת מצינת כי גילם של  4.7.6

את הוראות משרד החינוך המפורטות הנוגד את התחייבות החברות בחוזים ו

 .ל שפורט לעיל"בחוזר המנכ

 

או /משועבדים ו) 65%( אוטובוסים 11 כי , גםמעיון בטבלה שלעיל עולה 4.7.7

ס מהלשכה המשפטית מתאריך .ד ר"ד של עו"בעניין זה נקבע בחו. מעוקלים

או משועבד /במידה ואוטובוס מעוקל ו,  לחוזה9.8.1י סעיף "עפ"כי , 8.2.07

 הפרה יסודית של החוזה והעירייה רשאית לנקוט באחת התרופות זוהי

 ". ,,,הקיימות בחוזה 

 

    



, 4207715: מספרי הרישוי( ל" כי חלק מהאוטובוסים הנ,מצאההביקורת  4.7.8

גם בעניין זה  .ש אנשים פרטיים"ערשומים , )8782100, 3720300, 9098015

הי הפרה של זו"כי , ס מהלשכה המשפטית.ד ר"ד של עו"נקבע באותה חו

 ,"ש החברות בלבד" להיות רשומים עהחוזה באשר האוטובוסים צריכים היו

 יש לנקוט באחת הדרכים העומדות לעירייה במקרה - כאמור  "–הוסיפה ש

 ".של הפרה יסודית של החוזה

  

צילומי את גם בדקה ו הביקורתהוסיפה , בעקבות הממצאים שלעיל 4.7.9

כי גם ומצאה , רות שניגשו למכרזי החב"רישיונות הרכב שנמסרו במעטפות ע

  ;להלן הממצאים. או מעוקלים/ משועבדים ו,רובם ככולם של כלי הרכב

  

כמות כלי הרכב   החברה

  המשועבדים

כמות כלי הרכב 

  המעוקלים

  הערה

  11  שירן  26

  1  ערבה רגב  9

  מחלב גדי    2

  המטייל  3  13

  בלדר    2

  נתניה. נ.א  1  19

  כ"סה  16  71

חלק מכלי הרכב 

משועבדים 

ומעוקלים גם 

  .יחד

  

אשר  9.8.05 כי בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים מתאריך ,הביקורת מציינת 4.7.10

כי כל ההצעות , צויןל "י החברות הנ"דנה בהצעות שהוגשו במעטפות ע

ד " כעולה מחו"בעייתיות"הינן לדעת הביקורת הגם ש, שהוגשו כשרות

 .הלשכה המשפטית שלעיל

 

החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה בתאריך ראש מטה במינהל  4.7.11

מאחר ועל פי החוזה אין סעיף המחייב את החברות : " כדלקמן10.7.07

 סוכם בישיבה משותפת ,תקינות  לבדיקת–לשלוח את רכביהן למכון הרישוי 

במקום מכון   כי, מינהל החינוך ובהנחיית הלשכה המשפטית–של הגזברות 

על פי הממצאים ועל פי תנאי ,   ונקזז בהתאםהרישוי נבצע ביקורת בשטח

ההסעות ' מח רשימת הביקורת והקיזוזים שבצעה –' ב נספח ו"מצ ."החוזה

 ."ג.ג' בראשות הגב

  

' רשימת הביקורת והקיזוזים שבצעה מח"כי מבדיקת , הביקורת מעירה 4.7.12

ובגין   לא נעשו בגין הקיזוזים  כי,כרשום לעיל עולה" ההסעות בעיות תקינות

: אלא בגין בעיות אחרות כגון, כרשום לעיל  רישוילמכוןשליחת הרכבים אי 

  . איחורים בהסעות והתנהגות לקויה של נהגים

    



  

   העירייהם עם חוזיי" של חברות הפועלות עפבטיחות רכבי ההסעותותקינות  4.8

, בזמן, להתייצב במקומות האיסוף" )2.4בסעיף (הקבלנים התחייבו בחוזה  4.8.1

כי ) "2.7בסעיף (התחייבו  וכן ",,,וכשיר לביצוע ההסעותנקי , עם רכב תקין

  וכן",,,,כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי לכל אורך תקופת תקפו של החוזה

כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו ) "2.8בסעיף (התחייבו 

 בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי ,מצוידים במזגן תקין

) 2.12בסעיף (התחייבו  וכן"  ,,,,כלי רכב  המשמשים להסעות נוסעיםכל דין ל

)  2.16בסעיף (התחייבו  וכן" ,,,,לא יעלה על עשר שנים) של הרכבים(שגילם "

בין היתר יוודא כי רישיונות ש,,, קצין בטיחות בעל כתב הסמכה"להעסיק 

 כי הרכבים, הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף

 ".,,,,,המשמשים להסעות הנם במצב תקין

 

,  ממחלקת הרכב ומאגף הלוגיסטיקה2007בחודש ינואר הביקורת ביקשה  4.8.2

 במכון האוטובוסים המסיעים תלמידים בדיקת תקינות ובטיחותלבצע בכל 

 חברותשל   אוטובוסים58 –מדובר ב . מורשה לרכב על חשבון העירייה

 של 22" תמם "' של חב7: ם כדלקמןההסעה המסיעים לסירוגין את התלמידי

  ."אביבי עובדיה "'של חב 29 - ו" המטייל"' חב

  

לא נשלחו  ) כפי שיפורט להן3למעט  (האוטובוסים 10.5.07נכון לתאריך  4.8.3

חילוט בדרך של : נגד החברות כגוןה כל סנקציה ננקטלא לבדיקה ואף 

  :וזאת למרות העובדות הבאות, הערבות הבנקאית

  

הן  אגף הלוגיסטיקה פ אל"ת חוזרות ונשנות בכתב ובע הודעולמרות 4.8.3.1

 אשר -  מצד קצין בטיחות בתעבורה של העירייההן מצד הביקורת ו

 .האוטובוסים למכון אמור לתזמן את

מתאריך לוגיסטיקה אגף הלמנהל הביקורת  שהודגש במכתב למרות 4.8.3.2

יש לגלות נחרצות ולעמוד בתוקף על זכותה של העירייה " כי 1.5.07

 ."ק את כלי הרכב המסיעים תלמידיםלבדו

 לפיה 19.2.07ס מהלשכה המשפטית מתאריך . ד ר" חוות דעת עולמרות 4.8.3.3

כי ) לחברה המסרבת לשלוח את האוטובוסים לבדיקה(יש להודיע  "–

ובמידה ויעמדו על סירובם לשלוח את , זהו תנאי להמשך העסקתם

 הערבות נפסיק את ההתקשרות עימם ונחלט את, האוטובוסים לבדיקה

 ."הבנקאית שלהם

 20.3.07הנחיית ראש מינהל חינוך וחברה שניתנה בתאריך  למרות 4.8.3.4

בה שלמנהל אגף הלוגיסטיקה לבצע את הבדיקות בחופשת הפסח 

עד ,,,,, כל חברה שלא "תוך שציינה ש" האוטובוסים פנויים מהסעות"

    



להכין תוכנית  "ה שישתוך שהוסיפו"  תחולט הערבות10.4.07תאריך 

 ."פית לכל חברה שנפסיק את שירותיה לאלתרחלו

 ראש מינהל חינוך וחברהל 19.3.07מתאריך  הביקורתמכתב  למרות 4.8.3.5

תק המכתב מאגף ביקורת לא קיבלה את עוה" :בין היתר כימתריע ה

 כי הבדיקה מהווה , לחברה המסיעה המסרבתהמודיעהלוגיסטיקה 

עד מתריע כי   וכן "ס.ד ר"כרשום במכתבה של עותנאי להמשך העסקתה 

נתגלו מספר מקרים חמורים , במהלך הביקורות האקראיות שנערכו, כה

נהיגה באוטובוס , חוסר חגורות בטיחות בניגוד לתקנות התעבורה: כגון

  .ללא רישיון נהיגה בתוקף ועוד

  

 ,שהגיעו לבדיקה" תמם"של חברת   האוטובוסים3 מתוך 2 –ב כאן יאמר כי  4.8.4

קצין בטיחות בתעבורה של העירייה  בנמצאו ליקויים שפורטו במכת

 :כדלקמןוהם  3.5.07מתאריך 

  .תאורה לא תקינהה – 4207715' באוטובוס מס 4.8.4.1

קדמיים לא הזעזועים הלבולמי תושבות ה – 3720300' באוטובוס מס 4.8.4.2

ואסור לו האוטובוס מעל עשר שנים " 1994הרכב משנת יצור . תקינות

 ".לבצע הסעות

 

היה כלול ברשימת האוטובוסים שתוכננו התקין לא השלישי האוטובוס  4.8.4.3

 במקום אוטובוסים אחרים  לבדיקהתוחישלה לא ברורלכן , לבדיקה

 .שהיו ברשימה

  

צב תקינות ובטיחות רכבי כי במצב דברים זה לא ניתן לדעת את מ, יודגש 4.8.5

 לקבל שירותי הסעה ,בחוזהברורה  שלעירייה מוקנית זכות הגם, ההסעה

 .טיחותייםתקינים ובשהם ברכבי הסעה 

 

בחוזים החדשים או באלה באופן ברור  כי יש לעגן ,הביקורת סבורה 4.8.6

 חובתה של כל חברת הסעה לשגר את - לפיו , תנאי עיקרי ויסודי–שיחודשו 

כל הפרה של שו,  בהתאם לשיקול דעתה של העירייה,רכבי ההסעה לבדיקה

 .  תיחשב כהפרה יסודית של החוזהתנאי זה 

  

 נוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה ראש מטה במינהל החי

מנהל החינוך מקבל את הערת הביקורת : " כדלקמן10.7.07בתאריך 

שוי על פי ובחוזה החדש נחייב החברות לשלוח את רכבן למכון הרי

  ."שיקול דעתה של העירייה

 

  

    



ישום חובת התקנת חגורות בטיחות ברכבי ההסעה 4.8.7 

הסעות והצטיידות במשרד '  אגף את הודיעה מנהל15.6.06בתאריך  4.8.7.1

בהתאם לתקנה " כי , בעירייה וחברה למינהל חינוך, במכתבההחינוך

יחויב כל , )1.9.06(,,,,,, לתקנות התעבורה שתיכנס לתוקף ביום '  א364

,,,,, להתקין חגורות בטיחות, בכלל זה אוטובוס, להסעת תלמידים רכב

ות החברות הקבלניות הודעה זו באה להבטיח היערכותכם וכן היערכ

יוסעו כל תלמידי , )1.9.06(ז "לכך כי החל מתחילת שנת הלימודים תשס

 ".בחגורות בטיחות תקניות, הרשות אך ורק בכלי רכב המצוידים כחוק

  

כל בעקרון ב" כי ,י המנהל"נמסר לביקורת ע,  יישום הנחיה זובבירור 4.8.7.2

 ". ,,,,,י תנאי המכרז"חגורות בטיחות עפהרכבים יש 

  

י קצין בטיחות "ע 2006במהלך חודש נובמבר   פתע שנערכותובדיקב 4.8.7.3

 באוטובוסים שהסיעו ,בתעבורה של העירייה וזאת לבקשת הביקורת

נמצאו ממצאים , "תחכמוני"ו"  ליבוביץ-אורט יד"ס "תלמידים לבתיה

 ;ן כדלקמ,אגב כך נמצאו גם ממצאים אחריםגורות בטיחות ולגבי ח

תאריך 

 בדיקהה

' מס

  סהאוטובו

תקינות   החברה

חגורות 

  בטיחותה

  הערות /  שנמצאוליקויים אחרים

  . שנים10רכב מעל  3797800  16.11.06  המטייל  תקין 

אין אישור קצין ,  שנים10רכב מעל 

, בטיחות בתעבורה

  3798300  16.11.06  המטייל  תקין

שיון הנהג לא יר

  . ימים קודם לכן5 פקע -בתוקף

    9784659  16.11.06  המטייל  תקין

הנהג סירב להעמיד האוטובוס       * 3009815  13.12.06

  .לבדיקה

חגורה אחת  

  לא תקינה

אביבי   8483101  17.11.06

  עובדיה

  . שנים10רכב מעל

ממצא חמור ובניגוד לתקנה  אין חגורות  אביבי   3005115  15.11.06

  בטיחות  עובדיה

  

  

  אף,י המנהל והמנהלת"ע  לא נאכפה,שהתקנה שלעילהביקורת מעירה  4.8.7.4

 .במהלכם ניתן היה להיערך,  חודשים מאז פרסומה6 –שחלפו כ 

שאחד הנהגים סירב ,  בפני המנהלריעה על כךהת כי ,מצינתהביקורת  4.8.7.5

 בו 17.12.06ה למנהל מתאריך במכתב,  לבדיקה*להעמיד את האוטובוס

לבדיקתו של את החברה להעמיד את האוטובוס  להנחות ,ביקשהגם 

אולם לא עשה , בדחיפות ככל שניתןל העירייה קצין בטיחות בתעבורה ש

 .כן

    



  

ראש מטה במינהל החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה בתאריך  4.8.7.6

כל חוזר המגיע ממשרד החינוך מופץ ישירות על ) 1: " כדלקמן10.7.07

 תקינות חגורות הבטיחות) 2. ההסעות לכל חברות ההסעה' מנהל מחידי 

  ."ל"ל ידי משכער ו.דש מר נדי בקר ההסעות הח יבדקו על י-

 

 ל" זכייניות משכ– חברותהובטיחות רכבי ההסעות של תקינות  4.9

י מפקח "ל נבדקים מדגמית ע" זכייניות משכ–רכבי ההסעות של החברות  4.9.1

 מנהל פרויקט -  .י.אי מר "באופן אקראי וזאת כפי שנמסר על "מטעם משכ

  .ל"היסעים במשכ

  

, ים פרטי הרכבס מיוחד בו מפורטנרשמים על גבי טופממצאי הביקורות  4.9.2

 . וממצאי הביקורתהנהגפרטי 

  

ז "ל תשס"חות הביקורת שנערכו מתחילת שנה"הביקורת בדקה את דו 4.9.3

 21ה כי נבדקו בתקופה זו מצאו) כולל (2007ועד חודש ינואר ) 2006ספטמבר (

 מהם נבדקו זמני 6 - ה התקינות ולגבי מהם נבדקכלי רכב  15 - ב.כלי רכב

  ;להלן הממצאים שעלו.  בלבדמוסדות החינוךהגעתם ל

 

 עקב סירוב הנהגים להעמיד את כלי הרכב לבדיקה , לא נבדקו כלי רכב2 4.9.3.1

 .ו למסור את מסמכי הרכב ורישיון הנהיגהא/ו

  

 .להסעת ילדיםהאישור ' מס, בטופסלא צוין  -  כלי רכב 3לגבי  4.9.3.2

  

ולחוזר  חוזה הוזאת בניגוד לתנאי  שנים 10 כלי רכב הינו מעל 4 ם שלגיל 4.9.3.3

 ;כמפורט, משרד החינוך

  .1995שנת יצור , "מחלב גדי"' של חב, 8078500' אוטובוס זעיר מס -

. שנים17  - 1989שנת יצור , "תמם"' של חב, 4203259' אוטובוס מס - 

 .1994שנת יצור , "אביבי עובדיה"' של חב, 3741700' אוטובוס מס -

 .1994צור שנת י, "דעבול"' של חב, 2733400' אוטובוס מס -

  

 :דלקמן כלי הרכב נמצאו ליקויי בטיחות כ13 -ב 4.9.3.4

  . אוטובוסים חסרו אלונקות6 –ב  -

 . אוטובוסים חסרו ערכות מילוט2 –ב  -

 .רכב לא בוצעו ביקורות חורף כלי 3 –ב  -

  . רכב נמצאה אי תקינות של חגורות הבטיחות כלי 2 –ב  -

    



             

ת "דוחו, וממילא, ירייההבדיקות נעשות ללא תיאום עם הע כי, יודגש 4.9.4

 .הבדיקה אינם מתבקשים על ידה

 

)תרשים גאנט(רד החינוך דיווחים למש 4.10 

 כי , נקבע5.15.04' הוראה מס,  I.S.O-וחברה חינוך בנהלי האיכות למינהל  4.10.1

מינהל החינוך יעביר דיווחים למשרד החינוך לבקשת החזרי כספים בגין 

 להעביר דיווחים – דהיינו , להוראה שלעיל3כמוגדר בנספח ההסעות וזאת 

דיווח על קווי הסעה , יםודיווחי מלו, דיווחים לפי תלמידים: כגוןשונים 

 . שבנספח להוראהבתרשים גאנטעל פי התבנית המתוארת כל זאת , ועוד

  

  מינהל חינוך וחברהחשבוכן עם  הקודמת והנוכחית - תועם המנהלבבירור  4.10.2

 - לדבריהם ם כי  אטופס גאנטם בו לא רוכזו דיווחי"ל תשס"כי בשנה, עולה

מנהלת מחלקת הכנסות משרד . הועברו דיווחים למשרד החינוך כנדרש

 כי נושא ,2006מסרה לביקורת בחודש דצמבר וחברה חינוך שבמינהל החינוך 

  וכי מעתה ואילך היא תרכז את הדיווחיםזה הועבר לאחרונה לטיפולה

 . כמוכתבגאנטבטופס 

  

 במכתב מחודש מחלקת הכנסות משרד החינוךהביקורת ביקשה ממנהלת  4.10.3

הדיווחים שהוגשו למשרד החינוך עותקי ת אבמשרדה להכין  ,2007פברואר 

כי הדיווחים , לביקורתהמנהלת השיבה . ו כדי לעיין בהם"ל תשס"שנהעבור 

אך עם , ).פ.ע' הגב(מנהלת מדור הסעות הקודמת י "למשרד החינוך הועברו ע

 לא נתנה לביקורת אתחים לעיון הביקורת וממילא לא הכינה את הדיוו, זאת

   . למשרד החינוךדיווחים שהוגשועותקי ההאפשרות לעיין ב

  

ראש מטה במינהל החינוך מסר בהתייחסותו לטיוטת דוח זה בתאריך  4.10.4

ז מונתה עובדת לטיפול בנושא " תשסהחל משנת: " כדלקמן10.7.07

דנות  והוא יטופל בקפאת הנושא העובדת למדה. הדיווחים למשרד החינוך

 ."על פי הנוהל המחייב

  

, 5.7.07מנהלת אגף הגזברות מסרה בהתייחסותה לטיוטת דוח זה בתאריך  4.10.5

באגף הגזברות נערך מעקב אחר התקבולים המגיעים ממשרד החינוך  כי

אולם לדבריה קימת בעיה ,  וזאת באמצעות יועץ חיצוני,עבור ההסעות

  . החינוך מדווח באופן ממוחשב ולדעתה יש לוודא שמינהל,בדיווח

    



  

על הסעות תלמידים בחינוך המיוחדממצאים   5

  

  המיוחדהחינוך תלמידי של של העירייה על היסעים מעקב ובקרה  5.1

 נקבע 5.15.04' הוראה מס,  I.S.O-  וחברהחינוךבנהלי האיכות למינהל  5.1.1

 באחריות מנהלת" :כדלקמןבעניין ההיסעים של תלמידי החינוך המיוחד 

 הסעות ובקר הרכבים באגף לוגיסטיקה לבצע מעקב ובקרה אחר אופן מדור

  :הבקרה והמעקב יתקיימו בשתי צורות עיקריות. ביצוע ההסעות

  : באחריות קצין בטחון מוסדות חינוך–ביקורת ייזומה 

 7מסמך ישים ( מנהלת מדור היסעים תכין לבקר הרכבים תכנית עבודה חודשית (

, שם המוסד החינוכי, ודש דוח הביקורתח: הפרטים הבאים הכוללת את

 . יקהשעה המחויבת בבד) כמות רכבים לבדיקה(הערות , נקודת בדיקה/כתובת

 בקר הרכבים ימלא את התאריך בו ביצע בפועל את הבדיקה הנדרשת. 

 יש לוודא כי כל מסלולי ההסעה ידגמו ויבוקרו לפחות פעם אחת בשנה  .  

  –קריטריונים לבדיקה  ).1נספח (ביקורת על רכב הסעה ח " כמצוין בדו

  במקרים בהם התגלו חריגות מההנחיות וממצאי הביקורת מלמדים על ממצאים

  .ח הביקורת לספק ההסעות לקבלת תגובתו"ישלח דו, לא תקינים

 בקר הרכבים יתעד את תגובת הספק בנוגע לפעולה המתקנת שננקטה על ידו .  

"דו  .חות הביקורות יתויקו בתיק ביקורות

  

  : באחריות מדור היסעים– ורת בעקבות פנייהביק

 מנהלת מדור הסעות תפעל על פי הנוהל הבא, עם קבלת פנייה בנושא ההסעות:  

  תתעד את הפניה ותעביר העתק מהתלונה לחברת ההסעות להמשך

 . טיפולים

  באחריות מנהלת המדור לעקוב אחר תשובת חברת ההסעות ולתייקה

 .בצמוד למכתב התלונה

 ובה שנמסרה מחברת ההסעות אינה לשביעות רצונה של במידה והתש

 .תפעל בהמשך על פי שיקול דעתה, מנהלת מדור ההסעות

 תשלח מנהלת מדור הסעות דפי , בדצמבר ובאפריל, פעמיים בשנה, בנוסף

להערכת שביעות רצונם ) 2נספח (משוב למלווים ולמנהלי מוסדות חינוך 

 ."היסעים בעירייהמשירותי ההסעה העירוניים ומתפקוד מדור 

    



  

לא  כי , הנוכחית והקודמת- תוי המנהל" כפי שדווח עהביקורת מצאה 5.1.2

 " באחריות קצין בטחון מוסדות חינוך–ביקורת ייזומה "לחלוטין מבוצעת 

 ע לצורך כך שלא הוקצה או נקב–היא הסיבה לכך   וכי לעילוכמפורט כנדרש

א "תוספת ככך ללמרות שנדרשה ,  האמור לבצע פעילות זו, קבועבקר

 .למחלקה

 

 בהוראה 1 נספח –י הטופס המובנה "עפ(כי הבקר אמור לבדוק , יודגש 5.1.3

, פרטי הרכב:  שלמעשה אינם נבדקיםאשר את הנושאים הבאים) שלעיל

, אשור קצין בטיחות בתעבורה, תקינות הרכב, שעה ,הנהג, המסלול, החברה

 .ניקיון הרכב ועוד, חגורות בטיחות, מזגן

 

שביצע זאת . ר.י מר נ"כי בוצעה בקרת רכבים ע, נוכחית הוסיפההמנהלת ה  5.1.4

תוך , ל"י משכ"וכי בוצעו ביקורות עובמקרים חריגים לזמן קצר מאוד 

 .ל"י נציג משכ" שבוצעו עלביקורת דוחות ביקורת אחדיםמסרה ש

  

 בהקשר לאכיפת נהלי האיכות ראש מטה במינהל החינוך מסר, 

:  כדלקמן10.7.07זה בתאריך התייחסותו לטיוטת דוח מסגרת ב

מונה עובד שבנוסף לתפקידו הנוכחי יעסוק כבקר לאכיפת נוהלי "

. העובד יפעל על פי תוכנית עבודה מסודרת ומוגדרת מראש. ההסעות

 ."הנוהלכיפת בנוסף לבקר גם מנהלת המחלקה תערוך ביקורת לא

 

 אינם רלוונטיים, כרשום לעיל כי הדוחות שנמסרו ,הביקורת מעירה 5.1.5

 :מהטעמים הבאים

הנדרש הדוחות אינם עונים לפרמטרים המפורטים במתכונת הדיווח  5.1.5.1

 .שבנספח לנהלי האיכות

  

אלא , לרכבים הפועלים בחוזים עם העירייהאינם נוגעים ככלל הדיווחים  5.1.5.2

 אף ,החברות מחלב ושירן:  לדוגמא,ל"חברות זכייניות משכרכבים של ל

 .שהביקורת הפנתה לכך

  

 ל בודקת רכבים של"כי משכ ,20.2.07יקורת בתאריך לבל נמסר "ממשכ 5.1.5.3

ואם בוצע אחרת לגבי חברות שבחוזים ,  בלבדל"חברות זכייניות משכ

 . נעשה בטעותהרי שהדבר, עם העירייה

    



 

"  באחריות מדור היסעים–ביקורת בעקבות פנייה "באשר לביקורת הקרויה  5.1.6

י המנהלת "ע ו"ל תשס"ביקורת זו נעשתה בשנה נמצא כי ,כמפורט לעיל

כל מוסדות החינוך ל 2006בחודש מאי  באמצעות דפי משוב שנשלחוהקודמת 

ולא רק לגבי החינוך ( הן בחינוך הרגיל והן במיוחד ,מעורבים בהסעותשהיו 

ריכוז להלן . םומלווי, גני ילדים, ס"וזה כלל בתי) המיוחד כנדרש בנוהל

; שדיווחו גורמים99 –מ התגובות שנתקבלו  

 

י האם רכב
ההסעה 
התייצבו 
בשעה 
 שנקבעה

האם ברכב 
קיימות 
חגורות 
 בטיחות

האם 
ברכבי 

ההסעה 
פועל מזגן 
 כראוי

האם 
רכבי 

ההסעה 
נקיים 

ונעימים 
 לנסיעה

האם נהגי 
החברה 
הינם 

אדיבים 
 וסבלנים

האם 
המלווים 

נהגו 
בילדים 

באדיבות 
 וסבלנות

מדור 
ההסעות 

טיפל 
  ונתן 

   פתרון 
 לבעיה

לשביעות 
 רצונך

א הוב
לידיעתך על 

מקרי 
אלימות 
ברכבי 
 ההסעה

  1  0 2 1 3 17 2 אף פעם לא
כמעט אף 
  1  0 7 9 3 1 11 פעם לא
  2  1 12 14 15 10 19 לפעמים

כמעט תמיד 
  10  11 14 12 14 9 20 כן

  29  67 59 58 57 55 43 תמיד כן
 22 17 57       כן
 42 8 10       לא

  

 חסרו חגורות בטיחות ברכבי –דיווחים לפיהם  ה37הביקורת מציינת את  5.1.7

 .ההסעה או שחסרו לסירוגין

 

 הדיווחים על מקרי אלימות ברכבי ההסעה 22הביקורת מבקשת להדגיש את  5.1.8

וזאת למניעת , ואת הצורך לבדוק את מהותם וגורמיהם ולטפל בהם

 .םהישנות

 

 של תקינה / אי פעולה מלאה הדיווחים על21הביקורת מבקשת להדגיש את  5.1.9

 .  אף שזו חובה כתובה בחוזה–המיזוג 

  

כי לא נמסר לביקורת כל מידע על המשך הטיפול שנעשה בעקבות , יצוין 5.1.10

  .ממצאים אלו

    



  

 וכישוריהם בחינוך המיוחדמלווי ההסעות 5.2 

 המלווים תלמידים של החינוך המיוחד , מלווי הסעות50בעירייה מועסקים  5.2.1

 .מבתיהם אל מוסדות החינוך וחזרה לבתיהם

 

 :כישורים הנדרשים למלווים כדלקמןהו בחוזר משרד החינוך נקבע 5.2.2

  .ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה -

 .ללא עבר פלילי -

 . ומעלה18בני  -

 .םת ליצור קשר עימבעלי יחס חם לילדים ויכול -

 

'  הוראה מס I.S.Oבנהלי האיכות  אף אוזכרוהכישורים הנדרשים למלווים 5.2.3

 . 3.12 סעיף 5.15.04

עמידתם בכישורים " כי , וחברהחינוךא במינהל "י מנהל כ"סר לביקורת עמנ 5.2.4

 ".י מחלקת ההסעות בעת קליטתם לעבודה"נבדקת ע

 

של המלווים האחרונים שנקלטו ממחלקת ההסעות נתבקשו טופסי קליטה  5.2.5

 טופסי 12 הועברו , ואכן.ם ופירוט הכישורים שנדרשו לעמוד בה,לעבודה

כל כי אין בהם ,  עולהן בטפסי הקליטה אולם מעיו,קליטה כמבוקש

  בחוזר משרד החינוךהכישורים הנדרשיםשל  ,רישום/ אזכור / התייחסות 

 .ובנהלי האיכות

  

מנהלת מדור  ": נקבע3.14 סעיף 5.15.04'  הוראה מס I.S.Oבנהלי האיכות 5.2.6

 )ההדגשה אינה במקור (ג טופס נוהל מלווים"ים כל מלווה עתחתהיסעים 

לביקורת  המנהלתתגובת י "הוברר עפאולם , ",,,,,,,ותו המפרט את אחרי

המלווים לא הוחתמו על גבי טופסי הנוהל כנדרש בנהלי כי  ,8.5.07בתאריך 

 .פסים נשלחו בדואר לבתי המלוויםהט, אלא, האיכות

  

בהתייחסותו לטיוטת דוח זה בתאריך  ראש מטה במינהל החינוך מסר 5.2.7

 המלווים נבחרו על פי הקריטריונים  כל–מלווה הסעות : " כדלקמן10.7.07

  .",,,,,,,נוהל מלווים וחותמים על 5.2.2כפי שמופעים בסעיף 

    



 

וחדבדיקת רכבי הסעות בחינוך המי 5.3 

 נעשתה ,לבדיקת יישום ההוראות הנוגעות להסעות תלמידים בחינוך המיוחד 5.3.1

 . אשר נבחר אקראית לשם כךס יהודה הלוי"י הביקורת בביה"בדיקה ע

  

 2י " ע- ס" ביהתמבוצעות בכל יום לדברי מנהל, ס וממנו"ל ביהההסעות א 5.3.2

  : כדלקמן,ומוניות" טרנזיטים "20 –אוטובוסים וכ 

 "טרנזיטים "3 – 2י "תמם וע'  אוטובוסים מחב2י "ילדי נתניה מוסעים ע 5.3.2.1

  .כל זאת בחוזים עם העירייה, בלדר' מחב

 )בת חפר ועוד, כפר יונה, ת"פ,  חדרה–הישובים / רים מהע(ילדי החוץ  5.3.2.2

בחוזים עם הרשויות , מחברות שונותומוניות " טרנזיטים"י "מוסעים ע

  .המקומיות מהן מגיעים רכבי ההסעה

בדיקת פתע במגמה , יהודה הלוי ס"כאמור בביה נערכה 3.5.07ריך בתא 5.3.3

הוראות הנוגעות הנהגים והמלווים ב, לבדוק את עמידת רכבי ההסעה

  נוהלי האיכות,  שצוינו לעיל החינוךל משרד"הוראות מנכ: להסעות שהן

I.S.O  , ד "התשנ, ולפעוטות עם מוגבלותחוק הסעה בטיחותית לילדים– 

 .תנאי החוזהוכן  , תקנותיוו 1994

 כולן –חורגים מן ההוראות שלעיל ככל שהם הממצאים שעלו יפורטו להלן  5.3.4

 ;רכב שנבדקו הכלי 15מתוך  13 –שנמצאו ב  ,או מקצתן

' מס

 'דס

רכב ה' מס

  סוג הרכבו

   מההוראותהממצא החורג שם הנהג החברה

העלייה אל הרכב בוצעה שלא מכוון המוסד 

  .החינוכי

יהושפט 

  עירון

ערבה 

  רגב

1  6661315  

טרנספורטר 

  .אין מלווה  פולסווגן

אלקסלסי  

  מרדכי

  6286250  2   רץ-אל 

  יונדאי

: לא מחזיק ברשימת תלמידים הכוללתהנהג

  .ועודטלפון ' מס, כתובת, שם

יפת  

  רחמים

  6422825  3  שירן

  סקודה

  ."רשאי להסיע ילדים"אין ברישיון חותמת

משה  

  ישראל

  4203259  4  תמם

, מאן

  אוטובוס

  . תלמידים לא חגורים7נמצאו

מ "אח  בני דנינו  . אין מלווה

  שיגור

5  1076410  

טיוטה 

  טרנזיט

  .תלמידים לא חגורים

  6419001  6  יהב  דוד זכות  . תלמידים6/7כ "מסיע בדאף ש, האין מלוו

  .התחיל בנסיעה כשתלמידה אינה חגורה  יונדאי

מזרחי     ."רשאי להסיע ילדים"אין ברישיון חותמת  3154514  7  יהב

    



פורד 

  טרנזיט

  יוסף

: לא מחזיק ברשימת תלמידים הכוללתהנהג 

  . טלפון ועוד' מס, כתובת, שם

סעיד 

עבדול 

  קאדר

  8020915  8   רץ-אל 

טרנספורטר  

 אל הרכב בוצעה שלא מכוון המוסד העלייה

  .החינוכי

אוסמה 

  נה'מחג

  5876725  9  עלמי

סקודה 

  מונית

  ."רשאי להסיע ילדים"שיון חותמת יאין בר

עידן 

  שמואלי

מטיילי 

  ברקנית

10  7114017  

  סוואנה

  ."רשאי להסיע ילדים"שיון חותמת יאין בר

לאודין  

  יצחק

  3825460  11  שירן

  פולסווגן

: שימת תלמידים הכוללתלא מחזיק ברהנהג

  . טלפון ועוד' מס, כתובת, שם

: לא מחזיק ברשימת תלמידים הכוללתהנהג 

  . טלפון ועוד' מס, כתובת, שם

  8926017  12   רץ-אל   גמזו אורי

  מפי'ג

  

13  4207715  

 

  תמם  יוסי תמם  ".רשאי להסיע ילדים"שיון חותמת יאין בר

ולבו  .רים לא חגו-נמצאו  התלמידים 15כל 

    אוטובוס

  

כתובים בפירוש , כי כל הממצאים החורגים בטבלה שלעיל ,הביקורת מציינת 5.3.5

י מחלקת ההסעות "כאמור לא מתקיימת כל בקרה ע אולם ,בהוראות שלעיל

ות שמדובר בסיכונים בטיחותיים למר, לאיתור ליקוייםהלוגיסטיקה  אגףו

 .לתלמידים

 

ס "סגן מנהל בי יהם מסרולגבלא היו מלווים ההסעות רכבי חלק מב כי ,יןיצו 5.3.6

  גם. גופנית שאינם זקוקים לליוויבתלמידים בריאיםמדובר  כי ,לביקורת

הנהגים רשימת תלמידים / נמצא שברוב המקרים לא היו ברשות המלווים 

 בטענה ,כנדרש בהוראות שלעיל , ועודטלפון' מס, כתובת, שם :הכוללת

חשיבות יש   רשימהשלהימצאותה של הגם ,אחד או שנייםים תלמיד עיסשמ

בהעברת הודעה במהלך נסיעה צורך כאשר עולה  במיוחד , בכל מקרהרבה

 או על עיכוב בגין תקלה , פתאומיתבריאותית על בעיה :כגון (ורהלהדחופה 

 .)ב" וכיועומסי תנועה, כניתמי

  

בהתייחסותו לטיוטת דוח זה בתאריך  ראש מטה במינהל החינוך מסר 5.3.7

בסעיף זה מתייחסת לחברות שאינם קשורות הטבלה ":  כדלקמן10.7.07

 .""תמם"לעירית נתניה ואינם מסיעות את ילדי נתניה חוץ מחברת 

    



  

 קימות חברות ,"תמם"חברת  מלבד כי,  האמור לעיללגביירה מבההביקורת  5.3.8

ואשר  הקשורות בחוזים עם העירייה, מאלה הרשומות בטבלה שלעילנוספות 

יש לפיכך  ו"ערבה רגב"ו" יהב", "ירןש: " לעיל והן4.1בסעיף עוד צוינו 

או / להעיר לשאר החברות ו גם  יש מקום ,עם זאת. להעיר להן על כך

 על אי עמידתן בדרישות של ,לרשויות המקומיות שמשגרות את רכבי ההסעה

 וזאת  כמפורט לעיל,ההוראות הנוגעות להסעות תלמידים בחינוך המיוחד

  .עקב החשיבות הרבה שיש לייחס לכך

  

מצאים שוניםמ 6 

כלי רכב להסעות במצב חירום 6.1 

אחת לשלושה , הקבלן ימציא לרשות המקומית" כי , לחוזה1.10נקבע בסעיף  6.1.1

למתן שירותי הסעות במצב חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל 

 ".חירום

  

, ז"ו ותשס"לביקורת לא הועברו הרשימות שהוגשו בשנות הלימודים תשס 6.1.2

 3.1.07במסמך מתאריך ממחלקת ההסעות קורת י הבי"למרות שנתבקשו ע

   .  כי הרשימות יועברו בהמשך,ולמרות שהובטח

  

  להעסקת קבלני משנההעירייה  הסכמת 6.2

,,,,, הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה "כי , חוזה ל4.3נקבע בסעיף  6.2.1

 ". המקומית מראש ובכתבאלא לאחר קבלת הסכמת הרשות

  

למרות  , ובכתבמת הרשות מראשלא הועברו מסמכי הסכלביקורת  6.2.2

על אף  ו,3.1.07י הביקורת ממחלקת ההסעות במסמך מתאריך "שנתבקשו ע

 . )"תמם"למשל בחברת  (קבלני משנהשמועסקים 

  

לגבי , 10.7.07בהתייחסותו לטיוטת דוח זה בתאריך  מסר, ראש מטה במינהל החינוך 6.3

מנהל החינוך יקפיד ": כדלקמן,  לעיל6.2 – ו 6.1הממצאים המפורטים בסעיפים 

  ."בחוזה החדש ליישם סעיפים אלה

    



  

סיכום והמלצות  7 

  

חברות שנבחרו במכרזי העירייה     7.1 

 לא נדרשו וממילא לא ,מ" ושנבחרו במולא השתתפו במכרזשמהחברות  7.1.1

:  כגוןניגשו למכרז אשר  כפי שנדרשו משאר החברות,נתקבלו מסמכי סף

ניכוי מס אישור על , י חשבונותאישור ניהול פנקס, שיונות רכביצילומי ר

 .ים תאגידבמקור ואישורים על היותן

 

קודם , מסמכי סףלחייב את החברות בהגשת , במקרים דומים מומלץ לעתיד 7.1.2

   .ניהול משא ומתן עימן

  

)ל"משכ (י מכרז מסגרת של החברה למשק וכלכלה"חברות שנבחרו עפ 7.2 

אישור התקשרות "בשנקבעו נעשו בניגוד לתנאים  ההתקשרות פעולותמחלק  7.2.1

י " שניתן ע)"מכרזים משותפים( לחוק הרשויות המקומיות 9לפי סעיף 

 : והןל משרד הפנים"מנכ

 

 ,בלבד מנהל היחידהי "הצעות מחיר עהליך נתבקשה לנהל ל "משכ 7.2.1.1

מוכתב מותנה ו כללא גזבר העירייה, מנהל אגף הלוגיסטיקהי "כלומר ע

 .באישור ההתקשרות

  

לועדה  ,מוכתב באישור ההתקשרותה וכמותנההצעות לא הועברו  7.2.1.2

, גזבר הרשות והיועץ המשפטי של הרשות, ל הרשות"המורכבת ממנכ

וממילא לא נמסר לביקורת בלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה לק

 . על אף שביקשה זאת,מסמך המציין זאת/פרוטוקול

  

 ,מוכתב באישור ההתקשרותמותנה וכ י המנהל"לביקורת לא נמסר ע 7.2.1.3

ההתקשרות עונה על "על כך ש ,בכתבהמשפטי של הרשות ר היועץ ואיש

 .י הביקורת"עלמרות שנתבקש לכך , "תנאים אלה

  

 לוודא מימושם של ,מכרזים ושילוט, מומלץ להנחות את אגף רישוי עסקים 7.2.2

   . התנאים המוכתבים באישור ההתקשרות

    



 

מהותיים הראויים לציוןהבדלים  - שונות בין חוזי חברות ההסעה 7.3 

 

איסוף או פיזור שלא בנקודה גין אי במוסכם שיש לשלם לעירייה ה הפיצוי 7.3.1

ואילו בחוזי  ₪ 1,000של  בסך  הינו,רד החינוךבחוזי מששנקבע שרת מאו

 . 350₪ סכום של נקבעל "משכ

 

 ,בחוזי משרד החינוך  המוכתבת, ברכב הסעהתכולת תרמיל עזרה ראשונה 7.3.2

 .ובה כזול אין ח"בחוזי משכ אלונקה מתקפלת ואילו מחייבת

  

טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע "לחוזי משרד החינוך צורף  7.3.3

השעה ומקומות הבדיקה , הנהג, בו מפורטים פרטי הרכב" תלמידים

פנים האוטובוס , גחון האוטובוס, אזור מיכל הדלק, תאי מטען(באוטובוס 

 ל לא צורף"ואילו לחוזי משכ, לרבות עמודה המיועדת לחתימת הנהג, )ועוד

 . למלא טופס כזה,י החוזה"טופס בדיקה ואין מחויבות עפ

  

 .מומלץ להביא להאחדת החוזים 7.3.4

  

הפרמטרים לקביעת האומדן למכרז 7.4 

המשולמים לא נערכה השוואה בין המחירים , במסגרת קביעת האומדן 7.4.1

ל ואין כל בסיס משותף בין "מחירי משכבין  ל,לחברות בחוזי העירייה

 . מחירים אלה

  

בסיס ) לדברי המנהל(עותקי החשבוניות ששימשו , יקורתלא הועברו לב 7.4.2

 .  אף שנתבקשו מהמנהל,לקביעת האומדן למכרז

  

את מחירי ,  ולפני קבלת ההחלטותמומלץ לבחון לפני קביעת אומדנים 7.4.3

 .ל בפרט ואת מחירי השוק בכלל"משכ

  

 .בקביעת אומדנים למכרזים עתידיים, מומלץ לשתף את אגף הגזברות 7.4.4

 

:ו"ל תשס"ות עבור ההסעות בשנההוצאות והכנס 7.5 

י חוזר " כנדרש עפ50% ולא 35%שתתפות הכולל של הממשלה הינו השיעור ה 7.5.1

 . 2,500,000₪ –פער משמעותי זה מסתכם בכ . משרד החינוך

 

    



מינהל חינוך וחברה לא עמד על דרישתו לקבלת החזרים מלאים ממשרד  7.5.2

  . החינוך

                                        

של והעדכניים מלץ להביא בפני משרד החינוך את הפרמטרים הענייניים מו 7.5.3

י " עפ בהתאם לזכאות העירייה, התמורה המלאהעל מנת לקבל את, העלויות

   .חוזר משרד החינוך

 

ל משרד החינוך"חוזר מנכב  שנקבעו–יישום הנחיות ביטחון ובטיחות  7.6 

 ,מושים באקדחיםחיהיו המסיעים תלמידים מחוץ לעיר כי הנהגים ה נחיהה 7.6.1

 .אינה נבדקת ואינה מיושמת

 

 קימות תעודות ,ברשות הנהגים המסיעים ילדיםיה לבדוק ולוודא כי הנחה 7.6.2

החוק למניעת העסקה של עברייני מין " בהוראות וכי הם עומדיםיושר 

י " עהלא נבדק ,2001 –א "התשס, "במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

 .כיוםגם בדקת אינה נהאגף בעת חתימת החוזה ו

  

שרכבי ההסעה המסיעים ילדים הינם באופן שוטף ולוודא וק בדההנחיה ל 7.6.3

שעברו את כל הבדיקות הנדרשות ונמצאו תחת ,  שנים לכל היותר10בני 

 . אינה מיושמת,פיקוח של קצין בטיחות בתעבורה

  

. בתחנות ההסעה לא הוקמו גדרות מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה 7.6.4

קיימת מדרכה מוגבהת /  לא שולטו באופן ברור ולא הותקנה תחנות ההסעה

 שבה יוכלו הילדים לחכות מחוץ ,לא קיימת סככהכמו כן . מעל פני הכביש

 .לאזור התנועה של המכוניות

  

את ותרגלו  הסבירו לתלמידים י בתי הספר ומוריהםמנהללוודא שההנחיה  7.6.5

איסור , ידה ממנועלייה על הרכב ויר(כללי ההתנהגות והזהירות בדרכים 

 לא ,)חציית כבישים תוך שימת לב וכדומה, הוצאת ראש או ידיים  מן הרכב

 .מה ולא יושהנבדק

  

 להעביר ודאגי הספר י בתימנהל - ההנחיה לפיה מה  ולא יושהנבדקלא  7.6.6

 דף ועביריבנוסף לכך שו, לתלמידים את הוראות ההתנהגות בתחנת ההסעה

י הסעיפים המפורטים בחוזר "עפ(הם  כדי לסייע להם בהדרכת ילדילהורים

בשעת  .,,,,,אין לרוץ אל רכב ההסעה" :שחלקם מפורט להלן )משרד החינוך

הגיע  .אין לשחק בתחנת ההסעה .,,,,,,המתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה

אין להוציא  .יש לעלות רק לאחר שהוא נעצר לחלוטין, רכב ההסעה לתחנה

 ".ין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועהא .את הידיים או את הראש מהחלון

    



 עותק הדף שכל מנהל אמור היה להעביר ,לא הומצא לביקורתכמו כן 

 .על אף שביקשה זאת, להורים

  

 :כגון ולא נבדקה עמידתם בדרישות "הנחיות בטיחות לנהג"ניתנו  לא 7.6.7

נפתחת הדלת הקדמית ) ההורדה(ובתחנת היעד ) ההעלאה(שבתחנת ההסעה 

בודק הנהג את הרכב מבחוץ , יית התלמידים לרכב המסיעשלפני על. בלבד

בתחילת יום , מדי בוקר, ומבפנים ומוודא שלא נשאר בו כל חפץ חשוד

שבכל אוטובוס יימצא טופס , כמו כן. העבודה ולאחר חנייה ללא השגחה

 על פי –בדיקה שימולא וייחתם מדי בוקר על ידי הנהג ויוחלף פעם בחודש 

לא מנוהלת בקרה אחר נושא זה על  כמו כן  .ל"ר הנהדוגמא שבנספח לחוז

 עותקי - לבקשתה  לביקורתלא הומצאוממילא אף היותו בטיחותי וביטחוני ו

, "המטייל "– שמולאו על ידי החברות 2006טופסי הבדיקה של חודש נובמבר 

  ".אביבי עובדיה"ו" תמם"

 

 הביטחון יישום הנחיותללפעול ,  וחברהחינוךמומלץ להורות את מינהל  7.6.8

  . והבטיחות במלואן

 

הבקרה על ההשתתפות בהוצאה להסעת תלמידים 7.7 

,  וקריית השרוןרמת חן, נוה עוז:  כגוןלגבי תלמידים הגרים בשכונות 7.7.1

ועדי הורי  /לחשבון ועדי השכונות  מהעירייהסכומי ההשתתפותמועברים 

 ומהם אמורים לעבור להורי התלמידים אם בצורת כרטיסיות אם ס"בתיה

 . י שיקולם"סעות מאורגנות עפבה

 

השימוש בכספים ולא נדרשים דיווחים על אופן לא מנוהלת בקרה אחר  7.7.2

לועדים  הועברו ,אף שלדוגמא,   ההקצאות להסעות בהשוואה לצרכיםביצוע

 . 341,375₪ו "ל תשס"בשנה

  

 לחייבו ,י ועדי השכונות"ע בכספיםשנעשה  השימוש לקיים בקרה אחריש  7.7.3

דיווח תקופתי על הביצוע , אל חשב מינהל חינוך וחברה ירלהעבאת הוועדים 

   . ארגון ההסעות הכרטיסים וכן בגיןקצאותכספי בגין הה

  

, 5.7.07מנהלת אגף הגזברות מסרה בהתייחסותה לטיוטת דוח זה בתאריך  7.7.4

 . המלצה זו תיושם לפני כל תשלוםכי

  

  

  

 

    



                             י החוזים"פבדיקת רכבי ההסעה ע 7.8

של תנאים מהותיים וחיוניים שעליהם  קיומם/ ים ביצועם וודאאין מ 7.8.1

, )לדברי המנהלת ( מחוסר בקר רכבים,התחייבו חברות ההסעה בחוזים

שברכב ההסעה ,  שנים לכל היותר10בן שגיל רכב ההסעה יהיה  :לדוגמה

שברכב ההסעה  ,יהיה תרמיל עזרה ראשונה עם תכולה המפורטת בחוזה

טופס בדיקה "ולא בדיקה ביטחונית כמפורט בחוזה ושמ יום נעשית בכל

 .שדוגמתו מצורפת כנספח לחוזה" ביטחונית

 

דבר ,  שנים10 הינו מעל , במדגם שנבדק)60%כ (   אוטובוסים10גילם של  7.8.2

ורטות הנוגד את התחייבות החברות בחוזים ואת הוראות משרד החינוך המפ

 .ל משרד החינוך"בחוזר מנכ

  

זאת בניגוד ,  או מעוקלים/משועבדים ו,  במדגם שנבדק)65%(ים  אוטובוס11 7.8.3

ד "עוד "י חו"עפ(הפרה יסודית של החוזה דבר הנחשב כ,  לחוזה9.8.1לסעיף 

  ).8.2.07ס מהלשכה המשפטית מתאריך .ר

  

, י החברות שניגשו למכרז"בבדיקת רישיונות הרכב שנמסרו במעטפות ע 7.8.4

 . מעוקלים 16 - כלי הרכב משועבדים ו 71נמצאו 

 

התרופות מנקוט באחת למומלץ וכן , יש לוודא קיומם של תנאי החוזה 7.8.5

 .בגין הפרה יסודית זו של החוזה, הקיימות בחוזה

 

י חוזים עם העירייה"תקינות ובטיחות רכבי ההסעות של חברות הפועלות עפ 7.9 

למרות בקשות חוזרות ונשנות שהופנו לאגף הלוגיסטיקה הן מצד הביקורת  7.9.1

 58לבצע בכל , ואילך 2007חודש ינואר מצין בטיחות בתעבורה והן מצד ק

המסיעים " אביבי עובדיה "–ו " המטייל" "תמם"האוטובוסים של החברות 

בדיקת תקינות ובטיחות במכון מורשה לרכב על , לסירוגין את התלמידים

 לא נשלחו )ח" שפורטו בגוף הדו3למעט  (האוטובוסים ,חשבון העירייה

חברות נגד ואף לא ננקטה כל סנקציה  10.5.07תאריך נכון ללבדיקה 

ד "זאת למרות חוות דעתה של עו, חילוט הערבות הבנקאיתכגון ההסעה 

להודיע לכל חברה המסרבת לשלוח את פיה יש  ל,מהלשכה המשפטית. ס.ר

ובמידה ויעמדו על , כי זהו תנאי להמשך העסקתם"האוטובוסים לבדיקה 

נפסיק את ההתקשרות עימם , ם לבדיקהסירובם לשלוח את האוטובוסי

  ."ונחלט את הערבות הבנקאית שלהם

 

    



כי במצב דברים זה לא ניתן לדעת את מצב תקינות ובטיחות רכבי , יודגש 7.9.2

בחוזה לקבל שירותי הסעה ברורה אף שלעירייה מוקנית זכות , ההסעה

 .תקינים ובטיחותייםשהם ברכבי הסעה 

 

 -לפיו ,  תנאי עיקרי ויסודי– שיחודשו בחוזים החדשים או באלהמוצע לעגן  7.9.3

ם לשיקול בהתא, חובתה של כל חברת הסעה לשגר את רכבי ההסעה לבדיקה

 .   של תנאי זה תיחשב כהפרה יסודית של החוזהושהפרתו, דעתה של העירייה

  

ישום חובת התקנת חגורות בטיחות ברכבי ההסעה 7.10 

לפיה אין  1.9.06 לתוקף ביום הכנסלתקנות התעבורה שנ'  א364תקנה  7.10.1

י "ע לא נאכפה ,חגורות בטיחותברכב שלא מותקנות בו להסיע תלמידים 

 6 –אף שחלפו כ , )נמצאו רכבים ללא חגורות בטיחות (המנהל והמנהלת

 .חודשים מאז פרסומה

 

  .יש להורות על ביצוע אכיפה מיידית ועל ניהול בקרה שוטפת בהמשך 7.10.2

 

ל" זכייניות משכ– חברותהובטיחות רכבי ההסעות של תקינות  7.11 

 ל " בקר מטעם משכי" עשנערכו בחודשים האחרוניםרכבים ביקורות ב 7.11.1

  :כמפורטרבים נמצאו ליקויים 

או /עקב סירוב הנהגים להעמיד את כלי הרכב לבדיקה ו,  לא נבדקו כלי רכב2 -

  .למסור את מסמכי הרכב ורישיון הנהיגה

 .ר להסעת ילדיםהאישו' מס,  הביקורת לא צוין בטופס-  כלי רכב 3לגבי  -

ולחוזר  משרד  וזאת בניגוד לתנאי החוזה שנים 10הינו מעל אוטובוסים  4גיל  -

שנת יצור מ, "תמם"' של חב, 4203259'  אוטובוס מס- אחד מהם. החינוך

 . שנים17  בגיל -דהיינו , 1989

  . אוטובוסים חסרו אלונקות6 –ב  -

 . אוטובוסים חסרו ערכות מילוט2 –ב  -

 .לא בוצעו ביקורות חורףרכב  כלי 3 –ב  -

 . רכב נמצאה אי תקינות של חגורות הבטיחות כלי 2 –ב  -

ת הבדיקה אינם "דוחו, וממילא, הבדיקות נעשות ללא תיאום עם העירייה -

 .מתבקשים על ידה

 

 זאת לאור תשלום , מעקב אחר תיקון הליקוייםל לנהל"יש לדרוש ממשכ 7.11.2

   .4%בשיעור ל "משכעמלה ל

  

 

    



)תרשים גאנט(ינוך דיווחים למשרד הח 7.12 

לקבלת השתתפותו  משרד החינוךלו "ל תשס"בשנה שהועברו דיווחיםה 7.12.1

 . כמוכתב בנהלי האיכות,"טופס גאנט"על גבי  לא רוכזו ,בהוצאות ההסעות

 

למשרד ) אם הועברו(ועברו דיווחים שההעותק , ביקורתלעיון הלא הועברו  7.12.2

   .החינוך

  

י המוכתב בנהלי "עפ, חינוך להורות על העברת דיווחים למשרד המומלץ 7.12.3

  .האיכות

 

המיוחדמעקב ובקרה על היסעים  של החינוך  7.13 

 באחריות –ביקורת ייזומה " - בנהלי האיכות  ביקורת המוגדרתלא מבוצעת  7.13.1

 בטענה של ,בנהלי האיכותוכמפורט   כנדרש"קצין בטחון מוסדות חינוך

 –ובנה י הטופס המ"עפ(כי הבקר אמור לבדוק , יודגש .חוסר בקר רכבים

אשר שלמעשה את הנושאים הבאים  ,)שבנהלי האיכות בהוראה 1נספח 

תקינות , שעה, הנהג, המסלול, החברה, פרטי הרכב:  כאמוראינם נבדקים

ניקיון הרכב , חגורות בטיחות, מזגן, אשור קצין בטיחות בתעבורה, הרכב

 .ועוד

 

אחריות  ב–ביקורת בעקבות פנייה "  -  בנהלי האיכות ביקורת המוגדרתב 7.13.2

י המנהלת הקודמת באמצעות "ו ע"ל תשס"נעשתה בשנהש" מדור היסעים

 :כדלקמןנתקבלו דיווחים  ,דפי משוב

ה או שחסרו  חסרו חגורות בטיחות ברכבי ההסע–דיווחים לפיהם  37 -

  .לסירוגין

  .דיווחים על מקרי אלימות ברכבי ההסעה 22 -

ף שזו חובה כתובה  א–תקינה של המיזוג / אי פעולה מלאה דיווחים על 21 -

 . בחוזה

  

לערוך ביקורות בהתאם למוכתב בנהלי וחברה חינוך להורות למינהל מומלץ  7.13.3

 .י הנהלת העירייה ויעוגן בנהלי האיכות"א שיוגדר ע" באמצעות כ,האיכות

 

ז " בלו, לתקן את הליקויים שנתגלו ויתגלו בעתיד,מומלץ לחייב את החברות 7.13.4

 .מיידי

  

    



אלימות ברכבי ההסעה השל מקרי ורמיהם לבדוק את מהותם וגמומלץ  7.13.5

ם הישנותאת  למנועבמגמה , ) במידת הצורךא מקצועי"י כ"ע (ולטפל בהם

  .בעתיד

 

מלווי ההסעות בחינוך המיוחד וכישוריהם 7.14 

לא , )כמדגם ( המלווים האחרונים שנקלטו לעבודה12של  בטפסי הקליטה  7.14.1

ם הנדרשים הכישורי בדבר רישוםאו , או אזכור, כל התייחסות נמצאה

 .בחוזר משרד החינוך כמוכתב, המלוויםמ

  

אי / לציון קיומם , רענן את טופס הקליטה ולייעד בו מקום מיוחדמומלץ ל 7.14.2

 .הכישורים הנדרשיםקיומם של  

  

  I.S.O על גבי טופסי הנוהל כמתחייב בנהלי האיכותהמלווים לא הוחתמו 7.14.3

תחתים היסעים מנהלת מדור "ש :נקבעבה  3.14 סעיף 5.15.04' הוראה מס

ההדגשה ( ". ,,,,,,,מלווים המפרט את אחריותוג טופס נוהל "כל מלווה ע

  ).אינה במקור

  

כדי להבטיח שהמלווים מאשרים בחתימתם , מוצע לרענן את נהלי האיכות 7.14.4

  . לאחריותםהם את קבלת טופסי הנוהל ומודעים 

  

בדיקת רכבי הסעות בחינוך המיוחד  7.15 

נהגים המסיעים תלמידים של החינוך המיוחד /  רכבי הסעה 15 מתוך 13 –ב  7.15.1

 נמצאו ממצאים החורגים מההוראות המפורטות בגוף ,ס יהודה הלוי"לביה

ת הנהיגה של נושיו ברי, בחגורות בטיחותלא חגורים תלמידים:  כגון,הדוח

או ( חלק מן המלווים ,"רשאי להסיע ילדים" חותמת חלק מן הנהגים אין

,  שם: ברשימת תלמידים הכוללתיםזיקמחאינם  ) כשאין מלווההנהג

 . מלוויםאין רכבי הסעה בחלק מ. טלפון ועוד' מס, כתובת

  

האכיפה את ר ילהגבבמטרה , מחזוריות ביקורותפתע ו מומלץ לבצע ביקורות 7.15.2

 בסנקציות מתאימות נגד חברות שאינן עומדות  במידת הצורךולנקוט

   .החוזה/ הנהלים /  החוק - בדרישות

    



    

 

 סעות במצב חירוםכלי רכב לה 7.16

י החברות "עוחברה חינוך למינהל  שהוגשו רשימותה הומצאולא לביקורת  7.16.1

כלי הרכב של  ,ז"ו ותשס"בשנות הלימודים תשסאחת לשלושה חודשים 

למרות  ,בחוזהכפי שהתחייבו  ,במצב חירוםנה להפעיל  תוכלהחברותש

  .י הביקורת"עלכך  האגף נתבקשש

  

 ולקיים מעקב תקופתי אחר ,נאי החוזהיש לחייב את החברות לעמוד בת 7.16.2

  .היישום

 

  להעסקת קבלני משנההעירייה  הסכמת 7.17

 4.3כנדרש בסעיף  , ובכתבהסכמת הרשות מראש לביקורת לא הומצאה 7.17.1

ועל  י הביקורת" עלמרות שנתבקשה,  המאשרת להעסיק קבלני משנה, לחוזה

 ").  תמם"למשל בחברת (אף שמועסקים קבלני משנה 

 

 .על ניהול מעקב אחר תנאי החוזה ובכללם תנאי זהמומלץ להורות  7.17.2

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                           


