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ביקורת בנושא הסעות תלמידים למוסדות החינוך – 2018
תקציר מנהלים
להלן עיקרי הממצאים ,המסקנות וההמלצות בנושא הסעות תלמידים למוסדות החינוך בעיר נשר.
*לשם קבלת החלטות יש לעיין בדוח המלא.
הביקורת בעיריית נשר בוצעה במהלך החודשים נובמבר  2018ועד מרץ  .2019במסגרתה הביקורת בחנה את מערכת ההיסעים
בעיריית נשר בנושאי תהליך ההתקשרות עם חברת ההסעות בחינוך הרגיל ,בדיקת מסלולי ההסעה בקווים אשר עומדים לרשות
תלמידי בית הספר ,בדיקת פעילות העירייה ותפקודה ,בדיקת מערכת המלווים בהסעות החינוך המיוחד ,כולל שימוש
באפליקציה ייעודית על ידי המלוות בעיריית נשר ודיווחים למשרד החינוך לצורך קבלת החזר בגין הוצאות העירייה בנושא זה.
הביקורת גם ערכה בדיקה מדגמית של בטיחות בעליה להסעות.

עיקרי ההמלצות
 .1במהלך בדיקת התפקידים והסמכויות של מנהלת ההסעות נמצא כי קיים עומס רב מידי על מנהלת ההסעות .בנוסף ,על
העירייה לספק לעובדת את הכלים הדרושים לביצוע עבודתה באופן מיטבי ,קרי מחשב נייד (בשלב זה) ומכשיר טלפון
נייד ,שכן היא נדרשת לבצע החלפת מסלולים מידי ערב.
 .2הביק ורת מעירה כי העובדת לא קיבלה חפיפה מקודמתה והממונים עליה לא דאגו לקיים מפגש עם צוות העובדים
הכפופים לה כדי להבהיר ולחדד נהלי עבודה ,וסמכויות ניהוליות.
 .3הביקורת ממליצה לצמצם את כמות המטלות שהוטלו על מנהלת ההיסעים ובמקביל להגדיל את אחוזי משרתה למאה
אחוז משרה .כמו כן הביקורת ממליצה למנכ"ל העירייה ומנהלת מחלקת חינוך לפעול באופן יזום לכינוס מפגש עם
צוות המלוות הכפופות לה ,כדי לוודא שהעברת הסמכויות הניהוליות תתבצע באופן מיטבי.
 .4במהלך בדיקת קווי ההסעות בפועל ,נמצא כי מחלקת החינוך אינה דואגת למיפוי ובקרה אחר כמות הנוסעים בהסעות
בחינוך הרגיל וכי קיימים מספר קווים בהם נוסעים קומץ תלמידים בהסעה .הביקורת ממליצה לערוך בדיקות פתע,
במהלך השנה ,כדי לקבל החלטות ניהוליות ולשקול לבטל ו/או לאחד קווים עם קווים אחרים.
 .5הביקורת ממליצה לבחון את האפשרות להסעת תלמידים בקווים שהינם דלילים בנוסעים ,ברכבי הסעה קטנים
כמיניבוסים/מוניות ,במקום אוטובוסים.
 .6משנות ה –  90חברת אגד מסיעה את תלמידי העיר נשר והוגדרה ספק יחיד .בשנת  2011הסעת התלמידים הועברה
לחברת אגד היסעים .הביקורת מעירה כי משנת  2011לא נערך מכרז בעיריית נשר לבחירת קבלן הסעות ,והקבלן היחיד
עמו עובדת העירייה בנושא הסעות בחינוך הרגיל הוא חברת "אגד היסעים" ,דבר המנוגד לחובת מכרזים .הביקורת
מעירה לעירייה כי יש לצאת למכרז הסעות בהקדם האפשרי.
תגובת גזבר העירייה
חברת אגד היסעים בבעלות מלאה של חברת אגד ( 100%מהון המניות בבעלות אגד) .מנהלת מחלקת החינוך עם כניסתה
לתפקיד פועלת להכנת מכרז בנושא הסעות .ביום  1.5.19אושר בוועדת השלושה יועץ להכנת מכרז בנושא הסעות לשנת
הלימודים תש"פ הבאה עלינו לטובה .
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 .7הביקורת מציינת כי אין בעירייה רכז הסעות הדואג לבדיקת תקינות ובטיחות רכבי ההסעה .הביקורת ממליצה למנות
רכז הסעות שיערוך בדיקות פתע ברכבי ההסעה פעם בחודש וימלא דו"ח בכתב על פי הנחיות חוזר מנכ"ל 3.12.2018
"הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים".
 .8הביקורת מעירה כי עלות ההסעות בחינוך הרגיל בשנת תשע"ח הסתכמה ב  ₪ 3,396,684אל מול הכנסה של ₪ 22,238
ממשרד החינוך .הביקורת מעירה כי הפער בין מספר התלמידים שהעירייה מסיעה לאלה הזכאים להסעה לפי הגדרות
משרד החינוך הוא קיצוני ומשית עלות בלתי סבירה על העירייה .יש לבחון כיצד להתייעל ולצמצם פער זה.
 .9הביקורת בדקה את אופן דיווח המסלולים וההתחשבנות מול משרד החינוך במערכת הסעות "מסלולים" בחינוך
המיוחד ומעירה כי נמצאו מסלולים שלא דווחו כלל למשרד החינוך .כמו כן ,נמצאו בקווים מסוימים ,פערים (הפסד)
בין תעריף המכרז ,עליו דיווחה מחלקת חינוך לבין התעריף שאושר על ידי משרד החינוך.
 .10הביקורת מצאה כי הדיווח שהעבירה העירייה עבור הסעות בחינוך המיוחד לחודשים יולי אוגוסט ולחגים ,לא נקלט
במשרד החינוך בשל אי התאמות ועד למועד כתיבת דוח זה הנושא לא תוקן ,למרות שניתן היה לעשות כן ולקבל את
ההכנסות ממשרד החינוך עבור חודשים אלו .הביקורת מעירה בהקשר זה כי במקרים מסוג זה ,ראוי שהנהלת
המחלקה תציב לעובד ספציפי תאריך ייעד לסיום הדיווח ,אך תאריך כזה לא נקבע.
 .11הביקורת בדקה את הדיווח למשרד החינוך לגבי הזכאות למלוות ,ומצאה כי  22תלמידים הזכאים לליווי ,לא דווחו
למשרד החינוך ובכך העירייה לא קיבלה ממשרד החינוך החזרים בגין הוצאות אלו ,בסך  220אלף ש"ח .במועד
הביקורת החלה המחלקה לתקן את הליקוי ובמועד כתיבת הדו"ח דווחו ונקלטו  7מתוך ה .22-
 .12להלן ליקויים שונים שמצאה הביקורת ,הנובעים מחוסר בקרה של מחלקת החינוך על שעות העבודה של המלוות
בחינוך המיוחד וכן על קבלני ההסעות בחינוך המיוחד:
 12.1דיווח כוזב על שעות עבודה שלא בוצעו בפועל ,על ידי מלווה.
 12.2דיווח כוזב של הסעות שלא בוצעו בפועל על ידי חברת ההסעות בחינוך המיוחד.
 12.3מלווה שאינה עובדת העירייה ,שאין עליה בקרה כלל.
 12.4תשלום יתר עבור הסעות בשל העלאת תעריפים באופן חד צדדי בניגוד למכרז משכ"ל.
בבדיקת שימוש בתוכנת ניהול ובקרה אחר הליווי בהסעות נמצאו ליקויים הנובעים מחוסר בקרה
.13
לא נכון ו/או אי שימוש כלל באפליקציה הייעודית.

ושימוש

 13.1עובדת שלא הגיעה לעבודה ,לא הוצאה מהמערכת ביום זה וכך נרשם כאילו עבדה באותו היום.
 13.2החלפת משמרות בין עובדות ללא ידיעת מנהלת ההיסעים.
 13.3אי סימון הילדים העולים לרכב ההסעה כנדרש.
 13.4אי שימוש באפליקציה על ידי מלוות.
 .14הביקורת מעירה כי מחלקת החינוך לא הגדירה בכתב בקרות על עבודת מנהלת ההיסעים ולא נמצא תיעוד לבקרות
חיצוניות על עבודתה ,למרות שהיא מנהלת תקציב של כ  5.8מיליוני שקלים.
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 .15הביקורת מעירה כי בתוכנת הניהול בעירייה ,חלק מהמסלולים אינו מתומחר ,דבר המשפיע באופן ישיר על נתוני
הסיכום הכספיים ולא מאפשר בקרה יעילה .הביקורת מציינת שבזמן הביקורת מנהלת ההיסעים הנכנסת כבר עדכנה
את תעריפי כל המסלולים.
 .16בחינוך הרגיל  -ליקויים שעלו בבדיקת החזר ההוצאות לילדים הלומדים מחוץ לעיר:
 16.1דיווח לא מדויק למשרד החינוך של כמות התלמידים להם משלמת העירייה בגין לימודיהם במערכת הסעות-
נט .נקודה זו משפיעה על הכנסות העירייה בסעיף זה.
 16.2הסעות התלמידים המחוננים למכללת אורנים – נמצאו שני תלמידים שלא שילמו השתתפות בהוצאות
ההסעה .הביקורת מציינת כי קיים קושי בבקרה על התשלומים שכן הקבלות יוצאות על שמות ההורים ללא
ציון שמו של התלמיד ,דבר היוצר בלבול בגלל שמות משפחה זהים .כמו כן ,בגין התשלומים לא נוצר חיוב
במחלקת הגבייה ולכן אין מעקב יעיל אחר חייבים.
של
 16.3בטיחות בעליה להסעות  -הביקורת מעירה כי קיימת בעיה בטיחותית בעת העלייה והירידה להסעות
תלמידי חטיבות הביניים ובית ספר רבין ,בשל חוסר תיאום בין קו  112של חברת "אגד" לבין הסעות
התלמידים .הביקורת ממליצה לשקול את העברת נקודת ההמתנה של קו  112לרחוב החרוב ,במקום בתחנות
ההסעה של תלמידי בית הספר .בנוסף יש לוודא שלוח הזמנים של קו  112לא מתנגש עם זה של ההסעות
בחטיבות הביניים ורבין.
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 .1מבוא
הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם
אין בית ספר ,או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם .מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר במקומות
מגורים מרוחקים מהיבטי ם פדגוגיים וכלכליים .המערכת מאפשרת אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה.
כמו כן ,המערכת נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך
המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.
משרד החינוך אינו נוטל חלק בארגון ההסעות ומשתתף במימונן בלבד ,בהתאם לשיעורי ההשתתפות שנקבעו בהוראת הקבע
של משרד החינוך מספר  0153הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים ,שפורסמה בכ"ה בכסלו ,תשע"ט 03
בדצמבר  .2018העירייה רשאית ,ואכן נוהגת להרחיב את מעגל התלמידים המוסעים ,לרווחתם של ההורים והתלמידים למרות
שהתלמידים אינם עומדים בכללים של משרד החינוך לצורך החזר.
הביקורת הסתייעה ב:
•

נתונים שהתקבלו מרכזת ההסעות היוצאת והחדשה ,תקציבאית מחלקת החינוך ,גזבר העירייה ,חשבת השכר ,נציג,
חברת אגד היסעים.

•

הנהלת החשבונות של הרשות לגבי הנתונים הכספיים של מחלקת החינוך.

•

מנהלי בתי הספר בעיר ,מהם התקבלו נתונים על כמות ההסעות ,כמות התלמידים המשתמשים בהסעות.

•

בדוח מבקר המדינה ובחוזרי מנכ"ל כפי שמפורט בסעיף "הבסיס החוקי" בהמשך.

 .2מטרות הביקורת והיקפה
מטרת הביקורת לבדוק את נושא הסעות התלמידים בנשר ,לרבות הנושאים הבאים:
.2.1

.2.2
.2.3
.2.4
.2.5

תהליך ההתקשרות עם חברת ההסעות בחינוך הרגיל ,חברת אגד ותהליכי העבודה הקשורים להסעות תלמידים.
עמידה בדרישות החוק ובהוראות חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים ,בחינת מנגנוני הפיקוח ,הבקרה והדיווח בנושא הסעות
תלמידים.
בדיקת מסלולי ההסעה בקווי ההסעה בחינוך הרגיל ויעילותם ,והאם ניתן לצמצם את קווי ההסעה ובכך לצמצם את
עלויות ההסעות בחינוך הרגיל.
בדיקת מערך המלווים בהסעות בחינוך המיוחד בעיריית נשר כולל בדיקת מערך השכר למלוות/סייעות בלבד.
בדיקת פעילות העיריי ה ,האם היא מתבצעת תוך שמירה על חוקיות ,סדירות ,עקרון השוויון ,חסכון ,יעילות ,שקיפות
ומניעת פגיעה בטוהר המידות.
ביקורת מערך ההסעות תתבצע על קווי הסעות הקיימים בשנת הלימודים תשע"ח.
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 .3הבסיס החוקי
הסעת תלמידים במערכת החינוך נועדה לאפשר את יישום חוק לימוד חובה לכל התלמידים .מערכת ההסעות משמשת בעיקר
את תלמידי החינוך המיוחד בעלי הצרכים המיוחדים .תנאי הבטיחות בהסעות לתלמידים במערכת החינוך מוסדרים ,בין
היתר ,בתקנות ובחוזרי המנכ"ל:
 .3.1חוק חינוך מיוחד ,התשמ"ח 1988 -וחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים ,התשנ"ד1994-
 .3.2תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) ,תשנ"ה.1995 -
 .3.3חוזר מנכ"ל תשעד)1/ב)  -חוזר מנכ"ל תשעד)1/ב)
 .3.4חוזר המנהלת הכללית הוראות קבע ,הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים עד(1/ב) ,אלול התשע"ג-
ספטמבר 2013
 .3.5הסעות תלמידים למוסדות חינוך ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  ,התשע"ו .2015
 .3.6דוח מבקר המדינה הסעות תלמידים .2007
 .3.7תקנות התעבורה תשכ"א – .1961
 .3.8חוזר מנכ"ל משרד החינוך-מס'  6-3.3העוסק ב" -הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים".
 .3.9נספח ג' של חוזר מנכ"ל בנושא "הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה"
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי) תשנ"ה – .1995
.3.10
בהוראת הקבע של משרד החינוך מספר  0153הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים,
.3.11
שפורסמה בכ"ה בכסלו ,תשע"ט  03בדצמבר 2018
חוק חובת המכרזים – מהווה מסגרת נורמטיבית סטטוטורית למכרזי המדינה ותאגידיה.
.3.12
פקודת העיריות – מגדירה את החובה המוטלת על העירייה לפרסם מכרז באופן פומבי.
.3.13
תקנות העיריות מכרזים – שלושה קובצי תקנות מכוח חוק חובת המכרזים.
.3.14
 .3.14.1תקנות חובת המכרזים התשנ"ג  ,1993החלות על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהן ,למעט משרד
הביטחון.
 .3.14.2תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) ,תשנ"ה – .1995
 .3.14.3תקנות חובת המכרזים (העדפת אזורי עדיפות לאומית) ,תשנ"ה – .1995

 .4רקע כללי
מבחינת פיקוח מחוזי עיריית נשר (להלן "העירייה") ,שייכת למחוז חיפה .נכון לסוף שנת  ,2016אוכלוסיית העיר מונה כ –
 24,000תושבים ,כ 23%-מתושבי העיר הם בין הגילאים אפס עד  19שנים.
במסגרת החינוך הממלכתי ,פעלו בעיר בעבר שישה בתי ספר יסודיים ,אך בשנת הלימודים תשע"ח פעלו רק חמישה ,לאחר
סגירתו של בי"ס ישורון .כמו כן ,פועלות בעיר שתי חטיבות ביניים ובית ספר תיכון אחד .בנוסף ,פועלים בעיר  34גני ילדים וכן
 12מסגרות לחינוך מיוחד .בחינוך הדתי פועל בית ספר אחד ומספר גני ילדים שאינם מוכרים (??? למה הכוונה?).
בניית מסלולי ההסעה בעיר נשר הינה משימה מורכבת הדורשת זמן ,לאור מספרם הרב של התלמידים המשתמשים בהסעות
והמבנה הטופוגרפי של העיר .ניהול ומעקב אחר מערך ההסעות בוצע עד ינואר  2019על ידי עובדת מחלקת חינוך ,מנהלת
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היסעים ,הגברת ל.נ שסיימה את תפקידה בעירייה .מנהלת ההיסעים בעירייה אחראית על הטיפול בכל מערך ההסעות בעיר
תחת בקרה של סגנית מנהל מחלקת חינוך.
ההסעות בחינוך הרגיל בתוך העיר נשר מבוצעות ע"י חברת "אגד היסעים" .תלמידים שלומדים בחינוך הרגיל מחוץ לעיר
מקבלים החזר הוצאות נסיעה לחשבון הבנק של הוריהם לפי דיווח .ההסעות בחינוך המיוחד מבוצעות ע"י מסיעים זכיינים
שזכו במכרז הסעות בחינוך המיוחד שנערך ע"י משכ"ל .כמו כן ,אחראית מנהלת ההיסעים על מערך המלוות בהסעות בחינוך
המיוחד.
העירייה ומשרד החינוך מממנים בחלוקה של  40%משרד  60%עירייה את הסעותיהם של כלל התלמידים הזכאים בכל מסגרות
החינוך המוכרים ,בהתאם לקריטריונים שהוכרו על-ידי משרד החינוך .הביקורת מציינת כי העלות השנתית לעירייה גבוהה
והגיעה בשנת הלימודים תשע"ח ל ₪ 5,856,650 -מתוכם  ₪ 2,459,966עלות ההסעות בחינוך המיוחד.
לעירייה אין אוטובוסים ,מיניבוסים ו/או כלי רכב בבעלותה ,המשמשים לצורך הסעת תלמידים.
הוצאות העירייה להסעות תלמידים כוללות את הפעילויות הבאות:
 oהסעות ילדי הגנים ותלמידי החינוך היסודי והעל יסודי בתוך נשר.
 oהסעות של תלמידי החינוך המיוחד.
 oעלות העסקת מלווים בהסעות בחינוך המיוחד שהוכרו לכך על ידי משרד החינוך.
 oהסעות מרוכזות של תלמידי החינוך הרגיל ללימודים ופעילויות שונות במסגרות הנמצאות מחוץ לבתי הספר כולל
הסעות לילדים מחוננים.
 oהסעות תלמידים בחינוך הרגיל תושבי נשר הלומדים במסגרות מחוץ לעיר.

 .5ממצאי הביקורת
חשוב להדגיש כי ממצאי הביקורת הם לגבי שנת הלימודים תשע"ח.
ממצאי הביקורת יחולקו לפי הקטגוריות הבאות :הסעות בחינוך הרגיל ,החזר הוצאות בחינוך הרגיל לתלמידים הלומדים
מחוץ לעיר ,הסעות ומלוות בחינוך המיוחד.
 .5.1הגדרות תפקיד וסמכויות ,כניסתה של מנהלת הסעות לתפקיד וקבלת החלטות של הדרג המנהל בעירייה
מבדיקת הביקורת עולה כי רכזת ההסעות מנהלת בפועל את מערך ההסעות בהיקף של כ –  5.4מיליון  ₪לשנה .היא
משבצת ומפקחת על הסעתם של כ –  240ילדים בחינוך המיוחד וכ –  2,231ילדים בחינוך הרגיל הנוסעים בהסעות מידי
יום .מספר ההסעות היומי עומד על כ 75 -הסעות המחולקות בין  19קוים בחינוך הרגיל ועוד כמה עשרות קווים וקבלני
הסעות שונים בחינוך המיוחד .בנוסף ,רכזת הסעות מטפלת בפניות הורים לצורך קבלה ,שינוי או עדכון הסעה
לילדיהם .היא אחראית על כ –  46מלוות היוצאות מידי בוקר וצהריים עם הילדים בחינוך המיוחד לבתי הספר.
באחריותה גם לדווח את כל הפעילות שפורטה לעיל למערכת הממוחשבת של משרד החינוך וכל זאת ב –  50%משרה.
בנוסף ,במהלך שנת הלימודים תשע"ח ,הוטל על מנהלת ההסעות שסיימה את תפקידה ,לסייע בנושא כוח אדם ,בשל
היעדרותה של מנהלת כח אדם בעירייה.
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מנהלת ההסעות כפופה למנהל/ת מחלקת חינוך ולסגנית מנהלת המחלקה ,אך במקרים רבים גם גזבר העירייה מציב
מטלות תקציביות לביצוע .סגנית מנהל מחלקת חינוך ,בתוקף תפקידה ,אחראית גם היא על מנהלת ההסעות ואף
מאשרת בחתימתה את החשבונות לתשלום.
 .5.1.1הביקורת מציינת בפני הדרג המנהל קרי ,סגנית מנהל מחלקת חינוך ומנכ"ל העירייה  ,כי עומס המטלות
שהוטלו על מנהלת ההסעות הקודמת והחדשה ,שנכנסה לתפקיד זה עתה ,אינו סביר ויש לצמצם אותן בהקדם.
לדעת הביקורת לא ניתן לקיים מערך הסעות יעיל וחסכוני בצורה זו.
 .5.1.2הביקורת מעירה כי אין הגדרה מסודרת וכתובה של דרישות התפקיד וסמכויותיה של רכזת ההסעות .הביקורת
ממליצה לעגן את תחומי האחריות וסמכויותיה של רכזת ההסעות בכתב.
 .5.1.3הביקורת מעירה לדרג המנהל כי תפקידם לפעול באופן יזום לכניסה מסודרת של מנהלת ההסעות החדשה
והעברת סמכויותיה הניהוליות אל מול העובדים שאותם היא עתידה לנהל .עד למועד כתיבת הדו"ח ,לא התקיים
מפגש מסודר עם צוות המלוות בהסעות כדי להעניק סמכות ולהבהיר נהלי עבודה אל מול מנהלת ההסעות
החדשה .עובדה זו פוגעת בסמכות הניהולית של מנהלת ההיסעים ומקשה עליה לנהל את צוות העובדים תחתיה.
המלצות הביקורת
 .5.1.4הביקורת ממליצה להגדיל את משרתה של מנהלת ההסעות ל 100% -משרה בתיאום עמה ולתת לה טלפון לצרכי
עבודה .זהו אחד התפקידים בהם הטלפון הוא כלי העבודה מרכזי.
 .5.1.5הביקורת ממליצה לדרג המנהל ,קרי ,סגנית מנהל מחלקת חינוך ,מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה ,ליזום ולקיים
בהקדם מפגש עם צוות הסייעות לצורך הבהרת נהלי עבודה ,דיווחי נוכחות והעברת סמכויות באופן פורמאלי
למנהלת ההסעות החדשה.
 .5.1.6הביקורת ממליצה למחלקת חינוך לדרוש ממנהלי בתי הספר למנות רכז הסעות בכל בית ספר שיגיש דוח יומי על
ההסעות שהיו בכל יום בפועל בבתי הספר ,הכולל את מספר התלמידים שהשתמשו בהסעות .לצורך בקרה זו ניתן
להיעזר במורות בתי הספר המבצעות תורנויות הסעה מידי יום ונמצאות במקום.
 .5.1.7הביקורת ממליצה להפקיד בידי מנהלת ההסעות את האחריות לקבלת הפירוט היומי על ההסעות מרכזי
ההסעות בכל בתי הספר והשוואתו לדוח המרוכז ללקוח המצורף לחשבונית החודשית המתקבלת בעירייה מספק
ההסעות .לאחר אישורה של רכזת ההסעות כי אכן כמות ההסעות בפועל מתאימה לכמות ההסעות עליהן
הוצאה החשבונית ,יש להעביר את החשבונית לבדיקת תעריפי ההסעות בכדי לברר האם הם תואמים להסכם
בפועל שנחתם עם קבלן ההסעות ,ומתעדכן כל שנה .בדיקה זו תעשה על ידי הנהלת החשבונות של העירייה ,לפני
רישום החשבונית בספריה.
 .5.1.8הביקורת ממליצה להעביר בהקדם האפשרי את ביצוע הדיווחים לצורך התחשבנות מול משרד החינוך לספק
חיצוני שמומחה לנושא.
 .5.2חינוך רגיל –מכרזים
הביקורת בדקה קיום מכרזים להעסקת קבלני הסעות בהסעות החינוך הרגיל.
 .5.2.1מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא ערכה מכרז מזה עשר שנים לצורך בחירת קבלן הסעות לחינוך הרגיל.
העירייה עבדה בעבר עם חברת אגד כספק יחיד להסעות בחינוך הרגיל מאחר ומערך ההסעות היה בנוי על קווי אגד
הסדירים בעיר .במועד הביקורת ,העירייה עובדת עם חברת "אגד היסעים" כקבלן משנה של חברת "אגד" לפי הסכם
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שנחתם בין החברה לבין חברת אגד ביום  17בספטמבר  ,2008להלן נספח ג' ,ולא חודש עד היום .החתומים על הסכם
זה מטעם העירייה כבר לא עובדים בעיריית נשר.
תגובת גזבר העירייה
חברת אגד היסעים בבעלות מלאה של חברת אגד אשר מחזיקה  100%מהון המניות של אגד היסעים .
 .5.2.2הביקורת מעירה כי העירייה כבר לא עובדת עם חברת "אגד" אתה התקשרה בשנת  2008כספק יחיד אלה עם
חברת בת בשם "אגד היסעים" שהינה ספק רגיל כמו כל חברת הסעות אחרת.
 .5.2.3הביקורת מעירה לעירייה כי יש לצאת למכרז הסעות בהקדם האפשרי! במכרז החדש יש לקחת בחשבון דילול
שימוש ברכבי הסעה קטנים לקווים דלילים בנוסעים)???(.
הביקורת מציינת כי התקיימו פגישות בין עיריית נשר לאגד היסעים ביחס לעדכון מחירי הנסיעות ,פגישות שנערכו
בתדירות נמוכה מאוד והאחרונה שבהן היא פגישה שנערכה ביום  02/08/16ובה הוסכם על עדכון מחיר הנסיעות החל
מיום  01/09/2016ואילך ,כך שמחיר הנסיעה כיום הינו  + ₪ 170מע"מ.
הביקורת מציינת כי במהלך הבדיקה ,ביום  24/02/2019נערכה פגישה בין נציגי חברת אגד לנציגי העירייה ובה הועלתה
בקשה מצד מנכ"ל אגד היסעים להעלאת מחירי כלל ההסעות ב –  . 15%העירייה מצידה צינה בישיבה כי בכוונתה
לצאת למכרז הסעות לקראת סוף שנת הלימודים הנוכחית.
תגובת גזבר העירייה
חברת אגד הסיעה את תלמידי העיר משנות התשעים על בסיס תעריפי כרטיסיות ובשינויים של התשומות בענף
ההסעות .
ההתקשרות משנת  2011בוצעה מול חברת אגד היסעים שהינה חברה בבעלות מלאה ( 100%מהון המניות של חברת
אגד ) באותו אופן שבו היתה ההתקשרות עם חברת אגד לרבות עבודה עם אותם אנשי קשר ומנהלה .
בשנת  2017ביקשתי ממנהל מחלקת החינוך דאז משה לאופר להכין מכרז ,משה פרש לגמלאות בספטמבר 2017
בחודש נובמבר  2017ביקשתי ממנהלת מחלקת החינוך גברת לוטם קירמאיר להכין מכרז לנושא ,לוטם סיימה את
תפקידה ביום  28.2.18ועד ליום  28.2.19לא היה מנהל מחלקת חינוך בעירייה .
ביום  23.7.17ביצעתי בחינה של המחירים מול חברת החברה למשק וכלכלה נוהל ( )16-7299והבדיקה העלתה
עלויות נוספות שנתיות של כ  1.3מיליון  ₪לעומת ההתקשרות הנוכחית .
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חברת אגד היסעים פנתה ביום  24.2.19לעדכון התעריפים ב  15%החל מיום  1.4.19ובמידה והדבר לא ייענה בחיוב
יופסקו חמישה סידורי עבודה .ביצעתי השוואה מחירים לתעריפי הנסיעה וניהלתי משא ומתן מול חברת אגד
היסעים ,חברת אגד היסעים הסכימה לעדכן את התעריפים ב כ ( 11.76%תעריף נסיעה של  ₪ 190בתוספת מע"מ )
,כאשר התעריף הזול היה בסך של  ₪ 209בתוספת מע"מ בהתאם להליך שביצעתי ,הנושא נידון ביום 21.3.19
בוועדה השלושה שהחליטה שעד להכרזת זוכה בהליך להכנת המכרז מאושר יש להמשיך את ההתקשרות בתעריף
של  ₪ 190בתוספת מע"מ .
עם כניסתה של מנהלת החינוך החל ממרץ  2019ביקשתי להכין מכרז הסעות ויצא נוהל לקבלת הצעות מיועץ להכנת
מכרז הסעות להגשה עד ליום  26/3/19ולא הוגשו הצעות .
ביום  1.5.19אושר בוועדת השלושה יועץ להכנת מכרז בנושא הסעות .
מנהלת מחלקת החינוך פועלת בימים אלו להכנת כל הנתונים למכרז הסעות לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה
תש"פ .

 .5.3חינוך רגיל – ניהול מערך ההסעות
הביקורת קיבלה לידיה ממחלקת חינוך רשימה של קווי ההסעה בחינוך הרגיל .הרשמה כללה  19מסלולי הסעה בשעות
הבוקר ועוד  11מסלולי הסעה בשעות הצהריים.
מבדיקת החשבוניות של חברת אגד היסעים עולה כי במסלולים מסוימים נוסע יותר מרכב אחד כך שבממוצע עיריית
נשר משלמת לחברת אגד היסעים עבור  65-75נסיעות ביום לימודים בעלות של  ₪ 170להסעה.
 .5.3.1מבדיקת הביקורת עולה כי כל רכבי ההסעה הפועלים בעיר הם אוטובוסים בהם  55מקומות ישיבה .הביקורת
מעירה בהקשר זה כי בתצפיות שערכה הביקורת במדגם של מסלולים ,נצפו מקרים רבים בהם ברכב ההסעה
נסעו קומץ ילדים בלבד (ראה נספח א') .הביקורת מציינת כי העירייה יכלה לחסוך בעלויות הסעה משמעותיות לו
עשתה שימוש גם ברכבים קטנים יותר כמו מיניבוס לקווים דלילים בנוסעים.
 .5.3.2הביקורת מעירה כי במחלקת חינוך אין מיפוי ובקרה אחר כמות הנוסעים בהסעות .המידע מנוהל בין מנהלות
בתי הספר למנהל העבודה של אגד היסעים .בהתייעצות עם מנהלי/ות בתי הספר ,החברה מורידה או מתגברת
הסעות לפי הצורך.
 .5.3.3הביקורת מעירה למחלקת חינוך כי לא הקימה בקרות מהותיות למערך ההסעות בחינוך הרגיל שהיקפו כ 3-
מיליוני שקלים בשנה .הביקורת מעירה כי לא מצאה כל מסמך במחלקת חינוך המעיד על ניסיון לבקר את מערך
ההסעות ובכלל זה  -לספור את כמות הילדים הנוסעים בהסעות ,לבצע ביקורת פתע במהלך השנה כדי לקבל
החלטות ניהוליות כגון איחוד קווים ,ביטול הסעות מיותרות או שימוש במיניבוסים.
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 .5.4חינוך רגיל – הכנסות מול הוצאות ותלמידים הזכאים להסעות
לפי דיווח מחלקת חינוך למערכת הסעות-נט (ראה טבלה מספר  )1מספר התלמידים שנסעו בהסעות בשנת הלימודים
תשע"ח הוא  2,231לפי החלוקה הבאה:
•

בתי ספר יסודיים1,356 :

•

חטיבות ביניים:

608

•

חטיבה עליונה:

243

•

סה"כ:

2,231

טבלה :1מיפוי זכאות תלמידי הרשות שדווחו במערכת הסעות-נט בשנת תשע"ח

 .5.4.1הביקורת מעירה כי הפער בין מספר התלמידים שהעירייה מסיעה לאלה הזכאים להסעה לפי הגדרות המשרד
הוא קיצוני ומשית עלות בלתי סבירה על העירייה .מתוך  2,231תלמידים שמחלקת חינוך דיווחה כמוסעים בשנת
הלימודית תשע"ח רק  46נמצאו זכאים לשיפוי ע"י משרד החינוך ,שהם  2%בלבד .ראה פירוט בטבלאות  1ו.2 -
טבלה  :2מספר התלמידים הזכאים להסעה במשרד החינוך לפי מוסד חינוכי ב-תשע"ח בחלוקה לחודשים
201808 201807 201806 201805 201804 201803 201802 201801 201712 201711 201710 201709
תוויות שורה
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
הסעה מחוץ לעיר 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
אולפת אמי"ת עירוני 3ו
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
הסעה פנימית
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
בית יהושע
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
גבעון
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
גלילות
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
התיכון המקיף נשר2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
יסודי  1רמת יצחק 6
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
יצחק רבין
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
מחוננים
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
מכללת אורנים
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
סכום כולל
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 .5.4.2הביקורת מעירה כי עלות ההסעות לעיריית נשר בשנת תשע"ח בחינוך הרגיל הסתכמה ב  .₪ 3,396,684אל מול
הכנסה של  ₪ 22,238ממשרד החינוך .ראה פרוט בטבלאות  3ו .4 -כפי שצוין קודם ,הפער אינו סביר בכל קנה
מידה ויש לבחון כיצד להתייעל ולצמצם אותו.

טבלה  :3הכנסות בגין הסעות בחינוך הרגיל לשנת תשע"ח

סכום של סכום מחושב תוויות עמודה
201709
תוויות שורה
364
אולפת אמי"ת עירוני ו
57
בית יהושע
114
גבעון
57
גלילות
114
התיכון המקיף נשר
342
יסודי  1רמת יצחק
970
יצחק רבין
125
מכללת אורנים
2,143
סכום כולל

 201806 201805 201804 201803 201802 201801 201712 201711 201710סכום כולל
3,653
294
416
329
277
398
467
346
450
312
595
68
65
52
43
62
73
54
71
49
1,190
136
130
103
87
125
147
109
141
98
595
68
65
52
43
62
73
54
71
49
1,146
92
130
103
87
125
147
109
141
98
3,569
407
391
310
261
375
440
326
424
293
10,112 1,154 1,108
877
739 1,062 1,247
923 1,200
831
1,379
141
168
125
114
125
179
125
179
98
22,238 2,361 2,474 1,950 1,651 2,335 2,773 2,046 2,677 1,827

טבלה  :4הוצאות העירייה להסעות בחינוך הרגיל ב תשע"ח

חינוך רגיל/מיוחד

הסעות חינוך רגיל

שם כרטיס
הסעות חט"ב רמות יצחק
הסעות ילדים בי"ס תיכון
הסעות ילדים בתי"ס יסודיי
הסעות ילדים מחוננים
השתתפות בנסיעות תלמידים
סה"כ

מס' כרטיס
1817800714
1817800713
1817800712
1817800718
1817800719

סה"כ
801,834
736,712
1,639,704
22,556
195,877
3,396,684

 .5.4.3חשוב לציין שהביקורת מודעת היטב למבנה הטופוגרפי של העיר ולפיזור מוסדות החינוך בה אך ממצאי
הביקורת מצביעים על חוסר יעילות ,חוסר בבקרות וניהול לא חסכוני של מערך ההסעות.
הטרמינולוגיה במחלקת חינוך מגדירה:
איסוף – השעה שבה יוצאת הסעה בבוקר לאיסוף התלמידים מביתם אל בית הספר.
פיזור  -השעה שבה יוצאת הסעה בצהריים מבתי הספר לבתים.
 .5.4.4הביקורת מעירה כי בתיכון ובחטיבות הביניים יש כמות גדולה במיוחד של מועדי איסוף ופיזור .כך למשל,
בתיכון אוספים את הילדים לבית הספר בשעות הבוקר בשעות  7:45 ,7:00ומפזרים אותם לביתם בשעות,12:25 :
 .15:50 ,15:05, 14:07, 13:15הביקורת ממליצה לצמצם את מספר שעות הפיזור.
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 .5.4.5בחטיבות הביניים אוספים את הילדים לבית ספר בשעות הבוקר בשעות  7:45 ,8:15ומפזרים אותם לביתם
בשעות .15:23, 14:47, 13:57 ,13:07 :הביקורת ממליצה לצמצם את מספר שעות הפיזור.
 .5.4.6כלל עיריית נשר אינה מסיעה את ילדי הגנים ואינה זכאית למימון בגין הסעות אלו .למרות זאת הביקורת
מצאה שלושה גנים שילדיהם כן מוסעים ביוצא מן הכלל:
חינוך מיוחד
23,749
שירן נסיעות
גן רקפת
גן היובל

טיולי מירא

גן חבצלת

33,261

חינוך רגיל/דתי

8,661

הקפצות שונות

 .6חינוך מיוחד
מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך שפורסם בכ"ה בכסלו תשע"ט 03 ,בדצמבר  | 2018הוראה תקפה מתאריך: 3.12.2018

"המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד גילאי 3-21לבתי ספר רשמיים  ,לבתי
ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים ,על פי החלטת ועדת השמה/ערר וועדת שיבוץ ובכפיפות
לאישורי ועדת ההסעות המחוזית".
הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומיתשהתלמיד מתג
ורר בתחומה .לצורך קביעת זכאות תלמיד חינוך מיוחד להסעה ו/או לליווי תשתמש הרשות בטופס ועדת
השמה ממוחשב מתוך מערכת ועדות ההשמה האינטרנטית.
)3הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב.
)4תלמידי החינוך המיוחד ,הסובלים מהלקויות הקשות המפורטות להלן ,זכאים להסעה גם ללא ועדתהשמה
 .זאת על פי התקנות שהתווספו לסעיף  7בחוק החינוך המיוחד ,המקנות להורים את הזכותלרשום את ילדם
בעל הצרכים המיוחדים במוסד לחינוך מיוחד גם ללא ועדת השמה ,בתנאי שקיוםהלקות אצל התלמיד אושר
על-
ידי אנשי המקצוע הרלוונטיים לכל לקות בהתאם לפירוט בתקנות החינוךהמיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים
מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה) ,התשס"ו:2005-
א)כל סוגי הפיגור ,למעט פיגור קל
ב)אוטיזם PDD /

ג)הפרעות נפשיות
ד)שיתוק מוחין או נכות פיזית ,בתנאי שמתווספת אליהם לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן
ה)חירשות או כבדות שמיעה ,בתנאי שמתווספת אליהן לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן
ו)עיוורון או לקות ראייה ,בתנאי שמתווספת אליהם לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן.
ד.תלמידים נכים או מוגבלים עקב תאונה או מחלה הלומדים במוסדות חינוך רשמיים
)1תלמיד שנפגע בתאונה או הסובל ממחלה ,למעט תאונת דרכים ,ובידו אישור רפואי מנומק ומפורט כיאינו י
כול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו ,זכאי להסעה .באישור הרפואי יצוין משך הזמן שהאישורתקף לגביו.
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)2חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות ,התשנ"ד-
 1994מחייב את הרשות המקומיתלהסיע ילד נכה למוסד החינוכי שהוא לומד בו ,ללא קשר לסיבת נכותו ולל
א קשר לשאלה אם מדוברבמוסד רשמי או מוכר שאינו רשמי.
)3במקרה של נכות עקב תאונת דרכים הרשות המקומית רשאית לתבוע את החזר הוצאות הנסיעהמחברת הב
יטוח של הרכב המעורב בתאונה.
)4תלמידים נכים ,הלומדים בבתי ספר רגילים ,ואשר עקב נכותם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לביתה
ספר ,זכאים להסעה ללא קשר למרחק.
 .6.1חינוך מיוחד  -הכנסות מול הוצאות ותלמידים הזכאים להסעות
 .6.1.1כפי שניתן לראות מטה בטבלאות  5ו 6 -משרד החינוך שיפה את העירייה בגין הסעות בחינוך המיוחד לשנת
הלימודים תשע"ח בסכום של  ₪ 585,410בעוד העירייה הוציאה  2,459,966ש"ח.
טבלה  :5הוצאות העירייה להסעות בחינוך המיוחד ב-תשע"ח
חינוך רגיל/מיוחד
הסעות חינוך מיוחד

שם כרטיס
הסעות ילדים גני חובה
הסעות ילדים גני"י
הסעות ילדים חנוך מיוחד
סה"כ

מס' כרטיס
1817800710
1817800711
1817800715

סה"כ
65,745
62,636
2,331,584
2,459,966

טבלה  :6הכנסות העירייה ממשרד החינוך בגין מסלולי חינוך מיוחד תשע"ח
תוויות שורה
אהבה ;320150חטב עמלנית רגבים ;344028
אורים ;320077
איל יסודי עכו ;220038
איל יסודי עכו ;220038גלים ;220475כישורית ;220525
אשכול גני פלורה ;531897
בי"ס בית אקשטיין ;320200בי"ס בית אקשטיין ;338384
בי"ס מרכז אלון ;331017
בי"ס ע"ש גניגר ;320036
בי"ס ע"ש גניגר ;320036הנריטה סאלד ;320069
בי"ס ע"ש גניגר ;320036עופר ;325969עופרים ;384222
בית יהושע ;311217
גלים ;220475
גן מיחא ;135996שלוה ;310771
גן מיחא ;135996שלוה ;310771אשכול גני פלורה ;372615
גן פטל ;102137
גן פטל ;102137דינור ;312355כל ישראל חברים ;340190
דינור ;312355
הנריטה סאלד ;320069חטב עמל' אבן גבירול ;344044
חט"ב חדשה ברמות יצחק ;344291
חטב עמל' אבן גבירול ;344044
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סכום
מחושב
14,093
20,498
17,552
23,957
12,606
55,089
22,320
3,337
13,886
20,883
8,917
14,041
13,388
16,014
9,993
13,965
9,993
13,886
12,469
11,082

של

סכום

חטב עמלנית רגבים ;344028
יסודי  1רמת יצחק ;313676
כישורית ;220525
כל ישראל חברים ;340190
מקיף אורט עש גרינברג ;340059
מקיף כרמל זבולון ;360222
מקיף ליאו בק ;340018
מרום 723486;320580
עופר ;325969אשכול גני פלורה ;372615עופרים ;384222
צליל ים ;348003קרית חנוך אורט ;370312
קרית עמל ;311530
רימון ;101360
רימונים ;311522קרית עמל ;311530מקיף אורט עש גרינברג
;340059
שלהבת ;266692
ת"ת דרכי תורה ;312686מרום 723486;320580
תמיר ;320556
סכום כולל

13,578
9,993
20,129
9,628
7,307
10,205
23,218
10,523
15,118
28,299
9,481
19,986
17,039
23,061
10,523
29,353
585,410

 .6.2חינוך מיוחד – התחשבנות ודיווח מסלולים למשרד החינוך
הביקורת קיבלה לידיה דו"ח ממערכת מית"ר שבו כלולים כל המסלולים שנקלטו במשרד החינוך ועבורם העירייה מקבלת
השתתפות במימון ההסעה.
 .6.2.1הביקורת מעירה כי בשנת הלימודים תשע"ח מחלקת חינוך לא דיווחה למשרד החינוך את המסלולים הבאים:
 .6.2.1.1גלילות  3 – 706תלמידים זכאים
 .6.2.1.2רמות יצחק א'  9 – 747תלמידים זכאים
 .6.2.1.3גן כלנית  1 – 752תלמיד זכאי
 .6.2.1.4עופרים  733לא מדווח פיזור נוסף ביום ג'
 .6.2.1.5גן יגר  - 701לא מדווח פיזור יום ד'
 .6.2.1.6אבן גבירול  – 701לא מדווח פיזור יום ו'
 .6.2.1.7הנרייטה סאלד  – 703לא מדווח פיזור יום ב'
 .6.2.1.8שלווה  – 703לא מדווח פיזור יום ו'
 .6.2.1.9מסלול  757דווח למשרד תעריף  ₪ 187בפועל ₪ 198.34
 .6.2.1.10שירן נסיעות מסלול  705דווח למשרד  ₪ 87.8בפועל ₪ 100.32
 .6.2.1.11כ .חסידים  – 736לא דווח יום ו' איסוף ופיזור
 .6.2.1.12כמו כן נמצאו  7מסלולים שהיו פעילים בשנה תשע"ז ולא מופיעים בדיווח שהועבר למשרד החינוך לשנת
תשע"ח למרות שהם פעילים .706,721,722,725,726,747,754 :חשוב לציין בהקשר זה כי המסלולים עוברים
באופן אוטומטי משנה לשנה והם לא מופיעים רק במקרים של ביטול קווים.
 .6.2.1.13הביקורת בדקה את אופן דיווח המסלולים וההתחשבנות מול משרד החינוך במערכת הסעות מסלולים
בחינוך המיוחד ומעירה כי נמצאו מספר רב של מסלולים שבהם קיים פער בין תעריף המכרז אותו דיווחה
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מחלקת חינוך למשרד עבור כל מסלול לבין התעריף המאושר ע"י משרד החינוך .ראה דוגמאות בטבלה
מספר .7
טבלה מספר  :7ליקוי בעדכון תעריפים במערכת הסעות-נט

.1.1.1הביקורת מעירה למחלקת חינוך כי דיווח שהעבירה העירייה עבור החינוך המיוחד לחודשים יולי אוגוסט וחגים
לא נקלט במשרד החינוך בשל אי התאמות .עד למועד כתיבת הדו"ח הנושא לא תוקן .למרות שלדברי האחראית
במשרד החינוך בנושא זה ניתן עדיין לתקן את הדו"ח ולקבל את השתתפות המשרד עבור תשע"ח.
.1.1.2הביקורת מעירה כי המשמעות אי העברת/תיקון דיווחים אלה הוא אובדן הכנסות לעירייה.
לדוגמה :בצילום מסך מטה ניתן לראות שהמסלול לא אושר בנימוק של "לשלב בהסעה הקיימת" .על מחלקת
חינוך לברר את הנושא מול המשרד ולהביא לפתרון הבעיה ואישור המסלול או לחילופין לא להמשיך בקו.
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 .6.3חינוך מיוחד – ליווי בהסעות
אירוע  :1דיווח על זכאות למלוות למשרד החינוך
בשנת הלימודים תשע"ח מחלקת חינוך דיווחה על  42תלמידים הזכאים לליוי במערכת הסעות –נט .עבור דיווח זה
העירייה קיבלה  ₪ 462,208ממשרד החינוך.
 .6.3.1הביקורת מעירה כי נמצאו עוד  22תלמידים זכאים לליווי שעד למועד כתיבת הדו"ח לא דווחו למשרד החינוך
ועבורם הייתה צריכה העירייה לקבל כ –  ₪ 220,000נוספים .שיפוי ממשרד החינוך הוא על פי סכום של כ –
 ₪ 10,000לילד.
העירייה מעסיקה  43מלוות בחינוך המיוחד שעלות העסקתן השנתית הסתכמה בכ  1.8מיליון  ₪לשנת תשע"ח.
 .6.3.2הביקורת ציינת כי השוואה בין הכנסות להוצאות בסעיף מלוות בחינוך המיוחד מצביעה על שיפוי בגובה 26%
מס"כ ההוצאה בשכר.
 .6.3.3הביקורת ממליצה לפנות למשרד החינוך בהקדם ולנסות לדווח את התלמידים החסרים ולקבל את השיפוי
האמור.
הביקורת מציינת כי בצמוד לעריכת הביקורת פנתה תקציבאית מחלקת חינוך למשרד החינוך וקיבלה אישור לדווח את
התלמידים שלא דווחו .אחראית השמות הודיע לביקורת כי בשלב זה נקלטו  7תלמידים מתוך ה  .22-כלומר ,תקבלו
של כ –  70אלף  ₪לעירייה.
אירוע  :2דיווח מלווה וחברת מוניות לבית ספר בעכו
 .6.3.4הביקורת בדקה את דו"חות הנוכחות של מלווה בהסעות בשם ח .ב .ואת הדיווח/חשבונית של חברת המוניות
המסיעה באותו מסלול וערכה השוואה ביניהם לבין דו"ח הנוכחות של הילד בבית הספר.
 .6.3.4.1הביקורת מעירה כי המלווה ח.ב דיווח על  385שעות עבודה בין  1/9/2018-28/2/2019בימים בהם הילד
אותו הוא מלווה כלל לא הגיע לבית הספר .הביקורת ממליצה לערוך לעובד שימוע.
 .6.3.4.2הביקורת מעירה כי חברת המוניות המסיעה באותו קו ( ,)755דיווחה  98נסיעות בתאריכים בהם הילד לא
היה בבית ספר .עלות ההסעות כ –  15אלפי שקלים .הביקורת ממליצה לערוך שימוע לנציגי החברה
17

בנוכחות נציגי משכ"ל ולפעול להשוות הסכום .בנוסף ,הביקורת ממליצה לעירייה לסיים את ההתקשרות
עם החברה.
תגובת הגזבר
לחברת המוניות בוצע שימוע ויבוצע קיזוז בהתאם לנסיעות שבוצעו ולחוזה ההתקשרות.
לגבי המלווה בוצע שימוע והעירייה תפעל בהתאם להחלטה שהתקבלה מיום 19.3.19
אירוע  :3דיווח הסעה לבית ספר רוממה ובית ספר גיל
להסעות לבית ספר רוממה אין מספר קו במערכת (מכיוון שמנהלת ההסעות הקודמת ביטלה אותו ואיחדה אותו עם קו )808
החברה שזכתה במכרז היא קבוצת המסיעים .החברה העבירה את ביצוע המסלול לקבלן משנה בשם מוניות מרכז נשרים.
לקו זה מוצמד מלווה של הקבלן אשר אינו עובד עירייה (זהו מקרה ייחודי בכל ההסעות בנשר).
 .6.3.5קו  - 808לבית ספר גיל .החברה שזכתה במכרז היא "מוניות מרכז נשרים".
מתחילת שנת  2019חברת מרכז נשרים איחדה את שני המסלולים לרכב אחד ואילו העירייה המשיכה להעביר תשלום
עבור שני רכבים :אחד לבית ספר גיל ואחד לבית ספר רוממה .כלומר ,העירייה המשיכה לשלם לקבוצת המסיעים עבור
בית ספר רוממה ולמרכז נשרים עבור הסעה לבית ספר גיל.
מנהלת ההסעות החדשה הורתה לקזז את המונית הנוספת מתחילת שנה.
 .6.3.6הביקורת מציינת שהעובדה שלקו  808לא מוצמדת מלווה שהיא עובדת עירייה פוגע בבקרה נוספת שיש לעירייה על
ההסעות.
אירוע  :4קו  714לטבעון ונופית
הזכיין לקו זה הוא "קבוצת המסיעים" .מחיר נסיעה לטבעון ונופית במכרז משכ"ל הוא  ₪ 150לכל כיוון ,כלומר ₪ 300 ,ליום
(הלוך ושוב).
 .6.3.7הביקורת מעירה כי מחלקת חינוך שילמה  ₪ 200למסלול זה במקום  ,₪ 150כלומר ₪ 400 ,ליום .לדברי קבוצת
המסיעים התקבל אישור טלפוני ממנהלת ההסעות לכך .הביקורת לא מצאה לכך סימוכין בכתב.
 .6.3.8בתחילת ה שנה ביקשו המלוות להפריד את הקו לשני קווים מאחר והתלמידים לא מסיימים באותן שעות .כך נוצר קו
נוסף לאיסוף מנופית במחיר נסיעה של .₪ 107
 .6.3.9מבדיקת מנהלת ההסעות עלה כי מתאריך  1לפברואר  2019בימים ראשון ושלישי ,הקו אוחד חזרה לקו אחד ללא
ידיעת מחלקת חינוך.
 .6.3.10הביקורת מעירה כי למרות האיחוד (ללא אישור עירייה) העירייה המשיכה לשלם עבור שתי מוניות אחת לטבעון
ואחת לנופית בזמן הפיזור בשעות הצהריים .כלומר ,בימים ראשון ושלישי שילמה העירייה  ₪ 500להסעות ביום
במקום .₪ 300
 .6.3.11הביקורת מעירה כי המלווה ש.א שינתה את היקף השעות בדיווח שלה מ  3-שעות במסלול האמור ל –  6שעות ללא
סיבה ומבלי לקבל אישור ,כאילו היא מבצעת שני מסלולים.
תגובת גזבר העירייה
סעיף – 6.3.7בוצע לקבלן חיוב בסך  ₪ 3,766כולל מע"מ (חשבונית זיכוי .) 505
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סעיפים  6.3.10-6.3.11בוצע איחוד להסעות החל ממרץ , 2019בוצע קיזוז למלווה ולחברת ההסעות עבור חודש
פברואר.
 .6.4חינוך מיוחד – שימוש בתוכנת ניהול ובקרה אחר הליווי בהסעות
על פי דו"ח שהעבירה מנהלת ההסעות הקודמת 237 ,ילדים הוסעו במהלך שנת תש"ח למסגרות חינוך מיוחד בעיר ומחוץ לעיר.
העירייה העסיקה  46מלווים/ות לתלמידי החינוך המיוחד 36 ,מהן עובדות כסייעות בגני הילדים ובצהרונים.
במהלך  2018העירייה קיבלה אפשרות ממשכ"ל להפעיל תוכנה לניהול מערך ההסעות והמלוות בחינוך המיוחד.
מהות התוכנה
המלוות והורי התלמידים מתקינים אפליקציה במכשיר הנייד שלהם ובאמצעות האפליקציה העובדת על בסיס  GPSניתן לדעת
את מסלול הליווי של כל תלמיד עד הגעתו לבית הספר .פועל יוצא מכך הוא מידע להורים על כך שילדיהם הגיעו למסגרות
החינוך ויצאו מהן .כמו כן ,מסופק מידע לעירייה על ביצוע מסלולי ההסעות באופן יעיל על פי התכנון ,ניהול כוח האדם וביצוע
החלפות מדי יום ,ניהול ובקרה על חברות ההיסעים ,דיווח למשרד החינוך על ביצוע ההסעות לצורך קבלת השתתפות ויצוא
דיווחי נוכחות של המלוות לצורך חישוב שכר.
חשוב להדגיש כי מערכת דוגמת את מיקומה של המלווה רק בימים ובשעות בהן היא מוגדרת במערכת בעת כניסתה ויציאתה
מהעבודה ולא מעבר לכך.
ביום חמישי ה 17 -לינואר הביקורת דגמה את אופן השימוש בתוכנה ע"י המלוות וע"י מנהלת ההיסעים אשר עד מועד כתיבת
הדו"ח סיימה את עבודה בעירייה .להלן הממצאים:
אירוע  :1הסעה תלמידים לגן גפן
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 .6.4.1המלווה ט .ז נצפתה על גבי המפה בסימון כתום בשעות ביצוע ההסעה .כפי שניתן לראות ,אין התאמה בין
המסלול המתוכנן לניטור בפועל מהסיבה שהעובדת לא הגיע לעבודה בבוקר שנבדק אבל מנהלת ההיסעים לא
הוציאה אותה מהמערכת ביום זה .משיחה שקיימה הביקורת עם העובדת עולה כי לא הגיעה לעבודה מאחר
והתלמ ידה שאותה היא מלווה נשארה בבית .במקרה כזה היה על מנהלת ההיסעים לבצע החלפה במערכת כדי
שהמסלול ינוטר ע"י האפליקציה במכשיר הנייד של המלווה המחליפה.
הסעות תלמידים לגן כלנית
 .6.4.2גם במקרה זה אין התאמה בין המסלול המתוכנן לניטור בפועל מהסיבה שהמלווה א .פ .לא הגיעה לעבודה
בבוקר שנבדק אבל מנהלת ההיסעים לא הוציאה אותה מהמערכת ביום זה .משיחה שקיימה הביקורת עם
העובדת עולה כי לא הגיעה לעבודה .במקרה כזה היה על מנהלת ההיסעים לבצע החלפה במערכת כדי שהמסלול
ינוטר ע"י האפליקציה במכשיר הנייד של המלווה המחליפה.
 .6.4.3הביקורת מעירה כי המלווה לא הודיעה למנהלת ההיסעים שאינה מגיעה לעבודה .המלווה החליפה משמרת עם
מלווה אחרת בשם פ' ללא ידיעת מנהלת ההיסעים.
 .6.4.4הביקורת מעירה כי יש להוציא נוהל כתוב למלוות שמגדיר את אופן עבודתן ודרכי הדיווח שלהן .בין היתר חשוב
לציין שאין לבצע החלפות ללא אישור מנהלת ההיסעים.
מהתמונה מטה ניתן לראות את מספר הילדים הנוסעים בהסעה ,מוסתרים בשחור.
 .6.4.5הביקורת מעירה כי המלווה לא סימנה את הילדים שעולים לרכב כנדרש (מסומן בעיגול בצבע צהוב) .סימון
התלמידים היה נותן חיווי ירוק ומאפשר מעקב אחר הילדים שעושים שימוש בהסעה באופן סדיר.
הביקורת מדגישה ששימוש מלא ואופטימאלי בתוכנה יאפשר לעירייה לדעת את שעות העבודה של המלוות ,ביצוע החלפות
משמרות ,תפעול יעיל של קווי הנסיעה ויאפשר יצירת דו"ח שעות נוכחות מהימן אותו ניתן להעביר למחלקת שכר.
תפעול לא נכון של המערכת ייתן דיווח שגוי ,כמו במקרה שלפנינו שבו רשום כי העובדת נכחה בעבודה למרות שלא הגיעה.
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 .6.4.6הביקורת בדקה ומצאה  30מסלולים שהנסיעה בהם הסתיימה ליום שנבדק .מתוך מסלולים אלה רק חמישה
מסלולים נוטרו ע"י המלוות באמצעות האפליקציה .כלומר ,רק חמש מלוות עשו שימוש באפליקציה כנדרש
ואילו רוב המלוות אינן משתמשות באפליקציה למרות דרישת העירייה לעשות כן.
 .6.4.7הביקורת מעירה כי  25מסלולים לא נוטרו ע"י המלוות ומנהלת ההיסעים .לדוגמא :המסלולים המסומנים
בירוק נוטרו ביום שנבדק ואילו אלה המסומנים באדום לא נוטרו.
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דו"ח הוצאות לתקופה-התחשבנות מול המשרד
מידי חודש מעבירות חברות ההסעה דו"חות ביצוע של ההסעות עבור כל מוסד חינוכי .על פי דו"ח זה משלמת הרשות לחברות
ההסעה.
הביקורת מעירה כי מחלקת חינוך אינה מבצעת בקרה אפקטיבית אחר הדיווחים של חברות ההסעה כפי שניתן לראות ממצאי
הביקורת שיפורטו להלן:
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עם כניסתה של מנהלת ההסעות חדשה היא גילתה מספר מקרים של אי התאמות ודיווחים כפולים לעירייה מצד חברות
ההסעה ומצד המלוות/ים.
להלן שלוש דוגמאות לדיווחים שגויים שגילתה מנהלת ההסעות המצביעים על חוסר בבקרות נאותות מצד העירייה.
הערות הביקורת
 .6.4.8הביקורת מעירה כי על חשבונות לתשלום לחברות ההסעה חתומים סגנית מנהל מחלקת חינוך וגזבר העירייה.
בפועל אין לשניהם יכולת לבצע בקרה נאותה אחר החשבונות ואין להם כל ידע אילו מסלולים בוצעו ואילו לא.
היחידה שמבצעת בקרה כלשהיא על ההסעות היא מנהלת ההסעות המטפלת בנושא מידי יום .היא תוכל
לעשות זאת באופן יעיל יותר בתנאי שיהיו לה התנאים הדרושים לביצוע העבודה ובתנאי שהבקרות הוגדרו
מראש ובכתב .בנוסף ,חייבות להיות בקרות נוספות של מחלקת חינוך על עבודתה של מנהלת ההסעות.
 .6.4.9הביקורת מעירה כי לא הוגדרו בקרות בכתב ולא בוצעו בקרות חיצוניות על עבודת מנהלת ההסעות.
דוגמא לבקרה ע"י תוכנה ייעודית לנושא הסעות ומלוות:
דו"ח הוצאות לתקופה שקיבלה לידיה הביקורת מרשות מקומית אחרת מציג השוואה בין חשבון חודשי של חברת הסעה לבין
סיכום חודשי שלקוח מתוכנת ניהול .כפי שניתן לראות הסכומים זהים .כלומר ,הזנה מלאה ועקבית של תוכנת ניהול תיתן
בקרה יעילה אחר החשבונות המגיעים לעירייה .מדובר בכלי ממוחשב שאליו מוזנים מחירי הנסיעות ומספרן הדו"ח לחשבונית
של חברת ההסעה אמור להיות זהה לזה של התוכנה.
בתמונה – השוואה בין דוח פנימי הלקוח מתוכנת ניהול אל מול חשבון מחברת הסעה ברשות מקומית אחרת
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 .6.4.10הביקורת מעירה כי בדו"ח הוצאות לתקופה בתוכנת הניהול הקיימת בעיריית נשר חלק מהמסלולים אינו
מתומחר .הדבר משפיע באופן ישיר על נתוני הסיכום הכספיים המסומנים בחץ .כלומר ,לא ניתן לבצע
התחשבנות מול חברות ההיסעים באופן מדויק כמו בתמונה מעלה.
בתמונה – חוסר בנתונים במערכת בעירית נשר

 .6.5חינוך רגיל  -החזר הוצאות לילדים הלומדים מחוץ לעיר
 .6.6מבדיקת הביקורת עולה כי בשנת הלימודים תשע"ח העירייה שילמה  ₪ 195,877ל 79 -תלמידים למרות שבמערכת
הסעות – נט דווחו  17תלמידים בלבד ,מתוכם אושר ע"ד משרד החינוך החזר ל –  3בלבד.
טבלה  :8פירוט תשלומים לתלמידים הלומדים מחוץ לעיר – העירייה מקבלת החזר עבור שלושה מהם בלבד.
סידורי

מספר
כרטיס/תלמיד

1

5201101001

1,300

2

6100043001

1,278

3

6100103000

6,683

סכום החזר
כספי לשנת
תשע"ח
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25

5,751

6100103001

4

1,491

6100103002

5

1,278

6100117001

6

3,408

6100117002

7

3,171

6100119000

8

1,704

6100120000

9

3,728

6100125000

10

1,917

6100129000

11

5,604

6100130000

12

6,559

6100131000

13

1,278

6100131001

14

852

6100132001

15

2,556

6100133001

16

2,556

6100138001

17

2,160

6100143000

18

6,902

6100144000

19

639

6100144001

20

1,217

6100145000

21

1,704

6100206001

22

852

6100207001

23

2,130

6100207002

24

567

6100209001

25

486

6100209002

26

1,065

6100216001

27

2,343

6100217000

28

807

6100217001

29

1,917

6100222001

30

3,834

6100223001

31

26

5,587

6100224000

32

2,130

6100228000

33

2,025

6100232000

34

5,037

6100233000

35

5,112

6100320000

36

2,556

6100330000

37

2,187

6100404001

38

2,343

6100405001

39

729

6100430000

40

990

6100507000

41

1,704

6100601001

42

1,065

6100601002

43

639

6100701001

44

540

6100714001

45

1,041

6100715000

46

1,466

6100803001

47

2,130

6100809000

48

2,556

6101005001

49

4,899

6101204000

50

1,278

6101205000

51

1,917

6101207000

52

4,260

6101209000

53

6,369

6101220001

54

365

6101230000

55

2,130

6101240000

56

1,917

6101250000

57

852

6101301001

58

1,278

6101307001

59

60

6101309000

852

61

6101317000

4,412

62

6101321001

1,278

63

6101322000

5,696

64

6101323000

1,055

65

6101325000

4,236

66

6101330000

4,037

67

6101401001

804

68

6101507000

2,982

69

6101509000

4,023

70

6101510000

2,130

71

6101520000

564

72

6101703001

426

73

6101720000

5,964

74

6101901000

3,323

75

6101910000

852

76

6101930001

419

77

6102101999

4,026

78

6102105001

1,065

79

6102204000

4,899

סכום כולל

195,877

תלמידים מחוננים נוסעים למכללת אורנים פעמיים בשבוע .עיריית נשר גובה  ₪ 600השתתפות מכל תלמיד עבור ההסעות.
על פי נתוני קופת העירייה בשנת הלימודים תשע"ח גבתה העירייה השתתפות הורים בהסעות בגובה . ₪ 10,800
 .6.7מבדיקת הביקורת עולה כי  18תלמידים שילמו  ₪ 600כל אחד .על פי מסמך שהוציאה מנהלת מחלקת החינוך
הקודמת בתאריך  2.10.2017ישנם  20תלמידים מחוננים הנוסעים בהסעות ולא  .18כלומר שני תלמידים לא שילמו
השתתפות בהסעות .הביקורת העבירה את הממצא לטיפולה של מזכירת מחלקת חינוך.
 .6.8הביקורת מעירה כי הקבלה יוצאת על שם ההורה ולא על שם התלמיד מה שמקשה על בקרה נאותה שכן שמות
משפחה זהים יכולים ליצור בלבול.
 .6.9הביקורת מעירה שהעירייה לא יוצרת חיוב במחלקת גביה לנושא זה ולכן אין חוב במערכת .המידע מצוי רק במחלקת
חינוך אשר אינה מבצעת בקרה מספיקה אחר המשלמים והחייבים.
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בטיחות בעליה להסעות
הביקורת מעירה כי קיימת בעיה בטיחותית בעת העלייה להסעות והירידה מהן של תלמידי חטיבות הביניים ובית
.6.10
ספר רבין בשל חוסר תיאום בין קו  112של חברת אגד להסעות התלמידים.
הביקורת ממליצה לשקול העברת נקודת ההמתנה של קו  112לרחוב החרוב במקום בתחנות ההסעה של תלמידי
.6.11
בית הספר .בנוסף ,יש לוודא שלוח הזמנים של קו  112לא מתנגש עם זה של ההסעות בחטיבות הביניים ורבין.
תמונה מספר  :1שני אוטובוסים בקו  112ממתינים ליציאה משני צידי הכביש .אחד מהם תופס את מקום עלייתם של
התלמידים להסעות .הביקורת מעירה כי במקרה כזה רכב ההסעה שיגיע לא יהיה לו היכן להעמיד את רכבו .מדיווחים של
מורים ונהגים עולה כי פעמים רבות נאלץ רכב ההסעה להעלות תלמידים כשהוא עומד במרכז הכביש וחוסם את התנועה.
תמונה מספר  :2הסעה חונה מאחורי קו 112

תמונה מספר  :3הסעה מאחורי קו  ,112תמונה  :4מקום המתנה אפשרי לקו  112ברחוב החרוב
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שיחה עם נציגי חברת אגד היסעים:
להלן כמה נקודות שעלו בשיחה
רכבי ההסעה אינם רשאים לקחת נוסעים בעמידה .כלומר מספר הנוסעים מוגבל ל.55 -
היו קווים "בעיתיים" שבהם התרחשו מספר רב של מקרי אלימות וונדאליזם .קווים אלו היו בעיקר בחטיבות הביניים וגם
בתיכון .כתוצאה מכך התקבלה החלטה יחד עם מנהלי/ות בתי הספר לא להעמיס את האוטובוסים מעבר ל 35-45-נוסעים.
הקווים העמוסים במיוחד שמתוגברים מידי יום הם בחטיבות הביניים  ,680,682בתיכון .684
בבית ספר בבית יהושע בבוקר יש שני קווים שאוספים את התלמידים בשל רצון ההורים שהילדים לא יחצו את הכביש לתחנת
ההסעה ברחוב יפה נוף.
בשעות הבוקר אגד היסעים מציב  11אוטובוסים בתחום העיר נשר
בשעות הצהריים בין השעות  12:00-16:00אגד היסעים מציב  15אוטובוסים בתחום העיר נשר
בכל תחילת שנה לוקח פרק זמן של כחודשיים ללמוד את העומסי ם של כל מערך ההסעות ולייצב תוכנית עבודה מתאימה
בהתאם למערכות השעות החדשות.
מערך ההסעות חייב להיות גמיש ולתת מענה לשינויים יומיים במערכות השעות של בתי הספר ובכלל זה – טיולים ,ביטולי
שיעורים ,מבחנים ועוד .בעיה של שחרור מוקדם קיימת ברוב המוחלט של המקרים בחטיבות הביניים ובטיכון.

 .7סיכום
מערך ההסעות בעיריית נשר הוא תוצאה של מדיניות ארוכת שנים של ראשי העיר נשר בעבר .ההוצאה על ההסעות גדלה
מאד לאורך השנים ובשנת תשע"ח עמד על  5.8מיליוני  .₪לדעת הביקורת על העירייה לבחון מחדש את מדיניותה בנושא זה
כלומר ,את היקף ההסעות בחינוך הרגיל ובנוסף להפעיל בקרות לאיתור וצמצם קווים שאינם כלכליים ,במיוחד בשעות
הצהריים בחטיבות הביניים ובתיכון.
האחריות לבקרה וניהול חסכוני ואפקטיבי של ההסעות רובצת לפתחה של מחלקת חינוך והעומדים בראשה .לדעת
הביקורת ,מחלקת חינוך לא ה קימה בקרות יעילות על מערך ההסעות וממצאי הביקורת בדו"ח זה הם תוצאה לכך.
לדוגמא ,חתימה על אישור חשבונות נסיעה לתשלום חייבים להיות מגובים בבקרה נאותה ובידיעה שכל חשבון נבדק לגופו
והנסיעות אכן בוצעו בפועל .במקרים שבדקה הביקורת ,הבקרה היחידה שהייתה היא אישורה של מנהלת ההסעות ופרט
לאישור שלה לא מצאה הביקורת בקרות נוספות כגון :הזמנת דו"חות נוכחות של תלמידי בית ספר ,ביקורת פתע בתחנות
ההסעה וברכבים המסיעים למוסדות החינוך הרגיל והמיוחד .ביצוע בקרות כאלה היה מציף בעיה של קוים דלילים
בנוסעים ואת העובדה שחברת אגד היסעים אינה עושה שימוש כלל במיניבוסים.
פרט לאפשרויות התייעלות שצוניו קודם ,הביקורת מציעה לשקול גם את האפשרויות הבאות:
שימוש מלא או חלקי בכרטיסיות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכון .ניתן לבדוק את דוחות הנוכחות של התלמידים
המצויים במנבס-נט אחת לשלושה חודשים ולהעביר תשלום עבור הכרטיסיות לפי ביצוע/נוכחות .מחיר כרטיסיה הוא 5.90
אך ההבדל הוא שהתשלום יבוצע רק למי שהגיע בפועל לבית הספר ולא לאוטובוסים חצי ריקים.
לדעת הביקורת רצוי להפריט את שירותי הדיווחים למשרד החינוך למשרד רואה חשבון חיצוני .דיווח זה דורש ידע מקצועי
ושעות עבודה רבות ממי שאינו מיומן .למחלקת החינוך עדיף שעובדת ההסעות תמקד את זמנה בייעול ניהול כח האדם
ומערך ההיסעים ותבצע ביקורות יזומות מעת לעת.
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דו"ח ביקורת על
ניהולו של פארק קק"ל
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 .1מטרת הביקורת
הביקורת תבדוק האם ניהולו של פארק קק"ל מתבצע באופן יעיל ואילו שירותים מספק הפארק לתושבי
העיר ומבקרים מחוץ לעיר.
הביקורת נערכה כתוצאה מתלונות שהגיעו למבקר העירייה המשמש בתפקידו גם כממונה על תלונות הציבור.
במהלך חודש אפריל  2018ערכה הביקורת מספר סיורים בשטח הפארק.
 .2ממצאי הביקורת
 .2.1הוצאות הכנסות
בטבלה  :1מטה ריכוז הכנסות והוצאות החברה הכלכלית בפארק קק"ל לשנים  2017ו2018 -
שנה

הכנסות

2017

₪46,194

2018

₪44,132

הוצאות
₪
40,928
₪
37,229

הרוב המוחלט של ההוצאות הן לשכר סדרן חניה שהיה במקום בשבתות וחגים בלבד על פי הוראת
ראש העיר .מעבר לכך יתר הוצאות בסכום של כ ₪ 10,000 -הן עבור שאיבות ביוב ועבודות אינסטלציה.
מבדיקת הביקורת עולה כי בספטמבר  2018אחרי תקופת החגים הופסקה עבודת הסדרן.
בטבלה  :2מטה ריכוז הוצאות העירייה בפארק קק"ל לשנים  2017ו2018 -
חברת פיקוח ובקרה על הגשרים
עובדי תברואה כולל חגים ושבתות (הערכה
על פי תחשיב של מנהל האגף)
סה"כ

2017
₪75,188

2018
₪19,406

₪220,000

₪220,000

₪297,205

₪241,424

 .2.2הביקורת מעירה כי בניהול השותף של פארק קק"ל מעורבים בפועל שלושה גורמים :ראש העיר,
מנכ"ל העירייה ומנכ"ל החברה הכלכלית .סדרן חניה באחריות החברה הכלכלית שגם אחראית על
השכרות מרכז המבקרים .ניקיון הפארק מבוצע ע"י מחלקת תברואה .פניות ציבור במיוחד בשבתות
וחגים מטופלות ע"י מנכ"לית העירייה.
 .2.3הביקורת מעירה כי בתוך חלוקת התפקידים הזו לא מצאה הביקורת מי אחראי למתחם החניה.
 .2.4הביקורת מעירה כי מחלקת פיקוח אינה מבצעת אכיפה בשבתות וחגים בתוך שבילי הפארק .נוכחות
הפיקוח בפארק היא בעיקר בכניסה אליו .בזמני שיא כאשר הגיעו תלונות לראש העיר ואו למנכ"לית
היוצאת נדרש הפיקוח להגיע למקום ולתת מענה .התנהלות זו מעידה על היערכות לקויה מצד
העירייה.
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 .2.5הביקורת מעירה כי לאורך החמש שנים האחרונות קיימת אי הסכמה בנושא האחריות לניהול
הפארק מאחר וראש העיר טען כי הפארק נמצא באחריות החברה הכלכלית ומנכ"ל החברה טוען
שהוא אחראי רק להשכרת המבנה הציבורי בשטח הפארק המשמש כקפיטריה.
 .2.6הביקורת מציינת כי בפועל שלושת בעלי התפקיד מקבלים החלטות ניהוליות המשפיעות על הפעילות
בפארק ועל איכות השירות שמקבל הציבור.
 .2.7הביקורת ממליצה לעירייה למנות מנהל אחד לפארק שבאחריותו כלל הפעילות המתקיימת בפארק
כולל תאום ותזמון ניקיון הפארק וסדרני חנייה במידת הצורך .הביקורת ממליצה להטיל את
המשימה על החברה הכלכלית ולוודא שלצורך ביצוע כל הפעולות הדרושות קיים תקציב ברור ובר
ביצוע .לצד זה יש לאפשר לחברה ליצר הכנסות נוספות מהפארק ,כגון חניה בתשלום ,כניסה
בתשלום ,אירועי תרבות ופנאי בשבתות וחגים ואפילו הפקת פסטיבל ייחודי לנשר ולמקום.
 .2.8חניה
ראה תמונות המצורפות מטה לצורך המחשה של הערות הביקורת.
 .2.8.1הביקורת מעירה כי בסיורים שקיימה במקום בשבתות וחגים נצפה עומס חריג של מבקרים
ורכבים במתחם הפארק וברחובות הסמוכים (ראה תמונות ולינק לסרטון מטה) .העומס גורר
צפירות ללא הפסקה שמהווים מטרד של ממש לתושבים הגרים בסמיכות לפארק.
 .2.8.2הביקורת מעירה כי חוסר הסדר התחבורתי מהווה סכנה לציבור המטיילים שעלול להיפגע
מכך שאין הסדרי תנועה הולמים בשעות עומס.
 .2.8.3הביקורת מעירה כי חניית רכבים משני צידי כביש הגישה לפארק אינה מאפשרת מעבר כלי
רכב יוצאים ונכנסים ,דבר הגורם לפקק ומריבות כאשר שני כלי רכב נפגשים באמצע הכביש זה
מול זה .חשוב לציין בהקשר זה כי במקרה חירום רכב פינוי לא יוכל גם הוא לעבור במעבר הצר
שנוצר.
 .2.8.4הביקורת מעירה לעירייה כי מול אלפי המבקרים שפקדו את המקום עמד איש אבטחה בודד
שהועסק ע"י קבלן חיצוני ותפקידו לאפשר כניסת רכבים לחניון .הביקורת מעירה כי מיקומו של
השומר גרם לפקק כבר בכניסה לרחוב החרוב בכניסה לחניון .לשומר לא היה כל אמצעי קשר
למוקד העירוני .והוא נדרש לגרור שער מתכת כבד קדימה ואחורה כדי לאפשר או למנוע כניסת
מכונית למתחם החניה .לדעת הביקורת צפייה בסרטון ,שווה אלף מילים וממחישה את חוסר
התכנון והליקויים בניהול פארק עירוני שקולט אלפי מבקרים מידי יום בתקופות שיא.
 .2.8.5הביקורת מעירה כי היערכות העירייה בנושא הכוונת תנועה ופיקוח על החנייה במתחם
הפארק וברחובות הסמוכים לקו בחוסר כח אדם ,תכנון וחוסר היערכות לכמות המבקרים
שפוקדת את המקום .בעקבות התערבות הביקורת הוסיפה העירייה שומר נוסף לפרקים וגדר
מתכת שחסמה את הכניסה לחניון .הביקורת מעירה כי אין בכך די והעירייה לא נתנה פתרון
יסודי לעניין.
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 .2.8.6בתאריך  8.4.2018בעקבות הממצאים התקיים ביוזמת הביקורת דיון בישיבת צוות בכיר
בנושא עומס המבקרים ובעיות התחבורה בפארק קק"ל (ראה תמונה מטה) .המענה שנתנה
מנכ"לית העירייה בהוספת איש אבטחה נוסף אינו מספק ומאז ועד למועד כתיבת הדו"ח לא חל
שינוי בנושא ניהול הפארק והערכות לתקופות שיא.
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 .2.8.7הביקורת מציינת לחיוב כי העירייה נערכה כראוי לל"ג בעומר וניתן לראות זאת מפרוטוקול
ישיבת צוות בכיר שהתקיימה לפני האירוע (ראה תמונה מטה)  .ל"ג בעומר הוא חג אם פוטנציאל
סיכון גבוהה והכנות העירייה הן בהתאם ,לדעת הביקורת ,עומס המטיילים בפארק לא נתפס
בעיני הנהלת העירייה כפוטנציאל סיכון גבוה ולכן אינו מטופל בהתאם.

 .3עומס מטיילים על הגשר
בתאריך  30.1.2016פורסמה ב  YNETכתבה תחת הכותרת:

השלט דהוי והמטיילים נדחסים" :עניין של זמן והגשר יקרוס"

הנחיות הבטיחות הכתובות לצידי הגשר מגבילות את מספר האנשים על הגשר ברגע נתון ל –  50איש.
לדברי מהנדס העיר הגשרים תוכננו לשאת מספר גדול פי  3ממספר זה.
 .3.1הביקורת מעירה כי לציבור אין כל דרך לדעת כמה אנשים נמצאים על הגשר ברגע נתון ולכן ,האם
מותר או אסור לעלות על הגשר כאשר הוא עמוס אנשים.
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 .3.2לדעת הביקורת על העירייה לפעול כדי שלציבור המבקרים תהיה אינדיקציה אם מספר האנשים על
הגשר מאפשר לעלות עליו או להמתין.
 .3.3הביקורת ממליצה להתקין גלאים אלקטרוניים שייתנו חיווי אם מותר או אסור לעלות על הגשר
באמצעות רמזור משני צידי הגשר
 .3.4הביקורת ערכה בדיקה בנושא הפתרונות הקיימים בשוק לנושא זה ומצאה שני סוגי פתרונות
אפשריים:
 .3.4.1גלאי תרמי
 .3.4.2גלאי אופטי
לצורך המחשה להלן עיקרון הפעולה של מערכת עם גלאי אופטי:
• הגלאים מזהה כל גוף שעובר מולו ויותקן בשני צידי הגשר.
• הגלאי מיועדים להצבה בגובה של כ 1 -מטר ,במעבר צר של כ  70ס"מ ,להבטיח מעבר של אדם בודד מול
הגלאי ולא יותר מזה.
• הגלאי הוא כפול ומחובר למערכת חכמה המזהה את כיוון התנועה -כניסה או יציאה.
• באחד מצידי הגשר יוצב בקר ,המחובר לחשמל .מאחר ואין חשמל באזור הגשרים ניתן להזינו ע"י
מערכת סולארית שעל העירייה לרכוש בנפרד.
• הבקר מחובר לחיישנים המותקנים משני צידי הגשר ויחשב את כמות המטיילים הנמצאים על הגשר,
בכך שיחסיר את מספר היוצאים ממספר הנכנסים.
• באם הכמות עולה על הכמות שהוגדרה מראש  ,הבקר ידליק מנורת  LEDאדומה בולטת  +שלט מואר
שבו ייכתב :הגשר מלא !
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 .4אירועים בפארק קק"ל שנרשמו במוקד העירוני
 .4.1מניתוח התלונות למוקד העירוני ניתן לראות שעיקר הליקויים הם בנושאי תברואה וניקיון הפארק.
הביקורת מציינת כי ליקויים אלו דווחו בעיקר בשבתות וחגים ומעידים על כך שהיערכות העירייה
אינה מספיקה.
 .4.2הביקורת מעירה למחלקת תברואה כי ניקיון הפארק בתום החג אינו פתרון הולם לתלונות התושבים.
הביקורת מדגישה כי יש להתאים את כח האדם בנושא נקיון לשעות העומס כדי שהפארק ישמר נקי
בעת שהוא עמוס מטיילים.
 .4.3הביקורת ממליצה לעירייה לשבץ פיקוח עירוני נוסף שיסייר בשבילי הפארק בתקופות עומס ויאכוף
סדר וניקיון בפארק.
להלן ניתוח אירועים מרכזיים שדווחו למוקד העירוני בשנת  2018לפי קטגוריות:
 8אירועים של גיזום עצים
כותרת
גיזום עץ
גיזום עץ
גיזום עצי רחוב/צמחייה
גיזום צמחייה
גינון
)ריק(
עצים מסוכנים/עץ נפל
גינון
עץ נפל
פארק קק"ל
סכום כולל

ספירה של
אירועים
1
1
4
1
1
2
3
1
1
1
8

 42אירועי תברואה וניקיון הפארק
כותרת
בקשה להחלפת מכולה
תיקון /החלפת מכולה
ג'וקים
גוקים ונמלים
עכברים
הסרת שלטי בחירות
הסרת שלטי בחירות
הסרת שלטי בחירות -שלומי זינו
)ריק(
השלכת פסולת בניין
פיקוח

ספירה של
אירועים
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
38

חצר ציבורית מלוכלכת
פארק קק"ל
פסולת בגשרים התלויים
יתושים
יתושים וזבובים
מכולה לא תקינה
פח אשפה לא תקין
מכסה ביוב פתוח
בעיה במכסה ביוב ציבורי
מכסה/טבעת ביוב באמצע הכביש
ניקוי גן משחקים/פארק
הגשרים
ניקוי פארק הגשרים
ניקוי פארק קקל
ניקיון הפארק
פארק קק"ל מלוכלך מאוד והפחים מלאים
קק"ל
תברואה
)ריק(
ניקוי מכולה/ביתן אשפה
ניקוי ביתן אשפה ורחוב מלוכלך
ניקוי רחוב
אשפה
ניקוי מדרכות בכניסה לגן משניי הכיוונים
ניקוי רחוב ומדרכות
תברואה
)ריק(
ניקוי שביל גישה/דרך/מעבר
מדווח על פארק קקל
ניקוי פארק קקל
סתימה/פיצוץ בביוב עירוני
סתימת ביוב בגן החרוב
עכברים/עכברושים
הדברה לעכברים
עכברים
פגרים
חתול מת
תברואה
)ריק(
פינוי פסולת
פסולת ,עצים וגזם
פסולת בניין שהושלכה
תברואה

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
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פסולת מתאונה על הכביש
מספר אירוע משטרתי229 -
פסולת ריהוט
פסולת בתוך גן חרוב
סכום כולל

1
1
1
1
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 19אירועים תחזוקה מים ,ביוב ,חשמל
כותרת
ברזיה לא תקינה
)ריק(
הצבת פסי האטה
תלונה על פסי האטה
מפגע מסוכן על המדרכה
כיסוי בור
עבודות מסגרות
בקשה לאדניות
סככה בחצר נפלה
תחזוקה
עמוד נוטה/נפל
תחזוקה
עמוד תאורה פגוע
מספר אירוע משטרתי229 -
פינוי אבנים/חצץ
)ריק(
פיצוץ צינור בגינה/גן ציבורי
גן ילדים
רשת פנסי תאורה לא דולקת
אין תאורת רחוב
תחזוקה  -עבודה פנים ארגונית
מעקות רקובים
תיקון מדרכה/אבנים משתלבות
מדרכה שקעה
תיקון מעקות
איסוף גדרות
תיקון מתחם אשפה
1
תיקון עמוד  /החלפתו
עמוד נפל
תחזוקה
תיקון צנרת מים
חלודה בצינור

ספירה של
אירועים
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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תמרור חסר/נפל
תמרור נפל
סכום כולל

1
1
19

 35אירועים אחרים
כותרת
אדם במצוקה
51
אדם במצוקה
אדם חשוד
אדם חשוד
הפרעת מנוחה/הקמת רעש
הפרעת מנוחה
הפרת סדר
אוטובוס
הדלקת מדורה בפארק קק"ל
מדורות
הקמת רעש -כלב נובח
הקמת רעש
הקפצת לוכד בעלי חיים
ציד חזירי בר
חפץ חשוד
חפץ חשוד
מדורות ל"ג בעומר
מדורות ל"ג בעומר
מוסדות חינוך
אינטרקום מצפצף קבוע בגן דובדבן
תחזוקה
מציאת אמל"ח
51
נזילה מגג המבנה
מסגרות  /צביעה  /דלת
נזילת תיקרה
נזילת מים
נזילת במים בשירותים בגן דובדבן
נזילת מים מהשירותים
)ריק(
נזילת מים מחלון
נזילת מים בגן דובדבן
נחש
וטרינרי

ספירה של
אירועים
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
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נחש בגן ילדים
נש בגן ילדים גן היובל
נעדר/ת
51
סמים
מסיבת סמים
)ריק(
עזרת המשטרה
כלבים משוטטים
רכב חשוד
)ריק(
רכב תקוע/עומד בכביש
רכב תקוע בכביש
שב"ח
שב"ח
שיכרות
51
שריפה
51
אירוע שרפה בפארק קקל
סכום כולל

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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 .5שירותים ציבוריים
 .5.1במסגרת הסכם ההתקשרות עם הזכיין במרכז המבקרים שבפארק ,מתחייב הזכיין לשמור על תאי
שירותים פתוחים ונקיים לרשות ציבור המבקרים.

 .5.2בסיור שערכה הביקורת במקום נמצא כי תאי השירותים של הנשים ושירותי הנכים סגורים .רק
שירותי הגברים פתוחים ועליהם שלט "שירותים משותפים".
 .5.3הביקורת מעירה כי כל שלושת תאי השירותים צריכים להיות פתוחים כל העת לקהל המבקרים.
 .5.4הביקורת מעירה כי לא יתכן ששירותי גברים בהם פועלות משתנות פתוחות ישמשו גם את ציבור
הנשים ושתא השירותים היחיד המונגש לנכים סגור גם הוא.
 .5.5הביקורת מעירה לחברה הכלכלית כי תפקידה לפקח ולוודא שהזכיין עומד בתנאי המכרז בנושא זה.
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 .6שילוט
 .6.1הביקורת מעירה כי בכניסה לפארק קיים שלט דהוי שלא הוחלף מאז הקמת הפארק .יש להחליף את
השלט.
 .6.2לפני העלייה לגשרים התלויים ישנם שלטים דהויים שעליהם הוראות בטיחות לשימוש בגשרים .יש
להחליף את השלטים ולעדכן את הוראות הבטיחות בהתאם להתקנת המערכת לספירת אנשים.
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 .7המלצות הביקורת
ניהול הפארק
 .7.1הביקורת ממליצה להעביר את ניהול הפארק כולו לגורם אחד .להגדיר את תחומי האחריות שלו
וסמכויותיו בנוהל או בחוזה ולוודא שעומד לרשותו תקציב פעולות מתאים כדי לתת מענה ושירות
איכותי לקהל המבקרים שמגיע מכל הארץ.
 .7.2הביקורת ממליצה לעירייה להתייחס לפארק כאל אתר תיירות מרכזי בישראל וככזה ליזום תוכנית
עסקית שתניב גם הכנסות לצד ההוצאות שפורטו בתחילת הדו"ח .לדוגמא :גביית כניסה ,חנייה
בתשלום והפקת אירועי תרבות בחגים לאורך השנה.
הגבלת מספר המטיילים על הגשרים
 .7.3הביקורת ממליצה להתקין מערכת חיישנים שתיתן אינדיקציה לציבור המטיילים אם מוותר או
אסור לעלות על הגשרים בהתאם למספר האנשים על הגשר.
חניות ותחבורה באזור הפארק
 .7.4הביקורת ממליצה להתקין מצלמה הפונה לכיוון צומת הכניסה לפארק מרחוב החרוב כדי שהמוקד
יוכל לפקח על כמות המבקרים בפארק בזמן אמת ולתת מענה בהתאם.
 .7.5הביקורת ממליצה לאסור חנייה בשני צידי כביש הגישה הפנימי לפארק ולאכוף איסור זה .לנושא זה
חשיבות בטיחותית למקרה שיהיה צורך להכניס רכבי חירום למתחם הפארק.
 .7.6לדעת הביקורת יש לאכוף עבירות תנועה וחניה באזור הפארק והרחובות הסמוכים ביתר שאת
במועדים בהם הפארק עמוס מבקרים.
 .7.7הביקורת ממליצה לעירייה לבחון הפעלת חניון חכם בפארק .קרי חניון שמספר מקומות החניה
הפנויים מתעדכן באופן ממוחשב ומופיע על שלטים דיגיטאליים מחוץ לחניון .הביקורת ממליצה
להציב שני שלטים דיגיטליים בשני קצות רחוב החרוב (בכיכרות לפני צומת הפניה לפארק).
באמצעות שלטים אלה ידע הציבור אם החניון מלא ויהי ניתן למנוע את כניסתם של חלק מהרכבים
לאזור.
ניקיון הפארק
 .7.8הביקורת ממליצה למחלקת תברואה לתגבר את מערך העובדים בפארק בשעות השיא ולא אחריהן.
 .7.9לדעת הביקורת על העירייה לקבל החלטה שבתקופות שיא תהיה נוכחות של פקחי העירייה בשבילי
הפארק לצורך אכיפת הסדר והניקיון.
שילוט
הביקורת ממליצה לעירייה לחדש את השלטים הישנים ולהוסיף שלטים חדשים בנושא איסור
.7.10
השלכת פסולת ובטיחות.
לדעת הביקורת יש להסדיר את החניה ואיסור חניה בשילוט וסימון מתאים על פי חוק.
.7.11
תיקון ליקויים:
הביקורת מציינת בחיוב כי בתגובה להערות הביקורת ראש העיר הנחה את מנכ"ל החברה הכלכלית לאמץ
את הערת הביקורת בנושא זה ולקבל הצעות מחיר להתקנת מערכת חיישנים בגשרים.
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דו"ח ביקורת
בשירות הפסיכולוגי החינוכי
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 .1רקע
 1.1בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית של מבקר העירייה לשנת  ,2018נערכה ביקורת בשירות הפסיכולוגי החינוכי
העירוני (שפ"ח).
 1.2הביקורת מציינת לחיוב כי חלק גדול מהמלצות הביקורת הקודמת בשפ"ח יושמו ובראשן הוצאת השירות למבנה
נפרד מבניין העירייה .המבנה החדש נותן פרטיות למטופלים והושקע בו כסף רב לנוחיות המטופלים וצוות
המטפלים כאחד .הוצאת השירות למבנה נפרד היה תנאי מרכזי לאישור המחלקה כמתאימה לסטאז'.
 1.3השירות הפסיכולוגי משרת כ  33גני ילדים  6בתי ספר יסודיים 2,חטיבות ביניים ותיכון אחד.
 1.4השירות הפסיכולוגי פועל במסגרת המחלקה לחינוך ,נתמך תקציבית ומפוקח מקצועית על ידי השרות הפסיכולוגי
ייעוצי (שפ"ח) במשרד החינוך באמצעות הפסיכולוג המחוזי .השירות הפסיכולוגי מעניק את שרותיו למסגרות
חינוכיות ולתלמידים  -מגן חובה ועד יב' ,ומקיים אינטראקציה עקבית עם כל גורמי הטיפול והסיוע האחרים
בקהילה.
 1.5היקף השירותים הפסיכולוגיים מעוגנים בחוזר מנכ"ל תשס"ג (7א) ,בשני סלי שירותים:
−

"סל שירותים בסיסי"  -המחולק לשירותים שחובה על הרשות המקומית לספק ,שירותים שמומלץ לכללם
בעדיפות ראשונה ושירותים שמומלץ לכללם בעדיפות שנייה (ראה נספח א').

−

"סל שירותים משלים" לא קיים בעיריית נשר אך מופעל באופן חלקי בלבד במת"ל ,מרכז תמיכה לימודי
טיפולי ,המופעל ע"י מתנ"ס נשר .שירותי המת"ל מגוונים וניתנים בתחום הלימודי והטיפולי .לא מתקיים קשר
בין השירות הפסיכולוגי למת"ל .עיריית נשר מממנת  13שעות טיפול במת"ל ,מתוכן  9שעות לטיפול ריגשי ,כגון
עבודה עם בע"ח ו 4 -שעות להוראה מתקנת בחשבון .השירותים האלה ניתנים בהגדרה לבתי ספר המוגדרים
מקדם טיפוח ברמה  6ומעלה :בית יהושוע  ,גבעון ,וגלילות .למרות זאת ,הם ניתנים בפועל לכל בתי הספר
בעיר .השירות ניתן בהתאם להקצאה ,על פי פנייה לבתי ספר ,עבור ילדים שלא מקבלים שעות שילוב וזקוקים
לסיוע .במת"ל מבוצעים גם איבחונים במסגרת פרויקט איבחונים ,שנעשה בחטיבת ביניים ובתיכון .התקציב
בשנת תשע"ח עמד על  30אלף שקלים לצורך איבחונים דידאקטיים ופסיכודידאקטיים .מעבר לכך ,בפן
הלימודי ,המרכז מציע הוראה מתקנת בכל התחומים :שפה ,חשבון ,אנגלית ,מיומניות ואסטרטגיות למידה.
היקף כח האדם הוא  15מורים ומטפלים ושני מאבחנים .כל זה ניתן באופן פרטי ,בעלות של  ₪ 100בלבד
לתושבי חוץ ופנים .טיפולים ריגשיים מבוצעים ע"י טרפיסטיים בתחומי מוזיקה ,אמנות ,בע"ח ,תנועה בנוסף
לריפוי בעיסוק וקלינאית תיקשורת.
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( מתוך חוזר מנכ"ל,משרד החינוך).
להלן הנושאים המרכזיים בעבודתם של הפסיכולוגים החינוכיים:
איתור ואבחון ברמת הפרט  -איתור ואבחון מוקדם של בעיות התפתחותיות בקרב תלמידי בתי הספר ,אבחון
צרכים מיוחדים ,איתור ואיבחון לקויות למידה ,הפרעות התנהגות ,בעיות רגשיות ,חברתיות ומשפחתיות של
תלמידים.
איתור ואבחון ברמת המערכת  -איבחון קבוצות בתוך המערכת החינוכית ,הדרכת מורים וצוותים חינוכיים בבית-
הספר והגנים.
התערבות טיפולית
-

טיפול פרטני וקבוצתי בילדים ובני נוער.

-

הדרכת הורים ,טיפול משפחתי וזוגי.

-

התערבויות טיפוליות במצבי משבר ,אסון ומצבי חירום ברמת המשפחה ,הגן ,בית-הספר וכלל
הקהילה.

-

טיפול בליקויי למידה.

יעוץ לגורמים שונים במערכת החינוך העירונית
-

השתתפות בתהליכי קביעת מדיניות חינוכית ברשות המקומית.

-

השתתפות בתהליכי תכנון והקמת מסגרות חינוכיות והתאמתן לצורכי
התלמידים.

-

השתתפות בוועדות שילוב בית-ספריות ,ועדות השמה וועדות ערר.
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תגובת מנהלת השפ"ח
הסל המוזכר בסעיף קודם בדו"ח – "סל שירותים בסיסי וסל שירותים מורחב" אינו מעודכן.
השפ"ח פועל בהתאם להגדרת המעודכנת של משרד החינוך ,שפ"י ,כפי שהיא מוגדרת ב"מתווה השירות הפסיכולוגי
חינוכי" ,אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  .3.7 – 61המתווה מפרט את סל השירותים של השפ"ח בהתאם
רמת שרות א' ,ב' או ג'( .המסמך מצ"ב)
לשלוש רמות תיפקוד אפשריות –
למרות מצוקת כוח האדם ,שפ"ח נשר פועל בכל מסגרות החינוך בעיר ברמת תיפקוד א' ,שהיא רמת השרות
הגבוהה ביותר המוגדרת במתווה .יש לציין כי כיום שוקדים בשפ"י על פרסום מסמך מעודכן חדש של סל השירותים של
השפ"ח ,שיתפרסם בקרוב ויחליף גם את המתווה הנוכחי.
ג.

באותו סעיף – בהתייחסות לפסקה בדו"ח הקובעת "סל שירותים משלים לא קיים בעירית נשר":

המינוח סל שירותים משלים שייך כאמור מעלה להגדרת שירותים שאינה מעודכנת.
משרד החינוך הגדיר את נוהל מתן סל שירותים מורחב במסמך מתאריך – 19.2.2014
פסיכולוגי משלים"( .המסמך מצ"ב).

"שפ"מ – שרות

מטרת מסמך השפ"מ להסדיר את הרחבת השירותים שניתנים במסגרת השפ"מ (שירותים שאינם ניתנים במסגרת סל
השירותים המוגדר במתווה) ,כדי להנגיש ולהוזיל שירותים אלה בתוך הישובים השונים לרווחת אוכלוסית המקום .ניתן
לתת בשפ"מ שירותים אלה במימון מופחת של הורים ו/או במימון פרויקטים ותכניות לאומיות.
אנו נפעל להקים שפ"מ,
בהתאם למדיניות הנהגת העיר החדשה ,ולאחר כניסת מנהלת אגף החינוך לתפקידה,
שיאפשר הרחבת השירותים הניתנים לתלמידי נשר והוריהם בתוך העיר ,וניזום בשותפות עם הנהגת העיר להביא
תכניות לאומיות ופרוייקטים לנשר.
ד .בהתייחסות לנאמר בסעיף  1.5לגבי השירותים הניתנים במת"ל – לדעתנו פיסקה זו אינה שייכת לדו"ח ביקורת על
השפ"ח .שירותי המת"ל ,החשובים כשלעצמם ,הם שירותים של מתן תמיכה לימודית פרטנית ותמיכה רגשית שאינה
טיפול או איבחון פסיכולוגי  ,ואינם חופפים בשום צורה את סל השרותים של השפ"ח או השפ"מ ,הניתן ע"י פסיכולוגים.
לכן הם אינם מהווים תחליף להקמת שפ"מ בנשר .לאור זאת יש להשמיט לדעתנו מהדו"ח העוסק בשפ"ח את הפיסקה
העוסקת במת"ל.
כמו כן ,בניגוד לנאמר בדו"ח ,קשר ותיאום שוטף סביב מקרים פרטניים מתקיים כעניין שבשגרה בין פסיכולוגיות בשפ"ח
לבין מטפלות שונות במת"ל .יש לציין ,כי בעבר יוזמות של מנהלת השפ"ח יחד עם מנהל מחלקת החינוך דאז להסדרת
קשר קבוע בין שני הגופים לא נענו (בתקופה של ניהול המת"ל ע"י המנהלת הקודמת שלו ,שסיימה תפקידה לפני
כשנתיים).
לדעתנו נכון יהיה להסדיר קשר של שותפות ותיאום שוטף עם המת"ל ,ויוזמתה של מנהלת האגף לחינוך בנושא
מבורכת.
ה.

באותו סעיף ,בהתייחס למסגרת בה מצוטט "ייעודו של השירות הפסיכולוגי – ייעוצי" -

יש להוסיף לדעתנו (מתוך המסמך "מתווה השירות הפסיכולוגי – חינוכי" המצ"ב) ,שתי נקודות נוספות:
 .1להוסיף את הפסקה במתווה העוסקת ב"תפיסת העבודה המקצועית בשפ"ח"  -עבודה המתבצעת "על פני
כמה רצפים המייצגים את העבודה המקצועית הרצוייה" :הרצף ההתפתחותי ,רצף האוכלוסיות ,ורצפי מניעה .אלה
הרצפים לפיהם פועל שפ"ח נשר ,עם דגש על רצף המניעה – הרחבת השירותים של איתור ,אבחון וטיפול בגיל הרך,
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והרצף ההתפתחותי( .מסיבה זו אנו נותנים שירות גם לגני טרום חובה והחטיבה העליונה של התיכון ,אף שהם אינם
נכללים בתקנים שמעביר משרד החינוך).
"מישורי העבודה המקצועיים
 .2להוסיף את הגדרת הפעילות ברמת שירות א'  -לפי המתווה בסעיף - 4.4
– הקצאה לפי תכנית העבודה בהתאם למענים הניתנים ברמת שירות א' " -לפיה כאמור פועל שפ"ח נשר בכל
מערכות החינוך בעיר.

 .1מטרות והיקף הביקורת
הביקורת תבחן את:
 1.1.1היקפי הפעילות ומתן השירות למוסדות החינוך.
 1.1.2היקף כוח-האדם ,התקינה והמבנה הארגוני.
 1.1.3מאפיינים ארגוניים בעבודת השירות הפסיכולוגי החינוכי.
 .2הבסיס החוקי והפורמלי לעריכת הביקורת
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

חוק הפסיכולוגים התשל"ז  1977 -והתקנות שתוקנו מכוחו.
חוק החינוך המיוחד התשמ"ח .1988 -
חוק הגנת הפרטיות התשמ"א .1981 -
כללי הכרה במוסדות לצורך התמחות ,הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית ,משרד הבריאות.
חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
הנחיות מקצועיות של שפ"י (שירות פסיכולוגי יעוצי) במשרד החינוך.
"שאל את הפסיכולוג"  -אוגדן מידע לפסיכולוג החינוכי.

 .3ממצאי הביקורת
להלן מפתח הקצאת התקנים לשפ"חים על ידי שפ"י
תקן אחד ל 500-ילדים בגיל הגן ( )6–3וכיתות א'
תקן אחד ל 1,000-תלמידים בכיתות ב'-י"ב
תקן אחד ל 300-תלמידים בחינוך המיוחד (בתי ספר לחינוך מיוחד ,כיתות חינוך מיוחד במסגרות חינוך רגילות ,גני ילדים של
החינוך המיוחד ותלמידים זכאי שילוב הלומדים בחינוך הרגיל בבתי ספר ובגני ילדים).
בסמכותו ובאחריותו של הפסיכולוג הראשי ו/או המחוזי להפעיל שיקול דעת בעת הקצאת התקנים ולתת עדיפות זמנית
לאוכלוסיות ולקהילות בסיכון או במשבר (כגון עולים חדשים ובעלי מצוקות חירום ביטחוני או מצוקות כלכליות ועוד).
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 3.1הביקורת מעירה כי תקן כח האדם לפסיכולוגים בעיריית נשר בשנת  2018עומד על  4.42משרות .על פי משרד החינוך
תקן זה מהווה רק  93%מהצורך לפי מספר התלמידים בעיר.
תגובת מנהלת השפ"ח
במערכת התקן הממוחשבת של משרד החינוך מצויין תחשיב משרד החינוך לאחוז הכיסוי של העיר בתקנים המוקצים לה
–  93%לנשר .החישוב נעשה לפי מפתח הקצאת התקנים לשפחי"ם ע"י שפ"י ,המופיע בסעיף  3לדו"ח הביקורת ,ולפיו
כאמור התקנים המוקצים לנשר הינם בהיקף של  93%מהתקן הרצוי למספר התלמידים בעיר.
בהקשר לכך יש להדגיש ,כי אחוז זה מחושב לפי מספר התלמידים במערכת החינוך בעיר – בחנוך הרגיל והמיוחד –
המוזן למערכת הממוחשבת של משרד החינוך ע"י מחלקת החינוך .עם כניסתה של מנהלת אגף החינוך החדשה ,מומלץ
כי תערך בדיקה האם מספר תלמידי נשר מעודכן במערכת (בחלוקה לפי שכבות גיל והפרדה בין החינוך הרגיל
והמיוחד) ,שכן אם בפועל הוא גבוה יותר ,הרי שאחוז הכיסוי נמוך יותר.
בעניין זה זה המקום לציין ,כי במענה לפנייתו של ראש העיר ,הבהירה הפסיכולוגית המחוזית כי תיענה לבקשה
להגדלת התקנים אם יימצאו פסיכולוגים לאייש תקנים אלה( .עקב מחסור ארצי חמור בפסיכולוגים חינוכיים לא נמצאו
בינתיים מועמדים נוספים לעבודה בשפ"ח אף כדי לאייש בשנה"ל הבאה את התקנים הקיימים).

 3.2בטבלה מטה ניתן לראות את שם המסגרות החינוכיות ומספר הילדים תחת אחריותה של כל פסיכולוגית .הנתונים
בטבלה מטה משקפים את תקן משרד החינוך לשנת .2018
פסיכולוגית

מס תלמידים

שם בית ספר/גן

היקף משרה

הערות

0.8

מסייעת במסגרות
אחרות בעת הצורך

0.5

חופשת לידה

3

בי"ס גלילות ,רמות יצחק א' ,גן תמר ,גן אופירה ,גן  626מתוכם  37חינוך מיוחד
רעים ,גן מרגנית

0.9

משרתה הוגדלה
במקום דנה שיצאה
לחופשת לידה

4

חטיבה א+ב

 661מתוכם  23חינוך מיוחד

0.5

5

ב"יס רבין 2+גנים שפתיים

 607מתוכם  24תלמידים
בגנים שפתיים

0.5

6

 299מתוכם  30תלמידים
ב"יס בית יהושוע 2+גנים שפתיים 2+גני חובה
בגנים שפתיים או עיכוב
התפתחותי
בי"ס גבעון 6+גני טרום חובה 16 +גניטרום חובה 755

0.5

8

חטיבה עליונה של התיכון

1

מנהלת השפ"ח  +גן גפן (תקשורתי)

2

7

589

0.5
0.22

חופשת לידה

 3.3לדעת הביקורת מפתח ההקצאה של משרד החינוך עונה על עיקרון החיסכון אך סותר את עיקרון היעילות
והאפקטיביות שאותן בודקת הביקורת .כל הגורמים איתם שוחחה הביקורת טענו שביכולותיו של השפ"ח לתת
שירות מקיף יותר ,בהינתן זמן טיפול רב יותר וכח אדם .חשוב לזכור שה "לקוחות" בראש ובראשונה הם ילדי
מערכת החינוך ,הורייהם והצוותים החינוכיים .איתור וטיפול מוקדם בקשיים התפתחותיים ע"י הפסיכולוגים
החינוכיים ,יש ביכולתו לשנות את עתידו של ילד ולמנוע את היווצרותן של בעיות מורכבות בעתיד.
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 3.4משיחות שקיימה הביקורת עם כלל הגורמים המיקצועיים בכלל זה :יועצות בתי הספר ,מנהלות בתי הספר
ופסיכולוגיות בשפ"ח עולה וחוזרת נקודה אחת מרכזית  -עובדות השפ"ח מבצעות מיפוי של המקרים לפי רמת
דחיפותם ומתמקדות בעיקר במקרים הבולטים ,הדורשים תשומות רבות .לדעת הביקורת ,הגדרת משרד החינוך
לתקן כח האדם בשפ"ח הוא המינימום הנדרש לצרכי המערכת .לצורך המחשה ,ככלל ,פסיכולוגית נוכחת באופן
סדיר יום אחד בבית ספר המונה מאות תלמידים .היקף התשומות הנדרשות מפסיכולוג חינוכי הוא רחב היקף וכולל
בין היתר :תצפיות על תלמידים ,השתתפות בישיבות צוות בשפ"ח ובבתי הספר ,השתתפות וליווי פרויקטים עם
יועצות בית הספר ,הדרכת הורים ,הדרכת צוות בית הספר ,טיפולים מתמשכים ,התערבויות קצרות טווח,
איבחונים ,מילוי דו"חות השתתפות בוועדות השמה ועוד ועוד .כאמור ,משיחות שקיימה הביקורת עם גורמי
המקצוע בעיר עולה כי צרכי המערכת עולים בהרבה על יכולות השפ"ח.
תגובת מנהלת השפ"ח
מיפוי המקרים והחלטה על סדרי העדיפויות במתן השירות אינם רק לפי קריטריון הדחיפות ,כמצויין בטיוטת דו"ח
המבקר .סדרי העדיפויות נקבעים בשיקול מקצועי המורכב ממספר קריטריונים מקצועיים ,וביניהם :חשיבות ,דחיפות,
מתן מענים הקבועים בחוק (הכנה לועדות סטטוטוריות) ,היעילות הצפוייה של ההתערבות ,ההשקעה הנדרשת,
שיתוף הפעולה של ההורים ויכולתם להתגייס לתהליך ,ועוד.
השפ"ח הינו יחידה אוטונומית מבחינה מקצועית ,וסדרי העדיפויות נקבעים בהתאם לקריטריונים אלה ע"י מנהלת
השפ"ח ,תוך תיאום ציפיות עם הגורמים הרלוונטיים (מערכת החינוך ,מחלקת החינוך ,מתי"א ,הפסיכולוגית המחוזית
ושותפים נוספים).
לכן היה נכון לראיין בנושא הקריטריונים למתן מענים ע"י השפ"ח ראשית את מנהלת השפ"ח ,ולא רק ,כפי שנכתב
בדו"ח ,את יועצות ומנהלות בתי הספר ,וחלק מהפסיכולוגיות .יש לציין כי לבקשת המבקר נקבעו ע"י מנהלת
השפ"ח מספר מועדים לראיונות עם כל צוות השפ"ח ,שלא התקיימו לבסוף ע"י המבקר.
דוגמה למתן מענים לפי קריטריונים שקבעה מנהלת השפ"ח כדי להרחיב את השירותים הניתנים לתלמידי נשר :אף
שנשר לא נכנסה לצערנו לתכנית הלאומית למניעת אובדנות ,ואף שהפסיכולוגים ברשויות שכן משתתפות בתכנית
מתוגמלים כספית על תוספת העבודה בנושא זה ,קבלה מנהלת השפ"ח באופן חריג אישור מהנהגת התכנית הלאומית
שכל צוות שפ"ח נשר ישתתף בהשתלמות שהקנתה לפסיכולוגים חינוכיים סמכות מקצועית לערוך הערכות של רמת
סיכון אובדני של תלמידים ולתת טיפול במקרים אלה.
למרות היעדר התקציב ,בשל חיוניותו הנושא מתועדף ע"י מנהלת שפ"ח נשר ,והצוות ערך בשנתיים האחרונות עשרות
אבחונים לילדים בסיכון אובדני .מתן שירות זה בשפ"ח מונע במקרים רבים את ההכרח להפנות ילד עם אמירות /
התנהגויות אובדניות לחדרי המיון או לפסיכיאטרים פרטיים ,ומאפשר הדרכת הצוותים החינוכיים במקרים אלה.

 3.5לאור האמור לעיל ,הביקורת ממליצה לשקול הגדלה הדרגתית של תקן כח האדם עד ל 2 -תקנים מלאים נוספים
בשפ"ח במימון העירייה.
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תגובת מנהלת השפ"ח
ח .סעיף  – 3.5אנו מברכים על המלצת המבקר להגדיל את תקני כוח האדם במימון העיריה .בנושא זה יש לציין כי
משך שנים רבות (בהחלטת ראש העיר דאז מר דוד עמר ז"ל ,תקצבה העיריה חצי תקן לפסיכולוג בחטיבה העליונה
של התיכון ,בשל הצרכים המיוחדים והסיכונים בגיל ההתבגרות( .לפי הנחיות משרד החינוך אין להשתמש בתקנים שהם
מקצים לאיוש פסיכולוג בתיכון).
לפני כשנה מסיבה לא ברורה משכה העיריה חצי תקן זה בחזרה לאחר יציאתה של פסיכולוגית התיכון לחופשת לידה,
ומאז לא איפשרה לאייש את חצי התקן שהוקצה על ידה בפסיכולוג אחר .הדבר הוסבר למבקר ,וחשוב שהדו"ח ימליץ
במפורש על החזרה של מחצית תקן זה ,שכן מאז שנת הלימודים הנוכחית לא מאוייש פסיכולוג בחטיבה העליונה של
התיכון.

 3.6לצד הערת הביקורת על עומס העבודה ביחס להיקף כח האדם ,הביקורת מבקשת להתייחס לאופן המדידה של עומס
העבודה ע"י מנהלת השפ"ח .על פי עקרון היעילות ,אותו בודקת הביקורת ,בקשה הביקורת לדעת כיצד מחולק עומס
העבודה בין אנשי הצוות .כדי לבחון נושא זה ,יש לקבל בשלב ראשון נתון כמותי בסיסי באשר לכמה
תיקים/מטופלים באחריותו של כל פסיכולוג .השלב הבא הוא ניתוח איכותני של רמת הפעילות ,כלומר ,אילו סוגי
תיקים/מטופלים דורשים תשומות גבוהות יותר מאחרים וכו' (ראה הרבה בנושא זה בפרק מחשוב).
לדברי מנהלת המחלקה וצוות הפסיכולוגיות ,נתון זה לא קיים בשליפה ויש להכין אותו ,דבר שלוקח זמן רב.
תגובת מנהלת השפ"ח
בניגוד למערכות בריאות ורווחה ,עבודת השפ"ח ועומסי העבודה של הפסיכולוגיות לא ניתנים למדידה רק לפי מספר
התיקים הפרטניים ,שכן בשפ"ח נעשית עבודה מערכתית נרחבת( .חלק משמעותי מעבודה זו מתועד ברשומה
המערכתית (התיק המערכתי של כל מסגרת חינוכית ,ולא בתיקים אישיים של מטופלים) .בנושא זה ראו את מסמך
"המחוון לניהול רשומות בשפ"ח" (המסמך מצ"ב).
שפ"י -
כמו כן ,יש הבדלים גדולים בהיקף העבודה הנדרש בתיקים אישיים שונים ובשכבות גיל שונות ,ולא נכון להשוות את
העומסים המוטלים על הפסיכולוגיות רק בפרמטר של מספר התיקים .עומס העבודה במסגרות חינוכיות שונות משתנה
גם בהתאם לקריטריונים כמו היקף החינוך המיוחד באותו בי"ס ,מספר הילדים עם צרכים מיוחדים והתנהגויות חריגות,
מספר מקרי החירום ,וכו'.
יש להדגיש כי בדיקת חלוקת העומסים בין הפסיכולוגיות נערכת באופן שוטף ע"י מנהלת השפ"ח .כך למשל
בתקופות של עומס אבחונים (אבחונים כהכנה לועדות השמה ושילוב ואבחונים כהכנה להחלטות על הישארות שנה
נוספת בגן חובה) בוחנת מנהלת השפ"ח כדבר שבשגרה את הצורך לנייד אבחונים בין כל הפסיכולוגיות לשם חלוקה
מאוזנת של העומס.
גם על נושא ניהול התיקים וחלוקת העומסים לא נשאלה מנהלת השפ"ח ע"י המבקר ,ולא התאפשר לה להסביר
זאת.

 3.7הביקורת מעירה למנהלת המחלקה כי מספר התיקים  /מטופלים בהם מטפל כל פסיכולוג ברגע נתון הוא מידע
בסיסי שצריך להיות זמין למנהל בכל רגע .בנוסף לכך ,ראוי שתהיה גם חלוקה איכותנית של עומס התיקים לפי
מורכבות המקרה והתשומות שיש להפנות לכל תיק .נתון זה ראוי שיהיה בפני המנהלת בכל רגע.
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תגובת מנהלת השפ"ח
כאמור בסעיף הקודם ,בגלל אופי עבודת השפ"ח ,הנתון של מספר התיקים שבטיפול מיידי אינו נתון מרכזי להערכת
עומסי העבודה.
כמו כן ,רישום התיקים ,מיקומם וסטטוס הטיפול בהם מוסדר בשפ"ח בקובץ ממוחשב מסודר ,באחריות מזכירת
השפ"ח ,אך המזכירה ומנהלת השפ"ח לא רואיינו בנושא ע"י המבקר ולא יכלו להציג זאת בפניו.

 3.8הביקורת מציינת לחיוב כי בכל שיחה שקיימה עם נציגי מחלקת החינוך בעיר ,השפ"ח ומנהלת השפ"ח קיבלו
פידבק חיובי בדגש על מקצועיות ומחויבות לתפקיד גם בשעות לא שיגרתיות (להוציא מקרה אחד שבו נעשתה
פניה לפסיכולוגית ביום שישי בערב והיא לא נענתה לפניה) .הפניה טופלה ע"י מנהלת השפ"ח.
תגובת מנהלת השפ"ח
כאמור מעלה ,שביעות הרצון המלאה ממקצועיות וזמינות השפ"ח הוא הנתון המרכזי מבחינתנו .לגבי המקרה היחיד
המוזכר כחריג ,לא ברור מדוע הוא מוזכר ומקבל בולטות והדגשה כה רבה בדו"ח ,שכן הוסבר במקרה זה למנהלת בי"ס
חדשה שבטעות פנתה לפסיכולוגית ביה"ס שאין לה סמכויות לפעול בנושא ,במקום לפקידת סעד תורנית ברווחה.
כמו כן חשוב לציין כי לא מוזכר בדו"ח ,אף שהמבקר שוחח על כך עם מנהלת השפ"ח וקבל מסמכים ,נושא תיגמול
הפסיכולוגיות על כוננות מחוץ לשעות העבודה :הדו"ח מציין שזמינות צוות הפסיכולוגיות מחוץ לשעות העבודה מלאה
אף שבשפ"ח נשר הצוות אינו מתוגמל בשום צורה על זמינותו בשעות וימים שמחוץ לשעות העבודה ,ועל המענה לפניות
הרבות של גורמים שונים מחוץ לשעות וימי העבודה (למעט המנהלת) .היה נכון שהמבקר ימליץ להסדיר הנושא
בתשלום שעות כוננות ,כפי שנהוג בשפחי"ם ברשויות מקומיות רבות( .לא מדובר בהקצאה כספית גדולה אלא במתן
תגמול כלשהו לפסיכולוגיות על נכונותן לכוננות והיענות מתמדת).

 3.9הביקורת קיבלה ריכוז של מספר האבחונים והתיקים בהם טיפלה המחלקה הפסיכולוגית כולה בשנת הלימודים
תשע"ח .להלן הנתונים:
 3.9.1בוצעו כ 150 -אבחונים
 3.9.2נערכו  26הערכות של סיכון אובדני.
 3.9.3טופלו כ 370 -תיקים
 3.9.4נערכו  138דיונים בועדות ההשמה
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 .4סוגי השירות
שפ"מ – חוזר מנכ"ל :

 4.1הביקורת מציינת כי השפ"ח אינו מספק שירותים נוספים במימון נוסף ,וזו מדיניות הקיימת בעירייה לאורך שנים
רבות .הביקורת ממליצה לברר באמצעות אנשי המקצוע במערכת החינוך ו/או במסגרת שיתוף הציבור ,אם יש
דרישה להרחבת השירותים הפסיכולוגיים בעיר .הרחבה זו יכולה לתת מענה רחב יותר לאוכלוסיית העיר ויכולה
במקביל לאפשר הכנסה נוספת לפסיכולוגיים העובדים בחלקיות משרה.
תגובת מנהלת השפ"ח
כאמור לעיל ,השפ"ח מעוניין להרחיב שירותיו במסגרת שפ"מ ,ושאיפה זו עולה בקנה אחד עם המדיניות של ההנהגה
החדשה של העיר להרחיב ולהעמיק את השירותים לתושב בתוך העיר ,לרווחת התושבים .חשוב לפעול גם להצטרפות
נשר לפרוייקטים ותכניות לאומיות שיביאו איתם משאבים להרחבת השירותים.

 4.2הביקורת מציינת כי תלמידי נשר ,הלומדים במוסדות חינוך שאינם רשמיים/מוכרים אינם מטופלים ע"י השפ"ח.
 .5מיחשוב
הביקורת לא מצאה הנחיה מחייבת בחוזר מנכ"ל לפיו השפ"ח מחוייב לעבוד עם תוכנה לניהול מטופלים .הביקורת
מצאה שתי תוכנות עיקריות המשמשות מחלקות לשירות פסיכולוגי ברחבי הארץ .תוכנה אחת יותר פופלרית וותיקה
מהשניה ושפ"חים רבים במרכז הארץ משתמשים בה.
משיחה שקיימה הביקורת עם מנהל השפ"ח עולה כי היא מעדיפה לא לעשות שימוש בתוכנה יייעודית מסיבות שונות,
בינהן חוסר ייעילות ועלות תועלת.
כידוע השירות הפסיכולוגי מרכז מידע רב הנצבר לאורך שנים ועל פי חוק יש לשמור את המידע לאורך שנים רבות.
54

 5.1הביקורת מעירה כי השירות הפסיכולוגי החינוכי אינו משתמש בתוכנת מחשב לניהול העבודה על כלל היבטיה ,אף
על פי שקיימות תוכנות מדף לתחום זה.
 5.2לדעת הביקורת ישנם תהליכים חשובים שאפשר ליעל בתהליכי העבודה בשפ"ח ,ע"י שימוש בתוכנה ייעודית ,כגון
קבלת מידע כמותי ואיכותני באשר למספר המטופלים המצויים באחריותו של כל פסיכולוג בלחיצת כפתור ,הפקת
מסמכי הסכמות הורים ,ביצוע פעולות בחירום ,ניהול תהליכים של ועדות השמה הבנויות מעשרה שלבים ויותר על
פי תהליך עבודה סדור ,הוצאת טפסים שונים מובנים בתוכנה וכמובן גיול תיקים ,הוצאתם לארכיון ומציאתם
במהירות בעת הצורך.
 5.3עלות רכישת תוכנה למערך השפ"ח העירוני היא כ  10 -אלף  ₪לשנה (פרט לעלות גבוה יותר חד פעמית בשנה
הראשונה)  .לדעת הביקורת מדובר בהוצאה חיונית ולא גבוהה ביחס לתועלת.
 5.4הביקורת לא מקבלת את עמדת המ נהלת בנושא אי השימוש בתוכנה מהסיבה שלא סביר לנהל מערך של מאות
מטופלים לאורך שנים ללא תוכנה ייעודית .היכולת להפיק מידע בלחיצת כפתור ,כמו כמות תיקים לכל פסיכולוג,
הינו מידע כמותי בסיסי הדרוש לניהול כח אדם וזאת מבלי שנדרש לפרמטרים איכותנים שגם מצויים בתוכנה
כפועל יוצא של סוג והיקף הפעילות בכל תיק.
תגובת מנהלת השפ"ח
סעיף  – 5יש לציין כי תוכנת משפח"ה עליה ממליץ המבקר לא מומלצת ע"י מנהלי שפ"ח רבים לאחר שהכניסו
אותה לעבודת השפ"ח .כמו כן ,שפ"י עומדת לפרסם תוכנה חדשה שמותאמת בצורה מלאה לעבודת השפ"ח ,ואשר
תימסר לשפחי"ם ללא כל עלות ,בניגוד לתוכנת משפח"ה שהמבקר מציין שעלותה לרשות הינה עשרת אלפים ₪
לשנה!
בנושא זה יש להסביר שתוכנה ממוחשבת תאפשר תמונה מיידית על התנהלות התיקים ,אך לא תסייע להפחתת
עומס העבודה ,שכן הנחיות מקצועיות של משרד החינוך והבריאות מחייבות ניהול תיקי נייר למטופלים בנוסף לתיק
הממוחשב (למשל לשם שמירת חומרי גלם של אבחונים ,סיכומי שיחות טיפוליות שיש להקפיד על חסיונם המלא,
תרשומות אישיות של הפסיכולוג לגבי מקרים פרטניים ומערכתיים ,וכו').

 .6שכר
 6.1להלן ממצאי הביקורת בנושא שכר הפסיכולוגים
 6.1.1דרגות – הביקורת מצאה כי צוות הפסיכולוגים לא קודם בדרגות לפי הסכמי העבודה.
 6.1.2תוספת פסיכולוגים  -מבדיקת הביקורת עולה כי שלושה פסיכולוגיים לא קיבלו תוספת פסיכולוגיים.
לדברי חשבת השכר הנושא יתוקן בתלוש הקרוב.
 6.1.3ק .ידע מח"ר – נמצא תקין ,קיימת הפרשה בגובה  0.5%עבור כל הפסיכולוגים.
 6.1.4קרן פנסיה  -נמצא תקין פרט לפסיכולוגית אחת שלא הופרשו עבורה כספים לפנסיה.
 6.1.5קרן השתלמות  -נמצאו שתי פסיכולוגיות שלא הופרשו להן כספים לקרן השתלמות.
 6.1.6תוספת פסיכולוגים – על פי אוגדן תנאי שירות ,מגיעה לפסיכולוגים תוספת לשכר (ראה סימון בחץ)
מבדיקת הביקורת עולה כי התוספת אינה משולמת למרבית הפסיכולוגים.
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 6.1.7החזר הוצאות – נמצא כי שלושה פסיכולוגים לא מקבלים החזרי הוצאות .לדברי חשבת השכר,
העובדים לא הגדירו לאיזו קופה להעביר את ההפרשות בגין רכיב זה .על העובדות להעביר הנחיה
בכתב לחשבת השכר לאיזו קופה הן מבקשות להעביר את ההפרשות בגין ההוצאות.
 6.1.8הוצאות רכב – מבדיקת הביקורת עולה כי רק מנהלת השירות ועובדת נוספת שעומדת לפני יציאה
לגימלאות מקבלות החזר הוצאות רכב .מבדיקת הביקורת עולה כי בשנים קודמות העירייה נהגה
לשלם החזר הוצאות רכב לפסיכולוגים שעושים שימוש ברכבם הפרטי מידי יום במהלך יום העבודה
אך בשנת  2014עובדים חדשים שנקלטו לא קיבלו החזר הוצאות .על פי קובץ תקצוב מוניציפאלי
לרשויות המקומיות (ראה טבלה מטה) תקצוב המשרה ממשרד החינוך כולל גם אחזקת רכב .אין זה
אומר שהרשות לא יכולה לתת יותר או פחות לפי שיקול דעת ובכפוף לנהלים.

לדברי גזבר העירייה וחשבת השכר הליקויים יתוקנו במהלך החודש או החודשיים הקרובים לכל המאוחר.
תגובת מנהלת השפ"ח
תודות למבקר על בדיקתו היסודית והמלצותיו בנושא הליקויים במשכורות הפסיכולוגיות .הליקויים במשכורות ואי
קיום הסכמי השכר ידועים לעירייה משך כשנתיים לפחות ,ונעשו בעבר אינספור פניות של מנהלת השפ"ח לגורמים שונים
בעירייה להסדרת הנושא.
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לאחרונה הנחה מנכ"ל העיריה הנכנס לתקן את הליקויים ,ואנו מקווים כי הנחייתו ,בצירוף הערות המבקר ,יסדירו את
המשכורות( .יש להדגיש כי הליקויים לא תוקנו כמובטח גם במשכורות האחרונות של אפריל .)2019
בנוסף לליקויים בסעיפי השכר יש להדגיש בנושא השכר:
סעיף  – 6.1.1נושא הקידום בדרגות לא טופל משך תקופה ארוכה מאוד למרות פניות רבות.
סעיף  - 6.1.7החזר הוצאות – נודה לקבלת הנחיות העיריה על נוהל הגשת בקשות לקבלת החזר על הוצאות
אלה.
סעיף  – 6.1.8הסדרת תשלום הוצאות שימוש ברכב בתפקיד לפסיכולוגיות –
זהו נושא קריטי לבניית צוות קבוע לשפ"ח ולגיוס פסיכולוגים לתקנים הלא מאויישים.
מצב בו פסיכולוגיות צעירות נאלצות להשתמש ברכבן לצורכי עבודה במהלך יום העבודה מבלי לקבל החזרים על כך לא
יעלה על הדעת ,במיוחד לאור משכורותיהן הנמוכות מאוד ממילא.
מודגש כי אם לא יוסדר עניין הוצאות הרכב ,שעות הכוננות ושאר הליקויים במשכורות ,ולאור המחסור הארצי
הגדול בפסיכולוגים חינוכיים ,לא ניתן יהיה לגייס פסיכולוגים חדשים לשפ"ח נשר ולא ניתן יהיה לתת את מלוא
השירותים.
כאמור ,לאור המצב בו הביקוש לפסיכולוגים חינוכיים גדול בהרבה מההיצע ,והמידע שמופץ ברשתות החברתיות בין
הפסיכולוגים הצעירים לגבי התגמול הבעייתי בעירית נשר ,בהשוואה לשפחי"ם אחרים ברשויות הסמוכות ,השפ"ח לא
הצליח עד כה לגייס משך חודשים ארוכים פסיכולוגים למילוי מקומן של שתי פסיכולוגיות בחופשת לידה מוארכת,
ולהחלפת פסיכולוגית שיוצאת בימים אלה לגימלאות.

 .7תקנן כח אדם בשפ"ח
מימון שפ"י לתקני פסיכולוגים ,עומד על  68%מעלות מוסכמת ,על פי דרגה ממוצעת ארצית של משרת פסיכולוג
(המאושרת ע"י משרד האוצר).
בטבלה מטה ניתן לראות את התקן המאושר לעירייה לשנת  2017מול הניצול בפועל כפי שמופיע בדו"ח ביקורת של
רואה חשבון מטעם משרד החינוך:
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 7.1הביקורת מעירה כי העירייה לא מנצלת את מלוא התקן העומד לרשותה.
תגובת מנהלת השפ"ח
הנתון של ניצול לא מלא של התקן המובא בדו"ח בהתייחס לשנת  2017אינו מעודכן ,שכן החל משנת  2018ועד היום
התקן מנוצל במלואו (אך לא ימשיך להיות מנוצל אם לא נצליח לגייס פסיכולוגים חדשים) .הפער הזמני שנוצר אז נבע
מהקושי לגייס מיידית פסיכולוג במקום פסיכולוגית שעבדה במשרה מלאה והפסיקה במפתיע עבודתה באמצע שנה"ל
עקב תאונת עבודה ושמירת הריון.
 .8הדרכה
השתתפות שפ"י בעלות ההדרכה היא  .100%היקף ההקצאה לעירייה עומדת על  16שעות הדרכה חודשיות.
התעריף לשעת הדרכה נכון להיום הוא ( ₪ 350.45בתוספת קבועה של  7.5%מע"מ בהתאם לתקנות רשות המיסים
תוספת מס שכר למלכ"ר).
מנהל השירות ידאג לממש את שעות ההדרכה רק לאחר קבלת התחייבות בכתב של גזבר הרשות המקומית טרם ביצוע
השעות.
על פי הנוהל ,יש לדווח לאגף שפ"י על ביצוע השעות בפועל של שעות ההדרכה ,אחת לרבעון ולצרף צילום של הקבלות
של המדריכים.
הביקורת מציינת כי עלות הדרכות בשנת  2017הסתכמה ב ₪ 63,080 -בגין  180שעות הדרכה.
הביקורת מציינת כי עלות הדרכות בשנת  2018הסתכמה ב–  ₪ 64,482בגין  184שעות הדרכה.

 .9משוב מקבלי השירות
 9.1כדי לבדוק את עמדות מנהלי/ות מוסודת החינוך והערכתם את טיב השירות הניתן על-ידי השפ"ח ,הפיקה הביקורת
שאלון משוב המכוון למנהלי בתי-הספר והגננות ,שקיבלו שרות מהשפ"ח בשנת הלימודים תשע"ח .סה"כ  9מנהלי
בתי ספר ו  33 -גננות.
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 9.2הביקורת מציינת כי לא קיבלה את התשובות למשוב שערכה בשל התנגדותה של מנהלת השפ"ח .המנהלת פנתה
למפקחת על החינוך בגיל הרך במשרד החינוך ולמפקחת על השירות הפסיכולוגי והחלטתן הייתה לא לאפשר לגננות
ולמנהלות בתי הספר למלא את שאלון המשוב .חשוב לציין שהביקורת לא מצאה לנכון לשתף את מנהלת השפ"ח
בנושא שאלון המשוב ,מאחר ולדעת הביקורת מדובר בהליך טריוויאלי של קבלת משוב על עבודת הפסיכולוגים מול
מקבלי השירות ,קרי מנהלות בתי הספר ,היועצות והגננות .שאלון זהה הועבר בביקורת הקודמת בשפ"ח ,בשנת
 . 2008לאור תגובתה של מנהלת השפ"ח ,הוחלט להעביר את שאלון המשוב במועד מאוחר יותר באישור המנהלת
והמחוז.
תגובת מנהלת השפ"ח
תמוה מדוע המבקר מטיל על מנהלת השפ"ח את מלוא האחריות לעצירת העברת השאלון שהפיץ ,אף שידוע לו כי
התהליך נעצר בעקבות טעות של המבקר עצמו ,שלא יידע ולא קבל את אישור הפיקוח במשרד החינוך להעברת
השאלון ,טעות עליה התנצל בכתב!
ההתנגדות לשאלון הספציפי ששלח ולאופן הפצתו היתה של המפקחת על גני הילדים הגב' רחל תרזי ,המפקח על
בתיה"ס היסודיים מר רון פכטר ,והפסיכולוגית המחוזית ד"ר דניאלה פלד ,ולא רק של מנהלת השפ"ח!
כדי לדייק בעובדות ,על הפצת השאלון לגננות נודע בשעתו באקראי לסגנית מנהלת מחלקת החינוך הגב' סיון פניני מפי
הגננות אשר בקשו הנחייתה בנושא .סיון פניני הודיעה על הפצת השאלון ,שתחילה לא היה ברור מי הפיץ אותו,
לפיקוח ולמנהלת השפ"ח ,והורתה לגננות בהתאם להנחיית הפיקוח ,לא למלא את השאלון עד לבירור הנושא .יש
להדגיש כי העברת שאלונים במערכת החינוך מותנית לפי ההנחיות משרד החינוך בקבלת אישור המשרד.
מפקחת הגנים פנתה בעקבות היידוע לאגף לחינוך קדם יסודי בירושלים ,וזה נתן תשובתו בכתב בתאריך ,4.3.19
במכתב שהועבר למבקר ע"י מפקחת הגנים ובו נקבע:
"אין לחלק את השאלון לאף גננת או למי מטעמנו .השפ"ח בעיר יעבוד מול המבקר בעיריה"( .התשובה בכתב מצוייה
גם בידינו).
 9.3הביקורת ממליצה לקיים את המשוב בהקדם ולסיימו במהלך חודש אפריל  .2019שאלון המשוב הועבר למנהלת
השפ"ח ולמנהלת הגיל הרך במשרד החינוך .הביקורת ממתינה לאישור השאלות ו/או להערותיהן ,אם יש כאלה.
אם ימולא השאלון ניתן יהיה לצרף את הממצאים לדו"ח הביקורת הנוכחי.
 9.4בטבלאות מטה ניתן לראות את סעיפי המשוב שהיו מוצגים למועצת העיר לאחר מילוי השאלון.
תגובת מנהלת השפ"ח
השפ"ח מעוניין בהעברת שאלון משוב על פעילותו ,אך כאמור בתשובת משרד החינוך המשוב ייבנה על ידו בשותפות עם
המבקר .חשוב שהתשובות בשאלון יהיו כאלה שיוכלו לשמש להפקת לקחים ע"י השפ"ח .לשם כך יש לנסח שאלון
המותאם למאפייני עבודת השפ"ח ואשר ייתן משוב איכותני ולא רק כמותי .כמו כן ,מומלץ להעביר את השאלון
לאחר סיום שנת הלימודים ,ו לאחר סיום סבב העבודה השנתי של השפ"ח עם המסגרות החינוכיות .העברה במועד
המוצע ע"י המבקר – תוך חודש מתאריך הטיוטה – תחטיא את המטרה ותתקיים תוך כדי שיא עומס העבודה על
השפ"ח בתקופת ועדות ההשמה והשילוב והחלטות על ילדי הגנים.
שאלון המשוב המוצג ע"י המבקר בטיוטה בסעיף זה אינו תואם את שאלון המשוב שהופץ בשעתו ע"י המבקר למנהלים
ולגננות( .השאלון שהופץ בזמנו מצ"ב).
השאלות בשאלון המקורי בחלקן לא מתאימות ואף סותרות את מהות העבודה בשפ"ח (אשמח לפרט נקודה זו
בע"פ) .מנהלת השפ"ח בקשה מהמבקר מספר פעמים להיפגש איתו כדי לייצר תהליך משותף של בניית והעברת
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שאלון ,בהתאם להנחיות שהתקבלו מהאגף לחינוך קדם יסודי בירושלים ,ולא רק להעביר לו מהיום להיום
כבקשתו טיוטה מתוקנת

שביעות רצון מנהלי/לות בתי ספר (חלק עיקרי מהשאלות)
בתי ספר

מרוצה
מאד

מרוצה

במידה
מועטה

פחות או
יותר

לא
מרוצה

שביעות הרצון
הכללית מהשפ"ח
שביעות הרצון
מהקצאת שעות
פסיכו' שבועיות
לביה"ס
ידע ומקצועיות של
הפסיכולוג
מהירות תגובת
הפסיכולוג
לפניות אליו
תרומת הפסיכו'
לביה"ס,
לתלמידים
ומשפחותיהם
הקשר של סגל
ביה"ס עם
הפסיכולוגים

שביעות רצון גננות (חלק עיקרי מהשאלות)
גנים

מרוצה
מאד

מרוצה

במידה
מועטה

פחות או
יותר

שביעות הרצון
הכללית מהשפ"ח
זמינות הסיוע
הפסיכולוגי בעת
בצורך
מגוון רעיונות
לדרכי טיפול
מהירות תגובת
הפסיכולוג
לפניות אליו
60

לא
מרוצה

הנכונות למאמץ
יוצא דופן במקרה
הצורך
הקשר של הגננת
עם הפסיכולוגית
 .10סיכום
שכר:

 .11הביקורת מעירה כי העירייה אינה משלמת אחזקת רכב לשש פסיכולוגיות בשפ"ח למרות שמקבלת תקצוב על כך
ממשרד החינוך.
 .12השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות בנושא שכר פסיכולוגים חושבה לפי דרגה  17 + 43שנות
ותק כולל זכויות סוציאליות ומע"מ ,הוצאות רכב והוצאות מנהל בשיעור של .20%
 .13נמצא כי מנהלת השפ"ח והפסיכולוגית ר .מ הן היחידות שעונות על הקריטריונים של תקציב הפסיכולוגיים
החינוכיים .לשאר הפסיכולוגיות אין את הוותק הנדרש ולכן קיים פער בין תקבולי העירייה ממשרד החינוך לשכר
פסיכולוגים ולשכר הפסיכולוגים בפועל.
 .14לדעת הביקורת על העירייה לפעול מידית לתיקון הליקויים בנושא השכר המפורטים בסעיף 6
כח האדם ביחס למספר תלמידים
 .15הביקורת מעירה כי תקן כח האדם בשפ"ח ביחס למספר התלמידים אינו מתיישב עם עקרונות היעילות
והאפקטיביות שבחנה הביקורת .לדוגמא ,היקף המשרה של הפסיכולוגית ע .היא  0.50%והיא ממונה על 755
תלמידים בגני ילדים ובית ספר גבעון.
 .16לצד כך הביקורת מעירה שבשנת  2017השפ"ח לא ניצל את מלוא התקן שעמד לרשותו.
 .17משיחות שקיימה הביקורת עם כלל הגורמים המיקצועים בכלל זה :יועצות בתי הספר ,מנהלות בתי הספר
ופסיכולוגיות בשפ"ח עולה וחוזרת נקודה אחת מרכזית  -עובדות השפ"ח מבצעות מיפוי של המקרים לפי רמת
דחיפותן ומתמקדות בעיקר במקרים הבולטים הדורשים תשומות רבות .לדעת הביקורת הגדרת משרד החינוך לתקן
כח האדם בשפ"ח הוא המינימום הנדרש לצרכי המערכת.
 .18לאור האמור לעיל הביקורת ממליצה לשקול הוספת  2תקנים מלאים בשפ"ח במימון העירייה.
 .19הביקורת מעירה למנהלת המחלקה כי מספר התיקים  /המטופלים בהם מטפל כל פסיכולוג ברגע נתון הוא מידע
בסיסי שצריך להיות זמין למנהל בכל רגע .בנוסף לכך ,ראוי שתהיה גם חלוקה איכותנית של עומס התיקים לפי
מורכבות המקרה והתשומות שיש להפנות לכל תיק .נתון זה ראוי שיהיה בפני המנהלת בכל רגע.
 .20הביקורת מציינת לחיוב כי בכל שיחה שקיימה עם נציגי מחלקת החינוך בעיר ,השפ"ח ומנהלת השפ"ח קיבלו
פידבק חיובי בדגש על מקצועיות ומחויבות לתפקיד גם בשעות לא שיגרתיות .להוציא מקרה אחד שבו נעשתה פניה
לפסיכולוגית ביום שישי בערב והיא לא נענתה לפניה .הפניה טופלה ע"י מנהלת השפ"ח.
הדרכות
 .21הביקורת מציינת לחיוב שהשירות הפסיכולוגי קיים במהלך שנת  2018הדרכות בהיקף של  184שעות.
שימוש בתוכנה ייעודית
 .22לדעת הביקורת ישנם תהליכים חשובים שאפשר ליעל בתהליכי העבודה בשפ"ח ע"י שימוש בתוכנה ייעודית .כגון,
קבלת מידע כמותי ואיכותני באשר למספר המטופלים המצויים באחריותו של כל פסיכולוג בלחיצת כפתור ,הפקת
מסמכי הסכמות הורים ,ביצוע פעולות בחירום ,ניהול תהליכים של ועדות השמה הבנויות מעשרה שלבים ויותר על
61

פי תהליך עבודה סדור ,הוצאת טפסים שונים המובנים בתוכנה וכמובן גיול תיקים ,הוצאתם לארכיון ומציאתם
במהירות בעת הצורך .הביקורת ממליצה לרכוש תוכנה לניהול השפ"ח.
משוב
לדעת הביקורת יש על מנהלת השפ"ח לפעול להשלמת המשובים בגני הילדים ובבתי הספר בתוך  30יום.

תגובת מנהלת השפ"ח בנושא סקר שביעות רצון אינה מקובלת על הביקורת ולראיה עד למועד הפצת
הדו"ח בחודש אוקטובר לא פעלה מנהלת השפ"ח להעברת שאלון שביעות רצון כזה או אחר בקרב
המנהלים והגננות במערכת החינוך העירונית .הביקורת התנצלה על אי ידוע מנהלת השפ"ח בדבר העברת
השאלון למרות שלא היה כל חשיבות לידע אותה בנושא מאחר והשאלון מכוון לבדוק בעיקר היבטים של
זמינות ,קבלת שירות והיקף עבודה.
לדעת הביקורת לא סביר שמערכת כמו השפ"ח לא דואגת לקבלת פידבק בלתי תלוי מהגורמים להם היא
נותנת שירות ,במקרה זה מנהלים וגננות אך ניתן בהחלט לקבל מידע גם ממטופלים.
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דו"ח ביקורת בנושא
אכיפה מנהלית – ארנונה
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תמצית ממצאים
קיימים תיקי חייבים אשר מוצו הליכי האכיפה המינהלית והמשפטית לגביהם אך לא בוצעו מחיקת החובות על
פי סעיפים .338
תגובת גזבר העירייה  :הוגשו למועצת העיר בקשות למחיקת חובות שלא אושרו.
נמצא מספר רב של תיקים שהועברו לאכיפה משפטית אך אינם מתקדמים לכדי סיום .סטטוס הטיפול בתיקים
משפטיים מדווח למנהל מחלקת גביה אחת לחודש באופן שוטף .הביקורת מעירה כי לא נערך בגינם דיון מהותי
בהשתתפות גזבר העירייה והיועמ"ש.
לא קיים תיעוד כתוב (נוהל פנימי) למדיניות העירייה בנושא סכום ומועד הפיגור בתשלומים אשר על פיו יחלו
הליכי האכיפה ,כיום מבוצעת אכיפה החל מחוב הקיים חודשיים והינו מעל .₪ 1,000
תגובת גזבר העירייה :העירייה פועלת בנושא אכיפה בהתאם לפקודת המיסים ולנוהל שאושר במועצת העיר
ובשיקול דעת יחד עם זאת ינוסח נוהל בהתאם להערת הביקורת .
הביקורת מצאה במקרים רבים פערים בין קליטת החוב המערכת אגם לבין מועד תחילת צעדי האכיפה המבוצעים
על ידי החברה .כלומר קיימים מקרים בהם מחלקת גביה פועלת במהירות מול חייבים ובמקרים אחרים לא .לדעת
הביקורת הסיבה המרכזית לכך הינה חוסר בכח אדם .הדבר פוגע בהליך השוויוני בין החייבים ,למרות שאינו
עומד בסתירה להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
תגובת גזבר העירייה :הקובץ לאכיפה נקלט במערכת אגם ,לקובץ מבוצעת בדיקה ולכל מקבץ חייבים מופקת הודעת
דרישה .לא ניתן להמתין לגבי חייבים שנבדקו במקבץ וניתן לגביהם להפיק דרישה ראשונה .במכרז הבא העירייה
תפעל להגדלת תקן כוח האדם במחלקת הגביה.
בממשק בין מערכת מטרופולינט למערכת אג"מ לא מופק דוח חריגים המציג תנועות שלא נקלטו ,תנועות
שנקלטו ללא מספר משלם ועוד ,כפי שמקובל בכל ממשק בין  2מערכות שאינם אינהרנטיות.
תגובת גזבר העירייה :ברירת המחדל של המערכת שלא ניתן לקלוט קובץ חסר.
לאחר קליטת כל קובץ מופק דו"ח על קליטתו .סעיף  4.2.5מצביע על קליטה מדויקת של סכום החוב ממערכת
מטרופוליט לאג"מ.
הביקורת מצאה מספר רב של מקרים בהם האכיפה שבוצעה בין הדרישה הראשונה להודעת המיידית היתה
מעבר ל –  25יום ב -עשרות ימי עסקים .זאת לעומת חייבים אחרים בהם נשלחה הודעת התשלום המיידי לאחר
 25יום ממועד ההודעה הראשונה כנדרש.
מבדיקת הביקורת עלה כי חלק מן החובות הגבוהים אינם נמצאים בטיפול היועמ"ש לעירייה כפי שנדרש על פי
הסכם ההתקשרות ונוהל הגבייה .מדובר בחובות גדולים שמקורם מלפני שנים רבות אך היועץ המשפטי לא נותן
את דעתו עליהם.
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תגובת גזבר העירייה :נערכו מספר פניות ליועמ"ש היוצא שטרם טופלו.
הביקורת לא מצאה תיעוד לבקרה של מחלקת גזברות אחר התשלומים למשרד עורכי דין חיצוני .לדעת הביקורת
ראוי שתהיה בקרה ,מתועדת בנוהל כתוב אשר תשווה בין פעולות האכיפה שבוצעו לחייבים כפי שהם מדווחים
לעירייה לבין התיקים שהועברו למשרד עו"ד.
תגובת גזבר העירייה :לכל חשבון מוגש פירוט.

מבוא
רשות מקומית אחראית לספק לתושביה מגוון שירותים ,להם זכאיים על פי חוק ואף עליה להבטיח את רווחת,
ביטחונם ונוחיותם של תושביה .כנגד זכויות אלה רשאית הרשות המקומית להטיל על תושביה תשלומים שונים
לרבות ארנונה ,אגרות חינוך ,אגרות בעד רישיונות ,אגרות בעד אספקת שירותים ועוד.
כאשר תושב אינו משלם ונוצר חוב לטובת הרשות ,רשאית זו האחרונה לנקוט בפעולות לגבייתו .הפעולות לגביית
החוב קרי ,הליכי האכיפה המנהלית ננקטים מכוח סעיפים  4-6לפקודת המסים (גביה) ,מפורטים בסעיפים 305-314
לפקודת העיריות ,מונחים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר  7.1002בנושא הפעלת הליכי גבייה
מנהליים לפי פקודת המיסים (גביה) (להלן" :הנחיית היועץ המשפטי לממשלה") וכפופים להוראות רגולטוריות
נוספות.
הרשות המקומית זכאית לקבל תשלומים ואכן פועלת לגבייתם לטובת כלל הציבור .שכן ,כל שקל שלא משולם,
גורע מהקופה הציבורית ומהשירות שיקבלו כלל ציבור הצרכנים .ברשויות המקומיות מוסדרת הגבייה של הארנונה
ותשלומי חובה אחרים באמצעות פקודת המסים (גביה) מכוח הכרזת המסים .עיריות רשאיות לנקוט הליכי גביה
לגביית ארנונה ותשלומי חובה אחרים גם מכוח סעיפים  305-323לפקודת העיריות.
רשויות מקומיות יכולות לפעול לגביית חובות בשלוש דרכים עיקריות:
▪

אכיפה משפטית -תהליך הגשת תביעה אזרחית רגילה .כאשר התושב לא שילם את חוב הארנונה ,העירייה
רשאית לפתוח בהליכים לגביית הארנונה כחוב אזרחי רגיל ,ואינה חייבת לנקוט הליכי גבייה מנהליים.

▪

אכיפה מנהלית -היא גבייה ישירה מול החייב ללא הגשת תביעה אזרחית ,בשיטה זו קיימת מידה רבה של
האצלת סמכויות לגורמים חיצוניים שכן לרוב ,הגבייה תעשה באמצעות חברות גבייה חיצוניות ולפיכך,
דרוש נדרש מערך בקרה מוסדר .משמעות החלת אכרזת המיסים על האכיפה המנהלית היא כי כל הליכי
הגבייה המתנהלים ע"פ פקודת המסים יכולים להינקט כנגד כל החייבים החבים בתשלומי חובה לרשויות
המקומיות ,כגון ארנונה ,היטלים ,פיתוח ,ואגרות שילוט.אכיפה פסיבית -בנוסף לשתי הדרכים המפורטות
לעיל ,שהן בעיקרן אקטיביות ,קיימת דרך נוספת המכונה "גבייה פסיבית" .גבייה פסיבית היא אחת
הדרכים החלופיות לגביית חוב מנהלי .היא מתבצעת במקרים בהם העירייה אינה פועלת לגביית חובות
האזרח ,אלא ממתינה עד אשר האזרח יהיה זכאי לתגמול ממנה או יצטרך אישור או פעולה כלשהי ממנה,
ואז היא מתנה את האישור או התגמול בתשלום החוב .הדבר עלול להימשך שנים רבות לאחר היווצרות
החוב.
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סמכות האכיפה המנהלית מוקנית לרשויות המס בצד סמכותן לגביית חובות המס בדרך של הגשת תביעה משפטית.
סמכות זו המוקנית לרשויות היא סמכות שהפעלתה עלולה לפגוע בזכויות הפרט ,משום שהיא מאפשרת לנקוט
אמצעי גבייה והוצאה לפועל ללא הידיינות משפטית ובלא קבלת פסק דין כתנאי לה .הבסיס הרעיוני לסמכות זו
הוא כי חוב הרשום בספרי הרשות מוחזק לכאורה כמוכח בשל רישומו בפנקסי הרשות ,ומכיוון שכך הוא למעשה
תחליף לפסק דין.
סעיף  )2(9להנחיית היועץ המשפטי לממשלה קובע" :ככלל ,הרשות חייבת לנקוט גבייה אקטיבית בטרם תוכל
להיעזר בגבייה פאסיבית ,דהיינו ,להעדיף הליכים אקטיביים לפי פקודת המיסים [גבייה] ,על פני גבייה פסיבית.
הכספים שהאזרח חייב לרשות הם כספי המס ,שתשלומם נדרש להבטחת האספקה של שירותים ציבוריים
וחברתיים לציבור כולו ,ולכן יש לתת עדיפות להליכים שנועדו לגבות חובות ביעילות ותוך פרק זמן קצר".
מטרות הביקורת
מטרת הביקורת לבחון את נאותות הליכי האכיפה המנהלית שנוקטת עיריית נשר ,בהתאם להוראות החוק
ותוך שמירה על יעילות התהליך.
כמו כן ,מטרת הביקורת לבחון ,בין השאר את תהליכי גביית החובות על ידי מחלקת הגבייה באמצעות חברת
הגבייה והבקרה על הגבייה המבוצעת על ידי מחלקת גבייה ,והתאמתם של תהליכים אלה להוראות החוק,
החוזרים והנהלים המסדירים את גביית חובות הארנונה.
מתודולוגיה
איסוף מסמכים וקבצים ,הביקורת הסתמכה בדו"ח זה על המסמכים כגון ,חוזה התקשרות בין עיריית נשר לבין
חברת מילגם לאספקת שירותי גביה במסגרת מכרז  4326מחודש מרץ  2015וקובץ תנועות ממערכת אג"מ לשנים
קיום פגישות עם גזבר העיריה ומנהל מחלקת גבייה מטעם חברת מילגם
תקופת הביקורת
התקופה הנבדקת במסגרת הביקורת מתייחסת לשנים 2017-2018

מערכות מידע
מערכת מטרופולינט – מערכת ה –  ERPבעירייה ,המנהלת בין היתר את חובות הארנונה ומכילה מודול פיננסי
הכוללת כרטיסי הנהלת חשבונות וניהול תקציב.
מערכת גבייה של מילגם (להלן  :מערכת אג"מ) -מערכת אכיפה מנהלית של חברת מילגם המציגה את כלל פעולות
האכיפה אשר בוצעו לחייב.
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מבנה ארגוני
בתהליך גביית החובות העירוניים מעורבים שורת גורמים בעירייה ומחוצה לה .להלן תרשים המפרט את בעלי
התפקידים הנוגעים לתהליך הגבייה בעירייה הרלוונטיים לצורך ביקורת זו:

גזברות העירייה

לשכה משפטית

חברת הגבייה-
מילגם

עורכי דין
חיצוניים

• אמונה על
גביית המסים
העירוניים
מהתושב בכל
התחומים
אשר נושקים
לעבודת
העירייה מול
התושב

• הלשכה
המשפטית
נכללת בין
יחידות מנכ"ל
העירייה
ותפקידה ליתן
שירותים
משפטיים
מקצועיים
בנושאים
שונים
למחלקות
העירייה

• מספקת
שירותי גבייה
לצורך גביית
מיסים אגרות
והיטלים בכלל
זה ארנונה
ומים

• עורכי הדין
החיצוניים
בעירייה
נמצאים תחת
גזברות
העירייה.

התקשרות עם חברת גבייה
רשויות מקומיות רבות מעסיקות חברות גבייה פרטיות ,אשר מבצעות בעבורן פעולות חיוב וגביה של תשלומים כגון
מסי ארנונה ,אגרות וקנסות חניה .על פי רוב חברות הגבייה מנהלות בעבור הרשויות את כל מערך הגבייה :משלוח
הודעות החיוב לחייבים; ניהול מערך הגבייה השוטפת של המסים ותשלומי החובה ,ובכלל זה עדכון הנתונים בדבר
חייבים; גביית חובות פיגורים; פעולות אכיפה ,ובכלל זה רישום עיקולים וביצועם.
התמורה שחברות הגבייה מקבלות בעבור עבודתן כוללת עמלה המחושבת כאחוז מסוים מכלל ההכנסות
המתקבלות מגבייה ותשלומים שהחברה גובה מהחייבים בעבור כל פעולת אכיפה שהיא מבצעת ,כגון משלוח
התראה לחייב ועיקול.
פעילות חברות הגבייה ברשויות מקומיות שנויה במחלוקת .מחד גיסא ,העסקתה של חברת גבייה נדרשת לעיתים
כדי לייעל את מערך הגבייה ולהגדיל את שיעורי הגבייה .מאידך גיסא ,העסקה זו מגלמת אינטרסים שעלולים
להיות מנוגדים :פעולתה של חברת הגבייה ,שהיא חברה פרטית ,נועדה למקסם את שיעורי הגבייה בעבור הרשות,
ובמקביל למקסם את הכנסותיה של חברת הגבייה עצמה.
מבקר המדינה קבע בדו"ח הביקורת על השלטון המקומי לשנת  2008כי ,העסקה זו שנועדה למקסם את הכנסותיה
של חברת הגבייה ובמקביל א ת הכנסותיה של העירייה כרוכה לעתים בנקיטת פעולות אשר יש בהן כדי לפגוע
בזכויותיהם של החייבים ,כאשר מנגד עומדת חובת הרשות לנהוג כלפי החייבים בהגינות בעת נקיטת פעולות
אכיפה.
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בעקבות עתירות שהוגשו לבית המשפט ,פרסם משרד הפנים בחודש מרס  2003חוזר מנכ"ל מספר  2/03ובו "נוהל
העסקת חברות גביה" (להלן" :נוהל חברות גבייה" ,הקובע כי רשות מקומית רשאית להעסיק חברות גבייה,
שייבחרו במכרז ,לצורך ביצוע המטלות האלה :משלוח הודעות חיוב בגין מיסוי עירוני לסוגיו; גבייה שוטפת של
חיובי ארנונה ומסים עירוניים אחרים; גביית חובות פיגורים בגין ארנונה ומסים עירוניים אחרים.
החוזר נועד להתוות מדיניות שלפיה לחברות הגבייה הפרטיות לא תינתן סמכות החלטה בשאלות הקשורות
במדיניות אלא סמכויות ביצוע בלבד כך למשל נקבע בחוזר:
-

חברת הגבייה תפעל על פי נוהל עבודה מפורט ,בכתב ,שיקבע גזבר הרשות ,ויתייחס לכל הפעולות
שתבצע החברה והאישורים שיידרשו לכל הפעולה.

-

הפעלת אמצעי גבייה כנגד כל אחד מהחייבים ,פרט למשלוח התראה ראשונית על קיומו של חוב שלא
שולם ,תהיה טעונה בחלטה פרטנית של גזבר הרשות.

-

הסדרי התשלום ,הפחתת החיובים וההנחות נתונים לקביעת הרשות המקומית בלבד.

-

עוד נקבע בחוזר ,הוראות להעסקת עובדי גבייה ולכפיפות העסקתם לאישור הרשות המקומית.

הנוהל כולל הוראות להסדרת פעילות רשויות מקומיות הפועלות בתחום הגבייה באמצעות חברות פרטיות .כאמור,
על פי חוזר המנכ"ל ,לחברת הגבייה לא תינתן סמכות החלטה בשאלות שבמדיניות הכוללות גם שיקול דעת ,אלא
סמכויות ביצוע בלבד.
חשוב לדעת כי ביום  26למרץ  2018נפסק בפסק דין בג"ץ  4113/13במסגרת עתירה של לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים נגד שר הפנים כנגד מתכונת עבודתן של חברות הגבייה פרטיות כמו גם כנגד העדרו של הסדר סטטוטורי
בנושא ,נקבע "כי דין העתירה להתקבל במובן זה שיש לקבוע כי אין מקום לאפשר לרשויות מקומיות לאצול את
סמכויותיהן בתחום הגביה לחברות פרטיות מבלי שהדבר יוסדר בחקיקה מסמיכה מפורטת .עם זאת ,בשים לב לפרקטיקה
הנמשכת בתחום זה ועל מנת שלא" לזעזע "מערכות קיימות ולאפשר למשיבים  3-1שהות סבירה נוספת לפעול לקידומם
של הליכי החקיקה ,נכון יהיה להשעות את מועד כניסתו לתוקף של פסק הדין לתקופה של שנה נוספת".
התחשבנות עם חברת הגבייה
בתאריך  11לפברואר  2019נערך ע"י משרד ו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ ,דוח אשר בחן את החשבונות של חברת
מילגם שהוגשו לעירייה בשנת  ,2018לעומת ההכנסות בדוחות הגבייה של העירייה .להלן עיקרי הדוח:
סה"כ הכנסות העירייה על פי דוח הגבייה בשנת  2018הסתכמו ב –  108,351אלפי  ,₪כאשר הסכום לצורך עמלה
עמד על  101,999אלפי .₪
•

שיעור העמלה לו זכאית מילגם הינו .1.68%

•

סה"כ בשנת  2018הוגשו לעירייה חשבונות בסך כולל של  2,130אלפי .₪
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•

ממצאי הבקרה של משרד רו"ח ו.ר.ד הם" :על פי הבדיקה שערכנו וההסכם אשר נחתם בין הצדדים ,החשבונות
נמצאו נכונים".

תהליך ביצוע אכיפה מנהלית
האזרח חייב בתשלום מיסים לרשות ,אשר בשטחה השלטוני מתגורר ו/או מפעיל עסקיו ,שתשלומם נדרש להבטחת
אספקת שירותים ציבוריים וחברתיים לציבור כולו ,ולכן יש לתת עדיפות להליכים שנועדו לגבות חובות ביעילות ותוך
זמן קצר.
בהתאם לפקודת העיריות פרק חמישה עשר -גביית ארנונה ,רשות מקומית רשאית לגבות חובות ארנונה בין היתר בדרך
של אכיפה מנהלית שעניינה גבייה ישירה מול החייב ללא הגשת תביעה אזרחית.
אכיפה מנהלית כוללת פעולות יזומות של הרשות לגביית החוב בהתאם להוראות החוק והנהלים המחייבים וללוחות
הזמנים הקבועים בהם:

זיהוי חוב
הודעה ראשונה
הודעה שניה
מיועד לעיקול
ביצוע עיקול
סיום הטיפול בחוב

• הגדרת החוב
• סוגי חובות
• הפקת קובץ חייבים
• שולם
• לא שולם
• דואר חוזר
• הפקת הודעה שנייה לחייב

• הפקת דוח מיועדים לעיקול לגזבר העירייה

•
•
•
•
•
•
•
•

עיקול בנקים
עיקול ברישום
עיקול מטלטלין בפועל
גבייה בגין פעולות
גבייה בפועל
העברה לאכיפה משפטית
הפרשה לחובות מסופקים
עיכוב הקפאת /הליכים

הביקורת הפיקה ממערכת האכיפה קובץ "דוח פעולות לשנים  "2016-2018הדוח הכולל בין היתר את השדות הבאים:
מס' משלם ,תאריך טיפול ,תיאור הטיפול ,ימים מטיפול קודם ,ת.ז החייב ,שם החייב ,כתובת החייב ,כתובת הנכס,
יתרה לנכס ויתרה למשלם.
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זיהוי החוב
המועד בו הרשות רשאית לפתוח כנגד אזרח בהליכי גבייה הוא מהמועד שבו ניתן לומר שיש לחייב "חוב
בפיגור" ולכן באותו מועד קמה לרשות הזכות לשלוח לחייב מכתב דרישה ראשון לתשלום החוב ,ממועד זה
מתחילים לספור את תקופת השיהוי של הרשות.
סעיף  4לפקודת המסים (גבייה) קובע כי על פי חוק ,הוטל על אדם לשלם סכום כסף בהקשר למס כל שהוא,
ולא שילם אותו אדם את הסכום בתוך חמישה עשר יום למן היום שהיה חייב לפרעו ולאחר שנשלחה אליו
דרישה בכתב לשלם את הסכום שהוא חייב לפרעו ושלא פרעו ,ייתן פקיד גביה כתב הרשאה לגובה מסים ובו
יצטווה לדרוש מאת החייב לשלם מיד את הסכום המגיע ממנו ולגבותו ,אם לא ישלמנו ,על ידי תפיסתם
ומכירתם של נכסי המטלטלים של החייב באופן המותנה להלן.
מפגישות שערכה הביקורת עם גזבר העירייה עולה כי מילגם מתחילה בפעולות אכיפה במקרה של  2תנאים
מצטברים:
-

יתרת חוב הארנונה הינה מעל ₪ 1,000

-

מועד תשלום החובה הינה מעבר לחודשיים.

תרשים לוח הזמנים לגביית חוב ברשות מקומית.
נמצא כי בשנים  2017ו –  2018בוצעו  3,500ו –  3,158פעולות קליטה ועדכון חייבים ממערכת מטרופולינט
למערכת אג"מ ,.להלן מספר דוגמאות לממשק בין המערכות:
מספר חייב

תאריך
למערכת

קליטה יתרת חוב על פי יתרת חוב ממערכת
מערכת א.ג.מ ב –  ₪מטרופולינט

25253220

5/9/2017

1,605

1,605

513081539

5/9/2017

2,559

2,559

ממצאים

הערה :נתוני הביקורת מתבססים על נתוני מערכת מטרופולינט וכן על נתוני מערכת א.ג.מ נכון
ליום ה –  31לדצמבר  ,2018ואינם נשענים על נתוני מערכת א.ג.מ המשמשת לתיעוד פעולות
האכיפה המינהלית והמשפטית.
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לא קיים תיעוד למדיניות העירייה בנושא מהו הסכום ומועד הפיגור בתשלומים אשר על פיו יחלו הליכי
האכיפה ,כיום מבוצעת אכיפה החל מחוב הקיים חודשיים והינו מעל .₪ 1,000
טרם נתקבלו מסמכים ממנהל הגבייה לאחר שיחה שנערכה ביום ה –  16למאי .2019
בממשק בין מערכת מטרופולינט למערכת אג"מ לא מופק דוח חריגים המציג תנועות שלא נקלטו ,תנועות
שנקלטו ללא מספר משלם ועוד ,כפי שמקובל בכל ממשק בין  2מערכות שאינם אינהרנטיות.
הפקת הודעה ראשונה לחייב
סעיף  2להנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובע כי  :פקודת המסים (גביה) אינה מנחה את הרשות בשאלה ,תוך
כמה זמן מן היום שבו רשאית היא לפי חוק לנקוט הליכי גביה ,להתחיל לפעול ,או כיצד לנהוג משפתחה בהליכי
הגביה;
סעיף  4להנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובע כי" :ההליך הפותח את הליכי הגבייה לפי הפקודה הוא משלוח
מכתב הדרישה הראשון .לגבי גבייה בידי רשות מקומית ,קובעת אכרזת המסים ,כי לא תומצא לאדם לגבי הסכום השנוי
במחלוקת  ,דרישה לפי סעיף  4לפקודת המסים (גביה) ולא יינקטו פעולות לפי הפקודה ,כל עוד לא חלף המועד להגשת
השגה ,...עוד יש לציין כי המועדים הקבועים בפקודה המסים שונים במעט כאשר המדובר ברשויות מקומיות.. .
עם זאת סבורה הביקורת כי על הרשות לקבוע מועד וסכום בו יחלו הליכי האכיפה וזאת לשם מתן שיווין בין
כלל החייבים.
ממצאים
נמצא כי לא קיימת בעירייה מדיניות כתובה המנחה את החברה מהו המועד והסכום לתחילת הליך
האכיפה .נמסר מן החברה כי המועד השכיח הינו חודשיים ולאחר חוב של כ –  ₪ 1,000בלבד.
נמצאו עשרות מיקרים בהם נמצא פער לעיתים אף מעבר ל 100 -ימים בין מועד הקליטה במערכת לבין
מועד שליחת הדרישה הראשונה לחייב להלן מספר דוגמאות:

דוגמאות לפערי זמן בין מועד הגדרת החוב במערכת לבין מועד הפקת הדרישה
מספר משלם תאריך טיפול
31/12/2017
14649560
29/05/2018
14649560

ימי
תיאור טיפול יתרת טיפול טיפול
קליטה למערכת 1,009.50
149
הדפסת דרישה ראשונה 1,190.10

17451642
17451642

11/08/2018
22/10/2018

קליטה למערכת
הדפסת דרישה ראשונה

22691729

07/05/2017

קליטה למערכת

1,499.10
2,057.10
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10,808.70
22691729

13/09/2017

הדפסת דרישה ראשונה

129 13,465.70
1,538.70

20/03/2016 307107227

קליטה למערכת

06/10/2016 307107227
תגובת מחלקת גביה:

הדפסת דרישה ראשונה

1,934.60
200

הודעות הדרישה נשלחות מהחוב הגבוה לנמוך  10,ימים לפני חגים ובתקופת חגים לא נשלחות הודעות דרישה מכאן נוצרים הפרשי
הימים.
משלם  22691729יש צווי כינוס תיק פשר 38902-08-17 / 16232-09-17
משלם  307107227שולם ע"ח חוב  ₪ 4,474.50ב17/06/2018 -
יתרה  2018נוספת שולמה ב 15/03/2019 -נכון להיום אין חוב לשנת 2018

הערת הביקורת בתגובה :הפערים בין מירווחי הפעולות המתייחסים לחייבים השונים ,וכוללים מספר רב של שבועות .תגובת
מחלקת הגבייה כוללת התייחסות לפעולות אשר ארעו לאחר שליחת הנתונים על ידי המחלקה ואינם עונים עם הסיבות מדוע
קיים שוני בין חייבים שונים.
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נוסח הודעת דרישת תשלום ראשונה לחייבים
נוסח ההודעה הראשונה צריך להיות עפ"י טופס  1לתקנות המסים (גבייה) ,התשל"ד ,1974-והוא כולל בין היתר את
הנתונים הבאים :שם החייב ומספר הזיהוי; גוש וחלקה; סוג המס; שנת המס; סעיף השומה; הסכום והריבית; שם
עורך הטופס ותוארו .להלן תיאור טופס :1

טופס 1
תקנה 1
לכבוד
…………………………………
…………………………………מס' זהות/תיק ………………………
…………………………………גוש וחלקה …………………………
נכבדי,
דרישה לתשלום מס על פי סעיף  4לפקודת המסים (גביה)
_______________________________________________
ס"ה
הסכום קנס/ריבית
שנת המס סעיף שומה
סוג המס

_______________________________________________
סה"כ__________________________
הנך נדרש לשלם מיד עם קבלת דרישה זו את חובך כמפורט לעיל.
אם לא תמלא אחר דרישה זאת ,יינקטו נגדך הליכי גביה בהתאם לפקודת המסים (גביה).
בכבוד רב
……………………
……………………
חתימה
תאריך
הערות:

.1

לסיכומים המפורטים לעיל יווספו קנס/ריבית לתקופה מעריכת החשבון ועד לסילוק החוב.

.2

לפי סעיף 12ב לפקודת המסים (גביה) ,תיראה הודעה זו כאילו הומצאה כדין אם הונחה במקום מגוריך או
במקום עסקך או נשלחה על שמך בדואר.

הקפדה על מילוי מדויק של הפרטים והחתימה הכוללת שמו ותואר תפקידו בהודעה כנדרש ,מקנה לעירייה סמכות
להמשיך בהליכי הגבייה.
מנגד הקפדה על מילוי הפרטים בהודעת דרישת התשלום תאפשר לחייב לדעת בוודאות באיזה חוב מדובר ותמנע
מהחייב את האפשרות להתנגד להודעה ולטעון לפסילתה.
גם היועץ המשפטי לממשלה בהנחיתו בנושא "הפעלת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים (גבייה)" (להלן:
"הנחיות היועמ"ש") שנכנסה לתוקף באוגוסט  2012וחלה גם לגבי חובות קיימים שטרם התיישנו ,התייחס לנושא
וקבע כי בכל דרישת חוב או תזכורת יפורט לחייב ממה מורכב החוב .אם נכללו בחוב הוצאות שהוצאו בנקיטת
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הליכי הגבייה ,יפורטו ההוצאות כאמור לפי תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מירביות) ,התשע"א– .2011לא
הייתה לרשות אפשרות טכנית לפרט את ההוצאות במכתבי הדרישה או התזכורת – תמציא הרשות לחייב פירוט
כאמור לפי בקשתו.
בדיקת התאמת נוסח ההודעה הראשונה שבתקנות לנוסח ההודעה בו משתמשת העירייה ובדיקת ההקפדה על
מילוי הפרטים העלתה את הממצאים הבאים:
ממצאים
הביקורת בחנה האם קיימת התאמה בין דרישת התשלום המופקת לחייב לעומת טופס מס'  1על פי פקודת
המיסים גבייה:
•

ציון החוב לפי שנת המס – תקין

•

ציון הוצאות הגבייה – תקין

•

ציון סעיף השומא – תקין

עם זאת הביקורת כי העירייה שולחת לחייב את החוב במצטבר ללא פירוט ,ולא תמיד מפורטות הוצאות
האכיפה .הדבר מקשה על בדיקת החוב על ידי החייב ועל בקרת דרישת החוב על ידי העירייה.
אי הקפדה על מילוי מדויק של הפרטים והחתימה תפתח פתח לחייב להתנגד להודעה ולטעון לפסילתה.
לדוגמה :אם הסכום והריבית אינם מפורטים רשאי מקבל הדרישה להתנגד לכתב הדרישה בטענה כי לא
פורט סכום הקרן של חוב הארנונה או סכום הפרשי ההצמדה או סכום הריבית ,או כי אינם נכונים.
נמצא כי קיימת חתימה של עורך כתב הדרישה ,רו"ח מיכה זנו ותיאור תפקידו "הממונה על הגבייה"–
תקין.
הפקת הדרישה לתשלום מידי -הודעה שנייה
סעיף  3להנחיות היועץ המשפטי קובעות כי ":אם גם לאחר מכתב הדרישה לא נפרע החוב ,ייתן פקיד הגבייה (עובד
הציבור ששר האוצר מינהו בהודעה לרשומות) ,כתב הרשאה לגובה המיסים ,המסמיך אותו לשלוח מכתב נוסף ובו
דרישה לתשלום מיידי של החוב .מכתב הדרישה לתשלום מיידי הוא כבר חלק מהליכי הגבייה.
באשר למועד הדרישה לתשלום מיידי – קובע היועץ המשפטי – לאחר שחלפו  25ימים מועד שליחת מכתב הדרישה
הראשון.
הביקורת ביקשה לבחון האם קיימים חייבים אשר מועד שליחת התשלום המיידי היה מעבר
ל –  25ימים ממועד שליחת ההודעה הראשונה וזאת על פי סעיף  3להנחיות היועץ המשפטי.
נמצאו עשרות חייבים עבורם האכיפה שבוצעה בין הדרישה הראשונה להודעת המיידית הינה מעבר ל –
 25יום ב -עשרות ימי עסקים ,לעומת חייבים אחרים בהם נשלחה הודעת התשלום המיידי לאחר  25יום
ממועד ההודעה הראשונה .להלן מספר דוגמאות:
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שם החייב
תאריך שליחה הודעה ראשונה

מספר משלם

בוזגלו מאיר
79753547
51274049
9
30287590
1
51383693
30124091
7
31193225
5

13/11/2018
סירקין בוכנר
13/11/2018
שחר אמ לי
שמואל ארצי
וחנונו יוסף

13/11/2018
17/7/2018
17/07/2018

תאריך שליחת הודעת
תשלום מידי

יתרת חוב ב –
₪

פער בין
הודעה
מיידית
להודעה
ראשונה
בימים

לא נמצאה הודעה שנייה נכון
ל – 31/12/2018
לא נמצאה הודעה שנייה נכון
ל – 31/12/2018
לא נמצאה הודעה שנייה נכון
ל – 31/12/2018
4/11/2018

5,157
997

110

4/11/2018

726

110

156,041
20,187

סולומונוב
בוריסלאב
17/07/2018
מלכה טלי
27/06/2018

34349621
להב סוכנות
לביטוח
4911608
תגובת מחלקת הגבייה

17/07/2018

4/11/2018
לא בוצע נכון ל-
31/12/2018

463

לא בוצע נכון ל-
31/12/2018

635

578

110
גבוה מ -
187
גבוה מ -
167

משלם –  ,79753547משנת  2018כולל משלם חשבונות שוטפים  ,יש הסדר של  ₪ 150לחודש עבור חובות עבר  .הודעה
ראשונה נשלחה לחייב ב 13/11/2018 -הודעה שנייה נשלחה ב15/01/2019 -
משלם  ,512740499הודעה ראשונה נשלחה לחייב ב 13/11/2018 -הודעה שנייה נשלחה ב . 15/01/2019 -יתרות חוב נכון
ליום  31/12/2018שולמו ב 17/03/2019 -אין חובות .2018
משלם  ,302875901הודעה ראשונה נשלחה ב 13/11/2018 -הודעה שנייה נשלחה ב . 15/01/2019 -ב 07/03/2019 -בוצע
עיקול בנק לחייב .
הערת הביקורת בתגובה :תגובת מחלקת הגבייה אינה מתייחסת לשאלה מדוע נשלחה הודעה שנייה מעבר ל –  25ימי עסקים.
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נוסח הודעת דרישת התשלום השנייה לחייבים
נוסח ההודעה השנייה הוא עפ"י טופס  3לתקנות המיסים (גבייה) ,התשל"ד ,1974-והוא כולל בין היתר
את הנתונים שבהודעה הראשונה כאמור ודרישה לשלם את החוב לאלתר .עפ"י הוראות החוק ינקטו
הליכי תפיסה ומכירה של מיטלטלין רק לאחר שחלפו  5ימים מיום המצאת ההודעה לחייב והחייב לא
פרע את חובו .מצ"ב -טופס .3
טופס 3
תקנה 3
לכבוד
……………………
מס' זהות/תיק ……………………
גוש וחלקה …………………………
נכבדי,
דרישה לתשלום מס על פי סעיפים  4ו 5 -לפקודת המסים (גביה)
_______________________________________________
הסכום קנס/ריבית
סעיף שומה
סוג המס שנת המס

ס"ה

_______________________________________________
סה"כ__________________________
בכתב הרשאה על פי סעיף  4לפקודת המסים (גביה) נצטוויתי לדרוש ממך לשלם מיד את חובך כמפורט
בהודעה זו ,ואם לא תמלא אחר דרישתי  -לתפוס ולמכור את נכסי המיטלטלין שלך.
הנני להודיעך כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מטלטליך.
הנך מוזהר בזה כי תחוייב בהוצאות העיקול ,ההובלה ,וההחסנה שייגרמו עקב תפיסת המיטלטלין
ומכירתם.
בכבוד רב
………………………….
…………………….
גובה המס
תאריך

ממצאים
נמצאה התאמה בין נוסח טופס  3לתקנות המסים (גבייה) ,התשל"ד ,1974-לבין הדרישה לתשלום מס כפי
שמונפקת לחייב על ידי העירייה -תקין.
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הליך בחינת העיקול על ידי גזבר העירייה
לאחר הפקה ההודעה שנייה לחייב מופק על ידי מילגם דוח המציג חייבים אשר הופקה להם הודעה שנייה אך טרם בוצע
בגינם עיקול.
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות כי הגורם המוסמך לקבוע את כללי ההקפאה ברשות המקומית הינה – גזבר
העירייה ,המנכ"ל והיועץ המשפטי.
דוח החייבים לפני עיקול מופק לעיון גזבר העירייה באמצעות העברה של פעולות האכיפה לסטטוס "מיועד לעיקול",
בשלב לאחר מכן מופק דוח לעיון גזבר העירייה לשם בחינת החייבים והנחיית החברה כיצד להמשיך לפעול מול
החייבים .ראה איור .1

הביקורת מציינת לחיוב שכל העיקולים שבדקה הובאו לבדיקתו ואישורו של גזבר העירייה.

ביצוע עיקול
הביקורת ביקשה לבחון האם קיימים חייבים אשר הוצגו בפני גזבר העירייה במסגרת שלב "המיועד לעיקול
במערכת א.ג.מ" אך לא ניתנה הנחייה לביצוע עיקול  /צעדי אחרים .נמצאו  13חייבים אשר הועברו לסטטוס מיועד
לעיקול בחודש אוקטובר אך נכון לנתוני שנת  2018לא בוצעו הליכי אכיפה נוספים בגינם .להלן פרטי החייבים :
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סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

מספר משלם

תאריך פעולה אחרונה

321801

09/10/2018

324900

09/10/2018

16381832

09/10/2018

24510257

09/10/2018

26983437

09/10/2018

33247883

09/10/2018

54748710

09/10/2018

57951568

09/10/2018

59648212

09/10/2018

65379273

09/10/2018

512243783

09/10/2018

512708850

09/10/2018

580508919

09/10/2018

יתרת חוב על פי
פעולה אחרונה
265,733
7,931

תגובת מנהל מחלקת גביה
חוב סגור באישור הממונה
בוצע עיקול חוב ב 1/2019 -

3,750
3,784

הסדר תשלומים
בוצע עיקול חוב ב 1/2019 -

7,028
3,217

בהסדר מחיקת חובות
בוצע עיקול חוב ב 1/2019 -

2,505
בוצע עיקול חוב ב 1/2019 -
 1,918תשלום ע"ח החייב מראה נכונות
לתשלום ופורע את החוב בשלבים
4,297
בוצע עיקול חוב ב 1/2019 -
2,984
בוצע עיקול חוב ב 1/2019 -
2,698
בוצע עיקול חוב ב 1/2019 -
 16,727משלמים בשקים דחויים כל
תקופה
 7,355נדרשת תגובת גזבר העירייה

הביקורת מציינת כי מחלקת גביה פועלת דרך קבע לפי לוח זמנים המוגדר בחוק ובתקנות אך מבצעת
תיעדוף לפי גובה החוב .כלומר ,חובות גבוהים מקבלים עדיפות מסוימת .בנוסף ,היקף כח האדם במחלקה
מונה  3פקידות קבלה ורק פקידה אחת נוספת מטפלת באכיפה .כתוצאה מכך ,בעקבות יציאת העובדת
לחופשה או מחלה נוצר עיקוב בלוח הזמנים.
הביקורת ממליצה להוסיף תקן אחד נוסף ועמדת עבודה נוספת למחלקת גביה.
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עיקול בנק
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קובעות כי  ":אם גם הדרישה לתשלום מיידי לא נענית ,מוסמך גובה המיסים
להתחיל בצעדים מעשיים לגבייה – הטלת עיקולים לסוגיהם השונים וכיוצ"ב".
לאחר מכתב הדרישה לתשלום מיידי ,ומן יום שנודע לרשות על נכסים שניתן לעקל ובין משלוח ההודעה על הטלת
עיקול ראשון – שנה".
עיקולי בנק ללא הודעת תשלום מיידי
הביקורת ביקשה לבחון האם קיימים מיקרים בהם הוטל על החייב עיקול מבלי שהופקה לו הודעה שנייה
בשלב מוקדם יותר .הביקורת הצליבה בין החייבים אשר הופקה להם הודעה שנייה לבין החייבים אשר הוטל
עליהם עיקול.
ממצאים
מבדיקת הביקורת לא נמצאו ממצאים חריגים -תקין.

חובות מעל  250אלף  ₪ללא עיקול
הביקורת בדקה קיומם של חובות פיגורים מעל  250אלף ש"ח ומצאה כי קיימים  20חייבים בעלי חוב גבוה
מהסכום האמור ,שסכום חובם הכולל הוא  10,049אלפי .₪
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להלן  10החובות הגבוהים ביותר עם פירוט הפעולה האחרונה שבוצעה בגין חובות אלו:

1

מספר משלם
580030294

2

26983437

3

10632412

4
5
6

512775792
128200
321896177

7

73285611

8
9

51256964
63324149

10

515201721

תגובת מחלקת גביה
יתרה משלם
תיאור טיפול חייב תאריך פעולה אחרונה
ערר בארנונה יש
1,904,695
בטיפול מנהל גביה 30/03/2017
ממתין אישור גזבר
לסגירת התיק מול
1,193,917
מיועד לעיקול בנק 09/10/2018
החייב
ממתין לטיפול היועץ
747,689
בטיפול גזבר העירייה 12/07/2017
המשפטי וגזבר
יש ערר בארנונה
526,949
בטיפול מנהל גביה 14/12/2017
בטיפול משפטי ח.כהן
490,367
לטיפול משפטי מאג 26/04/2017
בטיפול משפטי ח.כהן
476,784
לטיפול משפטי מאג 22/05/2018
יושב בתיק חובות
471,834
הסדר החוב 09/12/2018
אבודים
פ" .יש תיק הוצל
445,847
הודעת דרישה שניה 18/12/2018
בטיפול משפטי ח.כהן
431,880
לטיפול משפטי מאג 29/03/2018
בדיון בבית משפט +יש
383,350
לטיפול משפטי מאג 03/07/2017
ערר בארנונה
7,073,311

הערות הביקורת:
מבדיקת הביקורת עלה כי חלק מן החובות הגבוהים אינם בטיפול היועמ"ש העירייה כפי שנדרש על פי
הסכם ההתקשרות ונוהל הגבייה ,על אף שמדובר בחובות גדולים שמקורם מלפני שנים רבות .יודגש ,כי
סכום חובם המצטבר של  20החייבים הגבוהים ביותר הוא  10,049אלפי  , ₪והוא מהווה כ 50%-מסך
החובות הפתוחים כיום (נכון למועד עריכת הביקורת).
הביקורת ממליצה כי תיערך בדיקה של גזבר העירייה והיועץ המשפטי לגבי כל החובות הגדולים,
שהטיפול בהם נמשך זמן רב כדוגמת שלושת החובות הראשונים בטבלה.
בגין חייבים  ,1,2,3,4לא נמצאה כל פעולה במשך שנה.
תגובת גזבר העירייה  :לגבי חייב -2אושר במועצת העיר
השהיית ביצוע אכיפה מנהלית
סעיף  )2(8להנחיית היועץ המשפטי לממשלה קובע" :ייתכנו מקרים חריגים ,שבהם תהא הרשות רשאית
להקפיא את המשך הפעלת הליכי הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) ,לאחר שפתחה בהם ,לפי כללים שקבעה
בעניין האמצעים שתנקוט לגביית החוב ,בשים לב לגובה החוב (למעט באשר למשלוח מכתבי דרישה) ובכפוף
להוראות הנחיה זו.

הדבר מוצדק ,בין היתר ,במקרים אלה:
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▪

מצבו הכלכלי או הבריאותי של החייב מצדיק זאת;

▪

הנכס היחיד שניתן לעיקול הוא דירת מגוריו של החייב ,שהיא גם דירתו היחידה;

▪

עיקול הנכסים שנמצאו יגרום לפגיעה קשה בחייב;

▪

יש סכסוך בעלות בנוגע לנכס שממנו מבקשים להיפרע;

▪

מתקיימת אחת מהעילות שנזכרו בסעיף  7לעיל;

▪

החייב ברח מן הארץ -ובלבד שהרשות ממשיכה לנקוט מזמן לזמן אמצעים כדי לאתרו;

▪

המימוש אינו כדאי בשל קיומו של שיעבוד קודם על הנכס שלא משאיר יתרה מספקת;

▪

במקרה של חוב אזרחי (שמקורו אינו בקנס פלילי) -החייב נפטר ויש קושי לאתר את נכסי העיזבון או את
היורשים".

הביקורת ביקשה לבחון את הנושאים הבאים:
-

האם קיים דיווח חודשי של משרד עו"ד ח .כהן למילגם כפי שנדרש על פי נספח ד להסכם ההתקשרות
עם מילגם.

-

האם בוצעו על ידי המשרד פעולות משפטיות לקידום הגבייה בתיקי החייבים בשנים .2016-2018
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הפסקת פעילות האכיפה בשנת 2016
נמצאו  10משלמים בהם הופסקו הליכי הגבייה עוד בשנת  2016מבלי שחודשו עד למועד בדיקת הביקורת –
 .31/12/2018להלן פרטי החייבים ,בחינה האם קיימים בקבץ הדיווח של משרד עו"ד ובחינה ומועד הטפול
האחרון שבוצע בגינם:
האם קיים
דיווח כן /לא
על ידי ח .כהן

מספר משלם

מספר נכס

תיאור טיפול אחרון

תאריך טיפול
אחרון

יתרת טיפול

303837124

32900000

בטיפול עו"ד טנדלר

31/07/2016

158,502

√

310933130

33030049

בטיפול עו"ד טנדלר

31/07/2016

25,633

√

32115503

811900001

בכינוס נכסים הוגש
הח

08/08/2016

23,153

√

310933130

331111562

בטיפול עו"ד טנדלר

31/07/2016

13,414

√

32115503

212686539

בכינוס נכסים הוגש
הח

08/08/2016

7,942

√

54610647

38107249

בטיפול עו"ד טנדלר

21/09/2016

7,032

29613676

97901001

בטיפול עו"ד טנדלר

31/07/2016

6,604

√

28234227

9610100

בטיפול עו"ד טנדלר

11/02/2016

6,248

√

16798951

9610100

בטיפול עו"ד טנדלר

31/07/2016

6,099

√

23820814

315837393

בכינוס נכסים הוגש
הח

28/08/2016

3,051

√

לא נמצא
בקובץ דיווחים

תגובת מחלקת
גביה
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
בטיפול משפטי
ח.כהן
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב
כונס נכסים הוגשה
הוכחת חוב

מהטבלה עולים הממצאים הבאים:
הביקורת מעירה כי בתיקים שנדגמו לא בוצעו כל פעולות אכיפה בשנים  2016-2018ובחלק מן המקרים לא
חלו פעולות אכיפה אף בשנים .2011-2018
תהליך ביצוע אכיפה משפטית
אכיפה משפטית -תהליך הגשת תביעה אזרחית רגילה .כאשר התושב לא שילם את חוב הארנונה ,העירייה
רשאית לפתוח בהליכים לגביית הארנונה כחוב אזרחי רגיל ,ואינה חייבת לנקוט הליכי גבייה מינהלים.
התיישנות  -חוק ההתיישנות ,תשי"ח  1958 -קובע כי תקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה
היא ,לגבי תביעות שאינן במקרקעין – שבע שנים .קיימים חריגים שונים ,המאריכים או מקצרים תקופה זו
(למשל במקרה של קטינים ,של הסכמת הצדדים לתקופה אחרת וכד') .סעיף  2לחוק קובע כי "...אם הוגשה
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תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות ,לא יזדקק בית המשפט לתובענה" (ידחה את התביעה
על הסף).
סעיף  6.1להסכם קובע כי  ":העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,להורות לקבלן להעביר את הטיפול בגביית
חובות מחייבים ,כולל מחייבים מסויי מים  ,אשר לא נענו לדרישות  ...לטיפול משפטי באמצעות עורך דין שהוסמך על ידי
העירייה".
מנתוני מערכת האכיפה קיימים בטיפול משפטי  176חייבים שיתרת החוב בגינם הינה  9,152אלפי .₪
ביום ה –  31למרץ  2015הוסבו תיקי האכיפה המשפטית מעו"ד לבונטין לעו"ד חגי כהן (להלן ":משרדי
עו"ד)  ,כאשר הוצאות האכיפה משולמות בתחילה על ידי משרד העו"ד ולאחר מכן מוגש חשבון בגין
הוצאות אלו לעירייה לשם תשלום .לדוגמא :משלוח דרישה ראשונה בכתב –  ,₪ 18.72עיקול באמצעות
רישום מיטלטלי של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו – . ₪ 195.39
מנתוני הנהלת החשבונות כי עולה כי שנים  2016-2018שולם לעו"ד ח.כהן שכר טרחה בגין החזר כמפורט
בטבלה הבאה:
שנה

תשלומים בגין הוצאות
משפטיות ב₪ -

2016

28,289

2017

41,100

2018

40,912

סה"כ

110,301

מדיניות העברת התיקים לטיפול משפטי
הסכם ההתקשרות עם חברת מילגם קובע כי העברת התיקים לטיפול משפטי של משרד עו"ד מבוצעת בעיקר במקרים
בהם החייב מצוי בהליכי פשיטת רגל.
בנוסף קובע ההסכם כי ":בכל אחד מהמקרים המתוארים לעיל יש להפנות את התיק לטיפולו של היועץ המשפטי
לעירייה לשם הגשת הוכחת חוב ובחינת ההליכים המשפטיים הנדרשים".
ממצאים
לא נמצא תיעוד להעברת התיקים טרם פתיחת הליכים משפטיים לאישור היועץ המשפטי וזאת בניגוד
לסעיף  8בנספח ד בהסכם ההתקשרות .בנוסף הגורם החתום על "טופס תביעת חוב להגשה בהליך פשיטת
רגל הינו גזבר העירייה בציון עו"ד החיצוני המטפל בתיק .
תגובת מנהל מחלקת גביה :תיקים מועברים לטיפול הוצל"פ רק באישור וחתימת גזבר העירייה .אני מקבל את הערת
הביקורת .הנושא יטופל מול גזבר העירייה והיועץ המשפטי הנכנס.
83

עדכון ומעקב אחר הטיפול המשפטי
על פי הסכם ההתקשרות עם מילגם נספח ד סעיף  6.1קובע כי ":עורך הדין אליו הועבר התיק יעמוד בקשר ישיר מול
מחלקת הגבייה וינחה אותה כיצד לנהוג בהליכים שכבר החלו .,אחת לרבעון ימציא עו"ד דו"ח סטטוס לגבי המצב
המשפטי של התיקים בטיפולו.
ממצאים
מנהל מחלקת גביה עובר באופן מדגמי על דיווחי משרד עורכי הדין שמטפל בתיקי חייבים .הביקורת מעירה
כי לא נמצאה תיעוד לבקרה של הגזברות אחר התשלומים למשרד עורכי הדין המשווה בין פעולות האכיפה
שבוצעו לחייבים לבין התיקים שהועברו למשרד עו"ד.
נמצא כי משרד עורכי הדין מעביר אחת לחודש דיווח לחברת גבייה על סטטוס התיקים המצויים בטיפולו-
תקין.
נמצא כי כלל התיקים המצויים בחשבון משרד עו"ד מיום ה –  16/8/2017אכן מדווחים באופן שוטף למילגם
במסגרת הדיווח החודשי  ,וכי מסווגים בטיפול היועץ המשפטי במערכת אג"מ -תקין.
חובות עובדי עירייה ונבחרי ציבור
הנושא נבדק על ידי מבקר משרד הפנים .להלן הממצאים:
אין יתרות חוב מהותיות של חברי מועצת העירייה ליום  .31.12.2018למעט של חבר מועצה אחד בלבד
כמפורט (אלפי )₪
שם

עירייה/מועצה
דתית

מהות
החוב

סכום
החוב

עומק
החוב

פעולות
אכיפה
שננקטו

ש.ז

עירייה

ארנונה
ומים

15

משנת
2017

הליכי
גבייה+פניה
למשרד הפנים

במהלך שנת  2019החוב של מר ש.ז הועבר לטיפול משפטי של עו"ד חיצוני .בהמשך שנת  2019שילם מר ש.ז
את שוברי התשלום עבור שנת  2018ונותר חוב שכר טרחה לעורך דין.
אין יתרות חוב מהותיות של עובדי המועצה הדתית ליום .31.12.2018
יתרות חוב מהותיות של עובדי עירייה נכון ליום  31.12.2018באלפי  ₪עומדת על  1,150אלפי  .₪בארבעה
מקרים מדובר על יתרות חוב גבוהות של  245אלפי  ₪בממוצע הקיימות שנים רבות חלקן לפני  .1995במקרים
אלה העירייה הגיע להסדר תשלומים בסכומים נמוכים מול החייבים וזאת בשל מצבם הכלכלי הקשה של
החייבים .העירייה השקיע מאמצים רבים להגיע להסדר שהחייבים יוכלו לעמוד בו .בנושא זה הביקורת מציינת
שהתייחסות העירייה לבעלי חוב זהה לתושבים שהם עובדי עירייה ולתושבים שאינם עובדי עירייה.
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מעקב אחר תיקון ליקויים
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מעקב תיקון ליקויים שהועלו בדו"חות מבקר העירייה לשנת :2017
דו"ח ביקורת במחלקת רישוי עסקים

מערכת ממוחשבת לרישוי עסקים:

הביקורת מעירה שיש ליישם את הרפורמה ברישוי העסקים .לדוגמא הטמעת מערכת ממוחשבת
למקרקעין ,הוצאת היתר מזורז לעסקים המתאימים והצהרת כיבוי אש ללא המתנה לאישור.
✓ לא תוקן.
אחוז רישוי נמוך:

ל 63.79% -מהעסקים טעוני הרישוי בעיר נשר אין רישיון עסק בתוקף.
✓ לא תוקן.

דו"ח ביקורת בנושא עזרה ביתית ,מחלקה לשירותים חברתיים
הוראות משרד הרווחה הם לסיוע עד  6חודשים

הוראות משרד הרווחה הן כי השירות יינתן למשך שישה חודשים ולא יותר .לאחר שישה חודשים יש לבחון מחדש את הנזקקות
ולהחליט על המשך הסיוע .הביקורת מעירה כי נוהל זה אינו מיושם ולא מצאה דו"חות מעקב סוציאליים כל שישה חודשים.
בחלק מהמקרים אין מדובר בצורך קבוע אלה בהתערבות חד פעמית מצד המחלקה עקב משבר או מחלה ויש לסיים את העזרה
בחלוף המשבר.

✓ תוקן .מספר שעות הסיוע הותאמו להוראות משרד
הרווחה.

86

דו"ח ביקורת בנושא הקצאת מקרקעין
השלמת נוהל הקצאות


לא תוקן .ההליך הופסק לפני הבחירות .המנכ"ל הנכנס
מחדש את ההליך.

פיקוח על נכסי העירייה  -מינוי מנהל נכסים עירוני


לא תוקן .המנכ"ל הנכנס הודיע לביקורת על כוונתו למנות
מנהל נכסים.

דו"ח ביקורת בנושא פינוי אשפה ותחנת מעבר
בקרה על דו"חות הטמנה בשעות לא סבירות

הביקורת מצאה  30מתוך  482כניסות לאתר עפולה בשנים  2015-2017בין חצות לבין השעה  ,06:00כמוכן בין השעה 15:00
לחצות .מול נתונים אלו בוצעה הצלבה לדיווחי הנוכחות של המפקח ונמצא כי בשעות אלו המפקח לא היה מצוי בעבודה


לא תוקן.

אי קיום שקילת אפס – תחנת שקילה עירונית בנשר


לא תוקן.

מעקב באמצעות איתורן אחר משאיות הזבל

ס 2.18 .בחוזה קובע כי הרשות המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן להתקין ולחזק ,על חשבונו והוצאותיו ,מערכת איתור (כדוגמת
מערכת איתוראן ) GPS /על הרכבים ובמשרדי הרשות המזמינה לצורך מעקב אחר הרכבים .הנתונים במערכת האיתור יישמרו
למשך  90יום לפחות .הקבלן יספק לרשות המזמינה או למי מטעמה עד  2הרשאות לצפייה במערכת ללא תשלום .נ"ע .107


תוקן.

הטמנת גזם ופסולת מוצקה

מבדיקת הביקורת עולה כי עיריית נשר אינה מפרידה במקור בין גזם לפסולת מוצקה .כתוצאה מכך ,העירייה נדרשת לשלם
היטל הטמנה גם עבור הטמנה פסולת מוצקה .לצורך המחשה במהלך חודש אוקטובר  2017הטמינה העירייה  284טון גזם
מעורב .הביקורת מעריכה כי מתוכם כ 100 -טון הם גזם בלבד100 .טון כפול  ₪ 100היטל הטמנה לטון שווה כ 10 -אלפי ₪
לחודש
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לא תוקן.

מעקב תיקון ליקויים שהועלו בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת :2017
לא קיימת הפרדה בספרי העירייה בין הכנסות ממים להכנסות מביוב.


לא תוקן.

העירייה אינה מטביעה על גבי תעודות המשלוח או החשבוניות המקוריות ,חותמת מתאימה שבה מצוין תאריך קבלת השירות או הטובין
הנכנס.


לא תוקן.

העירייה לא הקפידה על רישום יתרת ההתחייבויות של הרשות עבור ספקים ונותני שירותים

✓ תוקן.
העירייה ניצלה רק  50%מתקציב הג"א דבר המשפיע על רמת ההיערכות

✓ תוקן.
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דו"ח ממונה על תלונות הציבור
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 .1לממונה על תלונות הציבור הגיעו בשנת  50 ,2018פניות שמתוכן:
 21 .1.1לא הוגדרו כתלונות ציבור על פי חוק והועברו לטיפול המוקד או מחלקות העירייה.
 29 .1.2טופלו כתלונות ציבור ומפורטות בטבלה מטה .מתוכן  15תלונות נמצאו מוצדקות ו 14 -תלונות
נמצאו לא מוצדקות.
 .1.3קיימת תלונה משנת  2017של שתי עובדות עירייה בנושא קצובת נסיעות שנמצאה מוצדקת ולא
טופלה כשנתיים .מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה תיקונו את הדרוש תיקון במהלך חודש ספטמבר
 2019בהתאם להמלצת הממונה על תלונות הציבור.
מיכה ,מיכל ,מיטל ופנינה
בהמשך למכתבי מתאריך  27.9.2017אבקש להסב את תשומת לבכם להוראות חוק הרשויות
המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) ,תשס"ח2008-
"העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי – רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות
המקומית או מועצת הרשות המקומית ,לפי העניין ,על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.
אבקש לתקן את נושא החזר הנסיעות כפי שמפורט מטה ,לכלל עובדי העירייה עד לתאריך ה – 1.12.2017

בברכה,
גלעד הישג
מבקר עיריית נשר ,ועדה מרחבית מורדות כרמל

וממונה על פניות הציבור
דרך השלום  20נשר
מיכל ,מיכה ,פנינה ומיטל
צהריים טובים
בהמשך להחלטת האוצר וחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מספטמבר  ,2016פנו אלי שתי עובדות בטענה
שהעירייה אינה משלמת את קצובת הנסיעות על פי הנחיות החוזר והאוצר.
לאחר מספר ברורים עם עירית ורונין במרכז השלטון המקומי מצאתי כי אכן העירייה טועה באופן חישוב קצובת
הנסיעה לעובדים שהחלו לעבוד בעירייה לפני ינואר .2016
הנחית האוצר ומרכז השלטון המקומי היא:
לגבי עובדים שהחלו לעבוד לפני ינואר  2016וקצובת הנסיעה שלהם חושבה על פי מחיר נסיעה בודדת כפול ימי
עבודה בפועל ,יש להמשיך ולשלם לעובדים אלה החזר הוצאות נסיעה באותו אופן לפני כניסת הרפורמה .כלומר:
יש להמשיך ולשלם להם עבור נסיעה בודדת כפול ימי נסיעה בפועל.
ההבדל היחידי הוא שיש לעדכן את תעריף הנסיעה הבודדת.

בברכה,
גלעד הישג
מבקר עיריית נשר ,ועדה מרחבית מורדות כרמל
וממונה על פניות הציבור
דרך השלום  20נשר
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נושא

תוכן הפנייה

ממצאים

חיובי יתר
בחשבון
המים

שלום רב ,אני בעל עסק ברחוב המסילה  ,בבניין זה
כ 15 -בעלי עסקים ,בשנה וחצי האחרונים שמנו לב
שחיוב המים בגין צריכה משותפת עולה ועולה,
ולאחרונה חויבנו ב כ 80קוב בממוצע לכל דייר בכל
חשבון (המון כסף ) סה"כ לכלל הדיירים כ 1200
קוב לתקופה .פנינו פעמים רבות לעריה לגורמים
שונים בעריה ,ולצערנו לא נפתרה הבעיה אף אחד
לא לוקח אחריות ,ושולחים אותנו מהאחד לשני.
שלום רב ,לנוכח המצוקה בה נתקלנו  ,מבקשת
להתעדכן בנוגע לתוכנית העירוניות לשם הנגשת
מרכז המוסיקה עבור נכים ומוגבלים .המצב הנוכחי
אינו סביר וכולל בתוכו סיכון עבור הבאים בשערי
המקום .באותה המידה ישנה אוכלוסייה המדירה
רגליה ממקום זה בשל בעיית הנגישות.

לא
מוצדקת

סטטוס הערות

מס'

1
נגישות מרכז
המוסיקה
העירוני

תלונה
מוצדקת

לאחר בדיקה התברר
שמדובר בנזילה בשטח
פרטי .הפונים הזמינו
בעל מקצוע והנסילה
תוקנה

לא
תוקן

מדובר בליקוי חוזר .לא
הוקצה לכך תקציב.
בעבר התקבל לעבודה
במתנ"ס מוזיקאי נכה
שנאלץ לוותר על
העבודה בשל בעיות
נגישות
אין אפשרות לתת הנחה
על שנה קודמת .מדובר
באי הבנה

לא
תוקן

התלונה מוצדקת .על
העירייה לפעול לעדכן
את הציבור באמצעות
הודעות  .SMSהעירייה
עדיין לא מפעילה את
השירות הזה

2
תשלום
ארנונה

שלום רב ,עברתי לגור נשר ב ,10.10.18ניגשתי
באמצע אוקטובר למחלקת הגביה להעביר דירה על
שמי ,כשעשיתי זאת נאמר לי שניתן לשלם ארנונה
כרגיל וכשאגיש מסמכים להנחה (אני סטודנטית)
יוחזר לי רטרואקטיבית .הדבר היחיד הוא ששכחו
לציין שאני חייבת להגיש את הטפסים עד דצמבר
כדי לקבל את ההנחה על חודשים אוקטובר-דצמבר
וכאשר באתי להגיש מסמכים (לאחר ה )1.1.19לא
קיבלו זאת בטענה שמאוחר מידי כאשר לא נאמר לי
על כך דבר בפעם הראשונה כשבאמצע אוקטובר
הייתי שם ,במפורש שאלתי אם ניתן לשלם ולקבל
החזר בדיעבד ונאמר לי שכן.

לא
מוצדקת

הפסקת מים
ללא התראה
 -מקרה חוזר

שלום רב ,בתאריך  ,3.2.19חזרתי הביתה בשעות
הערב המאוחרות אל דירה ללא כל אספקת מים.
לאחר פנייתי אל המוקד העירוני ,נודע לי כי במפתיע
ובדיעבד ,כי עיריית נשר מבצעת עבודות תשתית
יזומות ובשל כך אספקת המים מושבתת למשך כ7 -
שעות .כמו כן ,נציגי המוקד הסבירו כי התראה על
השבתת המים פורסמה בעמוד הפייסבוק ובאתר
האינטרנט של העירייה .לא מצופה מאזרח סביר
להיכנס באופן יומיומי מיוזמתו אל אתר האינטרנט
של העירייה ו/או להתעדן באופן שוטף ויומיומי
במתרחש בפייסבוק  -כתנאי להמשך אספקת מים.
כמו כן ,מין הראוי לפרסם התראה על הפסקת מים
יזומה באמצעים נגישים וזמינים כגון שילוט בכניסות
לבניינים ,הודעות  SMSלטלפונים הניידים

מוצדקת

3

4
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5

מגרש חניה
זמני בין רח'
בר-יהודה
לדרך
השלום,
סמוך לדרך
השלום 9
חריגת בנייה
מסוכנת
לציבור

הגיע הזמן לסמן חניות במגרש בדרך השלום-
למרות שהינו זמני.

לדברי מהנדס העיר לא
ניתן לסמן חניות על גבי
כורכר

לא
מוצדקת.

שלום ,פניתי לחברת מורדות הכרמל בגין דירה שאני לא
מוצדקת
משכיר בנשר .בתברר שבדירה ישנה חריגת בנייה
אך
במרפסת שהינה לא חוקית ומסוכנת -קומה -4
תוספת למרפסת  -רצפת עץ עם ריצוף .כל זאת ללא מדובר
כל אישורים ,שבירת קיר /מעקה חוצץ ומערכת ניקוז בנושא
עקרוני
לגינה .מורדות הכרמל דחו את פנייתי -זאת מבלי
שעל
שמשהו ביקר בנכס  -לטענתם רק מבחוץ.
העירייה
לתת
עליו את
הדעת

טופל

בקשה לסיוע
לקשיש
במחלקת
הרווחה

מנהל הרווחה מתנהג כלפיו ושולל ממנו כל עזרה,
וכן נעומי ומתנהג באופן קריר,קשוח ,ופועל ע"ב
רגשי אישי בגלל אמירות מצד אבי וזא ,משום שאבא
שלי נלחם למען עצמו על עזרה ששללו ממנו ומנהל
הרווחה אינו מבין מספיק את מהות תפקידו שכן יש
לתת עזרה וכל סיוע לקשיש שחי ומתגורר בשטח
שיפותכם ואתם נדרשים על פי חוק לשרת ולעזור
לאבא שלי ללא כל דופי או אמירות מצידו ולתת לו
את מלוא העזרה כחוק וכדין !!! ,נ ק ו ד ה . ,

לא
מוצדקת

טופל

עבודת לילה

ממש לא הגיוני שהשעה עכשיו  1:31ויש עבודות
מתחת לבית שלי ברחוב דרך בר יהודה  66בנשר
וכל זה באישור העיריה שמקבלת מאיתנו ארנונה כל
חודש ולמשטרה משלמים מסים כל חודש כנראה לא
זוכרת את חוק הרעש שכרגע מפריע ל200-
משפחות עם ילדים קטנים( .בתל אביב או בעיר
אחרת כנראה זה לא היה קורה) ממש בושה שכל
זה נעשה באישורם.
בוקר טוב ,מדי יום ,בשעות הבוקר ,הצהריים
ואחה"צ יש בעיה של חסימת הרחוב ע"י מכוניות
חונות ,מכוניות המעלות ומורידות נוסעים ולא
מאפשרות מעבר בכביש .אשמח אם מדי פעם יוצב
פקח שלא יאפשר חניה במקומות האסורים לחניה.
תודה
שלום ,מדוע מגרשי הטניס ברמות יצחק נעולים
בשבת לשימוש הציבור?

לא
מוצדקת

6

ועדת מורדות כרמל
נדרשה ע"י פרקליטות
המדינה להכין מסמך
מדיניות .כתוצאה מכך,
חריגות בניה קטנות
היקף לא מטופלות.
העירייה מצידה אינה
אוכפת כלל נושאים
אלה .על העירייה לגבש
מדיניות אכיפה לגבי
נושאים מסוג זה -גדרות
מעקות ,מזגנים,
מרפסות וכו'
במקרה זה דרשתי
לקבל אישור
קונסטרוקטיבי למבנה
ואישור כזה התקבל.
האב נהג באלימות
מילולית כלפי עובדי
הרווחה .הוסכם שבנו
יגיע לרווחה כדי לקבל
את השירות לו הוא
זקוק

7

8
רחוב התאנה

9
מגרשי טניס
10
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מוצדקת

בזמן בניית המטרונית
נדרשות גם עבודות
לילה במקרים מיוחדים

טופל

הועבר למחלקת פיקוח

טופל

המגרשים פתוחים

סגירת טיפת שלום רב .לצערי לפני מספר שבועות החליטו לסגור
חלב בתל חנן את טיפת חלב בתל חנן בטענה של "ליקויים
במבנה" .עד כמה שידוע לי  -כשיש ליקויים צריך
לתקן ,או למצוא חלופה הולמת .זה ממש לא חוכמה
לשלוח אנשים עם תינוקות שפעם היו הולכים ברגל
לטיפת חלב (מקום שאמור להיות זמין וקרוב להורים
עם תינוקות) לרחוב הורדים ולא להתחיל אפילו
שיפוץ במבנה או להודיע לציבור שהעניין בטיפול.

לא
מוצדקת

טופל

טיפת חלב בוורדים
נותנת מענה

11
זבל בכניסה,
בבניין ,רעש
של כלב

בבניין בנשר ,בכתובת פרץ  ,9בכל הקומות הרבה
זבל שלא מנקים .חפצים גדולים שנמצאים בקומות
כבר חודשים ,שמפריעים למעבר( .דווח לוועד הבית,
לא נעשה כלום בעניין) .אנשים מעשנים מחוץ
לדירות שלהם ,העשן עולה למקומות העליונות ונכנס
לדירות .בנוסף לפני שבוע נזרקו מלא בגדים ליד
הכניסה לבניין ואף אחד לא מפנה את זה .בנוסף
לשכנים בבניין ממול יש כלב שנובח כל הלילה וזה
מאוד מפריע כי קשה להירדם עם הרעש הזה.

לא
מוצדקת.
אינו
באחריות
העירייה

גן טללים

שלום רב ,אני פונה בשם הורי הגן .ברצוני להביא
לידיעתכם כי חצר הגן אינה מזמינה ,באמצע החצר
ישנו ארגז חול שאינו בשימוש כבר שנתיים והילדים
לא ראשיים להשתמש בו .הוא מכוסה ותופס את רב
שטח החצר .משחקי החצר ישנים ,בלויים .חומה
נוראית צילייה ישנה ולא מתוחזקת משחקי החצר
ישנים ובלויים פרט למשחק אחד חצר שנרכש בקיץ
לקראת השנה החדשה הכניסה לגן הילדים אינה
ראויה ומכבדת צריך לעשות גיזום וניכוש ולחדשה.
משחקי הגן מאוד ישנים ,לגו מתסכל שלא ניתן
לחבר ...חייבת לציין שצוות הגן מקסים חינוכי
אוהב לבבי וחם אך זה לא מכפר על הסביבה
שהילדים נמצאים בה.

מוצדקת

מכת עכברים
וחולדות
בנשר עקב
אי הדברת
הביובים
אי קבלת
מענה הולם
ממח
'וטרינרית

שמי נורית ראובן  .אחותי גרה בנשר מזה כמה שנים
 .לאחרונה גילתה חולדות ועכברים בביתה.

למרות שחוק העזר
לשמירה על הסדר
והניקיון מאפשר
לעירייה לטפל גם
במקרים אלה .העירייה
מעולם לא אימצה
מדיניות של התערבות
בשטחים פרטיים .הופנו
לאגודה לתרבות הדיור

12

13

14

15

בהמלצת מוקד נשר ,פניתי למחלקה וטרינרית
לצורך בירור ,האם אין נזק בריאותי לעובדה שיש
הרבה עטלפים באזור מגורינו .ענתה מישהי בשם
יעל שלא הזדהתה בשמה ,בהתחלה  ,דברה בגסות
רוח .במהלך
בקשתי לקבל תשובה מגורם מוסמך שזה בטיחותי
שיש עטלפים בסביבה ,אז היא הפנתה אותי לאגודה
לצער גיול בע"ח  ,וזאת מאחר והייתה מאוד לא
נעימה בשיחה ,וניתקה לי את הטלפון .
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מוצדקת

לא
תוקן

טופל

טופל

תלוי תקציב ותוכנית
עבודה

בוצעה הדברה

מדובר בבעיה עונתית.
נושא איכות השירות לא
טופל ע"י מנכ"לית
העירייה

גן שעשועים
ברחוב צהל

לאחר עבודות כביש עקב בניית כיכר ברחוב צה"ל
נעלמו מגן שעשועים  :נדנדה  ,קרוסלה ופח אשפה.
כרגע בגן שעשועים יש מגלשה אחת גדולה וזה לא
מספיק .פח אשפה היחיד שיש מוסתר מאחורי
השיחים והגדר שזה לא צריך להיות ככה.

לא
מוצדקת

טופל

16
מפגע
בטיחותי

17
עקירה של
עצים

הנני גרה ברח' המגינים -פינת הטף ,מזה מס' ימים
חונה רכב ע"ג המדרכה שמסומנת באדום לבן,
לאחר מספר פניות למוקד נאמר לי שערכו בדיקה
והדבר תקין ,אלא כשרכב יוצא מרח' הטף לרח'
המגינים לא ניתן לראות את הרכבים המגיעים מצד
שמאל בשל חסימת שדה הראיה .פניתי גם למח"
מהנדס העיר אך הם טענו שהדבר אינו תקין ועליי
לפנות לפיקוח ,אודה לעזרתך לגבי האחריות בנושא
טרם יקרה אסון.
צער לי לראות את עירי היפה והטופחת הופכת לעיר
לא ממש נקיה במהלך חודשים עוקרים עצי תמר
זקופים ועתיקים וכן עצים מאוד עתיקים שכל מה
שהיה צריך לטפח אותם וזאת לפי השמועה
שעומדים לפנות מקום לקו תחבורה נוסף.

18
מפגע
תברואתי בגן
הילדים ברח'
התאנה .

הרינו להתריע בפניכם על מפגע תברואתי הקיים
בתקרת הגן והקיר בגן הילדים שברח' התאנה .
קיימת רטיבות ועובש שנובע מחלחול מים מהקומה
העליונה אשר נמשך כבר מס' שנים .הילדים נושמים
את העובש החמור ביותר לבריאותם ולאורך שהותם
היומיומית בגן למשך שעות ארוכות נוגעת ומהווה
סכנה לבריאותם של הילדים .למותר לציין
שהתופעה חוזרת על עצמה מידי שנה והתיקון
שנעשה איננו הפתרון לבעיה אלא "טיוח" תרתי
משמע ,שמתבצע ע"י פתרון זמני שהולך ומחמיר
בכל שנה עם חזרת הגשם בחורף .יש לטפל
בשורש הבעיה מהייסוד ומהמקור בצורה מקצועית
למיגור תופעת העובש לתמיד ולמנוע את חזרתו.

19
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מוצדקת
באופן
חלקי

לא
מוצדקת.
כל
העקירות
בוצעו
באישור
מוצדקת לא
טופל

ראש העיר היוצא הנחה
את מחלקת שפ"ע לא
להתקין פחי אשפה
קטנים .בנושא מתקני
המשחקים .לדברי
מהנדס העיר התקן
למגרש משחקים אינו
מאפשר התקנת
מתקנים נוספים
הועבר למחלקת פיקוח.
החניה במקום על פי
חוק ולא מסומן אדום
לבן ,יחד עם זאת
הותקנה גדר כדי למנוע
חניה על המדרכה

מנעו את גישת הילדים
למקום אך נושא
האיטום טרם תוקן.
הועבר למחלקת
הנדסה .לדברי סגן
מהנדס העיר מדובר
בשתי מוקדים של
חדירת מים .מדובר
תיקון בעלות גבוהה,
הנושא מטופל בימים
אלה .נזילה השנייה
נגרמת כתוצאה מחוסר
שיפוע היכן שמותקן
דשא סינטטי .יש
להתקין סככה חדשה.
העירייה ממתינה למכרז
של משכ"ל  -יטופל
במהלך הקיץ

צהרון גן...

שלום רב ,ברצוני להסב את תשומת לבך לבעיה
איתה אנו ההורים בנשר מנסים להתמודד בשנה
האחרונה וזהו חוסר המענה של הנהלת המתנס
ודירקטוריון המתנס לגבי הצהרון המופעל באחד
הגנים בעיר גן חמדה .קצת רקע* :בצהרון המדובר
ישנם  35ילדים בגילאים  .3-5כאשר בתחילת השנה
לא על הילדים היו גמולים *את השנה התחלנו עם
גננת וסייעת אחת בלבד ולאחר כחודש קבלנו סייעת
נוספת *לרוב ,כאשר אחת מנשות הצוות חסרה
אנחנו לא מקבלים סייעת מחליפה ונוצר מצב שהן 2
אנשי צוות על  35ילדים שצריך להגיש ארוחת
צהריים חמה ,ללוות לשירותים ,להפעיל והחשוב
מכל להשגיח! *כאשר העלנו בפני מתנס נשר
והעירייה את הבעייתיות של מחסור בצוות קבלנו את
התשובה הבאה מחפי ,האחראית על הצהרונים
בעיר ,שהיא אינה כפופה לאיש והיא אינה מחויבת
להביא לנו  3אנשי צוות על  35ילדים! * כאשר ניסינו
לפנות למר וינו טרפה מנהל רשת המתנסים בעיר
נשר נשארנו ללא מענה! ( אני אישית שלחתי לו
מספר מיילים במהלך אוקטובר  !2017שטרם
קבלתי מענה עליהם!) * ביומיים האחרונים אנו
ההורים מתבקשים לבוא ולהוציא את ילדינו מוקדם
כי הם במחסור אנשים ולא מצליחים להשתלט על
הילדים * .במהלך השנה האחרונה קראו מספר רב
של מקרים של פציעות של ילדים ( דלת נתרקה על
אצבעות של ילד ,ילד שבר את היד ,ילדה פתחה את
הראש ,ילד פונה לבית חולים מחשש לפגיעה בעין
ועוד) ונראה שזה לא מעניין איש במתנס ובעירייה
אנו הגענו למצב של אובדן עצות!
אני חולה סרטן  9שנים ,נכה  92%ביטוח לאומי.
(פרטי הרפואיים נמצאים בגזברות) מתקיים מקצבה
 3000שח לחודש .ותומך בשתי בנות נכות חולות
בטרשת נפוצה .עקב המצב יש לי גם בעיות כספיות
ומשפחתיות .אני מטופל במחלקת הסיעוד של נשר .
בקשתי להתחשב במצבי ולא לגבות ממני כסף עבור
הטיפול ,אך ללא הועיל .אבקש את עזרתך תודה

זיכוי  5אחוז
למשרתי
מילואים

שלום רב קודם כל אני מברך על ההצטרפות להטבה
לאנשי מילואים לגבי ההנחה בארנונה שילמתי
ארנונה השנה מראש לכל השנה ותשובת
העירייה(דריה ממחלקת הגביה) שהיא נותנת זיכוי
רק לחצי שנה ממש זלזול באיש מילואים לטיפולך
יוסי

20
טיפול זוגי

מוצדקת

תוקן

לא
מוצדקת

צוות המתנ"ס תוגבר
בייחס לתקן

לא ניתן לבטל
השתתפות עצמית
סמלית .זה נוגד את
מדיניות משרד הרווחה
של מחויבות מטופל
לטיפול

21

22
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מוצדקת
באופן
חלקי

טופל

התושב לא הציג תעודה
רלוונטית .בהצגת
התעודה הרלוונטית
קיבל את ההנחה

קבלת אישור
הנחת אי
קבלת
ארנונה

אני סטודנטית במוסד הטכניון ששוכרת דירה בנשר
בתקופת לימודיי .ביום ראשון ,22.4.18 ,הגעתי אל
מחלקת הגבייה בעיריית נשר לקבלת הנחת
בארנונה .כחלק מהטפסים הנדרשים ,הגשתי טופס
על אי קבלת הנחת ארנונה בעיר בה אני רשומה
כתושבת בת.ז  -רחובות .טופס זה הונפק לי בשנה
שעברה .פקידת הקבלה במחלקת הגבייה אמרה
שאיננה יכולה לקבל את הטופס ,היות שהטופס לא
מעודכן לשנת  .2018בעיריית רחובות טוענים
שטופס זה מונפק חד פעמי ותקף כל עוד לא שונתה
כתובתי בתעודת הזהות ולכן סרבו לתת לי טופס
חדש .מבדיקה באתר עיריית נשר ,סטודנטים
שאינם רשומים כתושבי נשר מחויבים להביא טופס
על אי קבלת הנחת ארנונה במקום מגורם המקורי.
אין התייחסות לתאריך בו מונפק הטופס .כלומר ,על
פניו ,אינני מחויבת להמציא טופס המעודכן לשנת
 .2018נציגה ממחלקת הארנונה ברחובות יצרה
קשר עם מחלקת הגבייה בנשר בנושא .הוסבר לה
כי הם מסרבים לקבל טפסים שאינם מעודכנים
לשנה הנוכחית ועל הסטודנטים לשנות כתובת
לנשר .אשמח לעזרתכם בנושא ולמציאת פתרון
הולם לבעיה זו.

לא
מוצדקת

שקיפות
מידע בניה

שלום הועדה המחוזית מורדות הכרמל מחויבת
לשקיפות .אך בפועל חוץ מהפרוטוקולים של הועדה
לא ניתן לגשת לשום מידע הנדסי או תכנוני שהועלה
לאתר בשנתיים האחרונות .בין אם זה היתר בניה
קצר ובין אם זה תוכנית בינוי מפורטת .זכות הציבור
לדעת .לדוגמה אביא את תיק בניין

לא מוצדקת.
רוב המידע קיים
באתר .במקרים
שלא נסרקו עדיין
תיק בניין מפורט
נמצא במשרד
הוועדה לעיון
הציבור

הדלקת אש
ומנגלים

שלום אני פונה שוב ושואל מתי יוסדר נושא
ה"מנגלים" והדלקת האש בפארק הזית פינת הלוטם
אשר נקרא כיום "זיווה"? תודה

מוצדקת

ברחוב החבצלת מול מספר  2ליד הדשא ואבנים
מות מסוכן
בגן שעשועים תקועים שני מוטות חלודים שמסכנים את חיי הילדים
שמשחקים .לטיפולכם ה הדחוף!

מוצדקת

23

טופל

האישור חייב להיות
עדכני לשנת המס שלה
מבוקשת הנחה.
נעשתה פנייה לעיריית
רחובות והומצא מסמך
עדכני.

24

25

26
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טופל

הנושא הועלה בפני
מנכלית העירייה ומנהל
אגף שפ"ע .יש לקבל
החלטה עקרונית בנושא
ולהציב שלטים ולבצע
אכיפה בהתאם .עדיין
לא בוצע
הועבר למחלקת
תחזוקה

ביקורת
שעוני המים

נציג מטעם העירייה נכנס לבניין הנל והדביק על רוב
הדירות בבניין התראה בדבר החלפת צנרת ושעוני
המים ובמידע ולא יעשה העירייה תבצע ותחייב
בארנונה אני דורש את טופס הבדיקה מטעם הנציג
המוסמך שמציג צנרת ו או שעון לא תקינים כמו כן
תעודה של הנציג המוסמך המאשר לו לבצע ולקבוע
טענה זו במידה ואין כזו הנכם מתבקשים במיידי
לסור לבניין ולהדביק שוב על דלתות הדיירים מסמך
המבטל דרישה זו במידה ולא תעשו כן נפנה לנציגות
משפטית אנא תגובתכם בימים הקרובים

לא
מצודקת

הנחה של 5
אחוז לאנשי
מילואים

שלום רב הנני משרת פעיל במילואים ולפי
הפרסומים יש הנחה בארונה של  5אחוז למשרת
מילואים פעיל ,אבקש לזכות אותי בנדון שילמתי ב
 31לינואר את הארנונה לכל שנת  2018מחכה
לתשובה יוסי
שלום רב ,אני פונה אליך לאחר שיחה עם מוקד
העירייה שלכם  ,אך לצערי נאמר לי שאין אפשרות
להוציא את החתול מאזור מגוריו ,אך המרפאה שלנו
היא לא אזור מגוריו והוא חתול רחוב שמחפש כל
הזמן חום  ,אנחנו לא יכולים ואסור לנו להרשות
שלדבר זה יקרה.

מוצדקת
באופו
חלקי

יש להחליף את הצינור
על פי דרישת מנהל
מחלקת מים

27

28
חתול רחוב
שמשוטט
במרפאת
כללית
29

97

לא
מוצדקת

טופל

הציג תעודה לא
עדכנית .לאחר הצגת
תעודה קיבל את
ההנחה
חתול הוא חיה מוגנת
ולא ניתן להעתיק אותו
ממקום המחיה שלו

