
 252

   מעקב� גביית אגרות חינו�
        23' דוח מבקר העירייה מס

        
לגבות אגרות ותשלומי , בש� המדינה, בנושאי חינו� הרשות המקומית מוסמכת

 למעשה את מער� המפעיל, ביצוע של הממשלה" קבל�"�הרשות המקומית כ. חובה
גובה מהורי התלמידי� ומרשויות , בהתא� להנחיות משרד החינו�, והחינו� וככז

  .רות כספי� בגי� פעילויות שונותאח
  

  : של מבקר העירייה23' ח השנתי מסולהל� ממצאי הביקורת כפי שפורסמו בד
  

 הנו נמו� 1998�9 כי שיעור גביית אגרות חינו� בשני� העלתהבדיקה ה •
 .במיוחד

  

 נתוני גביית אגרות חינו� לגבייה הכוללת נמצא כי שיעורי תשוואבה •
 .ו� בצורה מוחלטתנו נמיגביית אגרות חינו� ה

  

כ חיוב רשויות מקומיות בגי� אגרות תלמידי " הסתכ� סה99בשנת  •
 , ח" ש3,869,531 �חו" והשתתפות באחזקת בתי ספר ב

.  מהווה חוב עבר שלא נפרע,מסכו� זה) 46%(ח " ש1,785,339 �כש
 35%סכו� המהווה , ח" ש1,372,226גבתה העירייה , בשנה זו, כ"סה

  .נהמס� החיוב באותה ש
  

      לא גבתה מה� , 99בשנת ,  עולה כי ישנ� רשויות אשרמהביקורת •
  , בדוח וכפי שפורט, מעיו� בנתוני�. כלל  אגרותיית כפר סבא            עיר

   התרשמה ,חות שקיימה הביקורת ע� כל הנוגעי� בדברימש            
  יית דמי בגבכפר סבא  תהביקורת כי המאמצי� שמפעילה עיריי            
  הואיל וכאמור ישנה מחלוקת בי� . ההשתתפות אינ� יעילי� דיי�            
  ראוי לדעת , אג, החינו� והגזברות בנוגע לאחריות לביצוע החיוב            
   .הביקורת כי הנושא יובא לדיו� והכרעה אצל ראש העיר            

  

  יית� גבוהה לאי� עלות גב, לגבי גביית יתרות חוב בסכומי� נמוכי� •
  ה שיעור מסכו� החוב בפועל ולכ� בסיכו� ע� גזבר העירייה הגיע           

   למסקנה כי ביצוע הליכי אכיפה בנושא זה הינו            מחלקת הגבייה
  ס משלמי� עבור "בשנת תש: לדוגמא(בעייתי ולא יעיל , מורכב           
    כאשר עלות אכיפת גבייה , . 22.�אגרת ביטוח בלבד ס�            

  ).. 150.�ית הינה כ אלינימ   מ                     
  
  

  : סיכמה הביקורת והמליצה כלהל�,לאור הממצאי� לעיל
  

אגרות , המאמצי� שנוקטת בה� עיריית כפר סבא כדי לגבות אגרות חינו�
�כ� , תלמיד חו! ודמי השתתפות בתחזוקה והפעלת בית ספר אינ� יעילי� דיי

 � מאגרות תלמידי חו! ודמי 36% � גבתה העירייה רק כ1999לדוגמא בשני
 נמצא כי סוגיית האחריות ,כמו כ�. השתתפות בתחזוקה והפעלת בית ספר

בעוד שהגזברות ומחלקת הגבייה טועני� , לביצוע הגבייה אינה ברורה
המצב . פ�יטוע� האג' החינו� בדיוק הה, שהאחריות היא של אג' החינו�
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 הוא מעלה תהיות אמור לא רק שמהווה פגיעה חמורה בסדרי מנהל תקי� אלהא
  . לגבי אחריות העירייה לגביית כספי� המגיעי� לה כחוק

  
 בשני�ת שער� מבקר העירייה ומביקור, הביקורת מבקשת לציי� בנוס' כי

ובקופות , אג' התרבות, במדור קנסות חניה, האחרונות במחלקת הגבייה
נית� לזהות כי קיי� ליקוי ) 22 � ו21' חות מבקר העירייה מסראה דו(העירייה 

נמצא שאי� נוהלי� . מהותי ובסיסי בכל הכרו� בטיפול בהכנסות העירייה
�חלוקת האחריות אינה ברורה וגזברות העירייה אינה ממלאת את , מתאימי

. מדריכה וא' כמפעילת בקרה על הפעולות הכספיות/מקומה כפונקציה מנחה
, י� מעי� נתק בי� הגזברות ומדורי הכספי� ביחידות הביצוע השונותבפועל קי

שהגיע עד כדי כ� שגזבר העירייה הצהיר בכתובי� כי הוא מסיר מאחריותו 
ובעקבות כ� , )ח על אג' התרבות"ראה נספח לדו(לגבי הנעשה באג' התרבות 

  .התקיי� דיו� אצל ראש העיר ונוהל מתאי� נמצא בהכנה
  

, על כל הנוגעי� בדבר ובעיקר על גזברות העירייה, ל העירייהלדעת הביקורת ע
רישומ� והבקרה , שמירת�, לגלות יותר אחריות בכל הקשור לגביית הכנסות

, על הגזברות לקבוע נוהלי עבודה. �הוהפיקוח על תקינות ונאותות הטיפול ב
� יש לקבוע לכל ,כמו כ�. ולהנחות מקצועית את כוח האד� המטפל בכספי

�  . תהיה ברורה וידועה לכל האחריות הללו תוכ� שחלוק כספי אחראי תחו
  

 עולה כי מכיוו� שמדובר חינו�מהסברי� שקיבלנו בעניי� גביית אגרות 
�להפעיל , בדומה לגביית ארנונה, ומכיוו� שלא נית�,  יחסיתנמוכי� בסכומי

�אינה , דר� קבל� הגבייה, העירייה, סנקציות כנגד המשתמטי� מתשלו
 ,כחוקלעירייה כל כס' שמגיע .  כדי לגבות את האגרות האמורותהלת דיפוע

 החובה הציבורית לפעול בכל האמצעי� שעומדי� לרשותה על העירייה תמוטל
 חשוב שהנהלת העיר ,ג� לנושא זה, לדעת הביקורת. כדי לגבות את החוב

  .   תידרש ותקבע מדיניות וכללי� לביצוע הגבייה
  

כי הנהלת העירייה , לדעת הביקורת, ת העניי� רצויבכל מקרה לאור חשיבו
שמטרתו לקבוע מדיניות ברורה , תידרש ותקיי� בנושא דיו� מעמיק ומקי'

בכל הקשור לאגרת , ולהסדיר את כל נושאי העמקת הגבייה והאחריות לכ�
  .החינו� ואגרת תלמידי חו!

  
  ממצאי ביקורת המעקב

, הכספיי� של בתי הספר בעיר הביקורת השוטפת על הדוחות עבודתבמסגרת 
התברר כי מנהל אג' החינו� פרס� הנחייה המתבססת על החלטת ראש 

הסכום שנקבע לבטוח תלמידים הסכום שנקבע לבטוח תלמידים הסכום שנקבע לבטוח תלמידים הסכום שנקבע לבטוח תלמידים """": האומרת, ה בקדנציה הקודמתיהעירי
ג ג ג ג """"בתי הספר יגבו סכום זה מההורים כפי שנהגו בתשסבתי הספר יגבו סכום זה מההורים כפי שנהגו בתשסבתי הספר יגבו סכום זה מההורים כפי שנהגו בתשסבתי הספר יגבו סכום זה מההורים כפי שנהגו בתשס, , , ,  ₪ ₪ ₪ 28282828₪הינו הינו הינו הינו 

    ."."."."ת הספר לצרכיות הספר לצרכיות הספר לצרכיות הספר לצרכיויייישישמשו את בשישמשו את בשישמשו את בשישמשו את ב ₪  ₪  ₪  ₪ 7777----....וינכו מן הסכום וינכו מן הסכום וינכו מן הסכום וינכו מן הסכום 
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   לראש העירייה  דווח,       לאחר בירור הנושא ע� הגורמי� הרלוונטיי� בעירייה

  : כלהל� על ידי מבקר העירייה,2003דצמבר בחודש  ,       החדש

   
    ביטוח תלמידיםביטוח תלמידיםביטוח תלמידיםביטוח תלמידים :הנדון"

 
י משרד החינוך ובשנת הלימודים "אגרת התלמיד לביטוח נקבעת ע

 .לתלמיד ₪ 28.-ד עמדה על "תשס
 

הביטוח מהורי  / קיימת בעיית גביית אגרות החינוךבמהלך השנים 
 .התלמידים ואין שיטה יעילה אשר תבטיח גביית אגרה זו

 
י אמצעי האכיפה "הוצאות העמקת הגבייה ע,  28₪.-כשגודל האגרה 

 .גבוהים בהרבה מסכום האגרה לגבייה, העומדים לרשות העירייה
 

נוך אל בתי העירייה קיבלה החלטה להעביר את גביית אגרת החי
 . מסכום הגבייה25%שארו יהספר ובתמורה בידי בתי הספר י

 
באגף החינוך ובמחלקת הגבייה , מבדיקה שערכנו בגזברות העירייה

  :עולה כלהלן
 
למרות שהיא הועמקה במידה , גם בשיטה זו הגבייה אינה מלאה .1

 .מסויימת

, םהסכומים הנגבים בבתי הספר נזקפים להכנסות העירייה במלוא .2
 נרשמים בספרי העירייה , הנותרים בקופת בתי הספר25%כאשר 

 .כהשתתפות נוספת בפעילות בתי הספר

, יתרת החייבים שמהם בית הספר אינו מצליח בגביית אגרת הביטוח .3
מועברת למחלקת הגבייה ונרשמת בכרטיסי החייבים יחד עם שאר 

  .החובות לעירייה
 

י אגף החינוך "דווח עהתלמידים מבוטחים על בסיס כמותי כפי שמ .4
בפוליסה של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי ועל פי 

ההפרש שנוצר בין סכום ). ד"בשנת התשס ₪ 28(העלות שנקבעה 
האגרה כפול מספר התלמידים לבין הגבייה בפועל משאיר יתרה 

)  הנשארים בידי בתי הספר ומהסכום שלא נגבה25%-המורכבת מ(
להזכירך שבהעדר תקציב מאושר . יההמכוסה מתקציבי העירי
לא מצאנו מאיזה סעיף תקציבי מכוסה , לעירייה בשנים האחרונות

 .ההפרש

לדברי גזבר העירייה אין מצב בו תלמידי בתי הספר אינם מכוסים  .5
 .בביטוח רלוונטי ומתאים
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, לדעתי יש לבדוק מחדש את ההחלטה לגבי גביית אגרת הביטוח

 לדבר ולהחליט האם זוהי הדרך הטובה בשיתוף כל הגורמים הנוגעים
והכדאית ביותר על מנת להבטיח ביטוח מתאים תוך צמצום הוצאות 

 ".יהייה והעמקת הגביהגב
 

 שנתקבלה וכל עוד לא הוחלט אחרת החלטהגזברות העירייה השיבה כי זו 
היות , מה עוד שהתלמידי� מבוטחי� ביטוח מלא, שאר בתוק'יההסדר י

 תשלומי פרמיית הביטוח לחברת הביטוח במסגרת החברה והעירייה משלימה את
  .למשק וכלכלה של מרכז השלטו� המקומי

  
במהל� ביקורת המעקב נתגלו חילוקי דעות בי� אג' החינו� לבי� גזברות העירייה 

  :בכל הקשור לתפקיד גביית אגרת החינו� ועל מי חלה אחריות הגבייה
  

  :עמדת אג' החינו� הינה כלהל�  
                      

   שתפקידה לגבות כספי� בגי�  , הגבייהלקתיה כפופה מחי  לגזברות העיר                     
  למחלקה זו אנשי� וכלי� מתאימי� לצור� ביצוע פעולות . פעילויות שונות            
  .אלו            

  
   גנו� והכלי� אי� לו את המנ, זה לא תפקידו, בגבייהאג, החינו� אינו עוסק       
  .לכ�      

  
   נתמל  ע,גבייה את כל הנתוני� הדרושי�מחלקת האג, החינו� מעביר ל      
   :כגו�, לבצע אותה      
   חלוקה לגילאי� יפל עוזאת גובה אגרות חינו� מיוחד  ,מספרי תלמידי�      
  .לישובי� וכדומהחלוקה , שוני�      
  

   באסר  ביטוח התלמידי� מעירית כפההחלטה להעביר את הגבייה של      
  החלטת ראש בהתא� ל בהסכמהנעשתה  ,לבתי הספר)  הגבייהלקתמח(      
  .הגבייה בעבר לקת מאוד של מח חלקית זאת לנוכח גבייה,העיר      

  
  :עמדת גזברות העירייה הינה לעומת זאת           

  
שותפות ואחריות של י הקובעת כ , שוגה באופ� בסיסי בגישה המחייבתאג, החינו�

  .  להוצאות אלא ג� להכנסות האג, שבאחריות�  לא רק תהיהמנהלי�
חודש מוסדות החינו� בכפר סבא בתחילת  העובדה שתלמידי חו" יושבי� בכיתות

ספטמבר והודעת החיוב לרשויות החייבות בתשלו� נשלחת בסו, שנת הכספי� 
 :יוצרת שתי בעיות

   

מוצגת  וח הכספי לסו, שנה של העירייהגור� לכ� שבד החיוב המאוחר •
 .והגבייה מתבצעת רק בשנה שאחרי יתרת חייבי� גדולה

 
  .עזר בה� בתזרי� המזומני�יעיכוב גדול בקבלת כספי� שנית� היה לה •

   
 לגביית המאמ"בהתא� להסדר הקיי� הנהלת החשבונות מבצעת את המעקב ואת 

 גזבר העירייה. עירייההעסקתה של מנהלת ההכנסות בה פסקוהכספי� מאז שה
. חינו� משימה חשובה זו תוטל עליוהאג, בע� מינוי חשב , הקרוב מקווה שבעתיד
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יה שנושא גביית יוזו שנה שנ ה מהציבור בעירימחלקת הגבייה עוסקת רק בגבי
רישו� החייבי� שבתי הספר לא הצליחו לגבות , האגרות אינו מוטל עליה למעט

   .מה�
בי� אגפי  , חלוקת העבודה בתחומי הגבייה מהציבור,י�מבחינת המונחי� המקצועי

עוסקת  ומחלקת הגבייה יצר את החיוביהחינו� והכספי� היא שאג, החינו� מ
 האחריות לחיוב ולגבייה ,מוסדות ורשויות, לעניי� הגבייה מהממשלה. בגביית הכס,

גור� מקצועי מתאי� באג,  למינוי מוטלת על אג, החינו� בלבד ובתקופה שעד
  .מטלות מסייעת מחלקת הנהלת החשבונותהבחלק מ ,החינו�

   
  :הביקורת מבקשת לציי� שהמצב כיו� הוא כלהל�

  
 מגני ר הלימוד הגבייה נותנת שרותי גבייה לאג, החינו� בגביית שכלקתמח

 .א ואגרת ביטוח תלמידי� לסקטור זה" יול,טרו� טרו� חובה
  

   מגניו 92.4% עמד על ב אחוזי הגבייה בתחו� גני ילדי�"ל תשס"בשנה
   .99.7%א "יול
  

 לגבות ,על פי החלטת ראש העיר, ה מחלקת הגבייההתבקשב "ת תשסבשנ
 מהל� שהוסי, ,עירבתי הספר ב תלמידי כלמאת אגרת ביטוח תלמידי� 

על מנת לייעל את ,  להיענותהמחלקה הסכימה א� ,עבודה ועומס למחלקה
  התמחות,ציבורית שכ�שותפות לטובת הקופה ההמערכת עקב תחושת ה

   . 314,000יבו התלמידי� בער� של יבשנה זו חו . היא גבייההמחלקה
  עבור, בנוס, , הגבייה גבתה בשנה זולקתמח . תלמידי�14,000 �עבור כ

  . גבייה90%שה�  . 281,652  השירותי� האחרי� בחינו�
  

 כפי פרהס ג הועברה גביית אגרת ביטוח תלמידי� אל בתי"בשנת תשס
  .לעילואר שת
  

באות� בתי ספר  , אגרת ביטוח התבצעה בבתי הספרלמרות שהגבייה בגי�
רשימת חייבי� , מנהלת מחלקת גבייה קיבלה בסו, שנה, שלא הצליחו לגבות

הצרי� השקעת משאבי גבייה מול מצב זה . להמש� גבייה חר, התנגדותה
  . וא, קלושי�י גבייה לא הגיוניי�יסיכו
  

 כי לא ייה לגזבר העיר מנהלת מחלקת הגבייההודיעהד "ל תשס"בשנה
 לא פרסת חייבי� שביאת אות� ה, הגבייה  מחלקתסכי� לקבל לטיפולת

יוו�  מכ,יתרה מזו . גביית� גבוהות שכ� העלויות בגי�, הצליח לגבות מה�
  .יש להתחיל� באיחור ובעלויות גבוהות, שלא בוצעו הליכי אכיפה במועד

  
אי� כי ,  יותר מפע� אחת העירייה בפני גזברהמנהלת מחלקת הגבייה הצהיר

ג� בעתיד מתו� רצו�  פרהס  התנגדות לסייע בגביית האגרה מתלמידי בתיהל
וכל לקבל תא� לא , בגי� הוצאות אות� מוציאה העירייהלסייע לגבייה 

  . בהמש�פרהס לטיפול חייבי� שלא שילמו סכו� זה של בתי
  

 ,ה או על הגזברות יחד ע� אג' החינו�נת הביקורת היא שעל הנהלת העירייקמס
 ולפעול בדר� ועל הדר� הטובה והיעילה ביותר לגביית אגרת החינו�מהי לקבוע 
לא יתכ� כי נושא כה חשוב להכנסות העירייה נשאר . הלי� אשר ייקבעוופי הנ

� .ללא טיפול מתאי


