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    גביית אגרות חינו�גביית אגרות חינו�גביית אגרות חינו�גביית אגרות חינו�
 

    
    
    כלליכלליכלליכללי. . . . 1111
 

).  INTERNAL CHECKS(כחלק אינטגרלי מעבודתו מקיי� מבקר העירייה ג� מבדקי� פנימיי� 
המבדקי� הללו , בהתא� לתוכנית עבודה שנתית, כ"בד, בניגוד לעבודת ביקורת המבוצעי�

 .ת חינו� בדק מבקר העירייה את שיעורי גביית אגרו12/99במהל� . נערכי� בצורה אקראית
 

לגבות אגרות ותשלומי , בש� המדינה, כידוע ג� בנושאי חינו� הרשות המקומית מוסמכת
מפעיל למעשה את מער� החינו� , ביצוע של הממשלה" קבל#"הרשות המקומית כ. חובה
גובה מהורי התלמידי� ומרשויות אחרות כספי� בגי# , בהתא� להנחיות משרד החינו�, וככזה

 ). בהמש�2ה סעי% רא(פעילויות שונות 
 

שלחה שאלוני ביקורת לנוגעי� , הביקורת התבססה על שיחה ע� מנהלת מחלקת הגבייה
 .בדבר וכ# עיינה לצור� עבודתה במסמכי� רלוונטי�

 
 

    הקדמההקדמההקדמההקדמה    ....2222
 

באישור ועדת החינו� והתרבות של , אגרות חינו� ה� תשלומי חובה אשר שר החינו� קבע
ע� הסתדרות , ע� ארגו# ההורי� הארצי, המקומיהכנסת ובעצה אחת ע� מרכז השלטו# 

את מחירי האגרות ואת השרותי� המקובלי� , המורי� וע� ארגו# המורי� העל יסודיי�
 .כל שנה טורח משרד החינו� לעדכ# את טבלת המחירי� האמורות לעיל. לשנת הלימודי�

 
 

 תשלו� עבור חומרי� פדגוגי�
 

 וערכות מוגדר כתשלו� חובה רק א� מספקי� חומרי לימוד, התשלו� עבור חומרי מלאכה
 .חומרי לימוד וערכות להוראת הטכנולוגיה והמדעי�, לתלמידי� חומרי מלאכה

 
 ביטוח תאונות אישיות

 
נדרשות לשל� ) לרבות גני טרו� חובה שהוחל עליה� חוק חינו� חובה(כל שכבות הגיל 

 .י תאונות אישיותסכו� המתעדכ# כל שנה המיועד לרכישת פוליסת ביטוח לכיסו
 

 ' ט�'  שרותי בריאות הש� לכיתות א�תשלו� מיוחד 
 

תשלו� עבור שרותי בריאות הש# הוא חובה רק ברשויות מקומיות שבה# השרות נית# 
משרד , בהרכב של נציגי משרד הבריאות, השרות מותנה בהקמת ועדה ציבורית. בפועל

השרות מורכב . קח על ביצוע השרותשתפ, הרשות המקומית וועד ההורי� היישובי, החינו�
 :כדלקמ# , משרות בסיסי ומשרות מקי%
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  :השרות הבסיסי כולל .א
  

 והודעה בכתב ) 'ט/'מג# חובה ועד כיתה ח(בדיקה שנתית של כל התלמידי�  .1
 .         להורי� על מצב בריאת שיניו של הילדי�

 

שיננית או  , ידי רופא שיניי�על ) כולל ג# חובה(חינו� לבריאות הש# בכל הכיתות  .2
 . שעות שבועיות לפחות3בהיק% של , אד� אחר

 

    ממצאי�ממצאי�ממצאי�ממצאי�. . . . 3333
 

,  הנו נמו� במיוחד9*1998בבדיקה שערכנו נמצא כי שיעור גביית אגרות חינו� בשני� 
 :כלהל#

 

 
ג� השוואה נתוני גביית אגרות חינו� לגבייה הכוללת נמצא כי שיעורי גביית אגרות חינו� 

 ).ראה תרשי� בהמש�(בצורה מוחלטת הנו נמו� 

 
ל פנתה הביקורת למנהלת מחלקת הגבייה בבקשה לקבל "כדי לקבל הסבר לנתוני� הנ

 . הסברי� לשיעורי הגבייה הנמוכי�
 

 :להל# תשובת מנהלת מחלקת הגבייה 
 

  - 26.1.2000בתשובה לפנייתך מיום 
 :קת כדלקמן האחריות לגביית אגרות שרותים הנוצרים באגף החינוך מחול

 .  חיובים על יד מחלקת הגבייה-אגרת שרותים נוספים  .1
 .  חיוב על ידי אגף החינוך- אגרות תלמידי חוץ  .2

%גביה ביתרהגביה בפועלהחיוביתרת פתיחה

254,814287,42923,268264,1618%אגרת גן חובה1998

3,310,5714,428,430622,5873,805,84314%ס"אגרת בי

398,6342,552,7738,4002,544,3730%אגרת ביטוח

264,114296,6894,653292,0362%אגרת גן חובה1999

3,805,7984,588,99846,9914,542,0071%ס"אגרת בי

400,399412,5852,775409,8101%אגרת ביטוח

נותני גביה בחלוקה לסעיפים 1998
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    אכיפת גבייהאכיפת גבייהאכיפת גבייהאכיפת גבייה 

 . באמצעות יחידת אכיפת הגבייה-אגרות שרותים נוספים  

 . באחריות הנהלת החשבונות בשיתוף אגף החינוך-אגרת תלמידי חוץ  

    גבייהגבייהגבייהגבייה 

 . שיעור גבייה גבוה-אגרות תלמידי חוץ  

     הועבר לגבייה באמצעות יחידת האכיפה1999 בתחילת -אגרות שרותים נוספים 
. קובץ החייבים הקיים והרשום היום מטופל ומוסדר באופן שוטף בגלל בעיות עבר

לאחרונה חל שיפור מסוים )  אליך16.1.2000 ממכתבינו הקודם מיון 3ראה סעיף (
 .בגבייה

    שיעור הגבייהשיעור הגבייהשיעור הגבייהשיעור הגבייה 

ת אגרות שרותים הנוספים בעייתיים בגלל מיעוט אמצעי האכיפה הניתנים גביי
והעובדה שהסכומים לגבייה נמוכים ואינם מצדיקים נקיטת צעדים , לביצוע

ח אגרת " ש22ס משלמים "לדוגמא בשנת תש). (כגון הליכים משפטיים(משמעותיים 
 -ות בסכום של כ  סרבן תשלום שיועבר לטיפול משפטי יגרום לעירייה הוצא-ביטוח 

 ).ח בשלב הראשון ועדיין לא תובטח הגבייה" ש200

למרות זאת הוחל בריכוז מאמצים רבים בנושא זה כפי שסוכם בתוכנית ההבראה 
 .של העירייה

    מבצעי גבייהמבצעי גבייהמבצעי גבייהמבצעי גבייה 

, אין ברצוני לפרט את כל הפעילויות שבוצעו במחלקה והקשורות לאיחוד הנושאים 
עדכוני נתוני חיוב לתושבים בעלי כתובת , הכפוליםהחיובים , ביטול היתרות השגויות

אך ברצוני לעדכן כי מירב הפעילות בנושא האיחוד הכולל הסתיים ' שגויה וכד
ובעקבותיו הוחל במשלוח הודעות לחייבים שתרם במישרין לתיקון , 99במהלך קיץ 

 .יתרות וביטול חיובים שגויים
 

    גביית אגרות תלמידי חו�גביית אגרות תלמידי חו�גביית אגרות תלמידי חו�גביית אגרות תלמידי חו�. . . . 4444
 

כ חיוב רשויות מקומיות בגי# אגרות תלמידי חו, והשתתפות  "סה הסתכ� 99בשנת 
מסכו� זה מהווה חוב ) 46%(ח " ש1,785,339 *כש, ח" ש3,869,531 *באחזקת בתי ספר ב

 מס� 35%סכו� המהווה , ח" ש1,372,226גבתה העירייה , בשנה זו, כ"סה. עבר שלא נפרע
 ).ראה טבלה בהמש�(החיוב באותה שנה 
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ראה (לא גבתה מה� העירייה אגרות כלל , 99בשנת , טבלה עולה כי ישנ# רשויות אשרמעיו# ב
 ).טבלה בהמש�

 

 
 

לאור נתוני הגבייה הנמוכי� ובעקבות אי הבהירות בנוגע לאחריות יצירת החיוב של 
שיעור  , 9*1998בשני� , ולאור העובדה כי בפועל, ) אגפי החינו� והגזברות(הנוגעי� בדבר 

פנה , )ראה טבלה בהמש� (35% *ת תלמידי חו, והשתתפות רשויות הסתכ� בגביית אגרו
 .מבקר העירייה  למנהל אג% החינו� בדרישה להסבר

 

%יתרה ביתרהגביהחיוביתרת פתיחה

15,36031,62016,26015,36049%אלקנה

489,9881,074,082340,150733,93268%אלפי מנשה

43,65272,942072,9420%אבן יהודה

33,74273,66267,0006,6629%אריאל

165,571281,3111,150280,161100%דרום השרון

22,94742,49711,39031,10773%חוף השרון

557,8151,326,414557,815768,59958%כוכב יאיר

65,20992,86928,93063,93969%לב  השרון

8,53017,540017,540100%עמק חפר

8,80317,5237,6009,92357%עמנואל

4,2664,8565604,29688%קדומים

3,3763,37603,3760%קלנסווה

17,63449,86119,39030,47161%קרני שומרון

50,68659,17229,82529,34750%קדימה

70,234150,64680,12070,52647%רמות השבים

74,413171,0313,930167,10198%ראש העין

64,73695,02620,00075,02679%תל מונד

0115,446115,44600%גבעת חיים

5601,15056059051%פרדסיה

7,3847,38407,3840%ברקן

10,83013,64010,83013,640100%אורנית

6,710006,710100%אליכין

14,13629,206029,2060%טייבה

24,03263,202063,202100%כפר יונה

24,72540,98533,9107,07517%עמק לוד

034,09027,3606,73020%צורן

1,785,3393,869,5311,372,2262,497,30565%כ"סה

1999נתוני גביית אגרות חינוך מרשויות 

%יתרה ביתרהגביהחיוביתרת פתיחה

43,65272,942072,942100%אבן יהודה

8,53017,540017,540100%עמק חפר

3,3763,37603,376100%קלנסווה

7,3847,38407,384100%ברקן

6,710006,710100%אליכין

14,13629,206029,206100%טייבה

24,03263,202063,202100%כפר יונה

107,820193,6500193,650100%כ"סה
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 :בתשובה לשאלת הביקורת השיב מנהל אג% החינו� כלהל#
 

  גבייה של אגרות תלמידי חוץ-קיבלתי את מכתבך בנושא " 
 כפר אני מבין מן הכתוב שהכוונה לתלמידים הלומדים ב .א

 .   סבא ומקום מגוריהם בישובים שמחוץ לכפר סבא
 פ הסדר חובות האגף לחינוך להעביר מדי כל שנת לימודים "ע .ב

 .   מצבת שמות מסודרת של תלמידי החוץ הלומדים כאן
 תלמידי חוץ הלומדים בבית ספר רגיל עליהם מוטלת אגרה   .1

 ל משרד "י משרד החינוך בחוזר מנכ"   שגובהה נקבע מדי שנה ע
 .   החינוך

 .תלמידי חוץ הלומדים בחינוך המיוחד בכפר סבא .2
 

 -י משרד החינוך "במקרה זה כל מוסד גובה אגרה על פי הקטגוריה שנקבעה ע
 .האגף לחינוך מיוחד

 מחלקת הגבייה את רשימת - אנחנו מוסרים לגזברות העירייה -בשתי הקטגוריות 
 )."חינוך רגיל או חינוך מיוחד(ם השמות של התלמידים והאגרה שנקבעה לה

, בנוס% הסביר מנהל אג% החינו� כי רוב החוב כפי שמופיע בטבלה לעיל נוצר אצל הישובי�
למרות שמקפידי� , החתומי� על ההסכ� ע� עיריית כפר סבא שמשו� מה אינו נאכ%

חלק אחר של החוב נובע . ויש סנקציות לאכיפה, להעביר את מספר התלמידי� מדי שנה
ג� במקרה זה נית# ואפשר לבצע אכיפה באמצעות משרד החינו� ולאכו% . מהחינו� המיוחד

 .על הרשויות את התשלומי�
קיימה הביקורת , בעקבות הסתירות בדיווחי מנהל אג% החינו� ומנהלת מחלקת הגבייה

לטענת גזבר העירייה אי ביצוע גביית .  דיו# בנושא ע� גזבר העירייה5.2.2000בתארי� 
ות תלמידי חו, נעו, בעובדה שאג% חינו� לא מוציא חיוביי� לרשויות המקומיות אשר אגר

לדברי , גזברות העירייה אמורה לטפל. שולחות את תלמידיה� ללמוד בבתי הספר בעיר
ח אג% "א� זאת לאחר הוצאת החיובי� לרשויות ע, בגבייה ובאכיפה הגבייה בלבד, הגזבר
 . החינו�

. שיחה ע� מנהל אג% החינו� בנושא, 16.3.2000בתארי� , קורתלאור האמור קיימה הבי
ואי# זה מיכולתו לבצע עבודת חיוב כפי , ואי# זה מתפקיד אג% חינו�, לדברי אי# הוא יכול

תפקיד אג% החינו� לדעתו הוא להעביר לגזברות העירייה את רשימות . שדורש הגזבר
ג% החינו� על הגזברות לטפל בנושאי על פי נתוני א. התלמידי� ואכ# אגפו ממלא חובה זו

 .במקביל נשלחות דרישות לתשלו� אל הרשויות החייבות. הכספי� וגביית�
 

    השתתפות רשויותהשתתפות רשויותהשתתפות רשויותהשתתפות רשויות.  .  .  .  5555

מועצות מקומיות אלפי מנשה וכוכב יאיר מקיימות התקשרות ע� עירייה כפר סבא לצור� 
בתארי� , בעקבות הסכמת עיריית כפר סבא נחת�. הקמת בית ספר תיכו# בתחו� העיר

בי# הצדדי� הסכ� שלפיו תקי� העירייה בשטחה בית ספר תיכו# בו תינת# , 31.10.95
להסכ� ישתתפו הרשויות האמורות ' פ נספח ג"ע. עדיפות לקליטת ילדי הישובי� האמורי�

 .תחזוקת והפעלת בית הספר האמור, בהקמה, פ נוסחה שתפורט בהמש�"ע
 

 :לקמ# דר� ההתחשבנות בי# הרשויות היא כד 
 

 גירעו# 
= 

כ ההכנסות "סה
�ממשרד החינו

  
* 

כ ההכנסות "סה
 ממשרד החינו�
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הגירעו# יתחלק בי# הישובי� לבי# העירייה על פי יחסיות תלמידי הישובי� השכני� לעומת  "
בה� לומדי� תלמידי , מספר התלמידי� בכלל בתי הספר התיכוניי� של עיריית כפר סבא

 ". אות� היישובי�
 

 הסתכמו ההכנסות 99ש בגזברות העירייה עולה כי בשנת "בבדיקת כרטיסי הנחה
תתפות הרשויות כוכב יאיר ואלפי מנשה בתחזוקת בית הספר התיכוני שמפעילה מהש

ראה ( מהחיוב 36% *משמע העירייה גבתה רק כ, ח בלבד" ש857,825 *עיריית כפר סבא ב
 ) :טבלה בהמש�

 

 
משחיות שקיימה הביקורת ע� כל הנוגעי� בדבר , כפי שפורט לעיל, מעיו� בנתוני�

י� שמפעילה העירייה בגביית דמי ההשתתפות האמורי� מתרשמת הביקורת כי המאמצ
הואיל וכאמור ישנה מחלוקת בי� אג" החינו! והגזברות בנוגע לאחריות . אינ� יעילי� דיי�

  .ראוי לדעת הביקורת כי הנושא יובא לדיו� והכרעה אצל ראש העיר, לביצוע החיוב
 

  :ייהייהייהייהתגובת מנהלת מחלקת הגבייה לממצאים הכוללים של מבקר העירתגובת מנהלת מחלקת הגבייה לממצאים הכוללים של מבקר העירתגובת מנהלת מחלקת הגבייה לממצאים הכוללים של מבקר העירתגובת מנהלת מחלקת הגבייה לממצאים הכוללים של מבקר העיר

 

ר נמצא כי קיימים בקובץ האב בנושא .ע.ג.י חברת מ"בבדיקה שנעשתה בעבר ע"
 12. ( קבצים נפרדים ושונים המתייחסים לניהול המעקב אחרי חייבי החינוך12חינוך 

בעקבות ). ל נוהלו על פי שיטת העבודה שהייתה נהוגה במערכת גבייה"הנושאים הנ
משלמים בקבצים המרובים לקבוץ משלמים ממצאי  הבדיקה הוחל באיחוד נושאים ו

 ).  משלמים15,000 -לידיעה כי בשנת לימודים אחת מטופלים כ . (אחד
 

, אין ברצוני לפרט את כל הפעילויות שבוצעו במחלקה והקשורות לאיחוד הנושאים
עדכון נתוני חיוב לתושבים בעלי , החיובים הכפולים, ביטול היתרות  השגויות

אך ברצוני לעדכן כי מירב הפעילות בנושא האיחוד הכולל . 'כתובת שגוייה וכד
ובעקבותיו הוחל במשלוח הודעות לחייבים שטרם במישרין , 99הסתיים במהלך קיץ 

 . לתיקון יתרות וביטול חיובים שגויים
 

 מבוצע באמצעות יחידת ) גבייה, עדכונים, תיקונים(מירב הפעילות הכוללת 
של המתנה מאחר וקיימת בעייה שלא טופלה מאז לצערי אנו כרגע במצב , האכיפה

אך לאור המעבר הרגוע , סיום פעולות איחוד הנושאים הקשורים לחברה לאוטומציה
 . ל" אני מקווה כי בתקופה הקרובה יטופל לגמרי הנושא הנ2000יחסית לשנת 

 
ר  עולה כי שיעו96 - 99לפי נתוני מאזני גבייה בנושא חינוך שהופק על ידי לשנים 

 . בערך50% -הגבייה של אגרות החינוך הינו כ 
 

הגביה מהחיוב %יתרהגביהחיוב

1,074,082340,150733,93231.7%מ אלפי מנשה.מ

1,335,973517,675818,29838.7%כוכב יאיר. מ.מ

2,410,055857,8251,552,23035.6%כ"סה
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 מזך יתרות 40% עד 30% -מתוך יתרות החוב הקיימות בחינוך לדעתי המקצועית כ 
ל מתייחסות לשנים שלפני "החוב לשנים קודמות לא ייגבו כלל מאחר והיתרות הנ

 ". שנים מהיווצרות החוב7 -וחלפו למעלה מ , 1992
 
 

עלות , לקת הגבייה כי לגבי גביית יתרות חוב בסכומי� נמוכי�כמו כ� הוסיפה מנהלת מח
גביית� גבוהה לאי� שיעור מסכו� החוב בפועל ולכ� בסיכו� ע� גזבר העירייה הגיעו 

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

 ).ח" ש�.150מינימלית הינה כ  
 
 

    סיכו� והמלצותסיכו� והמלצותסיכו� והמלצותסיכו� והמלצות. . . . 6666

אגרות תלמיד חו) ודמי , המאמצי� שנוקטת בה� עיריית כפר סבא כדי לגבות אגרות חינו!
 גבתה 1999כ! לדוגמא בשני� , השתתפות בתחזוקה והפעלת בית ספר אינ� יעילי� דיי�

. חו) ודמי השתתפות בתחזוקה והפעלת בית ספר מאגרות תלמידי 36% �העירייה רק כ
בעוד שהגזברות ומחלקת , כמו כ� נמצא כי סוגיית האחריות לביצוע הגבייה אינה ברורה

המצב . טוע� האג" החינו! בדיוק ההפ!, הגבייה טועני� שהאחריות היא של אג" החינו!
יות לגבי האמור לא רק שמהווה פגיעה חמורה בסדרי מנהל תקי� אלה הוא מעלה תה

 . אחריות העירייה לגביית כספי� המגיעי� לה כחוק
 

מביקורת שער! מבקר העירייה בשנתיי� האחרונות , הביקורת מבקשת לציי� בנוס" כי
ראה דוחות מבקר (ובקופות העירייה , אג" התרבות, במדור קנסות חניה, במחלקת הגבייה

תי ובסיסי בכל הכרו! בטיפול נית� לזהות כי קיי� ליקוי מהו) 22 � ו21' העירייה מס
חלוקת האחריות אינה ברורה וגזברות , נמצא שאי� נוהלי� מתאימי�. בהכנסות העירייה

מדריכה וא" כמפעילת בקרה על /העירייה אינה ממלאת את מקומה כפונקציה מנחה
בפועל קיי� מעי� נתק בי� הגזברות ומדורי הכספי� ביחידות הביצוע . הפעולות הכספיות

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

 .ראש העיר ונוהל מתאי� נמצא בהכנה
 

ות יותר לגל, על כל הנוגעי� בדבר ובעיקר על גזברות העירייה, לדעת הביקורת על העירייה
רישומ� והבקרה והפיקוח על תקינות , שמירת�, אחריות בכל הקשור לגביית הכנסות

ולהנחות מקצועית את כוח האד� , על הגזברות לקבוע נוהלי עבודה. ונאותות הטיפול ב�
כמו כ� יש לקבוע לכל תחו� כספי אחראי ושגזרות האחריות הללו . המטפל בכספי�

 . תהיינה ברורות וידועות לכל
 

מהסברי� שקיבלנו בעניי� גביית אגרות תלמידי� עולה כי מכיוו� שמדובר בסכומי� 
להפעיל סנקציות כנגד , בדומה לגביית ארנונה, ומכיוו� שלא נית�, יחסית נמוכי�

אינה פועלת דיו כדי לגבות את , דר! קבל� הגבייה, העירייה, המשתמטי� מתשלו�
ייה מוטל עליה החובה הציבורית לפעול בכל כל כס" שמגיע כחוק לעיר. האגרות האמורות

ג� לנושא זה חשוב , לדעת הביקורת. האמצעי� שעומדי� לרשותה כדי לגבות את החוב
 .   שהנהלת העיר תידרש ותקבע  מדיניות וכללי� לביצוע הגבייה

 

כי הנהלת העירייה תידרש ותקיי� , לדעת הביקורת, בכל מקרה לאור חשיבות העניי� רצוי
שמטרתו לקבוע מדיניות ברורה ולהסדיר את כל נושאי העמקת , יו� מעמיק ומקי"בנושא ד

 .בכל הקשור לאגרת החינו! ואגרת תלמידי חו), הגבייה והאחריות לכ!


