
  "נס טכנולוגיה"' בדיקת התנהלות העירייה מול חב
  

  רקע
  

אלא את , לא אפרט במסגרת הזו את כל העובדות הקשורות לנושא .1
  .העיקריות שבהן

העירייה החליטה לבצע פרויקט שבמסגרתו תעביר קורס בן שנתיים  .2
". נס טכנולוגיה"' לתלמידים מצטיינים בתחום הטכנולוגי באמצעות חב

'  והפרויקט הועבר לטיפולה של חב2012ל בספטמבר המחזור הראשון הח
 ".מוסדות חינוך"

 13 ינואר 2 -ב" נס טכנולוגיה"' חתמה על הסכם עם חב" מוסדות חינוך"' חב .3
ש של העירייה לא "יצוין עוד כי היועמ. כשלעירייה אין שום צד להסכם זה

ם ההסכם לכשלעצמו מאוד בעייתי מכיוון שאין בו קווי. אישר את ההסכם
  .אדומים להפסקת ההסכם ונקודות יציאה

  ברור ,             אף על פי כן משיחה שקיימתי עם מנהל אגף חינוך מר יוסי בייר
  העובדה שהיא תקצבה את הפרויקט ,             שהעירייה לא מתנערת מהפרויקט

  .כפי שיפורט בהמשך,             בסכומים כאלה ואחרים
  

  עובדות
  

  ל התעוררו בעיות "ן של הפרויקט הסתיים כשכבר בשלב הנהמחזור הראשו .4
  :      מבעיות שונות כמו

   תלמידים בקבוצה 15 - במקום כ, לא היו מספיק תלמידים בכל קבוצה)  א  
  . תלמידים6 - ל4             היו בין 

  . הורים שלא שילמו את ההשתתפות שנקבעה  )ב

אך סוכם על , ודשלח ₪ 560 -אגף החינוך דרש שכל תלמיד ישתתף ב  )ג
 .בלבד ₪ 230סכום של  

, לאור המצב שנוצר שלא היו מספיק תלמידים ולא הייתה גבייה מספקת.    5
נס "' כי חב, נאלצו לסבסד את הקורס" מוסדות חינוך"' העירייה וחב

 .לא היו מוכנים לוותר על התשלום שסוכם בהסכם" טכנולוגיה
  ביקשו " מוסדות חינוך"'  ומנהלת חבלא זו בלבד אלא שמנהל אגף החינוך.    6

  אך לחץ ,        שלא לפתוח את המחזור השני של הקורס לאור המצב שתואר לעיל
  .גם כן, גרמו לפתיחת המחזור השני,        ההורים והחברה

  " נס טכנולוגיה"' לצורך ההמחשה במחזור הראשון הסכומים שהועברו לחב .7
  :        היו כדלקמן

   ₪ 223,931               יההעברות מהעירי  )א

   ₪ 171,504        "מוסדות חינוך"' העברות מחב  )ב
          שכולל בתוכו סכום של (      
  ) 74,395₪מההורים       

   ₪ 395,435         "נס טכנולוגיה"כ הועבר ל"סה)               ג
  .י ההסכם"       וזה גם הסכום עפ

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  וזאת בשל   ₪ 98,854 הועבר סכום נוסף של -'        בשנה הראשונה של מחזור ב
  אגב זה נעשה גם בשנה .        העובדה שכל התלמידים אוחדו לקבוצה אחת

   תלמידים במחזור 14 -לפיכך על כמות של כ.        השנייה של המחזור הראשון
  ' העירייה וחב,  תלמידים בשנה הראשונה של המחזור השני12 -       הראשון וכ

  דבר שהוא לא סביר .  419,895₪ -סבסדו סכום של כ" מוסדות חינוך"       
  .        בלשון המעטה

  
  המלצות

  

תיווצר , אם העירייה תחליט שלא להמשיך את הפרויקט בגלל העלויות .8
הפרה של התחייבות העירייה כלפי ההורים לבצע את הקורס במשך 

 8 -פי כההפרה היא כל. כרגע הושלמה שנה ראשונה בלבד. שנתיים
  .שהם המועמדים הפוטנציאליים להמשך, תלמידים

אם העירייה תחליט להשלים את הפרויקט המשמעות הכספית לעירייה היא  .9
  :לפי החישוב הבא ₪ 80,000 -סבסוד נוסף של כ

   ₪ 98,854    עלות שנתית  
   ₪ 18,500  גבייה מההורים  

  .יקטן סכום הסבסוד, אם הגבייה מההורים תוגדל     
  . לפרויקט זה ₪ 50,000שוריינו , 2015כי בתקציב של יצוין   

היא " מוסדות חינוך"' לית חב"משיחה שקיימתי עם אורית מזור מנכ .10
 - בסכום של כ" מוסדות חינוך"' שאת סכום הסבסוד של חב, מבקשת לציין

 .היא מבקשת לקבל כהחזר מהעירייה, )6%לא כולל עמלה של ( ₪ 97,110
 

  סיכום
  

 :יה תחליט להמשיך את הפרויקט זה יעלה לה כלסיכום אם העירי .11
     80,000₪          עלות שנתית     
  )לא כולל עמלה(   ₪ 97,000    "מוסדות חינוך"החוב ל  
   ₪ 177,000                כ"סה  
  היא עלולה להסתכן , לעומת זאת אם העירייה תחליט להפסיק את הפרויקט  
  .כלפי ההורים, בהפרה של הבטחה כתובה  
  משום שהם קיבלו , לא יכולות להיות טענות כלשהן" טכנולוגיהנס "' לחב  

  י "עפ, עד לסוף השנה הראשונה של המחזור השני,        את כל הסכומים
  .        המתחייב מההסכם

                                

             
 
 


