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הסעות למעונות יום שיקומיים

היו"ר שלי יחימוביץ:

חברים אנחנו מתחילים בישיבה. שלום לכולם ואני ממש מתנצלת על האיחור, הייתה לנו ועדת כספים סוערת עד לרגע זה. אנחנו התכנסנו כאן כדי לנסות לקדם באיזה שהוא אופן את הסוגיה של הסעות למעונות יום שיקומיים. סוגיה שעדיין לא נפתרה ושכן צריך כאן איזה שהוא, כנראה, או עיגון של כמה גורמים ביחד או בכל זאת איזה שהוא סעיף תקציבי שנצטרך ללחוץ לממש אותו כדי לפתור את הבעיה הזאת. זה דיון שהוא מאוד נקודתי והוא טכני, הוא לא תיאורטי ועל כן אני מבקשת שנעשה אותו מאוד יעיל ותמציתי כדי שנוכל להגיע לידי איזה שהן תוצאות. תוצאות בוועדה הזאת לא, אבל לפחות שנפעיל את הלחץ הדרוש על הגורמים שאמורים לתת פתרון. ואני באמת מציעה שנתחיל פה, מי יכול לתת לנו סקירה?

שלמה אלישר:

אני אתן פה סקירה, תראי, חוק מעונות יום שיקומיים למעשה קובע שפעוט שזכאי למעון יום שיקומי מקבל גם הסעות. העלות של ההסעות מגולמים בדמי החזקה, אנחנו באופן עקרוני מתחילת הפעלת ויישום החוק אנחנו העברנו את התקציבים למעונות הגופים המפעילים והחוק קובע שבעצם מי שאחראי להסעות זה בעצם הגוף המפעיל.

אנחנו במהלך השנים הראשונות להפעלת החוק ראינו שישנן בעיות קשות מאוד שנובעות כתוצאה מכך שיש צורך בהסעה של פעוטות לפעמים למרחקים ארוכים, דבר שכרוך בעלויות גבוהות. כך שיש סכום מסוים שמגולם בתוך דמי החזקה, דמי החזקה דרך אגב זה 6500 שקל לחודש והסכום שמגולם בדמי החזקה עומד היום על 1604 שקלים לחודש, זה המרכיב של עלות ההסעה בדמי ההחזקה הכוללים של פעוט במעון יום שיקומי. זה לפעוטות זכאי חוק, פעוט זכאי חוק זה פעוט מגיל שנה עד גיל שלוש שמקבל גמלת נכות או שמאובחן על ידי ועדת אבחון של האגף לטיפול באדם מפגר---

היו"ר שלי יחימוביץ:

והעלות של ההסעה?

שלמה אלישר:

עלות ההסעה, הם מגולמים, זה 1604 שקלים.

היו"ר שלי יחימוביץ:

והם בתוך ה- 6500?

שלמה אלישר:

הם נמצאים בתוך ה- 6500. בנוסף לזה אם את רוצה לדעת, קופות החולים נותנות עוד כאלף שקל עבור טיפולים פרה רפואיים. ההסעה הזאת היא גם עם ליווי. במהלך השנים האחרונות להפעלת החוק אנחנו ראינו שישנם לא מעט בעיות, בעיה אחת היא נובעת כתוצאה מכך שלא הייתה לאגף השיקום, בכלל למשרד הרווחה שמפעיל ביחד עם משרד הבריאות, פריסה ארצית מספיק צפופה של מעונות יום שיקומיים. כתוצאה מכך חלק מהגופים המפעילים היו צריכים להסיע ילדים, פעוטות זכאי חוק למרחקים ארוכים כדי לממש את הזכאות שלהם וזה היה עלות מאוד גבוהה. חלק מהרשויות המקומיות שקיבלו את האחריות, אגב, בחוק הסעה בטיחותי שזה חוק אחר מאפשר לגופים המפעילים להעביר את האחריות להסעה לרשויות המקומיות עד ה- 31 ביולי לאותה שנה. ואכן גופים מפעילים שראו שיש להם עלויות מאוד גבוהות, הם הזדרזו כמובן והעבירו את האחריות להפעלה לרשויות המקומיות. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

איך אפשר להעביר אחריות באופן חד צדדי?


שלמה אלישר:

זה קבוע בחוק הסעה בטיחותית.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אוקיי, זאת אומרת על פי החוק הספציפי הזה זרקו את האחריות בעצם על הרשויות.

שלמה אלישר:

נכון. המשרד שלנו כדי בעצם לשפר את המצב הקיים נקט בשלושה מהלכים. מהלך אחד זה היה מהלך של תיקון חקיקה שנועד בעצם לאפשר להעביר את ההסעות בצורה מסודרת לרשויות המקומיות. תיקון חקיקה גם בחוק מעונות יום שיקומיים וגם בחוק הסעה בטיחותית שלא יאפשר יותר לגופים מפעילים להעביר את האחריות, זה היה מהלך אחד שאנחנו למעשה עבדנו עליו. הסתבר שזה מהלך שלוקח הרבה מאוד זמן כי יש גם צורך בבדיקה של משרד המשפטים וכן הלאה. 

מהלך שני שאנחנו נקטנו בו, אנחנו למעשה החלטנו להתאים שלוחות למעונות מיוחדים שמתמחים בטיפול או בילדים אוטיסטיים או בפעוטות חרשים או בפעוטות עיוורים, כאשר השלוחה שהיא בעצם מסונפת למעון גדול שזכה במכרז, היא יכולה בעצם לפתוח מעון לשישה ילדים. כאשר בחוק מעונות יום שיקומיים העלות היא, החוק מחייב מעשרה ילדים ומעלה. כלומר ברגע שמדברת על שלוחה של שישה ילדים כמובן שיש לנו חיסרון גדול למספר קטן של ילדים והעלויות כאן הן יותר גבוהות ולכן אם כן ביקשנו שזה יהיה כשלוחות. וזה בעצם נועד לאפשר פריסה גיאוגרפית הרבה יותר צפופה של מעונות יום שיקומיים כדי שאפשר יהיה לאפשר לילדים שאין שם מעון מתמחה או באוטיסטים או בעיוורים או בחרשים שיוכל לפתוח מסגרת קטנה יחסית אבל שילדים יוכלו לקבל שם את אותם תשומות מקצועיות ייחודיות שהם  זקוקים לו במסגרת של מעונות יום שיקומיים. זה היה מהלך שני שאנחנו נקטנו.

מהלך שלישי שנקטנו בו, אנחנו עשינו גם דרך אגב, אני רוצה להזכיר כאן, שלפני שנתיים אני עשיתי בדיקה ב- 42 מעונות יום שיקומיים כדי לבדוק מהי עלות ההוצאה בפועל והסתבר במהלך הבדיקה הזאת, מתשובות שקיבלתי ממעונות שיקומיים שלמעשה להוציא 40 או 50 ילדים שעלות ההסעה שלהם הייתה באמת מאוד גבוהה, הגיעה לפעמים ל- 5000-6000 שקל לחודש בגלל המרחקים הגיאוגרפיים של ההסעה מהבית למעון שיכול היה לטפל בילד---

היו"ר שלי יחימוביץ:

על כמה ילדים אנחנו מדברים בסך הכול?

שלמה אלישר:

היום 700, 750 בערך.

היו"ר שלי יחימוביץ:

בכל הארץ?

שלמה אלישר:

כן, והסתבר שלהוציא את החמישים ילדים האלה, ישנם הרבה מאוד מעונות שמקבלים, שעלות ההסעה שלהם בפועל היא נמוכה מהסכום שמגולם בדמי אחזקה. בזמנו זה היה 1500 שקל, היום זה 1304. ואז אמרנו, בוא נעשה שינוי במהלך הזה, ולמעשה נגרוף את המרכיב של עלות ההסעה מדמי אחזקה, נעביר לגופים המפעילים אך ורק את דמי האחזקה וניצור איזה שהיא קופה ואנחנו נשלם בפועל לגופים המפעילים. אמרנו שכל המהלך הזה צריך להיות מלווה ביחד עם כל שאר המהלכים, דהיינו, הוצאת מכרז כדי ליצור פריסה גיאוגרפית הרבה יותר צפופה שאכן אנחנו בימים האלה בעצם מסיימים הליך מחוזי. וכמובן תיקוני החקיקה הנדרשים שיאפשרו לנו בעצם להביא בצורה מסודרת את האחריות להסעות לרשויות המקומיות. וכמובן בבניה של איזה שהיא מערכת פרוצדוראלית בתוך המשרד שלנו שתאפשר לנו לעשות את זה תוך כדי השענות של הרשויות המקומיות על ההסעות וחברות ההסעה של מחלקת החינוך שמסיעים את ילדי החינוך המיוחד.

היו"ר שלי יחימוביץ:

ואיפה זה עומד?

שלמה אלישר:

עכשיו, אני מציע שלגבי הניהול משא ומתן עם משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי, אולי חנן פריצקי שהוא מנהל אגף תקצוב---

היו"ר שלי יחימוביץ:

אבל למה אנחנו מגיעים למועד כזה ועכשיו אתה אומר בואו ננהל את המשא ומתן?

שלמה אלישר:

המשא ומתן מתנהל הרבה מאוד זמן, יש כאן הרבה מאוד מהלכים שנעשו כאן, גם המרכז שלטון מקומי שהוא למעשה השושבין הראשי בנושא של תיקוני החקיקה, היו לו גם הסתייגויות ואנחנו לא הצלחנו גם לפתור חלק מהבעיות, למשל הנושא של האפשרות להשתמש בחברת ההסעות, בחברות שעוסקות בהסעה בחינוך המיוחד, יש עם זה בעיות. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

אני מציעה דבר אחר, אני רוצה לדעת מבחינתך קודם איפה זה תקוע?

שלמה אלישר:

כרגע זה תקוע, אני הוצאתי מכתב, המכתב הזה מונח לפניך, תראי, מבחינה עקרונית, זה תקוע פעם אחת בחוק ופעם בבניה של פרוצדורה שתאפשר לנו בעצם---

היו"ר שלי יחימוביץ:

רגע, שנייה, האם במצב, בוא נוריד רגע את העניין החקיקתי ונכון להיום עם המשאבים שיש לנו, עם החוק כפי שהוא, איפה זה תקוע?

שלמה אלישר:

כרגע אנחנו עדיין לא הכנו את ההכנות, המשרד עדיין לא הכין את ההכנות הפרוצדוראליות שמחייבות אותנו בעצם לעשות את כל הבדיקות המתאימות של העברה של הכספים, של וידוא---

היו"ר שלי יחימוביץ:

למה לא השלמתם את הבדיקות?

שלמה אלישר:

לא השלמנו את הבדיקות מכיוון שזה כרוך גם באפשרות של כל מיני מערכות מקומיות אצלנו בתוך המשרד, אני מניח שיש גם בעיות אחרות---


היו"ר שלי יחימוביץ:

אוקיי, חבר הכנסת רן כהן.


רן כהן:

אני מכיר את התלאות של העניין הזה כבר כמה שנים ואני רוצה להגיד באמת רק שניים שלושה דברים. העניין הזה ממש התעללות בילדים הכי פגועים של המדינה ואין שום סיבה בעולם, וגם במעונות יום שיקומיים, אין שום סיבה בעולם שהדבר הזה ימשך בצורה כל כך מתישה, מתארכת, כאשר כל הדברים היו צריכים להיות מוסדרים בצורה מהירה מאז, מאז ומעולם בעצם. לצערנו הרב בזמנו כאשר חוקק החוק על ידי הוועדה של תמר גוז'נסקי, הרשויות המקומיות לא הסכימו לקחת על עצמן את ההסעות של הילדים ואז שמו את זה על המעונות, כך התקציבים עוברים למעונות ולא לרשויות המקומיות שהם היום בעצם הגורם שיכול לגרום להסעה. לדעתי, אני ישר הולך למסקנה, לדעתי אנחנו צריכים לתבוע מהממשלה להקדים את התיקון של החוק, זה בעצם הדבר, שיעביר את האחריות על ההסעות של הילדים האלה אל הרשויות המקומיות, יש הסכמה בעניין הזה, אין אפילו איזה מחלוקת גורלית ואין סיבה שהממשלה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

זה יהיה כרוך בעלות תקציבית?

רן כהן:

לא, יש דבר אחר שעולה בתקציבים, אגב, לא בשמיים, עלויות התקציביות פה הם פרוטות, ממש פרוטות.

הדבר השני, לדעתי אנחנו צריכים לתבוע מיידית, לפני שנת הלימודים, משרת החינוך, סליחה, ממנכ"ל משרד הרווחה, ממנכ"ל משרד הפנים, לבוא בדברים כדי להסדיר את הדברים לאלתר כדי שתחילת שנת הלימודים תהיה מסודרת. אלה שני המנכ"לים שיכולים לאזן את הדברים---

היו"ר שלי יחימוביץ:

ואפשר להסדיר את זה בלי התיקון החקיקתי?

רן כהן:

כן, גם זה היה הפתרון שבעצם הם מצאו אותו, אפשר לעשות בלי תיקוני חקיקה, אם שני המנכ"לים יגיעו להסדר---

היו"ר שלי יחימוביץ:

סליחה.

רן כהן:

הדבר הראשון שהתחלתי בו זה תיקון החקיקה, אבל הילדים לא יכולים לחכות לחוק, אם שנת הלימודים תיפתח הם צריכים הסעה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

גם אין לך אפשרות עכשיו לבצע אפילו בנוהל מהיר ופטור מחובת הנחה, אין לך אפשרות לחוקק שום חוק כי אנחנו בפגרה, טכנית צריך לעבוד בלי חוק נכון לרגע זה. 

רן כהן:

אני רוצה לסיים בעוד שתי הערות. אחד, לדעתי אנחנו צריכים לתבוע ממנכ"ל משרד הרווחה לעדכן את התמחור של ההסעות כך שהן תהינה ריאליות---


היו"ר שלי יחימוביץ:

1300 זה לא ריאלי?

רן כהן:

כי קבעו 1300, יש מקומות שזה יותר מידי ויש מקומות שזה פחות מידי---

שלמה אלישר:

הצענו לבנות מנגנון שיעגן את הכספים האלה, זה בדיוק העניין.

רן כהן:

מה שצריך זה שיהיה מענה להסעה לכל ילד על פי העלות האמיתית שלו, ואם ברשות אחת זה 2000 אז ישימו 2000, ברשות השנייה זה אלף אז יסיעו באלף, אבל לא יכול להיות שיגידו 1600, במקום אחר ילד לא יכול להגיע ב- 1600 כי אין איך להסיע אותו.

והדבר האחרון, אני אומר את זה באמת לא בשביל ההצהרה, אני אומר את זה לגמרי אמיתי, אני חושב שאנחנו צריכים כהחלטת הוועדה לנזוף בממשלה על כל העינויים האלה שעושים לילדים בפרשה הזאת. מזלנו שראש הממשלה הוא גם שר הרווחה אז הוא צריך לקבל את הנזיפה הזאת באופן אישי. זה מה שאני מציע.

היו"ר שלי יחימוביץ:

כמה זמן אנחנו כבר בתוך הבעיה הזאת של ההסעות?

רן כהן:

שנתיים לפחות.

עידית גודס-גרינבאום:

אנחנו, מאז שהתחיל יישום החוק, אבל בעצם יישום החוק התחיל בספטמבר 2002, עכשיו אנחנו ספטמבר 2006 אז בעצם ארבע שנים. אבל אני מחזיקה פה מכתב---

היו"ר שלי יחימוביץ:

עידית חכי, מייד את תדברי---

רן כהן:

וכל פעם רק הם אמרו, עכשיו, עכשיו, הנה כתבתי, הנה נתתי, הנה נפגשתי וכל הזמן זה בסוף מגיע לזה שישנם תלמידים ואין פתרון.

היו"ר שלי יחימוביץ:

חנן פריצקי.

חנן פריצקי:

אלף אני רוצה להגיד שלטעמי לפחות כיום יש הסכמה לחלוטין לגבי המהות, דהיינו שההסעות צריכות להיות במקום אחד ואחרי כנראה תקופת הבשלות של החוק הגענו למסקנה שכנראה גם זה מהלך שאני הובלתי לאורך התקופה, שכנראה המקום הנכון ביותר לשים אותם זה ברשויות המקומיות, הרשויות המקומיות מסיעות את החינוך המיוחד ולכן להם יש לטעמי את היתרון לעשות את זה. 

אבל ברשותך אני רוצה ללכת כמה משפטים אחורה ולהגיד מה קרה פה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

אבל רגע, לפני שאתה אומר לי מה קרה, אני רוצה הסבר לדברים שאמר דוקטור אלישר, הוא אמר, המשרד לא השלים את התקנות הפרוצדוראליות, אני רוצה לדעת למה?

חנן פריצקי:

אני אגיע לזה תוך שתי דקות. הסיפור של החקיקה שנעשה לטעמי, אל"ף אני חייב להגיד, משרד הרווחה, כל שירותים שהוא נותן בתעריף עצמו, במודל סל השירותים אין מרכיב הסעות, בניגוד למשרד החינוך שיש לו מרכיב הסעות והוא מתחשבן עם רשויות, משרד הרווחה את כל נושא ההסעות בתעריף זה דבר שהוא לא קיים, זה פעם ראשונה שזה נכנס לעניין כי המטרה  הייתה באמת למנוע מצב שבו לכל פעוט, למנוע מצב שבו לפעוט תהיה בעיה עם ההסעה בגלל בעיה תקציבית כזו או אחרת של הרשות המקומית, לכן הוחלט שבסל השירותים עצמו כבר מכניסים את מרכיב ההסעה. 

לטעמי הלקונה המרכזית שהייתה בחקיקה הייתה בעצם הפיצול הזה שגרם לכך שמצד אחד הטילו את האחריות על ההסעות על המעונות ומצד שני נתנו אופציה להם להעביר את האחריות לשלטון המקומי. כפי שאת אמרת גם בהערה באמצע, לטעמי ברגע שנתנו את האופציה לשתי גורמים שונים לבצע את ההסעות, או להיות אחראים על ההסעות, הפיצול הזה, הפיצול הזה בין האחריות לטעמי הוא הלקונה הראשונה. 

עכשיו, אני גם מבין למה זה נעשה, לכולם היה כוונות טובות ואני לא מבקר אף אחד, המעונות אמרו שבתחילת הדרך, מכיוון שהיו מעונות קטנים ופריסה יחסית קטנה, אז הם לא יכלו לבצע את זה והם הצליחו להשיג תיקון שאומר שבמידה והם לא יצליחו לבצע את ההסעה הם יעבירו את זה לשלטון המקומי. אבל מה קרה? קרה מצב שבו את ההסעות בחלק מהמקרים, ממש בחלק מהמקרים, המעונות העבירו באופן סלקטיבי, העבירו ילדים מסוימים לרשות המקומית, דווקא את ההסעות הגבוהות, השלטון המקומי בא בצדק וטען שמעבירים לו רק את ההסעות עם העלויות הגבוהות. הוא אומר, מצד אחד אני לא מקבל משאבים מצד שני אני מקבל את האחריות, וכאן התחילה הבעיה. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

כלומר אם הם עושים את הסלקציה הזאת, אז בסופו של דבר הם אפילו מרווחים?

חנן פריצקי:

אני לא יודע אם הם מרוויחים אבל נוצר מצב שהוא לא מאוזן.

היו"ר שלי יחימוביץ:

בוא נקרא לילד בשמו, מזה לא יודע? אם העלות היא 1600 בממוצע ומעון בוחר באופן סלקטיבי לממן רק את הילדים הקרובים, אז הוא מרוויח.

חנן פריצקי:

כן, כן, נכון. זוהייתה הטענה. ואנחנו טענו שבשנים הראשונות, בשנה שנתיים הראשונות עוד כולם הסתובבו סביב הסיבוב הזה, שלטון המקומי אפילו לא רצה לקחת אחריות, אני גם יכול להבין. חשבו שהעניין ייפתר, איך חשבו שהעניין ייפתר? כל הזמן אמרו, אנחנו עכשיו הולכים לפרוס, זה פשוט חבלי ילדות של החוק, כאשר תהיה פריסה, הלא החוק הזה התחיל כמעט יש מאין, אמרו שברגע שתהיה פריסה של מעונות לאורך כל הארץ הבעיה תיפתר, כי המרחקים יתקצרו, המסגרות, הרי המענה המרכזי של החוק הזה נועד לאפשר לכל ילד לקבל מעון קרוב ככל שניתן לביתו, הרעיון הוא לא להתחיל להסיע אנשים קילומטרים שזה באמת מהוה עלות מאוד מרכזית. וחשבו שהבעיה הזאת תיפתר מאליה כאשר תהיה פריסה ארצית מספיק טוב ומספיק גדולה של החוק וזה היה בתקופה הראשונה ולכן זה חלק מהסיבה שהדברים האלה התמוססו.

ראינו שזה ממשיך וזה לא קורה, ואז הוחלט, ניסינו להעביר את זה, התחלנו לדבר, דווקא אני אומר שזה היה ביוזמת משרד הרווחה שמקבל לכאורה את כל האש היום. ניסינו ואמרנו שאנחנו חושבים שהיתרון היחסי שיש לרשויות המקומיות בנושא הזה הוא יתרון יחסי מאוד גדול, הם עושים את כל ההסעות של משרד החינוך, אמנם לא לשכות הרווחה עושים את זה, אמנם לא בתוך הרווחה, אבל אין סיבה שאם רשות מסוימת כבר יש לה מערך הסעות, אין סיבה שהיא לא תשלב את הילדים האלה או שתפתח במכרזים הנוספים ולעשות את זה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אפשר אגב להוביל ילד למעון שיקומי באותה הסעה של ילדים רגילים?

חנן פריצקי:

זה תלוי באיזה נושא, אנחנו ישבנו על זה, אולי אנשי המקצוע יסבירו לך---

היו"ר שלי יחימוביץ:

לא, כי אתה אומר שאפשר לשלב.

חנן פריצקי:

בגדול יש מקומות שאפשר לשלב אם זה ילדים קטנים, יש מקומות---

שוש זאב-רשף:

אנחנו הסתייגנו ואמרנו שרצוי לעשות הסעות לפעוטות בלבד ואם זה הסעה משותפת עד גיל חמש.


היו"ר שלי יחימוביץ:

שוש, את מייד תדברי, אבל תאפשרי לו בבקשה לסיים.

חנן פריצקי:

בתקופה הראשונה זה  היה לא פשוט מהבחינה הזאת,  הרשות המקומית ובצדק גם אני אומר מבחינתה, לא רוצה לקחת את האחריות על זה, היו עם זה גם בעיות לאורך התקופה ובסופו של דבר העניין נפתר והשלטון המקומי הסכים לקחת על עצמו את האחריות על זה. זה היה "בזבוז לכאורה" של שנת הלימודים הקודמת.

במשך השנה הזאת לטעמי, גם לטעמי לקח יותר מידי זמן, אבל התברר, כיוון שמשרד הרווחה לא מבצע הסעות, אין לו מערך הסעות, אין לו מערך דיווחים להסעות, צריך לעשות את זה במסגרת מערך הדיווחים שקיים. ניסינו לעבוד על זה במקביל והחקיקה במקביל, החקיקה נתקלה בהרבה בעיות כי ידוע לך עד הבחירות כמעט ולא היה סיפור חקיקה, אחרי זה הפגרה היה חלון הזדמנויות מאוד---


היו"ר שלי יחימוביץ:

איפה הדברים עומדים כרגע ומה צריך לעשות כי את ההיסטוריה למדתי לפני הישיבה הזו.

חנן פריצקי:

אני מבטיח שאני עוד דקה מסיים. 

עכשיו, אני אומר שבחלון הזמן של הפגרה שלא הייתה פגרה, לא הצלחנו לבצע את השינוי חקיקה, מה שקרה שלקראת סוף הזמן שבו היו יכולים לעשות את זה חשבנו שבמערך הדיווח הקיים נצליח לבצע את זה ונצליח להעביר את זה לשלטון המקומי. ישבנו עם השלטון המקומי, השלטון המקומי זה היה שבוע חלון זמן של שבוע, הסברנו לו איזה מערך דיווחים אנחנו רוצים, הם אמרו שהם חייבים לשנות את מערך הדיווח ולא ניתן במערך הדיווח הקיים הזה לעשות את זה, הם רצו מהלך דיווח אחר שהם טוענים שאנחנו יכולים לעשות את זה, אני אומר לך שזה היה פרובלמאטי לחלוטין והזמן הזה התמוסס. מה שקרה כתוצאה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

מתי זה היה הזמן הזה?

חנן פריצקי:

זה היה 20 ליולי משהו כזה, 15 ליולי---

היו"ר שלי יחימוביץ:

למה זה הגיע ל- 20 ליולי בכלל?

חנן פריצקי:

זה הגיע ל- 20 ליולי בגלל מערך, אני אומר שמשרד הרווחה לא יודע לעבוד עם מערך דיווחים כזה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

כמה זמן לקח לכם להבין שאתם לא יודעים לעשות את זה?

חנן פריצקי:

אז אני אומר, לקח לנו במהלך השנה, אנחנו כן, בסופו של דבר הגענו למצב שבו אנחנו חשבנו שבמערך הדיווחים הקיים נצליח להתמודד עם זה ולסגור את זה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אבל חנן, השאלה שלי היא נורא ברורה, מתי חשבתם, מסתבר שטעיתם, מתי הבנתם שאתם לא יכולים לעשות את זה, כמה זמן נדרש לכם להבין שאתם לא יכולים לעשות את זה?

חנן פריצקי:

אז אני אומר ב- 20 ביולי אנחנו היינו בטוחים שסגרנו את העניינים, ישבנו עם השלטון המקומי---

היו"ר שלי יחימוביץ:

אצלכם?

חנן פריצקי:

אצלנו, יחד עם השלטון המקומי, ישבנו עם השלטון המקומי, השלטון המקומי אמר שבדברים האלה הוא לא יכול לעשות אלא אם כן תוך מספר ימים נשנה את כל שיטת הדיווח, זה לא הלך וזה לא הלך. מה שקרה אז, ואז מפה יש לקונה שאני בכלל לא מבין, מה שקרה אז שלא הצלחנו לעשות את זה, מבחינתנו הבעיה היא שאם אתה לא מתחיל לעשות את זה בשנת הלימודים, הגיע אלינו, למרות שהשלטון המקומי נפגש איתנו, הוא אמר אחרי זה, אנחנו ישבנו עם מנכ"ל השלטון המקומי, יחד עם מנכ"ל משרד הרווחה, מנכ"ל השלטון המקומי, נציגתו בטח תגיד, אמר, שהם רוצים להמשיך עם העניין. בפועל, הגיעו לנו גם מרשויות נוספות, אמרו לנו שהם לא יכולים להיערך היום, בנסיבות הקיימות, מכיוון שעבר התאריך הרלוונטי והם מוציאים מכרזים, הם לא יכולים להיערך לבצע את ההסעות. ולכן אם אנחנו נעשה את זה, את השינויים, נודיע להם רק שהם יהיו לקראת תחילת השנה, מבחינתם חלון ההזדמנות הזאת נגמר והם לא מסוגלים לבצע את ההסעות, היו מספר גדול של רשויות שאמרו שהם לא יכולים להיערך לזה. 

השלטון המקומי גם דרש שיטת דיווח מסוימת שהייתה גומרת לכך שמספר רשויות בצפון, הרעיון היה להעביר את הכסף לרשויות עצמן והבעיה, בעיה נוספת שהייתה, שאם אנחנו היינו מעבירים לפי הגישה של השלטון המקומי בצפון, בעיקר רשויות ערביות שנמצאות הרבה מאוד, נמצאות בכינוס נכסים, ואם היינו מעבירים להם כסף, הם לא היו מצליחים להעביר את הכסף---

היו"ר שלי יחימוביץ:

למה דווקא הצפון?

חנן פריצקי:

כי במספר---

היו"ר שלי יחימוביץ:

לא אפרופו המלחמה?

חנן פריצקי:

לא, שום קשר, אין שום קשר, יש מספר רשויות מקומיות---

היו"ר שלי יחימוביץ:

כלומר הכסף היה נשתה?

חנן פריצקי:

היה נשתה ברשויות ובפועל לא היו הסעות---

היו"ר שלי יחימוביץ:

ואין אפשרות לצבוע את הכסף הזה, הוא לא יעודי, הוא לא לעניין הזה?

חנן פריצקי:

לא, אני אומר כל זה, כל הסיכום הזה ואמרתי את זה, גם בגלל שרשויות מסוימות כבר עשו את מכרזי ההסעות, אמרו לי בפרוש, גם עיריית ירושלים אמרה לי בפרוש שהיא לא תצליח להיערך לבצע את ההסעות במצב הזה. לצערי הרב, אני חייב להגיד שלצערי הרב אנחנו ממשיכים עוד שנה, ומה שאנחנו החלטנו ומכאן קמה קול צעקה, שהשנה הזאת אנחנו ממשיכים עם ההסדר הקיים, התחייבנו שאנחנו עושים את השינוי חקיקה, השינוי חקיקה כבר הופץ שהאחריות תעבור לשלטון המקומי---

היו"ר שלי יחימוביץ:

זה חקיקה של המשרד?

חנן פריצקי:

לא, זה חקיקה של הממשלה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

של הממשלה, והיא כבר קיימת?


חנן פריצקי:

התזכיר רץ, לא רואים בזה שום התנגדות, גם האוצר אמר שהוא לא יתנגד, כי אני לא חושב שיש פה בעיה כספית. אז אני אומר, במהלך השנה הזאת אנחנו נשנה את החקיקה, אנחנו נצליח לגרום למנגנוני דיווח אחרים, שונים וזה יגמר. הבעיה המרכזית היא עם שנת הלימודים הזאת, שאנחנו נצטרך להמשיך, אני אומר באמת לצערי הרב, כמו ההסדר שהיה בשנים האחרונות, זה לא בגלל שלמישהו הייתה כוונה אחרת, האילוצים היו טכניים לחלוטין שלא הצליחו להביא למצב הקיים.

היו"ר שלי יחימוביץ:

כלומר אתה בא ואומר לי, אין לי פתרון לשנה הזאת?

חנן פריצקי:

אני אומר אין פתרון טכני לשנה הזאת, אני אומר יש פתרון במהות לסגור את העניין הזה עם שנת הלימודים הבאה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אתה מרגיש שיש כאן אולי קצת רשלנות מצדכם, ואולי קצת סחבתם את זה יותר מידי זמן ויכולתם אולי להיות קצת יותר, להגיע למסקנות יותר מהר?

חנן פריצקי:

אני חושב שלטעמי זה לקח יותר זמן מאשר הייתי רוצה שזה ייקח, אמרתי שהמערכת הייתה מורכבת מאוד, אמרתי, משרד הרווחה לא התמודד עם הקטע של דיווחים על הסעות אף פעם, עד היום, למרות עשרות אלפי חוסים שיש לה. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

אני מתעניינת לדעת מה קורה בתהליך הפנימי שבו אתם חושבים, אנחנו מצליחים ואז פתאום אתם מבינים שאתם לא ערוכים לזה, כמה זמן נדרש לגוף להבין שהוא לא ערוך? אני מבינה שזה מאוד קשה ומאוד מורכב ואתם לא בנויים ואתם לא ערוכים, אבל למה צריך, כמה זמן עבר עד שהבנתם שאתם לא ערוכים? כמה זמן נדרש לגוף להבין שהוא לא יכול לעשות משהו?

חנן פריצקי:

אנחנו חשבנו ללכת על הכיוון---

היו"ר שלי יחימוביץ:

תסביר לי, כמה זמן חושבים, איך מתנהל תהליך החשיבה הזה, באים בבוקר, חושבים עד אחרי הצהריים, לא מצליח, באים למחרת חושבים עוד פעם בבוקר, מחכים לאחרי צהריים.

חנן פריצקי:

מנהלים ישיבות עם אנשים שאחראיים אצלנו על מערך הדיווחים, על הרשויות המקומיות, בודקים את נהלי ההסדר, איך ידווחו. אנחנו חשבנו שאנחנו בהסדרים הקיימים מצליחים ---

היו"ר שלי יחימוביץ:

את זה הבנתי, הבנתי שחשבתם, הבנתי שהתברר לכם שטעיתם, אני רק תוהה כמה זמן יכול לקחת תהליך כזה שבו גוף מבין שהוא לא יכול?


חנן פריצקי:

הארבע שנים, חזרתי ואמרתי בסקירת הזמן שלי, זה לא שזה לקח ארבע שנים לחשוב---

קריאה:

שנתיים.

חנן פריצקי:

גם לא שנתיים, עד השנה האחרונה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

זו כנראה הייתה מחשבה עמוקה במיוחד.

חנן פריצקי:

עד השנה האחרונה הייתה התנגדות של השלטון המקומי, הייתה התנגדות, שנת לימודים קודמת הייתה התנגדות של השלטון המקומי לקחת על עצמו. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

עידית, אני רוצה רגע לחכות איתך ואני רוצה לשמוע את השלטון המקומי.

יהודית גלנץ:

קודם כל, כל התיאור של חנן פריצקי הוא נכון ומדויק, זה אולי נקודה אחת. השלטון המקומי התנגד לכך שהמימון, שלא יצוין שהמימון הוא על פי עלות בפועל כי מה שקרה בפועל שרשויות מקומיות שקיבלו את העברת ההפעלה מהארגונים המפעילים, יצא שנאלצו לשלם, אני אישית נתקלתי בתשלום של כמעט עשרת אלפים שקל שלא היה לזה שום כיסוי תקציבי---

היו"ר שלי יחימוביץ:

לחודש?

יהודית גלנץ:

לחודש, כן. במקרה של הסעה מערד לבאר שבע ובין ערד לבאר שבע אין שום מעון למרות השאיפה ויש גם נושא מאוד מאוד קריטי, זה נושא של ליווי, בקיצור זה היה אמור לעלות לנו עשרת אלפים שקל. עכשיו, איפה זה נופל? בדיוק במקומות הפריפריאליים שגם הרשויות הם דלות אמצעים וגם הן מרוחקות מכל מקום, העלויות הן גבוהות. ולכן ההתנגדות הייתה לא לעיקרון, למרות שאני לא הייתי אז בשלטון המקומי, אני נמצאת בשלטון המקומי רק שבעה חודשים ואני יכולה לייצג רק את התקופה הזאת, ובתקופה הזאת המאבק היה שיוזכר שמדובר על עלות בפועל. 

ואמנם הגענו להסכמה, בעצם לא צריכה להיות בעיה עכשיו מלבד הבעיה שציין חנן פריצקי, זאת אומרת אנחנו הסכמנו על העיקרון, הסכמנו על המהות, היה ברור שאת החקיקה לא ניתן לסיים לקראת שנת הלימודים הנוכחית ואז סוכם בנינו בוועדות משותפות שאנחנו מקיימים שנתחיל ליישם את רוח החקיקה העתידית אבל משרד הרווחה יפיץ נהלים בעניין, זאת אומרת רק על פי נוהל ולא על פי חוק. והיה מוסכם העניין ואני חושבת שפחות או יותר בחוד שמאי התחיל העניין שבעצם לא נמצאה הפרוצדורה המתאימה, זהו. ומה שמפריע לנו כרגע זה שכל העניין נדחה לשנה נוספת וחבר הכנסת רן כהן ממש דייק בעניין ואני יכולה באמת להגיד גם מעדויות אישיות, אני מתארת לעצמי שאנשי הארגונים גם, שבסופו של דבר מי שנפגע מעבר לרשויות המקומיות דלות האמצעים, מי שנפגע זה הילדים ואולי הייתי מדגישה את ההורים, כי הם מטורטרים בצורה אכזרית מרשות לרשות ונוסף למצוקות שלהם שהם באמת מעל ומבר נוספת להם בעצם מבחינתם, אני יודעת שאנשים שיושבים פה, באמת ואני מכבדת את מה שחנן פריצקי אמר, האנשים שיושבים פה הם עם כוונות טובות, אבל כלפי ההורים האלה יש אטימות של הממסד.

היו"ר שלי יחימוביץ:

יהודית, האם יש סיטואציה שבה ילד צריך להגיע למעון שיקומי ואין לו הסעה, אין סידור?

יהודית גלנץ:

אני יכולה להגיד שהייתה סיטואציה כזאת---

היו"ר שלי יחימוביץ:

את מכירה סיטואציה אחת.

יהודית גלנץ:

אני לא מכירה מעבר לזה, אבל הייתה סיטואציה עגומה מאוד.

היו"ר שלי יחימוביץ:

כלומר נכון להיום שנת הלימודים נפתחת ויש ילדים שזקוקים למעון שיקומי ואין הסעה שתיקח אותם?

יהודית גלנץ:

זה היום על פי חוק, ראש העיר אמר אני לא מוכן לעבור על חוק אחד כדי לקיים חוק אחר, וחוק התקציבים---

היו"ר שלי יחימוביץ:

על איזה חוק הוא היה עובר אם הוא היה מפר את החוק הזה?

יהודית גלנץ:

חוק התקציבים, הוא לא יכול להיכנס לגירעון---

היו"ר שלי יחימוביץ:

טוב, זה שטויות באמת.

יהודית גלנץ:

זה נכון---

היו"ר שלי יחימוביץ:

יש גבול למה שהאוזן יכולה לשמוע. 

מיכאל סגל:

הרשויות לא יכלה להסיע אותם, לא הייתה מוכנה להסיע, עשרות ילדים לא הגיעו למעונות השנה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אני רוצה לקרוא לכם מכתב של אשר דבוש מלוד. "בננו ראובן דבוש בן שנה וחצי חולה CT שיתוק מוחין במצב קשה מאוד המחובר למכשיר הנשמה וזכאי על פי חוק למעון יום שיקומי. הילד היה אמור ללמוד מתחילת השנה במחלקת שיקום באסף הרופא אצל דוקטור ליבנה. זה חצי שנה אין לו הסעה והוא לא מטופל ונשאר בבית, מנכ"ל עיריית לוד מר אריאל בן חמו הבטיח לנו הסעה. כשיצא מכרז ובהוראת הגזבר מר ציון הכול בוטל, האב פוטר מעבודתו עקב הצורך ללוות את הילד. לבסוף האב נשאר ללא הסעה לילד וללא פרנסה, המשפחה בת שבע נפשות, נותרה ללא מטה לחם והמצב קשה מנשוא. עיריית לוד עוברת בגסות על החוק שהיא חייבת לפי חוק מעונות שיקומיים לתת לילד החמוד הסעה וליווי ללא כל בעיות, אנחנו מבקשים את עזרתכם לפני שאנחנו מתמוטטים, אנה, אנה, אנה, תודה - אשר דבוש"

רק הייתי רוצה את התגובה שלך לדבר הזה, עיריית לוד, ברגע שהיא לא מסיעה את הילד היא עוברת על החוק?

יהודית גלנץ:

האמת שאני לא מוסמכת כרגע לענות, אבל לדעתי, אני יכולה להביע את דעתי, כנראה שכן, אבל זה חמור מאוד בעצם, זאת אומרת הטילו את האחריות על הרשות המקומי לקיים את החוק בלי אמצעים שצריכים להינתן לעירייה. אבל אני לא משפטנית.

שלמה אלישר:

רק שתי הערות קצרות. אנחנו בסוף השנה השנייה להפעלת חוק מעונות יום שיקומיים, אני הוצאת מכתב שבו הודעתי על העברת האחריות ומייד קיבלנו התנגדות חד משמעית של עדי אלדר, הוא התנגד לזה, והוא כתב למנכ"ל הקודם שהוא מתנגד לעניין הזה וזה נדחה בשנה אחת. אז פשוט צריך לשים דברים על דיוקם.

נקודה שנייה שגם כן עיכבה את כל העניין הזה וזה נוגע לדוגמה שכאן את מקריאה. בשלב מסוים בגלל שההגדרות שהזכאים לחוק מעונות יום שיקומיים, לא היו מספיק ברורות, בשלב מסוים הוכנסו גם ילדים עם בעיות רפואיות מיוחדות ומורכבות. והדבר הזה דרש מאיתנו, חייב אותנו לבנות מערכת, בעיקר את משרד הבריאות שנציגם לא נמצאים כאן כרגע, חייב אותנו להכין מערכת מאוד מפורטת של קריטריונים מי נכנס ומי לא נכנס, זה בין היתר גם שייך לעניין הזה. 

קריאה:

איך זה קשור?

שלמה אלישר:

זה קשור מכיוון שזה חייב אותנו להיערך בצורה מתאימה לטפל בילדים שיש להם בלוני חמצן וכן הלאה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אני רוצה להפסיק את הדיאלוג הזה, עידית בבקשה. 

עידית גודס-גרינבאום:

אני באמת לא רוצה שנעסוק בהיסטוריה, אבל לפחות הייתי רוצה לדייק, להעמיד דברים על דיוקם לגבי ההיסטוריה. התנהל, המשא ומתן עם מרכז השלטון המקומי על העברת האחריות מתנהל מזה שנתיים, אני מסתכלת עכשיו על מכתב מנובמבר 2004 שבו לאחר התדיינות עם מרכז השלטון המקומי מודיע משרד הרווחה שכל ההסעות יועברו למרכז לשלטון מקומי החל מתאריך ראשון לינואר 2005 ואני מניחה שלהחלטה הזאת קדם משא ומתן, זאת אומרת ההחלטה הזאת לא נולדה יש מאין, קדם לה איזה שהוא משא ומתן. והכול הופעל, המכתב שאתה מציין של התנגדות מרכז שלטון מקומי שהייתה נקודת זמן שבה הייתה התנגדות של מרכז השלטון המקומי, היא הייתה מקיץ, מחופשת הקיץ של אותה שנה של 2005 שבו באמת הייתה איזה שהיא התנגדות של מרכז השלטון המקומי שלא סיקלה כל שנת המשא ומתן, היא רק הייתה ברגע האחרון והיא סיקלה את ההפעלה לשנה הקודמת מכיוון שמרכז השלטון המקומי לא הבין בזמנו שמדובר על חלוקה של 25%- 75%. הם חזרו בהם תוך שבוע מההתנגדות הזאת, זה הייתה נקודת זמן, הייתה התנגדות ותוך שבוע חזרו מההתנגדות, וזה אחרי שנה שלמה של משא ומתן ואחרי מכתב מנובמבר 2004 שזה התהליך כאילו הסתיים והכול עובר למרכז השלטון המקומי, אז זה רק מבחינת הדיוק ההיסטורי.

היו"ר שלי יחימוביץ:

עכשיו, מה האפשרויות העומדות בפנינו? למי אנחנו פונים, את מי אנחנו מכריחים לשבת ולפתור את הבעיה? אגב, למישהו יש פה את התזכיר חוק? אני יכולה לקבל אותו, נצלם ונחזיר לכם?

עידית גודס-גרינבאום:

מבחינתי קודם כל, מה שאנחנו חושבים שמבחינה כספית חייב להימצא מקור תקציבי לשנה הזו, לשפות כל גורם שיסיע, כי השנה מי שנערך להסיע נערך בעצם, אנחנו נמצאים היום בשבועיים בערך לתחילת שנת הלימודים, מי שנערך להסיע נערך. ולגבי פעוטות שלא נערכו להסעתם, צריך, המשרד צריך להבטיח שמי שייקח על עצמו להסיע ישופה במלוא השיפוי ואז אני בטוחה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

ישופה על ידי מי?

עידית גודס-גרינבאום:

ישופה על ידי משרד הרווחה שעליו מוטלת האחריות למימון ההסעות, שמי שייקח על עצמו להסיע, זאת אומרת שאם בגלל ההודעה המאוחרת יש מעונות שהתארגנו להסיע שהם ישופו על פי העלות המדויקת שלהם, והם זה פחות אז שישופו בפחות ואם זה יותר אז שישפו ביותר---

היו"ר שלי יחימוביץ:

כן, אבל עידית בואי נהיה ריאלים, הרי זה לא יהיה פחות, הרי מין הסתם הבעיות קיימות במקום שזה יותר ואז את מטילה עליהם איזה שהוא עול תקציבי מתקציב שאין להם בעצם, אם התקצוב הוא 1600 לילד ואת מבקשת מהם עכשיו לשפות את כל מי שלא הסתדר, הוא לא הסתדר כי זה עולה לו עשרת אלפים.

עידית גודס-גרינבאום:

שישפו את כולם על פעילות בפועל ואם הם טוענים שיש כאלה שהעלות היא נמוכה שגם להם יתנו פחות, על פי עלות בפועל.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אז את דורשת תיקון מאוד גורף.

עידית גודס-גרינבאום:

זה המהלך ששנתיים עומלים עליו. אבל אני חושבת שלפחות בפועל, אם תזכיר החוק רק יצא בשלושים ליולי ואם כל המהלכים הפרוצדוראליים המסודרים והמיקום של מערכת המחשוב וכל מה שהיה צריך לעשות לא הספיק לעשות, אבל איך שהוא בפועל עכשיו בראשון לספטמבר צריך ליצור מצב שבו בניגוד לשנה קודמת לא יהיו עשרות פעוטות שלא תהיה להם הסעה וזה המצב. אני אישית כתובת, בעל כורחי הפכתי לאיזה שהיא כתובת לפניות של עשרות משפחות.

היו"ר שלי יחימוביץ:

ומה את עונה להם על מה שהם אומרים, על הסיבה שבגללה הכול התעכב, שהם לא ערוכים עדיין מבחינה טכנית. איך את אומרת להם, למרות שלא נערכתם ולמרות שעוד אין הסכמה, תתחילו לעשות את זה ברוח התזכיר?


עידית גודס-גרינבאום:

שייתנו התחייבות לכל הגורמים שתוך שלושה חודשים, אני מניחה שבשביל המאמץ הזה, פה זה גם גורמים שהסיעו, ואם זה רשויות ואם זה מעונות, ייקחו את אורך הנשימה של שלושה חודשים ובשלושה חודשים שהמשרד יספיק להתארגן ולשפות את כולם.

היו"ר שלי יחימוביץ:

כלומר לא שיפוי מיידי אלא הבטחה לשיפוי בעוד שלושה חודשים כשהחוק יעבור.

עידית גודס-גרינבאום:

כשהחוק יעבור וכשמערכת המיכון וכל הפרוצדורה שהייתה צריכה להיות מסוכמת תסוכם.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אני יכולה לדעת מה המצב נכון לרגע זה של אותה מערכת מיכון חללית דמיונית שאף אחד לא מצליח להתגבר עליה, מה קורה איתה?

חנן פריצקי:

אני חזרתי ואמרתי לגבי שנה הבאה אנחנו נצליח לתת מענים---

היו"ר שלי יחימוביץ:

שנה ייקח לכם?

חנן פריצקי:

ייקח לנו פחות, הבעיה המרכזית היא שזה להיות או לחדול, אני אסביר למה, מכיוון שגם הרשויות וגם המעונות אומרים את אותו דבר, זה מה שרציתי מקודם להפריע לעידית, אנחנו התחלנו לבדוק מיפוי על פי בקשת השלטון המקומי גם מהמעונות ומסתבר שמספר גדול מהמעונות כבר באמת עשו חוזה התקשרות עם ספקים לגבי שנה מסוימת ובהנחה שאנחנו נודיע, למשל, בואי נניח שאני יכול היום להחליט שמ- 1.1.2007 אני משלם את ההסדר הקיים, הבעיה היא, יש שתי בעיות, אל"ף הבעיה האחת שמעונות מסוימים כבר עשו הסכמי התקשרות עם ספקים ולכאורה הם צריכים להפר את ההסכם. ומרכז השלטון המקומי צריך להיערך למכרז באמצע שנת הלימודים לגבי חברות הסעה שיעשו את זה בהנחה שכל ההסעות יעברו אליהם החל מינואר. זה הבנתי שגם מספר מעונות אמרו שזה בלתי אפשרי וגם השלטון המקומי אמר שזה בלתי אפשרי.

הבעיה הייתה באותה נקודת זמן שכל עוד החוק לא עבר היו לנו גם מעונות שאמרו שכל עוד החוק לא יועבר, מכיוון שהם כבר עשו את ההסעות, הם יידרשו שאנחנו נעמוד בחוק ונעשה את זה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

תוך כמה זמן אתם מסיימים את מערכת המחשוב?

חנן פריצקי:

אני מעריך שתוך שלושה ארבעה חודשים אנחנו נוכל לסגור עניין, אני משוכנע שנצליח תוך  שלושה חודשים---

היו"ר שלי יחימוביץ:

אז למה אתה לא יכול להתחייב בעוד ארבעה חודשים לשפות אותם?

חנן פריצקי:

לא, אני לא יכול לשפות אותם, יש לי הסכמה של האוצר, למשל משהו שלא עלה, יש לי הסדר עם האוצר שכידוע לך ברוב הבעיות זה בעיות תקציביות ופה יש לי הסכמה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

כאן זה לא תקציבי.

חנן פריצקי:

אז זה מה שאני אומר, פה יש לי הסכמה עם האוצר שאם אני מעביר את האחריות למקום אחד, דהיינו שבמכלול, כי אני אומר שלפני שנה עשינו בדיקה ובמכלול אין לנו בעיה תקציבית, אז יש לי הסכמה עם האוצר שאני מעביר את זה לשלטון המקומי ואני מוכן לתת, ואני אתן השתתפות בפועל של כל מסגרת ומסגרת אבל מכיוון שיש כאלה שזה יהיה יותר גבוה ויש כאלה שזה יצא יותר נמוך, אז הבעיה התקציבית היא לא קיימת. אני לא יכול לבצע התחשבנות כרגע עם כל מסגרת ומסגרת כי זה התחשבנות פרטנית עם אלף איש והיא בלתי אפשרית. אם ב- 1.1.2007 היינו יכולים לגרום למצב שבו כל המעונות יוכלו להפסיק את המכרזים שהם התקשרו עם האחרים והשלטון המקומי יכול להיערך למכרז הסעות בשלטון המקומי מ- 1.1.2007, אני מאמין שאנחנו נוכל לעמוד בזה. אבל השאלה, הבעיה המרכזית שהם אומרים שבאמצע שנת הלימודים זה בעייתי מאוד.

היו"ר שלי יחימוביץ:

הבנתי אותך, עידית, מה את אומרת על הטענה הזאת?

עידית גודס-גרינבאום:

אני אומרת שבאמת זה בעיניי מחדל של המשרד להגיע לנקודת הזמן הזו שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, אז אני חושבת שהשנה יהיה צריך לעשות דברים שהם חריגים, לא על פי ההסדרים הרצויים והאידיאליים ביותר למשרד ולתקציב של המשרד וכולי. אני לא רואה מנוס מזה, זאת אומרת אם חלק מההסעות יבוצעו על ידי המעונות וחלק על ידי הרשויות כי ככה הייתה ההערכות בתוך הערפל ששרר, אז יצטרכו לשפות את מי שיסיע בסופו של דבר. אני לא יכולה להציל את המצב יותר מזה, בכל זאת יש מחיר להתאחרות. 

אסנת זהר:

אני מייצגת עמותה שמפעילה מעון שיקומי בלוד, ואני רוצה להגיד שהמציאות בלוד מלמדת שלמזלנו אנחנו אלה שיכולים להסיע את הילדים בלוד, שאם לא כן לדאבוני הרב אין על מי לסמוך. אני יודעת שאני כאן בעמדת מיעוט ודעתי לא מייצגת את דעת חברי אבל אני מרגישה חובה להביא את הקול הזה שאומר שיש מקומות שבהם אי אפשר לסמוך על הרשות המקומית ומזל שאפשר לסמוך עלינו כגוף שמפעיל את המעון. אז אני אומרת שלא באופן גורף בכל מקום מתאים להעביר את זה, את האפשרות הזאת או את החוב או את הזכות לרשות המקומית. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

זה בדיוק העניין שעלה כאן שהתקציבים לזה ישתו בתוך הגירעון אז מה עושים? אז בעצם כל הדבר הנפלא שהרשויות המקומיות ייקחו את זה על עצמם, זה בעצם מלכודת, יכול להיות שצריך בכלל להחזיר את זה---

חנן פריצקי:

זה בדיוק העניין שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לעשות מערך דיווחים כפול, זה הפתרון שאנחנו מנסים עכשיו לעבוד עליו, מערך דיווחים כפול שבו במקומות מסוימים נוכל לשלם את זה ישירות לספק, ובמקומות אחרים נוכל להתחשבן עם השלטון המקומי. זה אחד מהבעיות שעלו שאנחנו צריכים לעשות מערך דיווחים כזה כפול שלמשל במקומות שבהם כמו שהיא הציגה בלוד, נוכל לשלם את התשלומים---

היו"ר שלי יחימוביץ:

יש אופציה כזאת?

חנן פריצקי:

יש אופציה שאנחנו צריכים לעבוד עליה במקביל. האופציה קיימת, יש אפשרות בחלק מהמקרים לעשות ככה וחלק מהמקרים לעשות ככה, זה בדיוק המערך שאנחנו צריכים----

היו"ר שלי יחימוביץ:

אין אפשרות לעשות חלק ככה?

חנן פריצקי:

תהיה אפשרות, זה הרעיון שאנחנו---

היו"ר שלי יחימוביץ:

אתה מבטיח לי שתהיה אפשרות לחלק להעביר ישירות לספק?

חנן פריצקי:

להתחשבן ולהעביר ישירות לספק.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אתם ערוכים להתחשבן עם הספק?

חנן פריצקי:

יש לנו מערך כזה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אז ספרו לי על השיטה הזאת, אולי אפשר להעביר משכורות לרשויות המקומיות בשיטה הזאת, לא, זאת שיטה שאני שומעת עליה פעם ראשונה. 

חנן פריצקי:

אחת הבעיות, היא שיטה שאנחנו לא רוצים ללכת עליה באופן גורף, זה אחד מהבעיות שאנחנו הצגנו היום, הבעיה הייתה שאנחנו יכולים לשלם ישירות לספק, איפה יסתבכו העניינים? שהשלטון המקומי, אני חוזר לבעיה שהשלטון המקומי אמר שהמלווים ברוב המקרים זה ליווי נפרד, ואז אני צריך להעביר לשני ספקים, פעם אחת לספק הסעות ופעם אחת לספק אחר---

היו"ר שלי יחימוביץ:

לא מעניין אותי הסיפור הזה, אתם כן יכולים להפריד או אתם לא יכולים להפריד?

חנן פריצקי:

אני מאמין שאנחנו נוכל להפריד.

היו"ר שלי יחימוביץ:

מתי תוכלו?


חנן פריצקי:

אני מניח שאנחנו צריכים להתארגן, שלושה ארבעה חודשים נוכל להפעיל את זה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

 זה נותן לך תשובה?

אסנת זהר:

כן.

היו"ר שלי יחימוביץ:

כן? בבקשה.

מיכאל סגל:

הנושא הזה של תחילת השנה בראשון לינואר, בדיוק על זה עידית דיברה, שניסו לעשות את זה בראשון בינואר 2005 ואז בצדק יש מעונות שטענו, אבל אנחנו כבר ערכנו,כי היינו חייבים לעשות כך, ערכנו חוזה לכל השנה, אז אתם לא יכולים לצפות מאיתנו להפסיק חוזה בראשון לינואר, בלתי ניתן. זה היה בראשון לינואר 2005, עכשיו בדיוק אותם טענות עולות עכשיו שנתיים יותר מאוחר, אז איפה היה משרד הרווחה בין ינואר 2005 לעכשיו, אז הם לא הצליחו לעשות את זה בספטמבר 2005 שזה תאריך אפשרי, לא הצליחו, גם ספטמבר 2006 לא הצליחו, אז אני לא יודע איפה בונים על זה שספטמבר 2007 כן יצליחו, אבל כל שנה שלא מצליחים עד ספטמבר הטענות הן מוצדקות כי לפי החוק המסגרות חייבות להיערך לשנה, כי אם אנחנו לא מודיעים לרשות עד 31 ביולי אין שום מחויבות על הרשות להסיע את הילד, אין מחויבות.

היו"ר שלי יחימוביץ:

זה נכון?

מיכאל סגל:

זה בהחלט נכון.

שלמה אלישר:

חוק המועצה המקומית קובע שעד ה- 31 ביולי מעון יום שיקומי יכול להעביר עד ה- 31 ליולי. 

מיכאל סגל:

אנחנו כבר דיווחנו, אבל אגב, הרבה ילדים עוד לא נקלטו כי כל המנגנון של החוק הזה לא פועל טוב, אז יש הרבה בעיות הערכה של משרד הרווחה שלא התקיימו עדיין, אז אנחנו נקבל את הדיווחים על הילדים האלה בספטמבר ואוקטובר, ננסה להעביר את זה לרשות המקומית והרשות המקומית רשאית לומר, סליחה, אנחנו לא יכולים להסיע את הילד, ואז הילד נתקע בבית כל השנה. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

כמה ילדים כאלה יהיו להערכתך?

עידית גודס-גרינבאום:

כל אזור הצפון הרי לא פעלו, לשכות הרווחה באזור הצפון לא פעלו, ועדות הערכה באזור הצפון לא פעלו, לכן אני מעריכה שכל אזור הצפון, אנחנו כבר יכולים להגיד שרבים רבים, רובו ככולו לא הגיע עד ה- 31 ביולי. באזורים אחרים, אני שומעת ממקומות אחרים בין 30-50% בחלק גדול מהמעונות. 

מיכאל סגל:

משרד הרווחה בעיכוב רב עם ועדות הערכה. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

סליחה, 30-50% ארצי או בצפון?

עידית גודס-גרינבאום:

לא, בצפון אני אומרת שרובם ככולם לא העבירו, אבל בשאר הארץ אפילו הייתי אומרת בין 30-70% יש מעונות שאפילו 70% ילדים עדיין לא נכללו ברשימות, אז זה איפה שהוא נע בין 30-70%. 

מיכאל סגל:

משרד הרווחה לפי החוק זה הגוף שמפנה את הילדים למסגרות, אנחנו לא יכולים לקלוט ילדים בלי ועדת הערכה של משרד הרווחה. עכשיו, משרד הרווחה הוא מודה הזה, לא הצליח לערוך את ועדות ההערכה בזמן השנה. אז יש הרבה ילדים---

היו"ר שלי יחימוביץ:

זה בנוסף למיכון?

שלמה אלישר:

אין שום קשר.

מיכאל סגל:

הקשר הוא שאנחנו נקבל את ההפניה במקרה הטוב בספטמבר או אוקטובר, אנחנו ננסה להעביר את זה לרשות המקומית והרשות המקומית רשאית לומר, סליחה לא קיבלנו הודעה עד 31 ביולי, אנחנו לא מוכנים להסיע את הילד הזה והילד ישב בבית כל השנה. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

אני רוצה לשאול משהו ספציפי, הייתה לכם בעיה גם בהתארגנות של ועדות הערכה?

שלמה אלישר:

לנו אין שום בעיות, לא ידוע לי על בעיה של העדר עבודה של ועדה, מיכאל, תסלח לי כל יושבי ראש ועדות הערכה הם---

מיכאל סגל:

הם מודים בזה.

שלמה אלישר:

אז אני מודיע לך, שלמעט אזור הצפון ששם היה שיתוק מוחלט של הפעילות בגלל מה שקרה---

מיכאל סגל:

זה פשוט לא נכון, העובדות בשטח פשוט מכחישות את זה, זה לא נכון.

היו"ר שלי יחימוביץ:

מה נכון?

מיכאל סגל:

הנכון הוא שהרבה ילדים עדיין לא הגיעו לוועדות הערכה והמצב בהרבה מסגרות במרכז הארץ שבשנים קודמות היו כבר עם רישום מלא עכשיו, הם לא עם רישום מלא, כי הילדים לא הופנו אליהם, אז זה פשוט לא נכון מה שדוקטור אלישר אומר וזה המפקחות במשרד הרווחה מודות בזה. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

זה קורה כל שנה?

מיכאל סגל:

לא.

היו"ר שלי יחימוביץ:

זה רק השנה. 

מיכאל סגל:

זה קרה פעם ראשונה השנה.

היו"ר שלי יחימוביץ:

על כל פנים זה קשור כי זה משפיע, אבל זה לא קשור לנושא העקרוני של החוק, אתה העלית כאן עוד דבר שמשפיע על ההתארגנות, אבל זה לא קשור לנושא הספציפי שהתכנסנו לדון עליו, נכון? זאת עוד בעיה. 

מיכאל סגל:

נושא ספציפי זאת אומרת שלמשל בשנה שעברה כשפנינו לרשויות להסיע ילדים ולא הסיעו, נאמר לנו במשרד הרווחה אין לנו מה לעשות, זאת אומרת יש גוף שמחוקק חוק, אבל לא לוקח על עצמו אחריות לאכוף את החוק, זה דבר מאוד מוזר. 

שוש קמינסקי:

אני לא רוצה להאריך בדברים כי נאמרו כאן הרבה דברים על ההיסטוריה וכולי, אני באמת חושבת שמה שמשרד הרווחה אומר שהוא יצר תקדים בהכנסת מרכיב ההסעות לסל השירותים הוא תקדים מבורך וחשוב, הכשלים הם כמובן ביישום. אני חושבת שהדיון ואני רוצה להתריע במקום של איפה הדאגה שלי, אנחנו שנה שלישית מקיימים את הדיון הזה במועד הזה פחות או יותר ואני מאוד דואגת מתווכי הזמן שניתן למשרד לצורך התארגנות כי לפחות מהניסיון של השנתיים הקודמות המשרד לא עמד בתווכי הזמן הלא מוגדרים ולא ספציפיים שניתנו לו כדי להיות ערוך לשנה לאחר מכן. ההסכמות ישנם בין השלטון המקומי, בין פורום הארגונים, בין המשרד, זה שיש אפשרות לבנות מסלול של שני סוגי תשלום לספקים ולרשויות קיים, זה היה ידוע כבר לפני מספר חודשים דרך אגב שרוצים לעבוד על העניין הזה, זה לא משהו חדש של היום שעלה על השולחן, זה משהו שעלה על הפרק בדיונים קודמים. אני חושבת שחשוב ללכת לכיוון של ההמלצה של עידית, חשוב להחליט שמיישמים את זה במיידי, גם אם המשרד צריך שלושה חודשים בשביל לבנות את זה והתשלום או למעונות או לרשויות יגיע באיחור של שלושה חודשים.

היו"ר שלי יחימוביץ:

אבל מה את אומרת על ההתקשרויות עם ספקים?

שוש קמינסקי:

אני חושבת שצריך לבנות את שני המסלולים וזה מצוין שיהיו שני המסלולים, אחד לספקים מעונות שמחליטים לבצע את כל ההסעה בכוחות עצמם והשני לרשויות ושבשני המקרים יהיה שיפוי מלא של הכסף. 

חנן פריצקי:

התשלום לספקים מדובר על תשלומי על ספקי הסעה, לא מדובר על תשלומי יכול להיות שלא הבינו אותי, התשלום לספקים מדובר אך ורק לספקים של הרשות המקומית, דהיינו הרשות המקומית תגיד שהיא---

שוש קמינסקי:

אז זה אי אפשר יהיה לעמוד בזה בשנה הזאת---

חנן פריצקי:

לעשות, להעביר את זה גם לרשויות וגם למעונות, אין לנו אפשרות לעשות את זה. 

שוש זאב-רשף:

אני רציתי להתייחס לנושא של הוועדות כדי להבהיר, זה יקרה תמיד, החוק של הסעה בטיחותית, כמו שהוא קיים היום חייב לעבור שינוי אלא אם יעבור שינוי כל הנושא של ההסעה לשלטון המקומי. התאריך של ה- 31 ליולי הוא בעייתי כי מגיעים ילדים לוועדות, ילדים מגיעים כל השנה, ילדים מגיעים גם באמצע השנה, הוועדות עובדות כל השנה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

איזו חקיקה צריך?

שוש זאב-רשף:

ברגע שישונה חוק הסעה בטיחותית ולא יהיה את התאריך הזה---

חנן פריצקי:

זה תזכיר החוק, להעביר את כל האחריות לשלטון המקומי.

שוש זאב-רשף:

כן, ואז אין תעריף קובע.

היו"ר שלי יחימוביץ:

כלומר למה שאת אומרת יש תשובה בתזכיר החוק?

שוש זאב-רשף:

כן, יש. עכשיו, הוועדות פועלות כל השנה, כחלק מהטיעונים שעולים כאן, הוועדות עובדות מאוד קשה, זה נכון שלפעמים הדברים מגיעים מאוחר כי התהליך הוא זה שכל החומר צריך להגיע לוועדה דרך הרשויות המקומיות, המחלקות לשירותים חברתיים, זה קורה ואני יודעת כי אני עובדת עם תלונות, אני מתקשרת לשאול איפה החומרים, לפעמים החומרים מתעכבים ברשויות ולא מגיעים בזמן לוועדה. זה נכון גם שהוועדות מאוד עמוסות, בוועדה צריך להיות רופא, לא תמיד מגיעים הרופאים, כך שכל הנושא של הוועדות הוא נושא פרובלמאטי, הוועדות עובדות קשה. אבל בהחלט נעשה מאמץ עילאי, אני יודעת איך שהוועדות יושבות שעות, עד שבע בערב כדי לנסות לשבץ את כל הילדים ויש בעיה, אני מסכימה עם זה. 

שלמה אלישר:

בצפון דווקא הם עבדו בצורה יוצאת מין הכלל לפני המלחמה. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

ולוועדות האלה בעצם אין תקצוב מספיק, זה מה שאת אומרת?

שוש זאב-רשף:

תראי, בגדול מה שאני רוצה להגיד, אולי זו הזדמנות, החוק הזה שנקבע החוק, המשרד לטעמי, ואני כל הזמן אמרתי כי אני הייתי בזמנו בעבר בשיקום, לא קיבל תקציב כמו משרד הבריאות, משרד הבריאות קיבל שני תקנים להובלת החוק, המשרד שלנו לא קיבל ולו תקן אחד. 

שלמה אלישר:

זה לא נכון, קיבלנו תקן למפקחת ארצית חוק מעונות יום שיקומיים ואת יודעת את זה, זה לא נכון. 

היו"ר שלי יחימוביץ:

מישהו עוד רוצה לומר משהו, מישהו עוד רוצה להוסיף דבר מה? יש לי שאלה, מתי הפגישה הבאה בעניין של המיקום בין השלטון המקומי ובין משרד הרווחה?

חנן פריצקי:

אנחנו לצערי הרב בגלל המלחמה אז קצת דברים נתקעו, אבל אני או מר שאני לוקח על עצמי מהבחינה הזאת תוך שלושה עד ארבעה חודשים---

היו"ר שלי יחימוביץ:

לא, אני שאלתי שאלה נורא קונקרטית, הייתה לכם פגישה שהייתה צריכה להתקיים והיא בוטלה בגלל המלחמה?

שלמה אלישר:

לא, הייתה ב-20 ליולי פגישה עם המנכ"ל לשלטון מקומי ועם מנכ"ל משרד הרווחה ואנשי המשרד, יש את הפרוטוקולים של הפגישה.

חנן פריצקי:

אני אומר שמהבחינה הזאת אנחנו לקחנו על עצמנו, אנחנו כבר התחלנו להעלות רעיונות כפי שאמרתי לך, אני מאמין שהפעם על עצמי את זה, לסגור את זה---

היו"ר שלי יחימוביץ:

מה זאת אומרת התחלתם להעלות רעיונות? אני לא מבינה את זה, אחרי כל השיחה הזאת הגענו לשלב שהתחלנו להעלות רעיונות.

חנן פריצקי:

התחלנו להעלות רעיונות לפתרון המשבר שהיה, היה מיני משבר בדיווחים איתנו לשלטון המקומי, זה מה שאני מתכוון להגיד, כי שיטת הדיווח הייתה מבחינתנו דיי סדורה, זה לא---

היו"ר שלי יחימוביץ:

אין לכם מועד לישיבה קרובה?

שלמה אלישר:

לא.

היו"ר שלי יחימוביץ:

ולמה אתה מתחייב על שלושה ארבעה חודשים, כיוון שמדובר באמת על משהו כל כך דחוף, בדיני נפשות ממש, למה אי אפשר לזרז את זה?

חנן פריצקי:

מהבחינה הזאת אפשר לזרז את זה, אני מודיע שאפשר לזרז את זה, אבל מבחינתנו יכול להיות ברגע שתווך הזמן עבר לספטמבר 2007, אז תיאורטית לא צריך לשבת כל יום לעשות את זה, אבל אני לא מעריך שנמצא את עצמנו פה עוד פעם באוגוסט 2007 ונגיד את אותו דבר, אל"ף מכיוון שהחקיקה שיצאה לדרך מחייבת אותנו לעמוד בזה. אין התנגדות של האוצר לעניין, ברגע שאין התנגדות של האוצר השלטון המקומי ומשרד הרווחה מסכימים, אז זה כבר לא משהו שהוא בלתי הפיך.

היו"ר שלי יחימוביץ:

חברים, אני מודה לכולכם, אנחנו נפנה לכל הגומרים הרלוונטיים ואני קוראת לכם באופן ספציפי, לשלטון המקומי ולמשרד הרווחה להפסיק למזמז את זה, זה פשוט, ההתנהלות הזאת היא פשוט חרפה, מדובר במחדל ואנחנו מדברים כאן על עניין כל כך חשוב ומהותי שהוא אפילו לא תקציבי, הרי תמיד דברים נתקעים על תקציב, זה ממש באופן ברור בירוקרטיה. 

עידית גודס-גרינבאום:

אני רק הייתי רוצה לשאול  שאלה קונקרטית, הילד שבראשון לספטמבר אין לו הסעה, למי פונים, עם מי הוא מדבר? אל דוקטור אלישר, אליך? עם מי הוא מדבר?

שלמה אלישר:

הפניה היא אליי.

עידית גודס-גרינבאום:

אתם תטפלו בכל מקרה לגופו של עניין?

שלמה אלישר:

אנחנו נתייחס לכל מקרה לגופו של עניין.

היו"ר שלי יחימוביץ:

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:30

