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 ומעקב כללי ניהול כספי -גני ילדים 
 
 

 כללי  .1
 

והדוח על ממצאיה נכלל  2008ביקורת קודמת בנושא גני ילדים נערכה בשנת 
 לאותה שנה )להלן: הדוח הקודם(. 26בדוח מבקר העירייה מספר 

 
ע"י המחלקה לגני ילדים אשר במינהל החינוך ואילו הפעלת הגנים מתבצעת 

הגנים בחינוך המיוחד הנותנים מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים מופעלים 
 ע"י המחלקה לחינוך מיוחד.

 
האחריות לניהול גני הילדים מוטלת במשותף על משרד החינוך והתרבות )להלן: 

ת, קביעת תכניות משרד ממונה על העסקת הגננוההמשרד( והעירייה, כאשר 
הלימוד, הדרכה ופיקוח ומנגד העירייה אחראית על הקמת הגנים, תחזוקתם, 
העסקת עוזרות לגננות, סייעות טיפוליות והפעלת שירות מקצועי של המשרד 

 )לדוגמה שירות פסיכולוגי חינוכי(.
 
 

 מטרת הביקורת והיקפה  .2
 

מטרת הביקורת לבחון את הניהול הכספי של גני הילדים בגנים עצמם והפיקוח 
מידה בלהצביע על ליקויים  ,החינוך בעירייה מינהלעל הניהול הכספי ע"י 

חלק  וקיימים ולהמליץ על דרכים לפתרון מתוך כוונה למנוע הישנותם.
 מהביקורת התנהל במסגרת מעקב על הדוח הקודם וחלק כביקורת רגילה. 

 

 לשם ביצוע הביקורת ננקטו האמצעים כדלקמן:
 

 החינוך לצורך קבלת הסברים כלליים. מינהלימו פגישות עם ראשי יוק 1.1
 מינהלנקבעה תכנית ביקורת בשיתוף עם האחראית על גני הילדים ב 1.2

 החינוך.
. רשימת הגנים נקבעה יחד עם האחראית על גני גנים 6 -נערך מדגם ב  1.3

. בכל גן שנבדק במדגם נערכה ביקורת בנוכחות 1.2הילדים כאמור בסעיף 
הגננת ונתקבלו הסברים ומסמכים לגבי הניהול הכספי. שלושה מתוך הגנים 
נבדקו במסגרת בדיקת מעקב ונכללו גם בביקורת קודמת שנערכה כאמור 

 נבדקו בפעם הראשונה. ושלושה 2008לשנת  26בדוח 

בכל גן שנבדק סקרה הביקורת את המסמכים הכספיים וצורת רישומם. עוד  1.4
 ווח. ינבדקו הקופות ושיטת הרישום והד

במסגרת הביקורת הנוכחית לא נכללו כיתות גן הפועלים כחטיבות צעירות  1.5
 (בבתי הספר היסודיים )להלן: חטצי"ם

 
 .2011דצמבר  - ספטמבר בתקופהלסירוגין הביקורת נערכה 
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 אור כללי של מערכת הגנים וניהולם הכספיית .3
    

 התפלגות הגנים ותקציב העירייה 3.1
        

 תשע"בלהלן התפלגות גני הילדים בבאר שבע בשנת הלימודים  3.1.1
  מספר כיתות גן   מספר ילדים    
 123    3,864     ממלכתי  
 54    1,775        ממלכתי דתי  
 18               562      בעלות  
 25               216     חינוך מיוחד  
       _____   ___ 
    222   61417      סה"כ  

 
 2011, תקציב 2010להלן ביצוע תקציב העירייה לגני הילדים לשנת  3.1.2

הכנסות השתתפות המשרד הבמסגרת  ₪.באלפי  2012והצעת תקציב 
 העשרה.שכר עוזרות וסייעות ותכניות סעיפי ב

 
 גני ילדים חובה         
 הצעת תקציב  2211תקציב  2212ביצוע       
               2212   
 הכנסות 
 238        158      1,190       השתתפות הורים 
 12,999       12,240     11,855       וסייעות שכר עוזרות 
  806        871     564        כניות העשרהת 
  
 הוצאות 
    14,097              11,377          11,401        שכר ונלוות 
 1,373         1,191        1,035         אחזקה 
 1,803       1,857     734   ותקשורת שוטפתפעילות  
  
 (14,043)            (13,269)    (13,609)       סה"כ הכנסות: 
 17,273       14,425     13,170        סה"כ הוצאות: 
         _____ ______    ______ 
  31232       11156    (439)     סה"כ גרעון )עודף( 
         ====  ====      ==== 

 
 גני ילדים טרום חובה        
 הצעת תקציב 2211תקציב  2212ביצוע        
               2212   
 הכנסות 
    14,560           13,118        13,285     הוריםהשתתפות  
 3,450      3,294     3,447      וסייעות ותשכר עוזר 
 2,502    2,625       2,412       כניות העשרהת 
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 הוצאות 
 21,446  20,042   20,558 שכר ונלוות 
 611  527  431                   אחזקה 
 792  780  723  ותקשורתפעילות שוטפת  

 
 (20,512)           (19,037)     (19,144)      סה"כ הכנסות: 
  22,849  21,349  21,712       סה"כ הוצאות: 
         _____ _____            _____ 
  21337    21312  21568      סה"כ גרעון )עודף( 
         ==== ====             ==== 

 
 גני ילדים חינוך מיוחד        
 הצעת תקציב  2211תקציב  2212ביצוע                 
               2212  
 הכנסות 
 27        10        21       השתתפות הורים 
 110       108       155       וסייעות ותשכר עוזר 
 1,066       878       853        כניות העשרהת 
  
 הוצאות 
 5,773       4,981      4,130         שכר ונלוות 
  343        344      222          אחזקה 
 640        514      503    פעילות שוטפת ותקשורת 

 
 (1,203)      (996)     (1,029)                  סה"כ הכנסות: 
 6,756       5,839      4,855         סה"כ הוצאות: 
           ____     _____     _____ 
 51553      41843      31826       סה"כ גרעון )עודף( 
          ====     ====     ==== 

 
 העברת הכספים לגנים 3.2

 

העירייה מודיעה לגננת בתחילת השנה את גובה התקציב, ובכך יש שיפור 
לא ידעו מה התקציב. לעומת הממצאים בדוח הקודם שלפיהם הגננות כלל 

עם זאת עדיין הגננות אינן יודעות את המועדים של העברת הכספים. שתיים 
מן הגננות טענו שבכל זאת לא ידעו פרטים על התקציב, מה סכומו ומועדי 
העברה. כמו כן עדיין לא מועברת מקדמה בתחילת השנה על חשבון 

ילת השנה מכספן החודשים הבאים ולכן עדיין הגננות עדיין מוציאות בתח
 הפרטי עד לקבלת התקציב )ראה להלן(.

 
 צורת השימוש בכספים 3.3

 

הגננות אינן מחזיקות בפנקסי שקים וזאת על פי הוראת העירייה. לפיכך 
הגננות מושכות מהבנק את כספי ההקצבות במזומן וכל ההוצאות נעשות 

 במזומן.
 

 בנושא זה אין שינוי לעומת הדוח הקודם. 
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שימוש בפנקסי שיקים הוא נוהל תקין יותר והרישום  לדעת הביקורת
מתקיימת באופן  ינהקים ישמש כעין הנהלת חשבונות שכרגע איי השחבספ

 שוטף )ראה להלן(.
 

 מימון ביניים 3.4
  

הגננות אינן יודעות מתי יגיעו הכספים מהעירייה,  2.2מאחר וכאמור בסעיף 
הן מוציאות מכספן הפרטי הוצאות שונות עד לקבלת המימון. במספר 
מקרים נמצא שהגננת רוכשת באשראי מהספקים. היו גם מקרים בהם סך 

 כל ההוצאות עלה על המימון והגננת הפסידה את הגרעון. 
 

 י לעומת הדוח הקודם.בנושא זה אין שינו
 

נים זה אינו בריא מאחר וגורם לערבוב כספים יכי מצב עני ,הביקורת סבורה
פרטיים וכספי הגן. לפיכך ממליצה הביקורת להעביר מיידית בתחילת השנה 

 סכום סביר שישמש לרכישות הדחופות.
 

 עמלות בנק 3.5
 

רת שהן עמלה מינימלית לחודש. חלק מהגננות מסרו לביקו₪  10הבנק גובה 
פעלו לביטול החיוב בעמלה. לחלק אחר של הגננות לא היה ידוע על אפשרות 

 כזו. 
 

על העירייה ליידע את הגננות בכל הקשור לאפשרות לבטל את העמלות. כמו 
כן מומלץ שהעירייה תנהל מו"מ עם בנק מסד לקבלת תעריף מופחת 

 לעמלות לכל הגנים. 
 

 הקודם.בנושא זה לא חל שינוי לעומת הדוח 
 

 הנהלת חשבונות 3.6
 

רוב הגננות אינן מנהלות חשבונות במשך השנה ורק בסוף השנה שולחות 
 דוח לעירייה. חלק קטן מנהלות את החשבונות באקסל.

 

לניהול שוטף של החשבונות  ספר ידניהביקורת סבורה שיש להכין לגננות 
 ולתת להן השתלמות בנדון.

 

 הקודם.ח בנושא זה לא חל שינוי לעומת הדו
 

 מיקום המסמכים והכספים 3.7
  

 המסמכים וכספי המזומן נמצאים אצל הגננות בביתן הפרטי. 
 

ינן ילדעת הביקורת מצב זה מביא להרגשה שכל הנושא הכספי הוא ענ 
 הפרטי של הגננות.

 

 מאידך, החזקת החומר בגן מסוכנת מבחינת האפשרות לפריצה.  
 

כספות קבועות בקיר בכל גן הביקורת ממליצה לבחון אפשרות להתקנת  
 ששם ישמרו המסמכים והכספים.

 

 ח הקודם.לא חל שינוי במצב לעומת הדו 
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 כספי הורים 3.8
 

בכל גן מתנהלים כספי ההורים בצורה שונה. הביקורת סבורה שעל העירייה 
להוציא הנחיות מפורשות שבהן ייקבע מי מנהל את הכספים, צורת 

 ההורים.הרישום, החובה להמציא דוח לוועד 
 

 ח הקודם.אין שינוי לעומת הדו 
 

 ספקים 3.9
 

בירורי מחירים שהן עושות מבלי שיש כל עקבות  הגננות רוכשות ציוד לפי
 רורים. יבכתב לב

 

 הביקורת סבורה שעל העירייה לקבוע כללים בנדון.  
 

 ח הקודם.הממצאים הנ"ל מופיעים גם בדו 
 

  אינוונטר 3.10
 

לעירייה שנרכש בכספי הגן. קיים טופס  הריהוט בגן מורכב מריהוט השייך  
לדווח על האינוונטר אחת לשנה אך הביקורת התרשמה שלא בכל המקרים 

העירייה  ,גננותההגננות ממלאות ושולחות את הטופס. בנוסף לדברי חלק מ
 לא עורכת כלל בדיקות בגן עצמו לוודא המצאות האינוונטר בפועל.

 

 ח הקודם.המצב בתחום זה הוא כמו המתואר בדו  
 

  גביית כספים שונים ע"י הגננות 3.11
 

יבות יחל שיפור בתחום זה לעומת הממצאים בדוח הקודם והגננות אינן מחו  
 וונים".ייה עבור "כילגבות מההורים כספים לגופים חיצוניים, פרט לגב

 
 

 סקירת הביקורת בגני הילדים  .4
 

הממצאים להלן סקירה מפורטת על הממצאים בכל גן. בכל גן הודגשו 
 המיוחדים לאותו גן.

 
 טרום חובה -גן "מאיר"  4.1
   

 כללי 4.1.1
 

ילדים.  34, שכונה י"א. לומדים בו 52הגן נמצא ברח' משה שרת  
 והוא גן טרום חובה ממלכתי. גן זה נבדק גם בביקורת הקודמת.

  תקציב 4.1.2
 

עיריית באר שבע מעבירה כל חודש תקציב לחשבון הבנק של הגן. 
הביקורת ביקשה לבחון אם חל שיפור ₪.  450וא התקציב החודשי ה

לעומת ביקורת קודמת לגבי העברת תקציב העירייה במועד, אלא 
שהגננת גרה מחוץ לעיר ואין באפשרותה לבדוק את חשבון הבנק בכל 

 שבדרך כלל  אחרות  גננות  עם  משיחות  מבינה   היא  חודש. לדבריה
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רוב ההוצאות השוטפות הכסף מגיע בזמן, אך היא לא יודעת. את 
היא משלמת מכרטיס אשראי פרטי שלה ובסוף השנה מכינה דוח 
פירוט הוצאות. לאחר שהיא מגישה את הדוח לעירייה היא מחזירה 
לעצמה את הכסף שהוציאה לצורך מימון שוטף של הגן. במספר 
מקרים נמצא שהגננת רוכשת באשראי מהספקים. היו גם מקרים 

 ה על המימון והגננת הפסידה את הגרעון.בהם סך כל ההוצאות על
 

כי מצב כזה אינו תקין מאחר וגורם לערבוב כספים  ,הביקורת סבורה
 פרטיים בכספי הגן.

 

במקרים שבהם הגננת רוכשת באשראי היא מבקשת מהספק לרשום  
אצלו את החוב ואחרי שהוא מושכת את הכסף היא מחזירה לספק 

 מעקב אחרי הכסף ולא בדיקה.סכום שלדבריו חייבת לו. אין שום 
 

הביקורת מדגישה1 לאור מאמץ של העירייה להעביר את התקציב 
מכסף  ואאשראי בעל הגננות להשתדל ולהמעיט בקניות  במועד1

 פרטי שלהן.
 

  ניהול חשבונות 4.1.2.1
 

הגננת מנהלת ב"אקסל" את ההכנסות וההוצאות. היא מכניסה 
 ים.ינתונים לתוכנה כל פרק זמן מסו

 
 הוריםכספי  4.1.3

 

של ההורים  תאקונומי סוציובגן אין ועד הורים מאחר והרמה ה
כי בתחילת השנה היא  ,נמוכה מאוד. הגננת הסבירה לביקורת

מכנסת אסיפת הורים ובה מחליטים מה הסכום שיש לגבות לחוגים 
)חוג ריתמיקה(. הספק שנותן את שירות הריתמיקה הוא "כיוונים". 

ם בגן. לדברי הגננת כמות שיעורי מכל הורה לחוגי₪  300גובים 
הריתמיקה וחוגים אחרים תלויה בגובה התשלום שהגן יכול לאפשר 

סוציו לעצמו, ונראה לה שאין זה הוגן שגנים עם ילדים שהרמה ה
של ההורים מאוד נמוכה לא יכולים לקבל אותם שירותים  אקונומית

. גבוהה סוציו אקונומיתכמו ילדים בגנים אחרים, בהם הרמה ה
לדבריה היה עדיף שבעת רישום ילדי הגן העירייה הייתה מחתימה 
את ההורים על הוראת קבע בגין תשלום חוגים ופוטרת את הגננות 

 מהטיפול בעניין זה.
 

בגין חוגים. לדברי הגננת חלק ₪  300כאמור, כל הורה משלם 
מההורים משלמים בעצמם וחלק מביאים כסף לגננת, היא רושמת 

"כיוונים", מקבלת קבלה של תשלום -כך משלמת ל מי שילם ואחר
על שם הגן. יש לציין שזמן ממושך עד לתשלום לספק "כיוונים" 
הכסף נמצא אצלה. קבלות לא נמסרות להורים, אלא הגננת תולה 

 את רשימת הילדים ששילמו לחוגים.
 

הביקורת סבורה שעל העירייה לשקול ולנסות לפטור את הגננות 
 גין חוגים.מגבייה ותשלום ב
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 ריהוט  4.1.5
 

  כל הריהוט שבגן שייך לעירייה, הגננת הסבירה לביקורת שעכשיו אין 
צורך אפילו למלא טופס של אינוונטר שבגן, לדבריה בעירייה ישנה 
רשימה ממוחשבת של אינוונטר של כל הגנים שמתעדכן בהתאם 
למצבה. לשאלת הביקורת האם יש בדיקה של העירייה על מצב 
האינוונטר שבגן, הגננת ענתה שפעם בשנה מגיעה מפקחת מהעירייה 

 ובודקת את המצב.
 

  ספרי מתנה לילדים  4.1.6
 

 -( העירייה ניכתה מן התקציב השנתי כ2010-2011בשנה שעברה ) 
ובמקום זה הגן קיבל ספרים לילדים. השנה הגן מקבל ₪,  400

ר אחד לכל ילד( תקציב מלא ואילו את הספרים לילדים )כל חודש ספ
 "..פ.מספק תורם בשם "ס

  
  "דביר"גן  4.2

         

 אור כלליית 4.2.1 
, נווה 6גן "דביר" הוא גן טרום חובה דתי הנמצא ברח' גרשון שופמן 

ילדים הגן מקבל תקציב מעיריית באר שבע: התקציב  35בגן יש  זאב.
 מנוהל ע"י הגננת.

 

ואירועים שונים )כמו יום הולדת הגן גבה גם כסף מההורים לחוגים 
 של ילד, משלוח מנות בפורים וחגיגה של חגים אחרים(.

 

 הביקורת בדקה את ניהול כספי העירייה וועד ההורים בגן.
 

 תקציב  4.2.2 
 

עיריית באר שבע מעבירה כל חודש תקציב לחשבון הבנק של הגן. 
 הביקורת מציינת שהגננת לא ידעה לענות מה התקציב החודשי

₪  450מהעירייה ורק אחרי בירור אמרה שתקציב חודשי הוא בערך 
לחודש. הביקורת רצתה לעמוד על המצב בנושא לעומת ביקורת 
קודמת לגבי העברת תקציב העירייה במועד, והתברר שלדברי הגננת 

לדבריה היא  .אין לה שום מידע על כך שכסף נכנס לחשבון הבנק
רך כלל כסף מגיע בזמן, אבל היא מבינה משיחות עם גננות אחרות שבד

חודשים  3 -סבירה לביקורת שפעם ב הבעצמה לא יודעת. בנוסף הגננת 
בערך היא מגיעה לבנק ומושכת כסף במזומן עבור הדברים הנצרכים 
באופן שוטף. עד אז היא מבקשת מהספק לרשום אצלו את החוב 

ו, ואחרי שהיא מושכת את הכסף היא מחזירה לספק סכום שחייבת ל
 ללא בדיקת מצב החוב.

 

הגננת הוסיפה שבשנים הקודמות היא נהגה לשלם הוצאות שוטפות 
מכספה הפרטי ובסוף השנה התברר לה שהיו יותר הוצאות מהכנסות 
דהיינו היא מימנה מכיסה את  הגרעון. השנה הגננת הפסיקה לשלם 

 מכספה הפרטי.
 

הביקורת לפי השיחה עם הגננת של גן "דביר" וגננת מגן אחר, 
 מודעות אינן  הגננות אבל זמן, מעבירה את הכסף שהעירייה התרשמה
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והן רגילות ללכת לבנק פעם בכמה חודשים, ובינתיים משתמשות  לכך
במימון ביניים של הוצאות שוטפות ע"י אשראי מספקים או מכסף 

 פרטי שלהן.
 

  הנהלת חשבונות 4.2.4 
 

שקיבלה מהעירייה בסוף שנה על הגננת מנהלת רישום ידני, ע"י טופס 
כל ההוצאות שהיו במהלך השנה ומגישה לעירייה. במהלך השנה 
הגננת אינה מנהלת כל רישום על הוצאות ולא קיים מעקב אחרי כסף 
שהוצא עבור צרכים שוטפים של הגן. הגננת הודיעה לביקורת שהחל 

 משנה זו היא תנהל את הרישום כל שלושה חודשים.
 

ננת פשוט אספה את כל החשבוניות אצלה ובסוף שנה עד שנה זו הג
בשנים קודמות לגננת היו הוצאות  3.2.2"סגרה חשבון". כאמור בסעיף 

גדולות יותר מהכנסות והגננת הפסידה מכספיה, דבר שגרם לגננת החל 
 חודשים. 3משנה הקרובה לנהל את הרישום כל 

 

ההוצאות שהיו במהלך בסוף השנה הגננת מגישה דוח עם פירוט של כל 
השנה, אבל הביקורת ביחד עם הגננת ראתה בחוברת מעיריית באר 

יף ניהול תקציב, שחולקו לכל הגננות, כי יש להגיש דוח כזה עס -שבע 
וף כל חצי שנה. הגננת ציינה שעד עכשיו היא הגישה את הדוחות בס

א רית( ובעירייה קבלו את הדוחות וליולי של שנה קלנד -שנה )יוני 
העירו דבר. לשאלת הביקורת, אולי רק משנה זו יש להגיש דוחות של 

 חצי שנה, לגננת לא הייתה תשובה על כך.
 

 קניות מספקים 4.2.5
   

      ".א."פ ספקים:    2אצל  רוכשת  שהיא  לביקורת   הסבירה  הגננת
" ומאשרת שלא בודקת ספקים אחרים. לדבריה היא מדברת .נ.ש.ו "ה

גננות מגנים אחרים ומשווה איתם מחירים שגננות  מידי פעם עם
מגנים אחרים משלמות, כמו כן לדעתה מה שבאמת חשוב זאת 

היא  3.2.2הנאמנות של הספק ולא המחירים. בנוסף כאמור בסעיף 
רוכשת  מידי פעם באשראי, הספק רושם אצלו במחברת את הסכום 

רת את בקניית האשראי וכאשר גננת מושכת כסף מהבנק היא סוג
 החוב כלפי הספק.

 
 הביקורת מציינת שאין שום מעקב אחרי חשבונות הספק.

 
   כספי ועד הורים 4.2.6

 

בגן "דביר" כספי ועד ההורים מנוהלים רק ע"י וועד ההורים. הם ביחד 
 2011-2012מחליטים עבור מה צריך כסף וכמה כסף אוספים. בשנת 

יוונים" )חוגים שונים סכום זה כולל "כ₪.  420הוחלט על גביה של  
לילדים(, מתנות ליום הולדת, משלוח מנות בפורים וחגים אחרים. 

מכל הורה מתנה לצוות של הגן בסוף שנה. ₪  20בנוסף סכום זה כולל 
גננת מחליפה, גננת צהרון ועוזרת שלה(.  אנשים: גננת, עוזרת גננת, 6)

ות הגן, אלא לדבריה של הגננת: הורים רצו לגבות סכום גדול יותר לצו
מכל הורה. הגננת אוספת את הכסף ₪  20שהגננות סרבו וסוכם על 

 עם שמות ילדים ששלמו   אחת רשימות: רשימה  2מההורים  ומנהלות 
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סכום מלא והשנייה עם שמות ילדים שעדיין לא שילמו בכלל. כל פרק 
ים הגננת מעבירה את הרשימות האלה ביחד עם הכסף יזמן מסו

ורים והוא מטפל באילו שלא שילמו, ומעביר את הכסף שגבתה לוועד ה
לגננת. ההורים לא מקבלים קבלה בזמן גביית הכספים והגננת תולה 

 רשימה עם שמות הילדים ששילמו.
 

הביקורת מציינת שלפי נוהל גביית הכספים של האגף לחינוך הקדם 
יסודי במשרד החינוך, וועד ההורים הוא זה שצריך להיות אחראי 

ל כספי ההורים. בנוסף היו צריכים לפתוח חשבון בנק מיוחד על לניהו
שם הגן ובו להפקיד את הכספים. ועד הורים אמור  לגבות כספים 

 מההורים תמורת קבלה . כל זה לא מתבצע בגן.
 

הביקורת סבורה שכדאי לעיריית באר שבע לשקול ולצייד את הגננות 
ועל יו"ר וועד הורים בפנקסי קבלות )שיימסרו ליו"ר וועד הורים( 

 להנפיק למשלם קבלה.
 

מנכ"ל יש  רהביקורת שאלה את הגננת על סכום מקסימאלי שלפי חוז
לגבות מההורים בגין חוגים, הגננת לא ידעה לענות לביקורת, אלא 
שציינה שבמחשב ניתן לבדוק זאת. הביקורת המליצה לגננת להדפיס 

רה הזו ורשמה לעצמה מנכ"ל ולפעול לפיו. הגננת קיבלה את הע רחוז
 המנכ"ל בהקדם.ר להדפיס את חוז

 
   ריהוט 4.2.5 
 

הגננת מתלוננת על כך שהריהוט ישן ובמצב לא טוב ושזקוקים לחידוש 
הריהוט. בקשר לאינוונטר הגננת ממלאה טופס אינוונטר בכל שנה אך 

 השנה היא לא מלאה.
 

בנוסף הגננת מתלוננת שעובר זמן רב מהפנייה לעירייה בקשר לחידוש 
 ריהוט שנדרש עד לאספקת הריהוט. 

 
 גן "נרקיס" 4.3

 
 :פרטים כלליים 4.3.1 

 

הגן ממוקם ברחוב גיורא שכונה ד', הגן הוא טרום חובה ממלכתי. יש 
 3ילדים מבקרים באופן קבוע בגן. לגבי  32ילדים. בפועל  35בו  

הילדים החסרים: ילדה אחת עזבה לרהט עם אמה, ילדה אחת עברה 
 לחיפה וילד נוסף עבר לגן אחר.

 

רוב הילדים הינם בני מעוטים, שהוריהם עובדי הוראה. מצבם הסוציו 
 אקונומי של ההורים הינו טוב. גן זה נבדק גם בביקורת הקודמת.

 
  תקציב 4.3.2 

 

הגננת. רק הגננת רשאית למשוך קיים חשבון בנק בבנק מסד על שם 
 460כספים מהחשבון. התקציב החודשי המתקבל מהעירייה עומד על 

 לחודש.₪ 
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הגננת אומרת שהכסף צריך להיכנס כל עשירי לחודש, אך היא איננה 
מקבלת הודעה מהעירייה לגבי סכום  הכסף העתיד להתקבל ומועד 

התקציבים. השנה  קבלתו. בדרך כלל קיים פיגור ביחס למועדי העברת
הגננת  2011לא הועבר כל תקציב מתחילת השנה. רק בסוף נובמבר 

 460קיבלה הודעה בדואר מעיריית באר שבע על כך שנכנס סכום בסך 
הועבר תקציב עבור  05.12.2011כלומר, מתחילת השנה ועד ליום ₪. 

כי בסופו של דבר מועבר כל התקציב  ,חודש אחד בלבד. הגננת אומרת
 ם מועבר תקציב עבור כמה חודשים. יולעיתים בחודש מסוי השנתי

 
 לדברי הגננת, אי העברת התקציבים בזמן פוגעת בפעילות הגן:

  קיים חשש לרכישות ללא כסף מזומן קיים, משום שחוששים שמא
 -הכסף לא יועבר בסופו של דבר או שמא יועבר רק חלק מהסכום 

 דבר  שיגרום לכך שהגננת תפסיד את הכסף.
  הגננת צריכה להוציא מכספה הפרטי ולהתקזז אחר כך מול

 התקציבים המתקבלים מהעירייה.
 

הגננת הולכת לבנק רק כשהיא צריכה לשלם לספקים. כשהיא צריכה 
כסף היא מתקשרת לבנק לבדוק אם יש יתרה. הגננת לא מושכת את 
כל היתרה, אלא רק את הסכום הספציפי שנדרש לצורך ההוצאות. 
במידה והתקציב לא מועבר בזמן, קונים אצל הספק בהקפה. לגננת יש 

כשהתקציב מנוצל מוסרים את  תקציב שנתי שיש להשתמש בכולו.
מקבל תקציב עד שלא מוסר את  אינוהקבלות לעיריית באר שבע. הגן 

הקבלות. בזמן הביניים שבין מסירת הקבלות לבין קבלת התקציב 
החדש מהעירייה משתמשים בכספה הפרטי של הגננת )היא מתקזזת 
אחר כך מול התקציב שמתקבל מהעירייה( או קונים בהקפה מספק 

 ים לו עם קבלת כספי התקציב.ומשלמ
 

אף פעם לא מתקבל סכום סביר בתחילת השנה שישמש לרכישות 
הדחופות. העירייה שולחת מכתב רק לאחר שהתקציב הועבר לחשבון 
הבנק, ומפרטת את הסכום והתאריך שהוא הועבר. לדברי הגננת, 

 העירייה שולחת את המכתב הנ"ל "רק לפעמים".
 

סי שיקים. כספי ההקצבות נמשכים במזומן מחזיקה בפנק אינההגננת 
בשנים  -וגם ההוצאות מבוצעת במזומן. לדברי הגננת, כיום 

האחרונות, לא מתקיים מצב בו סך ההוצאות עולה על המימון 
המתקבל מכספי התקציב )כלומר לא נוצר גרעון שיביא לכך שהגננת 

 תפסיד(.
 

 עמלות בנק 4.3.3 
 

 13כי קיימות עמלות בנק. לדברי הגננת, העמלה הינה בסך  ,לגננת ידוע
לחודש. הגננת פונה בסוף של שנה קלנדרית לבנק ובעקבות פנייתה ₪ 

מסך העמלות  70% -ל 60%מנהלת הבנק מחליטה לזכות אותה בין 
 שנצברו באותה שנה.

 

לטענת הגננת העירייה הבטיחה לפעול לביטול העמלות אך לא נעשה 
 דבר. 
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 הנהלת חשבונות 4.3.4 
 

רק במסגרת הטופס שמועבר  הרישום בהנהלת חשבונות נעשה
בטופס ממלאים עבור כל הוצאה את שם הספק, מספר  לעירייה.

החשבונית, תיאור הדברים שנרכשו ועלותם. טופס זה מועבר לעירייה 
פעמיים בשנה בסוף החודשים יולי ודצמבר. מעבר לכך לא מתנהל 

שנה. לשאלת הביקורת כיצד היא יודעת בזמן רישום שוטף לאורך ה
ם מה גובה ההוצאות שנצברו כדי לתאם את עצמה מול התקציב ימסוי

כי היא יודעת פחות או יותר כמה  ,וכדי לא להגיע לגרעון, הגננת אמרה
הוציאה וכך לא מפסידה את הכסף. בסוף השנה הגננת מגישה דוח 

קת את היתרה. מצטבר לכל השנה, משווה לתקציב השנתי ובוד
החשבוניות, דפי קבלות כספים מהעירייה, מסמכי הפקדות משיכות 

יקים בתיק שנמצא בבית הגננת. הגננת לא הביאה את ימתו -מהבנק 
 התיק מהבית והביקורת לא ראתה זאת בפועל.

 
 כספי הורים 4.3.5

 

הגננת רשאית לגבות מההורים סכומים, בהתאם לחוזר מנכ"ל. הגננת 
בשנה, כסף זה משמש להוצאות חומרים ₪  160מההורים סך של גובה 

מסיבות שנערכות במהלך השנה. הגננת היא זו שאחראית  3-מתכלים ו
ה של הכסף מההורים. הביקורת סבורה שאין יבפועל על נושא הגבי

 להוציא מכספי הורים על חומרים.
 

י כ ,הכספים מוחזקים בפועל בגן עצמו בתוך המחסן. הגננת אומרת
 המחסן נעול והכסף מצוי בתוך קופסה המוחבאת היטב במחסן. 

 

ההורים. לא כל ההורים  לא מוציאה להורים קבלות על תשלומי הגננת
משלמים את כספי ההורים, וזאת משום שיש הורים שמצבם הכלכלי 

ילדים שהוריהם לא משלמים כלל. חלק מההורים  2-3ירוד. ישנם 
ם משלמים את הסכום המלא. הגננת משלמים סכום חלקי ורוב ההורי

מכינה רשימה עם פרוט שמות הילדים וסכום התשלום שהתקבל עבור 
כל אחד מהם. לצורך הביקורת הביאה הגננת את הקופסה בה היו 
מוחזקים כספי ההורים. נערכה בדיקת יתרה על ידי הביקורת ונמצאה 
התאמה בין הסכום כפי שהוא מופיע ברשימה לבין סכום הכסף 

נמצא בפועל בקופסה. בקופה ישנם גם קבלות על רכישות שבוצעו ש
מההורים והרשימה עם פרוט שמות הילדים והסכום שהתקבל עבור 

 כל אחד מהם. 
 

הגננת מציגה בסוף השנה את הקבלות בפני ועד ההורים ומראה את 
רשימת הילדים ששלמו )הכנסות( ואת הקבלות על ההוצאות שהוצאו 

חות לות = סה"כ הוצאות(. אין כל דו)סה"כ הקבמתוך כספי ההורים 
 שמתנהלים בקשר לכך.

 
 ספקים 4.3.6

  
". הגננת מזמינה ציוד בטלפון או קונה .ל .קיים ספק עיקרי ששמו "ה

בחנות. הגננת מקבלת העתק חשבונית ועם התשלום בפועל מקבלת 
 רוריםיבאחד ולא מבצעת המהספק  תמיד   רוכשת  היא מס. חשבונית

כי לדבריה הספק הזה נותן הנחות. אם היא  ,ספקים אחריםאצל 
 רואה משהו מזדמן במחיר טוב היא קונה אותו.  
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  אינוונטר 4.3.7
 

חלק מהריהוט התקבל מהעירייה. לדברי הגננת העירייה מביאה 
ריהוט רק אם הגננת מבקשת זאת מהעירייה ובתנאי שהריהוט 

בוקש לא קיים במלאי המבוקש קיים במלאי העירייה. אם הריהוט המ
העירייה והוא נחוץ מאוד היא רוכשת את הריהוט מכספי ההקצבות 

 של העירייה לגן. בכל מקרה לא נקנה ריהוט מכספי ההורים.
 

במידה וקיים הריהוט הנ"ל במלאי העירייה שולחת את הריהוט 
העירייה  באמצעות עובד עירייה עם רכב משא שמביא את הציוד לגן.

כת בדיקות בגן עצמו לוודא הימצאות האינוונטר אף פעם לא עור
 בפועל.

 

הגננת ממלאת בסוף כל שנה טופס לדווח על האינוונטר ושולחת אותו 
לעירייה. בנוסף קיים טופס לדווח על ציוד חסר. לדבריה העירייה אף 

 פעם לא מתייחסת לטופס ולפרטי הציוד החסרים. 
 
 

 גן "רותם" 4.4
 

 פרטים כללים 4.4.1 
 

ילדים. הגן ממוקם ברח' ברוידס, שכונת נחל עשן ד'. זהו גן  35  בגן
 חובה ממלכתי דתי. כל הילדים מבקרים בגן באופן סדיר.

 

מצבם הסוציו אקונומי של ההורים הינו טוב, למעט מספר בודד של 
 הורים שבאים ממרכז קליטה. 

 
 תקציב 4.4.2 

 

ה למשוך כסף קיים חשבון בבנק מסד על שם הגננת. רק הגננת מורש
-470מהחשבון. התקציב החודשי המתקבל מהעירייה הוא עומד בין 

אך  לחודש. לדברי הגננת הכסף אמור להיכנס כל עשירי לחודש,₪  450
היא אינה מקבלת הודעה מהעירייה לגבי סכום הכסף העתיד להתקבל 
ומועד קבלתו. גם לאחר העברה של הכסף לחשבון הבנק העירייה לא 

דעה לגבי הסכום שהועבר והתאריך בו בוצעה ההעברה. שולחת כל הו
דהיינו לגננת אין כל ידיעה מראש לגבי סכום התקציב שיתקבל ומועד 

חודשים, ולכן היא  -3קבלתו. לדברי הגננת, היא ניגשת לבנק פעם ב 
לא יודעת אם קיים פיגור ביחס למועדי העברת התקציבים. בכל פעם 

מושכת מזומן במרוכז. לפעמים  גשת לבנק היאישכאמור שהגננת נ
הגננת משתמשת בכספה הפרטי עד שהיא מוצאת זמן לגשת לבנק. 
אחרי משיכת הכסף הגננת מקזזת את הכסף שהוציאה עבור הוצאות 

 הגן מול הכספים שנמשכו בפועל מהבנק.
 

אוגוסט שבו הגן אינו  –הגן מקבל תקציבים חודשיים בחודשים יולי 
  מחזיקה  לא  השנה. הגננת בתחילת   המיידי סכום ה  פועל. זהו

שיקים. כספי הקצבות נמשכים במזומן וגם ההוצאות מוצאות  בפנקסי
 במזומן. 
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לדברי הגננת, מתקיים מצב בו סך ההוצאות עולה על המימון המתקבל 
מכספי התקציב, ואז הגננת מפסידה את כספה, אך לא מדובר 

 בסכומים גדולים.
 

 ספקים 4.4.3 
 

" הנותן אשראי .נ.ש.מקבל אשראי מספקים. קיים ספק בשם "ה הגן
באופן קבוע. בזמנים שהגננת מושכת כסף מהבנק היא משלמת את 

חודשים,  3 -החובות לספקים. יצירת החובות כלפי ספקים נמשכות כ
עד שכאמור הגננת מושכת כסף מהבנק כדי לבצע תשלום של חובות 

שכת מהבנק סכום ספציפי הגן לעצמה ולספקים. לדבריה היא מו
הנדרש להוצאות וקיזוז חובות הגן מולה ומול ספקים, ולא מושכת את 

 כל היתרה שנצברה בחשבון הבנק.
 

אשר לבחירת הספקים, הגננת בודקת היכן הכי זול ולדבריה מגיעה גם 
למקומות מרוחקים על חשבון הדלק הפרטי שלה כדי לבחור בספק 

 כתב לגבי בירורי המחירים.הזול ביותר. לא קיים תיעוד ב
 

 עמלות בנק 4.4.4
 

כי קיימות עמלות בבנק. לדברי הגננת העמלה הינה בסך  ,לגננת ידוע
₪,  60לחודש. קרו מקרים בהם נגבו מחשבון הבנק עמלה בסך ₪  10

 היא פנתה לבנק שיחזיר את הכסף אך לא ברור אם החזיר. 
 

  הנהלת חשבונות 4.4.5
 

לגננת יש יומן בו היא כותבת את ההוצאות. הרשימה היא ידנית )לא 
ממוחשבת(. לאחר ניצול כל התקציב היא מוסרת את הקבלות 
לעירייה. בדוח ממלאים עבור כל הוצאה את שם הספק, מספר 

 חשבונית, תיאור הדברים שנרכשו ועלותם. 
 

ירייה, יומן רישום ההוצאות, החשבוניות, דפים על קבלות כספים מהע
מסמכי הפקדות ומשיכות מהבנק נמצאים בבית הגננת. הקבלות 
מסודרות בתוך ארנק חוצצים. לביקורת הוצג הארנק והקבלות 

 הקיימות בו. 
 

  כספי הורים 4.4.6
 

בשנה. הגננת היא זו שמפקידה ₪  300הגננת גובה מההורים סך של 
הם את הכספים. הכספים נמצאים בביתה של הגננת עד להפקדתם. 

נמצאים בארנק נפרד יחד עם ארנק החוצצים של הקבלות. הגננת 
 -בשעות היום  כי נוהגת כך מפני שנכנסים לגן אנשים שונים ,אומרת

לו לגניבה. רוב ההורים משלמים בשיקים עד דבר החושף כספים א
ה לחודש. מעט מן ההורים משלמים במזומן. הגננת מפקיד 10תאריך 

לו משמשים לסל תרבות, מתנות ספים אלחודש. כ 10את הכסף בכל 
סוף שנה, מתנות לחגים והוצאות חומרים מתכלים. הגננת אחראית 

 כל  שלא  מפני   כסף   וחסר במידה  מההורים.  הכסף  גביית   לנושא
הגננת מוציאה מכספה הפרטי ואחר כך מתקזזת מול  ,ההורים שלמו

אות קבלות התשלומים המתקבלים מכספי ההורים. להורים לא מוצ
על תשלומיהם. אחד ההורים שותף ביחד עם הגננת בחשבון של כספי 

כי במשך הזמן היא  ,ההורים המתנהל בבנק הדואר. הגננת אומרת
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יושבת עם האמא השותפה בחשבון הבנק של כספי ההורים בבנק 
הדואר ועם עוד אמא נוספת, היא מראה להן קבלות של הוצאות 

 כן מקיימים השוואה מול התקציב. ומסבירה את הקניות ולאחר מ
 

 גן "ירדן" 4.5
 

 פרטים כלליים 4.5.1 
 

הגן הוא טרום חובה ממלכתי. נמצא ברח' פריבס, שכונת רמות. 
 ילדים. גן זה נבדק גם בביקורת הקודמת. 33לומדים בו 

 
 תקציב  4.5.2 

 

ומתקבל בכל חודש בחשבון הבנק ₪  450התקציב העירוני עומד על 
התקבל רק  - 2011דצמבר  - בבנק מסד. במועד הביקורתהמתנהל 

הגננת מושכת את הכסף ₪.  450הסכום הראשון לחודש ספטמבר בסך 
 במזומן ומשלמת במזומן לספקים.

 
 הנהלת חשבונות 4.5.3 

  

קיים דף של העירייה "ריכוז הוצאות מתקציב עירוני לשנת 
היא מתייקת הלימודים..." ובו הגננת ממלאה את פרטי הרכישות. 

 בקלסר את החשבוניות. המסמכים נמצאים בביתה של הגננת.
 
 

 חשבון בנק 4.5.4 
 

₪  10חשבון הבנק מתנהל על שם הגננת. הבנק גובה עמלה בסך 
 לחודש.

 
  ספקים 4.5.5

 

לדברי הגננת היא עורכת השוואת מחירים אולם אין לכך כל תיעוד 
 בכתב.

 
   תשלומי הורים 4.5.6

 

לכל השנה. סכום זה הוא מחצית ₪  125ים סך ההורים משלמ
מהסכום שניתן לגבות מההורים על פי חוזר מנכ"ל. הסכום מנוצל 
למסיבות חגים, מסיבות סיום ויום משפחה. לא הוצגו בפני הביקורת 

 רישומי הנהלת חשבונות בגין תשלומי הורים.
 

  וונים"יתשלומים ל"כ 4.5.7
 

ה. סך כל התקציב שאושר לגן לשנ₪  400וונים" הוא יהתשלום ל"כ
מה  -₪  13,200מהם כבר הגן העביר ₪  13,599לשנת תשס"ב הוא 

 כולם שילמו?
 

וונים" מממנת חוג ריתמיקה, פעולות ספורט, מפגשי חיות, הצגה י"כ
 "הנסיכה ואפון הפלא"( ושתי הצגות מחוץ לגן.-אחת לשנה )השנה
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 גן "שכם" 4.6
 

 כללי 4.6.1 
 

חובה ממלכתי נמצא ברח' שכם, סמוך לעיר גן "שכם" הוא גן 
 ילדים ממשפחות במצב כלכלי בינוני. 33העתיקה.  לומדים בו 

 
 חשבון הבנק 4.6.2 

 

חשבון הבנק מתנהל בבנק יהב על שם הגננת. הבנק גובה דמי ניהול 
לחודש. לדברי הגננת, גננות שיש להן חשבון אישי פעיל ₪   15בגובה 

קי ומאחר ולה אין חשבון כזה הגן אינו בבנק יהב מקבלות החזר חל
 ₪. 180מקבל החזר. ולפיכך, העמלה השנתית היא בגובה 

 
לביקורת נראה חמור העניין הנ"ל ולדעתה על העירייה לפנות לבנק 

 בעניין זה. 
 

 תקציב 4.6.3 
 

₪  450 -לחודש. הסכום  12 -תקציב העירייה מגיע פעם בחודש עד ה 
 מופקד בבנק ע"י העירייה.  -לחודש 

 

משרד החינוך מקציב על פי ילדים שבגיל חובה אחת לשנה אך לגננת 
 לא ידוע מהו הבסיס לסכום שמוקצב.

  
 הנהלת חשבונות ודווח 4.6.4 

  

לעירייה. בגן לא נרשמו ווח המוצג יהנהלת החשבונות היא למעשה הד
העתק מן השנה הקודמת. הדוח מוגש לעירייה פעמיים בשנה. בנוסף 

ת גם ב"אקסל" אך היא נמצאת לדברי הגננת מנוהלת הנהלת חשבונו
 ולפיכך הביקורת לא יכולה לבדוק.   בביתה

 
 ספקים 4.6.5

   

הגננת רוכשת מספק שמוכן למכור לה גם בהקפה. אין רישומים על 
מחירים אצל ספקים אחרים. לדבריה היא גם מוציאה בתחילת בירורי 

וון שהתקציב לחודש הראשון אינו מספיק לרכישות יהשנה מכספה מכ
 בתחילת השנה. 

 
   כספי הורים 4.6.6

 

לשנה. סכום זה ייחודי לשכונה ט' ₪  372ה מההורים היא בסך יהגבי
ליד התיכון מעבדות  –יקט "אשכול פיס" יוון שבה משתתפים בפרוימכ

המקיף )ראה להלן(. הכספים מנוהלים ע"י אחת האמהות מוועד 
ההורים שהיא מנהלת חשבונות במקצועה. הכספים מנוהלים 
באמצעות חשבון בנק ובניגוד לחשבון הגן שמתנהל במזומן, בחשבון 

 ועד ההורים משולמות ההוצאות באמצעות שיקים.
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 יה של כספי ההורים:ילהלן פירוט הגב
 

 ₪    ושאנ
 79   סל תרבות

 24   מסיבות חגים
 125   רכישה מרוכזת

 60    טיולים
 54   מסיבת סיום

     ___ 
 342  סה"כ לפי חוזר מנכ"ל

     ---- 
  30   אשכול פיס

     ---- 
 372    סה"כ

     == 
  אינוונטר 4.6.7

 

לדברי הגננת קיימת רשימת אינוונטר אולם היא נמצאת אצל הסייעת 
שלא הייתה בעת הביקורת. לדעת הביקורת על הרשימה להימצא בגן 

 ולא אצל הסייעת.
 

   גביה לגופים אחרים 4.6.8
 

יב לרכוש חוגים מקרן קרב, ומוגבל לשני חוגים. כל הורה יהגן מחו
אשר משולמים באמצעות שוברים על שם ההורה ₪  238משלם 

רים וההורים שהעירייה מספקת. הגננת רק מחלקת את השוברים להו
מביאים לה את הקבלה לאחר התשלום. החוגים המופעלים בשנת 

 ספורט וריתמיקה. -תשנ"ב הם 
 

וונים" )סל תרבות( צריך אף הוא ילדעת הגננת הכסף המועבר ל"כ
 להגבות בצורה דומה. הביקורת מצטרפת לדעה זו.

 
  צהרון 4.6.9

 

נזקים רבים שלדברי הגננת גרם בשנה קודמת פעל במבנה הגן צהרון 
אך לדבריה סכום זה לא ₪  200אומנם העירייה שילמה פיצוי בסך  לגן.

כי יש לתת את הדעת לנושא זה,  ,כיסה את הנזקים. הביקורת סבורה
 ויתכן שתבוצע ביקורת מיוחדת בנושא.
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 תגובות המבוקרים .5
 

 מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודיהתקבלה תגובת  28/2/12בתאריך       
 דלקמן:כ
 
 העברת כספים לגנים  3.2"
 

אי ידיעת הגננות אינה מעידה על עדכון לקוי, אני ממשיכה לעדכן באותה  
התקציב נשמח להעביר מסמך מהגזברות עם מועד העברת  דרך על גובה

 תקציבים לגננות.
  
שבסוף אוגוסט העברת התקציבים בתחילת שנה הינה בעייתית מאחר  

משרד החינוך ואני מקבלת הרשימות הסופיות  מסתיים שיבוץ הגננות ע"י
בצורך הגננות לממן  בתחילת ספטמבר, יחד עם זאת רואה טעם לפגם

 הרכישות מכספן הפרטי, כדי להכין הגן לקראת  ילדי הגן.
 

 שימוש בכספים  3.3
 

קים, הן יש-פנקסיאם יונפקו להן  פי הנחיות ונהלים.-ננות פועלות עלהג 
 שימוש והן תפעלנה בהתאם. תקבלנה הנחיה לעשות בהם

 
 מימון ביניים  3.4

 

מחזקת הביקורת, מימון הביניים הינו בעייתי ברמה האישית לעיתים  
 משפחתיים ומצוקות אישיות. קרובות גורם לסיכסוכים

 
 עמלות בנק  3.5

 

 נשלח מייל לכל הגננות בנדון.  
 ,לחשבת העירייההגנים שהגננות השיבו שנגבתה מהן עמלה הועברו  שמות  
 להלן רשימת הגנים:  
 ₪. 60.-עמלה על סך  -.ס.הגננת מ - 143339סמל מוסד  -גן תהילה   
 ₪. 15.-עמלה  -.ב.הגננת כ - 705053 - סמל מוסד - גן שכם חובה 
 ₪  60.-עמלה  -.ש.הגננת ס - 704353 - סמל מוסד -גן מוריה  
 ₪. 60.-עמלה  -.ר.הגננת ס - 703959 - סמל מוסד -גן רקפת  
 ₪. 60.-עמלה  -.א.הגננת ל - 704742סמל מוסד  - גן מרכז לגיל הרך 
 ₪.  60 -עמלה  -.ו.הגננת א - 372029 - סמל מוסד -גן הדס  
 121624 -סמל מוסד  -.ה.ה -גן רביבים  
 267088 -סמל מוסד  - .א.מ–גן מיי מרום  
 702282 -סמל מוסד  - .ס.ד -גן מיתרים  
  6436077 -סמל מוסד  - .ס.ל.ב -גן דרור חובה  
  
      בגובה מקסימלי  עמלה   עם הבנק שסגרה  חשבת העירייהידי  - על נמסר  

 ₪ . 10.- של 
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 הנהלת חשבונות 3.6
 

לא איני סבורה  שכל הגננות מכירות ושולטות בתוכנת אקסל, יתרה מכך,  
במחשב ולכן יתכן קושי של חלקן ללמוד  כל הגננות מיומנות בשימוש

 תוכנה לניהול שוטף של התקציב.
 

 משרד החינוך, ליישומה.נכבד כל החלטה ונשתף מפקחות 
 

 מיקום המסמכים והכספים  3.7
 

 ,במידה ותתקבל ההמלצה ותהיה החלטה לרכוש  ולהתקין כספות קבועות  
 ה.יש לתקצב הרכישה וההתקנ

 
 כספי  הורים   3.8

 

ניהול כספי הורים הינו באחריות משרד החינוך, יחד עם זאת בחוברת          
מפורסמות הנחיות בכפוף לחוזר  המחלקה לחינוך קדם יסודי מידי שנה

 מנכ"ל משה"ח בנדון.
 

 ספקים 3.9
 

 להתנהלות עם ספקים הכוללים   כללים במידה והמחלקה האמונה תעביר
 בירורי מחירים, נפרסמם בחוברת המחלקה לחינוך קדם יסודיתיעוד 

 לשנה"ל תשע"ג.
 

 אינוונטר  3.10
   

, מנהל  אינוונטר עירוני, טפסי .ש.שנה"ל  תשע"א הועבר למר פ בתום 
 אינוונטר של כל הגנים.

 
בימים אלו אנו שוקדים על קבלת טפסים מעודכנים לשנה"ל תשע"ב, 

-העתק למפקחות משרד להגיש, עם למאחרותלאחרונה נשלחה תזכורת 
 החינוך בשאיפה להעביר כל טפסי האינוונטר עד תום חודש מרץ למנהל

 אינוונטר עירוני.
 

 חשבונות בנק 3.11
   

  עוזבת  כשהגננת עוברת גן / חשבון הבנק הינו על שם הגן  ולא על שם הגננת  
 גן נדרשת העברת חתימה.

 
 םיספרי מתנה לילד 4.1.6

   

מהתקציב  הגננת  50%הפרוייקט,   מתקציב 50%שבע מימנה  -עיריית באר
צריכים להתחייב   מאחר והיינו  ₪( 400.-הייתה אמורה לגבות מהורי הגן )

 נוכה הסך מתקציב הגן במגמה להשיבו מתשלומי הורים. ,מבעוד מועד
 

 כספי ועד הורים 4.2.6
   

 שהם צריכים לקחת   ומכאן  והגננת ההורים   ועד  על   חלה  הניהול  חובת 
 פנקסי קבלות. האחריות במלואה ולדאוג לניהול תקין הכולל
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 כדלקמן: 12/3/12מתאריך  גזבר העירייהלהלן תגובת 
 

ח איננו מקבלים את טענת הגננות. מועדי העברת לדו 3.2. לעניין סעיף 1"
לכל חודש מועברים הכספים. יש לציין  10 הכספים ידועים וקבועים בתאריך
כבר מספר שנים ללא דחיות מהתאריך. כי העברה זו מתבצעת כסדרה 

אבקשך שלא לציין טענה זו בדוח משום שאינה משקפת את הנעשה בפועל 
 ע"פ העובדות והממצאים.

 

 נהל   כספים  אינו  מקבל  את  עמדת  הביקורת,  חשבתימ 3.3.  לעניין סעיף   2
רייה אינה מאפשרת שימוש בשיקים זה מהטעם כי קיים סיכון רב יותר העי

קים. חשבון יקים שבו אין מעקב אחרי כיסוי של אותם שיבשימוש בפנקסי ש
הבנק של הגן מהווה למעשה חשבון בנק של העירייה לכל דבר ועניין ואיננו 

חשבון קים יחזרו מחשבון בנק ויגיע למצב של ימעוניינים שיווצר סיכון בו ש
לחודש בדומה לקופה ₪  450מוגבל. יש לציין, כי מדובר במחזור חודשי של 

 קטנה.
 

לעיל, גננת אשר מבצעת  1הטענה אינה נכונה ראה סעיף  3.4. לעניין סעיף 3
 רכישה באשראי פועלת בניגוד להנחיות מנהל כספים.

 

בנק הוא העמלה המוסכמת בין העירייה לבין ₪  10הסכום של עמלה בסך  . 4
 מסד, לאחר ניהול מו"מ. לא ידוע לנו על הסכמת הבנק לפטור מעמלות.

 

5. ]...[. 
 

מקבל את הערת הביקורת לעניין רכישת כספות העלות עולה על    יאינ .6
אל ₪ לכספת ובהוצאה של מאות אלפי ₪ התייעלות מדובר בעלות של אלפי 

 מול הסיכון הזניח.
 

החינוך יגבש נהלים לאופן גביית כספים ההורים מינהל כספים יחד עם מנהל  .7
 בגנים וינחה את הגננות בהתאם.

      
8"]...[  .. 
 
 

 :להלן הערות הביקורת לתגובת גזבר העירייה
 

: הממצא נכתב לאור שיחות עם כל הגננות שבמדגם והוא משקף את   1סעיף 
לגזברות  וידועים רת הכספים קבועיםבהמציאות בפועל. מועדי הע

 ולם העניין לא הוטמע אצל הגננות.א
 

:  גם בנושא זה הביקורת מתארת את מה שקיים בפועל. הנחיות אגף 3סעיף 
בתגובת מנהלת  3.4מות על ידי הגננות. )ראה סעיף יהכספים אינן מקוי

 המחלקה לחינוך קדם יסודי(.
 

 בכל   מתבצע אינו  מסד   בנק   בין ל העירייה  בין  המוסכם   כאן  גם  : 4סעיף 
 בתגובת מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי. 3.5סעיף  הרא המקרים,                

 
 לכספת.₪ של מאות  :  קיימות כספות קטנות בעלויות נמוכות6סעיף 
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 המלצות סיכום ו .6
 

ן אינן יודעות את המועדים בהם יועברו כספי התקציב וחלקן יעדיהגננות  6.1
כי העירייה תעביר לגננות  ,המגיע לגן. מומלץאף אינן יודעות את הסכום 

 בתחילת השנה דף מידע ובו פרטי התקציב ומועדי ההעברה.

 

כי התקציב לגנים לא יועבר בסכומים שווים אלא שבתחילת השנה  ,מומלץ 6.2
יועבר סכום גבוה למימון ההוצאות הראשוניות, כדי שהגננות לא 

 תצטרכנה להוציא מכספן הפרטי למימון ההוצאות עד לקבלת התקציב.
 

מומלץ שוב להנפיק לגננות פנקסי שיקים כדי שספחי השיקים ישמשו  6.3
בשיקים הוא בכל מקרה נוהל תקין יותר  לבקרה על ההוצאות. שימוש

 משימוש במזומן.
 

מומלץ שהעירייה תפעל להפחתת העמלה הנגבית על ידי הבנקים בגין  6.4
 ניהול חשבונות בבנקים של הגנים.

 
כי על הגננות לנהל הנהלת חשבונות פשוטה במהלך  ,הביקורת סבורה 6.5

 השנה ועל העירייה לתת להן הדרכה בנדון.
 

 על מנתתהיה כספת ובה יוחזקו הכספים והמסמכים  כי בכל גן ,רצוי 6.6
 שהגננות לא תחזקנה אותם בביתן הפרטי.

 
מי מנהל את הכספים,  –על העירייה להוציא הנחיות לניהול כספי הורים  6.7

 ווח להורים.יכיצד לנהלם וחובת הד
 

ת, כיצד יש לקבוע כללים לגננת לגבי רכישות מספקים: לכמה ספקים לפנו 6.8
 וכדומה. ואה ביניהםלנהל טבלת השו

 
יה את הטופס השנתי ירפיד שהגננות תמלאנה ותמסורנה לעייש להק 6.9

 לרישום האינוונטר.
 
יש לחייב את הגננות לנהל רישום  ,במקרים של רכישה באשראי מספקים 6.10

ק של החוב עד לפרעונו כדי שלא יהיה ספק באשר לנכונות הסכום ימדוי
 המשולם לספק בגין הרכישות שבוצעו.

 
יה עבור גורמים שונים ע"י הגננת ימומלץ לבצע שיפור נוסף בעניין גב 6.11

וונים" ע"י נוהל של תשלום ישיר יה עבור "כיולפטור את הגננות גם מגבי
 וונים".  ישל ההורים ל"כ

 
באותם גנים  –יש לתת את הדעת על נזקים שהצהרונים גורמים לגנים   6.12

 הנזקים האמורים. ולפצות את הגנים על בהם קיימים צהרונים


