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        ----    אגף החינוךאגף החינוךאגף החינוךאגף החינוך
    דוח ביקורת על בקרת החשבונותדוח ביקורת על בקרת החשבונותדוח ביקורת על בקרת החשבונותדוח ביקורת על בקרת החשבונות
    וההתחשבנות עם משרד החינוךוההתחשבנות עם משרד החינוךוההתחשבנות עם משרד החינוךוההתחשבנות עם משרד החינוך

  

    כלליכלליכלליכללי    ––––' ' ' ' אאאאפרק פרק פרק פרק 
  

  רקע

משרד החינוך מתקצב את .  המקומיותי הרשויות"ק חינוך חובה חינם מופעל עחו .1

בהתאם למספר התלמידים , מידי שנה, הרשות בעלויות הפעלת מערכת החינוך שלה

סל "לכל שכבת לימוד נקבע תעריף שונה ל. הלומדים בכל אחת משכבות הלימוד בעיר

 .י מערכת הלימודים"עפ" תלמיד

 קבוצות 3 -מורכבות מ, יגוד לרשויות המקומיות אחרותשכבות הלימוד בעיר בנ .2

 :עיקריות כלהלן

 .3-5 גילאי  –הגיל הרך  •

 .'ח-' כיתות א–בתי הספר היסודיים  •

 .'יב-' כיתות ט–בתי הספר העל יסודיים  •

כפי  )חטיבות הביניים(החליטה לא להצטרף למהלך החיטוב , כידוע, עיריית גבעתיים .3

יצויין כי מערך החינוך המיוחד משתלב בכל אחד . יותשהצטרפו יתר הרשויות המקומ

עבור ביצוע הסעות מבית , כאשר בנוסף משלם משרד החינוך, משלוש השכבות

 .התלמיד אל ומהמוסד החינוכי בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו

הבלעדית של הרשות המקומית הפעלת והחזקת מוסדות החינוך בעיר הינן באחריות  .4

  . משרד החינוךובפיקוח מלא של

, השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת מערכת החינוך בעיר הינה ברמה בסיסית

בהתאם למשאביה , אולם כל אחת מהרשויות המקומיות יכולה, שאין לרדת ממנה

  .ככל שיש לאל ידה, להוסיף תקציבים ללא השתתפות משרד החינוך, היא

מקורותיה , למערכת החינוךעיריית גבעתיים בחרה במדיניות של הוספת משאבים 

 .העצמיים

הביקורת בחנה את ההיבטים הכספיים של השתתפות משרד החינוך  ::::מטרות הביקורתמטרות הביקורתמטרות הביקורתמטרות הביקורת ....5555

 וכן את בקרת החשבונות מול בתי 2009בתקציב הפעלת מערכת החינוך בעיר בשנת 

  .הספר ואת מערכת ההתחשבנות של אגף החינוך עם משרד החינוך
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 קרי הממצאיםקרי הממצאיםקרי הממצאיםקרי הממצאיםעעעע

 2-3-כ למצות תקבולים נוספים ממשרד החינוך בהיקף של עד ת ניתןלהערכת הביקור .6

הטיפול והדיווח , י העמקת הבקרה" ע,חלק משמעותי מכךלפחות או ₪ מיליון 

 יובהר כי אין מדובר במחדל או רשלנות אך יש .הנאותים בהתחשבנות מול המשרד

 .מקום לשיפור התחומים הללו

 .י בתי הספר העל יסודייםלא מתקיימת בקרה מספקת על ניהול כספ .7

 אינם מבוססים -רעונות יס העל יסודיים למימון הג"התשלומים המועברים לבתיה .8

 . כיאות וכנדרש על דוחות כספיים מבוקרים של בתי ספר

חשב אגף החינוך אינו עורך בקרות מספקות חודשיות על ההכנסות הצריכות להתקבל  .9

 .תחשבנותהתנהלת הממשרד החינוך בעבור כל אחד מהנושאים בהם מ

דיווחים שלא נבדקו ולא נקלטו במשרד החינוך גרמו לאי קבלת תקבולים בהיקף של  .10

  .בין מנהל מדור גני ילדים לבין חשב האגף" שנפלו",  170,000₪-כ

  .ל"הביאה להצלת מרבית הפסד הסכום הנים מיידית של הביקורת בנושא המלצת ביני
 

ורת על הנתונים שנקלטו במשרד החינוך מנהל מדור גני הילדים אינו עורך ביק .11

 .בעקבות הדיווחים המבוצעים על ידו

העסקת מזכירים ושרתים על ידי העירייה לבתי הספר היסודיים נעשית מעל ומעבר  .12

הן , פיהם המשרד מממן ומשלם אותם-לתקנים שנקבעו על ידי משרד החינוך ושעל

 .שיםלות השכר והן במספר התקנים המאויבע

ס "ת נמצא כי האגף מבצע הסעות ללא אישור משרד החינוך לביהבנושא הסעו .13

ראוי לבחנו מחדש . בהתייחסות לטיוטת הדוח נמסר כי זהו נוהג רב שנים". אמונים"

 .מעת לעת

 450- עלות העסקת מלווים מתבצעת תוך תוספת הוצאה בסך כ–החינוך המיוחד  .14

 זה ראוי לניתוח  דבר–גם אם ההוצאה מתבצעת מתוך מודעות והחלטה . ח"אלש

 .ולבחינה מחודשת במגמת חיסכון

רישום החשבונות באגף החינוך מבוצע באופן שאינו מאפשר כראוי זיהוי מהיר ומלא  .15

דבר המקשה על שקיפות הנתונים , של כל אחת מהיחידות בהתחשבנות עם המשרד

 .הכספיים וזיהוי הנתונים הכספיים של כל אחת מהיחידות הפועלות באגף החינוך
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 קרי ההמלצותקרי ההמלצותקרי ההמלצותקרי ההמלצותעעעע

ההכנסות ובקרת הנתונים המדווחים למשרד -ניתוח, י העמקת הבקרה"יש לפעול ע .16

   .החינוך במטרה לצמצם את הפער במיצוי לא מספיק של תקבולים מהמשרד

מול משרד יסודית ומבוקרת יותר , התחשבנות נכונהאף שאין מדובר ברשלנות הרי ש

₪ ₪ ₪ ₪  מיליון  מיליון  מיליון  מיליון 3333----2222----עד כעד כעד כעד כ    שלשלשלשלמוערך מוערך מוערך מוערך ד בהיקף ד בהיקף ד בהיקף ד בהיקף יכולה להניב תוספת תקבולים מהמשריכולה להניב תוספת תקבולים מהמשריכולה להניב תוספת תקבולים מהמשריכולה להניב תוספת תקבולים מהמשרהחינוך 

  .]מותנה במאמצים שאגף החינוך יחליט להשקיע בנושא [או לפחות חלק מהותי מהםאו לפחות חלק מהותי מהםאו לפחות חלק מהותי מהםאו לפחות חלק מהותי מהם

  

  -: להערכת הביקורתלהגדיל תקבולים ניתן מתוכםלהלן פירוט המרכיבים העיקריים 

  ח"אלש  

  1,132  שרתיםו מזכירים –חינוך יסודי . 1
  450   מלוי הסעות– חינוך מיוחד. 2
  207  ס אמונים" ביהסעות. 3
  500   חינוך על יסודי. 4
  300  א ותוכניות העשרה"יוח. 5
  356   סייעות וגננות– גני ילדים. 6

        2,9452,9452,9452,945        ככככ""""סהסהסהסה

 

 .ס העל יסודיים"על ניהול חשבונות בתיה, מידי רבעון, יש לערוך בקרה שוטפת .17

 .ס העל יסודיים דוחות כספיים מבוקרים מדי שנה"יש לדרוש מבתיה .18

על חשב אגף החינוך לערוך בקרה על ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך מידי  .19

 .חודש

, על הנתונים המגיעים למשרד החינוך, על מנהל מדור גני ילדים לערוך בקרה שוטפת .20

  .מידי חודש

    100,000100,000100,000100,000----המלצת הביניים הדחופה של הביקורת בעת עריכתה תרמה להשבת למעלה מהמלצת הביניים הדחופה של הביקורת בעת עריכתה תרמה להשבת למעלה מהמלצת הביניים הדחופה של הביקורת בעת עריכתה תרמה להשבת למעלה מהמלצת הביניים הדחופה של הביקורת בעת עריכתה תרמה להשבת למעלה מ

י מנהל מדור גני ילדים וחשב י מנהל מדור גני ילדים וחשב י מנהל מדור גני ילדים וחשב י מנהל מדור גני ילדים וחשב """" אי בדיקת דיווחים ע אי בדיקת דיווחים ע אי בדיקת דיווחים ע אי בדיקת דיווחים עמתוך תקבולים שהוחמצו בשלמתוך תקבולים שהוחמצו בשלמתוך תקבולים שהוחמצו בשלמתוך תקבולים שהוחמצו בשל₪ ₪ ₪ ₪ 

 . . . . האגףהאגףהאגףהאגף

יש לערוך ניתוח מלא של כל הפערים מול המפתחות והתקנים שנקבעו בחינוך היסודי  .21

מזכירים , בנושא העסקת עובדים ולפעול להכרה בצרכים הקיימים על ידי המשרד

בלפחות חלק ל תגדיל את התקבולים מהמשרד "הכרה כנהביקורת גורסת כי . ושרתים

 .ח" אלש1,132ניכר מהפער הלא משולם של 

יש מקום לערוך בחינה מחודשת של ההחלטות בנושא מלווי ההסעות בחינוך המיוחד  .22

 .והוצאות העירייה בתחום זה
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 מומלץ להיפגש עם נציג משרד החינוך בנושא השתתפות המשרד –בנושא הסעות  .23

במידה ולא תושג . י המשרד"עאשר אינה מתוקצבת , "אמונים"בהסעות לבית הספר 

 .במגמת חיסכוןהשתתפות ראויה מעת לעת בחינה מחודשת של הצורך וההיקפים 

יש לערוך מחדש את הסעיפים בפרק החינוך הכנסות והוצאות על מנת שיאפשרו  .24

, שקיפות וזיהוי מהיר של הפערים בהשתתפות משרד החינוך לעומת הוצאות העירייה

 .לצורך ניתוחם ובקרתם

קורת מאמינה כי שיתוף בין אגפי החינוך והרווחה בעירייה עשוי להניב תקבולים הבי .25

     .  נוספים שיש במשרד הרווחה לילדים הנזקקים לשיעורי עזר והעשרה ואין ידם משגת
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   סקירת המערך הקיים סקירת המערך הקיים סקירת המערך הקיים סקירת המערך הקיים––––' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

 על בסיס נתוני 2009להלן דוח על התוצאות הכספיות של הפעלת מערך החינוך בשנת  .1

  ):ח"הסכומים בש (10/11/2010 חשבונות מיום הנהלת

       הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות  

 ביצועביצועביצועביצוע תקציב תקציב תקציב תקציב         ביצועביצועביצועביצוע תקציבתקציבתקציבתקציב סעיףסעיףסעיףסעיף
חלק חלק חלק חלק 

 העירייההעירייההעירייההעירייה

אחוז אחוז אחוז אחוז 
הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 

 מהוצאותמהוצאותמהוצאותמהוצאות
חלק חלק חלק חלק 

 העירייההעירייההעירייההעירייה
חינוך קדם 

 10% 90% 1,290,637 13,560,698 10,187,000 12,270,060 8,817,000  יסודי

 44% 56% 3,696,611 8,459,474 8,451,000 4,762,864 4,507,000 חינוך יסודי

 52% 48% 2,572,927 4,979,108 3,719,000 2,406,181 1,855,000 חינוך מיוחד

 68% 32% 162,548 239,063 239,000 76,514 73,000 ים"חירום וקבט

 22% 78% 116,451 519,286 437,000 402,835 370,000 מועדוניות

 35% 65% 306,227 869,702 881,000 563,475 690,000 תפוח פיס

 7% 93% 1,317,253 19,166,239 19,513,000 17,848,986 18,495,000 חינוך על יסודי
שירותים 

 40% 60% 1,283,300 3,231,698 2,975,000 1,948,398 1,590,000 פסיכולוגיים

 41% 59% 1,528,063 3,770,706 3,700,000 2,242,643 1,200,000 הסעות

 95% 5% 159,550 167,340 164,000 7,790 6,000 ימרכז פדגוג
א ותוכניות "יוח

 95% 5% 1,394,907 1,462,878 1,442,000 67,971 100,000 העשרה

 100% 0% 528,517 528,517 617,000 0 0 קונסרבטוריון

 100% 0% 3,252,723 3,252,723 3,120,000 0 0 מנהל חינוך

 29% 71% 17,609716 60,207,433 55,445,000 42,597,717 37,703,000 ככככ""""סהסהסהסה

  

 .2009הנתונים הכספיים המוצגים לעיל מתייחסים לשנת הכספים 

 1ההתחשבנות עם משרד החינוך הינה בעבור שנת לימודים המתחילה ביום  .2

 12בין מדידת , בשל העדר שוני מהותי.  באוגוסט31 -בספטמבר ומסתיימת ב

בהצגת , התעלמה הביקורת משוני זה, כספיםהן בשנת הלימוד והן בשנת ה, החודשים

 .שאין שוני במהותהנתונים בהנחה 

הנתונים המוצגים לעיל מצביעים על חלקה של העירייה בכל אחד מהנושאים שהוצגו  .3

י הגדרת משרד החינוך הינו באחזקה שוטפת "עפ, בעיקרון חלקה של העירייה. לעיל

 מזכירות ושרתים – העובדים  חלקה בשכר13%ובנוסף , של מבני מוסדות החינוך

   ).עובדי מנהל(

משולם ישירות למורים ' שכר עובדי ההוראה בכל מוסדות החינוך מהגן ועד כיתה ט

 .   על ידי משרד החינוך ואין לעירייה כל התערבות בתשלומים אלו
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. במוסדות החינוך העל יסודיים העירייה היא זו המפעילה ומעסיקה את המורים .4

ניהול " בשיטת  העיונייםםייאת שני בתי הספר העל יסודהפעיל העירייה בחרה ל

בפועל חברות ניהול מנהלות את שני בתי הספר העיוניים בעיר והעירייה ". עצמי

  .מעבירה את מלוא הכספים שנתקבלו ממשרד החינוך לידי בתי הספר מידי חודש

 העירייה את בנוסף מכסה. בלבד" צינור" העירייה משמשת –לדברי חשב אגף החינוך 

 . הגרעון שנוצר בבתי הספר
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     ממצאי הביקורת ממצאי הביקורת ממצאי הביקורת ממצאי הביקורת––––' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג
  כללי

ניתוחם ומעקב , עם הקפדה והעמקה של הביקורת השוטפת על תקבולי משרד החינוך .1

כפי , ₪ מילון 3- יכולה העירייה לזכות בהכנסות נוספות של עד כ–אחר דיווחם 

 .בהמשך הדוחשמפורט בתחומים השונים 

י הכנסות העירייה ממשרד החינוך היו צריכות לעמוד על שיעור הביקורת גורסת כ .2

  .71%ולא ) בדומה למצב ברשויות דומות אחרות( מסך ההוצאות 80%

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר חשב האגף כי העירייה קיבלה במודע ובמכוון 

החלטות בדיוני התקציב שלה שמטרתן הגדלת ההשקעות גם בתחומי חינוך שמשרד 

הביקורת מקבלת טיעון זה אך גורסת שתחילה יש להשקיע הרבה הביקורת מקבלת טיעון זה אך גורסת שתחילה יש להשקיע הרבה הביקורת מקבלת טיעון זה אך גורסת שתחילה יש להשקיע הרבה הביקורת מקבלת טיעון זה אך גורסת שתחילה יש להשקיע הרבה . לא מתקצבהחינוך 

יותר מאמצים במיצוי תקבולים נוסף ממשרד החינוך ורק לאחריהם להחליט על מה יותר מאמצים במיצוי תקבולים נוסף ממשרד החינוך ורק לאחריהם להחליט על מה יותר מאמצים במיצוי תקבולים נוסף ממשרד החינוך ורק לאחריהם להחליט על מה יותר מאמצים במיצוי תקבולים נוסף ממשרד החינוך ורק לאחריהם להחליט על מה 

 .... ממימון עצמי ממימון עצמי ממימון עצמי ממימון עצמיוכמה להוסיףוכמה להוסיףוכמה להוסיףוכמה להוסיף

 אשר כולל שכר עבור –מהנתונים המוצגים לעיל מתברר כי בנושא חינוך יסודי  .3

גבוהה מהמפתחות שנקבעו במשרד החינוך עבור  נרשמה עלות –מזכירות ושרתים 

. 20% - ל10%במקום שיעורים שנעים בין ,  השתתפות העירייה26%: העירייה

הבהיר חשב האגף כי עיקר הסיבה היא עלויות לעובדים בהתייחסותו לטיוטת הדוח 

 .ופורשים ותיקים שעלויותיהם הגיעו בעבר לשיעורים שמשרד החינוך אינו מכיר כיום

 מהמשרד 47% מתברר כי העירייה השיגה השתתפות בשיעור של - א הסעותבנוש .4

, אולם. 50% -במקום בו הממוצע ברשויות המקומיות האחרות נע סביב ה, 2009בשנת 

בשל המורכבות של תקציב זה העדיפה הביקורת לנתח את הפעילות בשנת הלימודים 

נתקבלו מהמשרד  הוכרו ולאע לא "ל תש"בניתוח שכזה מתברר כי בשנה. ע"תש

 ".אמונים"ס "שהוצאו בעיקר עבור הסעות עבור ביה ₪ 207,416

שלמה , אשר כולל העסקת מלווים בהסעות לתלמידים, בהפעלת מערך החינוך המיוחד .5

י משרד "מעבר לחלקה בעלות שנקבעה ע ₪ 450,000 -העירייה הוצאה הגבוהה ב

  .החינוך

  ניתן וצריך,  הם נמוכים מידי47%לדעת הביקורת תקבולים בגין מלווים בשיעור 

 .כפי שמקובל ברשויות דומות, לפעול להגדלתם לשיעורים גבוהים יותר

מהיר ומלא של כל רישום החשבונות באגף החינוך מבוצע באופן שאינו מאפשר זיהוי  .6

דבר המקשה על שקיפות הנתונים הכספיים , אחת מהיחידות בהתחשבנות עם המשרד

 .ים של כל אחת מהיחידות הפועלות באגף החינוךוזיהוי הנתונים הכספי



  

9

 חשבות אגף החינוך

משרד החינוך מעביר את המידע הנוגע להשתתפותו בתקציב החינוך לרשויות  .7

ר "מידי חודש מעודכן באתר מית. ר"המקומיות באמצעות האינטרנט במערכת מית

החינוך בגינו העביר משרד החינוך את השתתפותו בתקציב , הדוח הכספי המפורט

  .בעיר

על חשב אגף החינוך להפיק את הדוח ולערוך בקרה על כל אחד מהסעיפים בהם 

 . על מנת לוודא קבלת מלוא ההשתתפות מידי חודש, הועברה השתתפות המשרד

בבדיקה שהתקיימה עם חשב אגף החינוך של העירייה התברר כי לא מבוצעת בקרה  .8

.  ידי משרד החינוך באופן אוטומטי התקבולים מועברים עלוכדבריו מדי חודששכזו 

 9מסר חשב האגף כי הוא מבצע סקירה חודשית כללית בהתייחסותו לטיוטת הדוח 

  . חודשים סקירה פרטנית ברמת הסעיף הבודד3-חודשים בשנה וב

תוקנו , כי התקבולים מגיעים כראוי רק לאחר שטופלו, הביקורת גורסת כי אין די בכך

  .ודווחו

 .י חשב האגף שלוש פעמים בשנה ובשאר החודשים רק נסקר"עהדוח הנבדק מופק 

היחידה המפיקה את הדוח היא הנהלת החשבונות אשר עושה זאת רק לצורך רישום 

 .התקבולים בספרי החשבונות של העירייה ולא לצורך עריכת בקרה

החשב הוסיף כי כספים המתקבלים ממשרד החינוך בעבור שני בתי הספר התיכון  .9

 .גרעוןלמועבר גם כיסוי כן ועברים במלואם לבתי הספר והעיוניים מ

הבהיר חשב האגף כי הטיפול בנוגע לרישום התלמידים מופקד , בנושא גני הילדים .10

 כל מידע אין לחשב. בידי מנהל מדור גני ילדים ואילו הוא מופקד על ההיבט הכספי

  . נוסף בנושא נתוני התלמידים ואישורי הבטיחות

" צינור"תיכוניים העיוניים הבהיר החשב כי העירייה משמשת בנושא בתי הספר ה

מכיוון שבבתי הספר מופקדים חשבים מלווים אשר תפקידם לנהל את כספי . בלבד

העירייה , ס נקלע לגרעון"כאשר ביה.  קיים קשר באמצעות חשבים אלו–ס "ביה

 .מממנת את כל הגרעון

ת בקרה מספקת ויסודית מידי ת בקרה מספקת ויסודית מידי ת בקרה מספקת ויסודית מידי ת בקרה מספקת ויסודית מידי שלא נערכשלא נערכשלא נערכשלא נערכ, , , , אאאאוווולאור הדברים המוצגים לעיל ברור איפלאור הדברים המוצגים לעיל ברור איפלאור הדברים המוצגים לעיל ברור איפלאור הדברים המוצגים לעיל ברור איפ .11

חודש בחודשו על היקף התקבולים המתקבלים ממשרד החינוך דבר היוצר מצב בו חודש בחודשו על היקף התקבולים המתקבלים ממשרד החינוך דבר היוצר מצב בו חודש בחודשו על היקף התקבולים המתקבלים ממשרד החינוך דבר היוצר מצב בו חודש בחודשו על היקף התקבולים המתקבלים ממשרד החינוך דבר היוצר מצב בו 

 ....העירייה עלולה להפסיד כספים המגיעים לה בדין בשל חולשת הבקרההעירייה עלולה להפסיד כספים המגיעים לה בדין בשל חולשת הבקרההעירייה עלולה להפסיד כספים המגיעים לה בדין בשל חולשת הבקרההעירייה עלולה להפסיד כספים המגיעים לה בדין בשל חולשת הבקרה
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  כללי-גני ילדים

 את הרשויות המקומיות על בסיס מספר התלמידים הלומדים משרד החינוך מתקצב .12

  .לדים בעירבכל אחד מגני הי

יש לדווח בראשית השנה , על מנת שמשרד החינוך יתוודע לנתוני התלמידים בעיר

את פרטי התלמידים ופרטי הגן בו , "החברה לאוטומציה"באמצעות , למשרד החינוך

 .הם לומדים

משרד החינוך עורך הצלבות של נתונים שנמסרו לו מכל אחת מהרשויות המקומיות  .13

בהשוואה לנתונים הרשומים במרשם ) על מנת לא לשלם פעמיים עבור כל תלמיד(

לא מאשר את הגן בו לומדים התלמידים / הוא מאשר, בנוסף. האוכלוסין באותה עת

  .חד מהגנים הפועליםשכן מידי שנה יש להמציא אישור בטיחות להפעלת כל א

עבור  המשרד לא ישלם לעירייה כלל -במידה וגן ילדים לא אושר על ידי משרד החינוך

  .כל התלמידים שנמצאים בגן

  : דוחות עיקריים3מידי חודש מעביר משרד החינוך  .14

  .נקלטו במחשבי המשרד/  מפורט עם שמות התלמידים שנרשמו–דוח אחד 

  .ויים בגינם לא קיבלה העירייה כסף דוח שמצביע על כל השג–דוח שני 

 . פירוט הכספים שהועברו לעירייה בגין גני הילדים–ר " במית–דוח שלישי 

מידי חודש יש להפיק את שלושת הדוחות ממערכות המחשוב של משרד החינוך  .15

ולערוך בדיקות להתאמת מספר תלמידים שאושרו למספר התלמידים בפועל 

  .ולהתאמת הכספים שנתקבלו בגינם
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  גני ילדים- ממצאי הביקורת

 על 2010הביקורת דגמה את נתוני חודש אוקטובר , 2009אף כי הדוח נערך לגבי שנת  .16

 בעת(מנת לוודא שמשרד החינוך מעביר את מלוא ההשתתפות גם באופן שוטף 

  :להלן פרוט הממצאים). רתוהביק

לגרסתו מנהל חשב אגף החינוך לא ערך בקרה בנושא התקבולים ממשרד החינוך שכן  .17

  .מדור גנים בקיא במלאכה ועורך בקרה באופן שוטף

התאמתם ובדיקתם כלל , לעומת זאת  מנהל מדור גני הילדים גרס כי ענייני הכספים

אינם מתפקידו ועל כן כלל לא התייחס להיבטים הכספיים של התקבולים ממשרד 

  .החינוך

" לחברה לאוטומציה"ו  ערך בקרה שוטפת על הדיווח של- מנהל מדור גני הילדים

 היא בקרה –" לאוטומציהחברה "הבקרה על הדיווח ל. והתאמת הדיווח למיצוי בפועל

  .ראשונה לוודא שהמידע שהוזרם על ידו נרשם בחברה לאוטומציה

או לוודא שאכן משרד החינוך קלט את /מנהל מדור גני ילדים ידע שעליו לבדוק ו

  ".החברה לאוטומציה"נתוני 

  ".החברה לאוטומציה" עבודתו מסתיימת בקשר מול רסתו ולגמבחינתו

מכאן עולה שאף לא אחד בדק מה נקלט או לא נקלט במשרד החינוך ומה מתקבל או מכאן עולה שאף לא אחד בדק מה נקלט או לא נקלט במשרד החינוך ומה מתקבל או מכאן עולה שאף לא אחד בדק מה נקלט או לא נקלט במשרד החינוך ומה מתקבל או מכאן עולה שאף לא אחד בדק מה נקלט או לא נקלט במשרד החינוך ומה מתקבל או 

 ....""""סאותסאותסאותסאותיייינפל בין הכנפל בין הכנפל בין הכנפל בין הכ""""לא מתקבל ממשרד החינוך וכל העניין למעשה לא מתקבל ממשרד החינוך וכל העניין למעשה לא מתקבל ממשרד החינוך וכל העניין למעשה לא מתקבל ממשרד החינוך וכל העניין למעשה 

במהלך הביקורת התברר כי חשב אגף החינוך לא מודע לעובדה שישנו אתר באינטרנט  .18

שבו מציין משרד החינוך את הליקויים ומספר התלמידים , ני כל גני הילדיםעבור נתו

 .בגינם מועברת השתתפות המשרד

אובדן אובדן אובדן אובדן הביקורת נפגשה עם מנהל אגף החינוך באופן מיידי על מנת להתריע על הביקורת נפגשה עם מנהל אגף החינוך באופן מיידי על מנת להתריע על הביקורת נפגשה עם מנהל אגף החינוך באופן מיידי על מנת להתריע על הביקורת נפגשה עם מנהל אגף החינוך באופן מיידי על מנת להתריע על  .19

    4444כי בעבור כי בעבור כי בעבור כי בעבור שכן נמצא שכן נמצא שכן נמצא שכן נמצא , , , , טיפולטיפולטיפולטיפולאי אי אי אי  ו ו ו ו העלול לנבוע לעירייה מחמת העדר ידע העלול לנבוע לעירייה מחמת העדר ידע העלול לנבוע לעירייה מחמת העדר ידע העלול לנבוע לעירייה מחמת העדר ידעתקבוליםתקבוליםתקבוליםתקבולים

 ועד למועד  ועד למועד  ועד למועד  ועד למועד 2010201020102010א קיבלה השתתפות המשרד מחודש ספטמבר א קיבלה השתתפות המשרד מחודש ספטמבר א קיבלה השתתפות המשרד מחודש ספטמבר א קיבלה השתתפות המשרד מחודש ספטמבר העירייה להעירייה להעירייה להעירייה ל, , , , גני ילדיםגני ילדיםגני ילדיםגני ילדים

לא קיבל לא קיבל לא קיבל לא קיבל העדר התקבולים נבע מהעובדה שמשרד החינוך העדר התקבולים נבע מהעובדה שמשרד החינוך העדר התקבולים נבע מהעובדה שמשרד החינוך העדר התקבולים נבע מהעובדה שמשרד החינוך ). ). ). ). 2010201020102010נובמבר נובמבר נובמבר נובמבר ((((הביקורת הביקורת הביקורת הביקורת 

על כן בעבורם לא הועברה השתתפות המשרד על כן בעבורם לא הועברה השתתפות המשרד על כן בעבורם לא הועברה השתתפות המשרד על כן בעבורם לא הועברה השתתפות המשרד , , , ,  גנים חדשים גנים חדשים גנים חדשים גנים חדשים4444אישורי בטיחות בעבור אישורי בטיחות בעבור אישורי בטיחות בעבור אישורי בטיחות בעבור 

        .... ₪ ₪ ₪ 170,000170,000170,000170,000₪    ----בהיקף של כבהיקף של כבהיקף של כבהיקף של כ

עקבות אותה פגישה ולטפל מנהל האגף התגייס לטפל בליקוי החמור לאלתר ב

 ....באישורים הנדרשים ובתקבולים המגיעים

 בין חשב אגף החינוך למנהל מדור גני 10/11/2010חה שנערכה ביום חמישי בשי .20

את " אינו יודע לקרוא"טען חשב אגף החינוך ש, הילדים בהשתתפות נציג המבקר

  .ר  ולכן לא יכול לדעת שקיימת בעיה"דוחות מית

אולם מאחר ולא טרחו . ר הייתה מצביעה על הכשל באופן מיידי"קריאת דוחות מית
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  .י הגורמים המתאימים"שלא טופל ע, לקרוא דוחות אלו נוצר ליקוי

  המומלץ הנדרשתיקוןהכי נערך ) ר"באמצעות אתר מית(נתברר , בעת כתיבת הדוח

 מראשית, 2011נתקבלו בחודש ינואר המגיעים לעירייה במשרד החינוך וכי הכספים 

 . 101,147₪סך של  ב, התקופה

  בתי הספר היסודיים

 :השתתפות משרד החינוך בתקציב הפעלת בתי הספר היסודיים

ס "השיטה קובעת כי ביה. בתי הספר היסודיים בעיר מופעלים בשיטת הניהול העצמי .21

ולמעט עלויות ' מים וכו, חשמל: לרבות, יהיה מופקד על ניהול הוצאתיו השוטפות

. וך מעניק לבתי ספר אלו תוספת מיוחדת עבור עלויות הניהולמשרד החינ. שכר

ס מידי חודש את התקבולים המגיעים ממשרד החינוך להפעלת "העירייה מעבירה לביה

העירייה היא זו המשלמת את שכר העובדים ומתקשרת , בנושא עלויות השכר. ס"ביה

 .עם חברות הניקיון לביצוע עבודות הניקיון

בהשוואה , 2009 הכספיים של מערך החינוך היסודי בשנת להלן תמצית הנתונים .22

    :שנתקבלו ממשרד החינוך ומהורי התלמידים לתקבולים 

  תשלומים   הנושא

  ח "ש

  תקבולים

  ח"ש

  פער 

  ח"ש

  780,365  504,047  1,284,412  הפעלת שירותי שמירה. 1

  1,792,120  840,214  2,632,334  הפעלת בתי ספר בניהול עצמי. 2

  52,054  140,624  192,678  ות ביטוח תלמידיםהוצא. 3

  1,132,524  3,217,526  3,062,174  שכר מזכירים ושרתים. 4

      1,287,876  שרותי ניקיון בבתי ספר. 5

  3,757,063  4,702,411  8,459,474  כ"סה

 

  :הפער בין התקבולים לתשלומים נובע מ .23

   780,365₪            -הפעלת שירותי שמירה . 1

   52,054₪                      -ביטוח תלמידים. 2

   1,132,524₪ -תשלומי שכר לשרתים ומזכירים. 3

 למזכירים הסביר החשב כי עלויות השכר, בשיחה שהתקיימה עם חשב אגף החינוך

ושרתים גבוהות יותר מאשר נקבע בתקני משרד החינוך וזאת בשל הוותק הרב שצברו 

  . ביתם ותיקיםהעובדים אשר מר

השתתפות המשרד לביטחון פנים הינה נמוכה יותר מאשר , בנושא שירותי השמירה

  .העלויות בהן עומדת העירייה
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הביקורת גורסת כי ניתן לקבל הכרה של משרד החינוך בתוספת בתקנים ובמפתחות 

 .אשר תסגור חלק ניכר מהפער המצוין לעיל, למזכירות ושרתים

  

  בתי הספר העל יסודיים

אשר קבעה כי ינוהלו ,  בבעלות העירייהשני בתי הספר העל יסודיים בעיר הינם .24

הינה שכל אחד מבתי הספר מקבל " ניהול עצמי"המשמעות של ". ניהול עצמי"ב

ס כישות "י משרד החינוך ומפעיל את ביה"מהעירייה את הכספים שהועברו לה ע

ס "מיים תקציבים לביהבמידה והעירייה חפצה היא מוסיפה ממשאביה העצ. עצמאית

ס העירייה היא זו שדואגת "במקרה בו נוצר גירעון בביה. שנבחרו על ידהלנושאים 

שכן ללא כל פיקוח , אינה נפוצה ברשויות המקומיות, צורת התנהלות שכזו. לכיסוי

או נציגי אגף החינוך והגזברות על ההתנהלות הכספית של כל אחד /של העירייה ו

 .הגיון ואין לה מקום, טעם אין לה –מבתי הספר 

    : להלן הממצאים2009הביקורת בחנה את הנתונים הכספיים לשנת  .25

  

  ח"ש  

  19,166,239  כ הוצאות"סה
  17,848,986  כ הכנסות"סה

  1,317,253  חלק העירייה בחינוך העל יסודי
  %7  חלק העירייה באחוזים

 

עבר מלוא התקבול  הבהיר החשב כי מידי חודש מובשיחה שהתקיימה עם חשב האגף .26

  .בלבד" צינור" בתי הספר והעירייה משמשת כ2-המגיע ממשרד החינוך ל

ס נקלע "במידה וביה. ס" פועלים חשבים מלווים שתפקידם לנהל את כספי ביהס"בביה

 .מעבירה העירייה השתתפות נוספת לכיסוי הגרעון, לקשיים כספיים

 : בתי הספר ולהלן הממצאים2-ע  מ"ל תש"הביקורת קיבלה לידיה את המאזנים לשנה .27

  

        ש ש ש ש """"ס עס עס עס ע""""ביהביהביהביה  
        ]]]]חחחח""""בשבשבשבש [ [ [ [דוד קלעידוד קלעידוד קלעידוד קלעי

        ש ש ש ש """"ס עס עס עס ע""""ביהביהביהביה
        ]]]]''''שששש [ [ [ [שמעון בן צבישמעון בן צבישמעון בן צבישמעון בן צבי

        ]]]]חחחח""""בשבשבשבש[[[[כ כ כ כ """"סהסהסהסה

              הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות

  16,705,989  6,019,215  10,686,774  הכנסות ממשרד החינוך. 1
  555,406    555,406  הכנסות מעיריית גבעתיים. 2
  193,479    193,479  הכנסות אחרות. 3
  329,250    329,250  ייניםהכנסות ממצט. 4
  125,946    125,946  הכנסות מועדון הספורט. 5
  109,608    109,608  הכנסות מתלמידים. 6

        18,019,67818,019,67818,019,67818,019,678        6,019,2156,019,2156,019,2156,019,215        12,000,46312,000,46312,000,46312,000,463  כ הכנסות"סה
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              הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות

  16,175,301  7,019,635  9,155,666  שכר עובדי הוראה. 1
  1,357,001    1,357,001  שכר עובדי מינהל. 2
  107,240    107,240  שכר מאמני ספורט. 3
  758,168    758,168  הוצאות תפעול כלליות. 4
  213,230    213,230  הוצאות מצטיינים. 5
  15,953    15,953  הוצאות מועדון ספורט. 6
  306,003    306,003  הוצאות מעבדות. 7
  449,808    449,808  הוצאות תלמידים. 8

        9,382,7049,382,7049,382,7049,382,7041111        7,019,6357,019,6357,019,6357,019,635        12,363,06912,363,06912,363,06912,363,069  כ הוצאות"סה

        1,363,0261,363,0261,363,0261,363,026        1,000,4201,000,4201,000,4201,000,420        362,606362,606362,606362,606        ס תיכוןס תיכוןס תיכוןס תיכון""""גרעון מהפעלת ביהגרעון מהפעלת ביהגרעון מהפעלת ביהגרעון מהפעלת ביה

 

אינם , י שני בתי הספר העיוניים"הביקורת מדגישה כי הדוחות הכספיים אשר הוצגו ע .28

עובדה הגורמת להטלת ספק בגובה , מבוקרים כנדרש ומוגשים באופן לא מקצועי

ינם משקפים את מלוא נראה כי דוחות אלו א. הגרעון המוצג בשני בתי הספר

  .הפעילות בשני בתי הספר

שכן אף כי , הביקורת מתכוונת לערוך בדיקה יסודית בניהול כספי בתי ספר התיכון

הרי שעדיין האחריות לניהול כספי , העירייה הפקידה את הניהול בידי חברות ניהול

 .ס מוטלת על העירייה"ביה

 ):ח"בש(ונים הבאים עיון בספרי החשבונות של העירייה מצביע על הנת .29

  

  ס קלעי"ביה  תאור
ס שמעון "ביה

  בן צבי
  כ"סה

  ס"סך התשלומים לביה. 1
  

11,819,904  6,582,937  18,402,841  

  סך התקבולים ממשרד החינוך. 2
  

)11,319,904(  )6,368,681(  )17,688,585(  

ס מעבר "עודף תשלומים לביה
  לתקבולי משרד החינוך

500,000500,000500,000500,000        214,256214,256214,256214,256        714,256714,256714,256714,256        

 

ל "ס לשנה"השוואה בין הרישום בספרי החשבונות של העירייה לרישום במאזני ביה .30

  ):ח"בש(מצביעה על הנתונים הבאים , ע"תש

  ס קלעי"ביה  תאור
ס שמעון "ביה

  בן צבי
  כ"סה

י העירייה לפי "ס ע"תשלומים לביה. 1
  העירייה

11,221,589  6,630,908  17,852,497  

  17,261,395  6,019,215  11,242,180  ס" לפי ביה–תקבולים מהעירייה . 2
ס "פער ברישומים חשבונאיים בין ביה

  ע"ל תש"לעירייה בשנה
20,59120,59120,59120,591        611,693611,693611,693611,693        591,102591,102591,102591,102        
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י "ההשוואה המוצגת לעיל מצביעה על פער ברישום העברות הכספים שבוצעו ע .31

נרשמו יותר " קלעי"ס "ובביה ₪ 611,693בסך " שמעון בן צבי"ס "בביה, העירייה

 . 20,591₪ בסך הכנסות

  

 החינוך המיוחד

סייעות . במערך החינוך המיוחד מופעלות סייעות טיפוליות בכל שכבות הלימוד בעיר .32

אלו מלוות ומסייעות לתלמידים בעלי מוגבלויות מסוימות להשתלב בכיתות לימוד 

 100% - ל70%משרד החינוך משתתף בעלות הסייעות בשיעורים שנעים בין . רגילות

אליה לתלמידים אלו מוענקת הסעה מיוחדת , בנוסף. י שנקבע על ידומהשכר התקנ

שכרה של המלווה משולם אף הוא על ידי העירייה המעסיקה . מלווהת מצטרפ

. בהתאם לשעות העבודה בהן היא עובדת, הישירה ומשרד החינוך משתתף בשכרה

 .בתעריף שכר מינימום)  חזור-הלוך ( שעות מידי יום 2-בדרך כלל כ

, הלומדים בערים אחרות, ידים בחינוך המיוחד אשר אין להם מענה מתאים בעירתלמ .33

  .העירייה מחויבת באגרת לימודי חוץ

  :2009רך החינוך המיוחד בעיר בשנת להלן הנתונים הכספיים של הפעלת מע

  פער  תשלומים  תקבולים  

  )1,591,732(  3,723,151  2,131,419  שכר העסקת סייעות . 1

  )550,451(  1,043,563  493,112  שכר מלוות. 2

  115,370  58,308  173,678  א"אחזקת מתי. 3

  )65,968(  65,968  0  שרות לאומי. 4

  18,693  82,390  101,083  הזנה. 5

  )5,728(  5,728  0  מועדון טיפולי. 6

  )2,079,816(  4,979,108  2,899,292  כ "סה

  ת נרשמו בסעיף הסעותתקבולים בגין מלוו* 

  

 בעוד 2009בשנת  ₪ 1,340,031עלויות העסקת המלוות בחינוך המיוחד הגיעו לכדי  .34

על פי ההנחיות . בלבד ₪ 493,112 -שההכנסות שנתקבלו ממשרד החינוך הסתכמו ב

י שכר "ות העסקת מלווה עפ מעל75%השתתפות המשרד הינה בשיעור , משרד החינוך

  .למלווה ₪ 659.23ט ובחודש סך "לשנת לימודים תשס ₪ 7,910.85 דהיינו ,מינימום

 לליווי ) שעה חזור1+  שעה הלוך 1( שעות עבודה ביום 2- כ בעבורכאמור שכר זה הינו

 לערוך את מערך ההסעות באופן המיטבי שבו א כי על העירייהוברור איפ. תלמיד אחד

  . משרד החינוךמלווה אחת תלווה מספר תלמידים והכל בכפוף לתנאי האישור של
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ניתן וצריך ,  הינם נמוכים מידי47%לדעת הביקורת תקבולים בגין מלוות בשיעור 

  .לפעול להגדלתם לשיעורים גבוהים יותר כפי שמקובל ברשויות דומות
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 הסעות

בהתאם , משרד החינוך משתתף בעלות הפעלת מערך ההסעות למוסדות החינוך בעיר .35

  .ידולקריטריונים ולמסלולים שאושרו על 

שיעור ההשתתפות בעלות ההסעות הינו פרטני לכל מסלול כאשר על העירייה מוטלת 

שהרי , חוק-את המשרד כי ההסעה מוצדקת והתלמיד זכאי להסעה זו על פי" לשכנע"

  .מדובר בתלמיד החינוך המיוחד

רכזת ההסעות מופקדת על נושא ההתחשבנות עם משרד החינוך ומתפקידה לוודא  .36

  . דווחו למשרד החינוךשאכן המסלולים

, , , , הוברר כי התקבולים שמתקבלים בגין אותם מסלולים לא נבדקים על ידה מידי חודשהוברר כי התקבולים שמתקבלים בגין אותם מסלולים לא נבדקים על ידה מידי חודשהוברר כי התקבולים שמתקבלים בגין אותם מסלולים לא נבדקים על ידה מידי חודשהוברר כי התקבולים שמתקבלים בגין אותם מסלולים לא נבדקים על ידה מידי חודש

 ....וכן לא על ידי חשב אגף החינוךוכן לא על ידי חשב אגף החינוךוכן לא על ידי חשב אגף החינוךוכן לא על ידי חשב אגף החינוך

ע מצביעה על "ל תש"בשנה, עלותם והתקבולים בגינם, יסודית של המסלוליםבדיקה .37

 : הנתונים הבאים

 

 

  

  

  

  

תשלום נובע בעיקרו מ ₪ 207,416ע  בסך "ל תש"העדר התקבולים בגין הסעות בשנה

לדעת . ועוד הסעות נוספות שהעירייה ביצעה במימון עירוני" אמונים"ס "הסעה עבור ביה

 .הביקורת יש מקום לפעולה מול משרד החינוך בנושא העדר תקבולים המצוין לעיל

  

  שיתוף פעולה בין אגף הרווחה לאגף החינוך

ובעיקר באלו הביקורת מציינת כי אגף החינוך בעיר משקיע משאבים רבים בתלמידים  .38

 .שחסרים משאבים לקידומם והצלחתם

קיים תקציב המיועד לסייע למשפחות עם ילדים הזקוקים , במשרד הרווחה, מנגד .39

 .לשיעורי עזר והעשרה ואין באפשרותם לממן שירותים אלו

הביקורת מדגישה כי קיים צורך הכרחי לשתף את אגף הרווחה במצוקות של תלמידי  .40

ום את תקציבי משרד הרווחה לתועלת התלמידים במערך על מנת לרת, אגף החינוך

 .החינוך בעיר

הביקורת לא מצאה כל קשר בין שני אגפים אלו למטרות העצמת המשאבים של אגף  .41

 .החינוך בעיר

  . השתתפות העירייה בתקציב החינוךשיתוף פעולה שכזה עשוי לצמצם את שיעור  .42

  ח"ש  
  3,301,120  ע "סך עלות ההסעות בשנת תש

  852,546,1  ע"ל תש"  בגין שנההתקבולים ממשרד החינוךסך 

        1111,,,,754754754754,,,,268268268268  53% בשיעור –חלק העירייה 

        1,551,5261,551,5261,551,5261,551,526  47% –י משרד החינוך "י מפתחות שנקבעו ע" עפ–חלק העירייה 

        207,416207,416207,416207,416  ע "העדר תקבולים בשנת תש


