
  

          13 רקפ
                                   

                                    

  הניהול הכספי –ס ישורו� "ביה

  

  מבוא .1

  

   . דתי�ממלכתי יסודי   הספר�והינו בית שנה  42 �כ קיי� ישורו� ספר �בית  1.1

יחד שבטי , ראשי ע� בהתאס� ויהי בישורו� מל�" : הוא כינוי מליצי לע� ישראל" ישורו�"

  ".ישראל

פעילויות ו" חינו� בית"ס ל"מעבר מבישל ישורו� היא  ייחודיותה, ס"לדברי מנהלת ביה

  .התנדבות בבתי אבות ובמרכז יו� לקשיש ועוד ,התרמות, חסד :כגו�, למע� הקהילה

  

  "ח מצבת תלמידי� וכיתות "דו"  פי�על, ו"לשנת תשס להל� מצבת התלמידי� והכיתות 1.2

         �  :09/02/2006נכו� לתארי� , של מנהל החינו

  ממוצע לכתה   תלמידי�   כיתות                                                           

  36.7       110  3    שכבה  א

  33.0               99  3    שכבה  ב

  34.0       102  3    שכבה  ג

  37.7       113  3    שכבה  ד

  39.3       118  3    שכבה  ה

    37.0             111  3    שכבה   ו

  36.3            653   18    כ"סה

�  .תלמידי� 25ס שתי כיתות לחינו� מיוחד ובה� "פועלות בביה, בנוס� לכ

  

  . ה"תשסהחלה את תפקידה בספטמבר  הספר�מנהלת בית  1.3

 �,  ד החינו�ל משר"בהתא� לדרישת חוזר מנכ, בוצעה העברת החתימות  31/08/04בתארי

ח נוכח חשב "בעת ההעברה והחתימה על  הדו. לבי� המנהלת הנכנסת, בי� המנהל היוצא

להל� הנתוני� שהוצגו בעת החתימה  על פרוטוקול . רואה חשבו� חיצוני, אג� החינו� וכ�

רשימת אינוונטר , הוצאת עתידיות, יתרות בנק , ד "ל תשס"ח שנתי לסו� שנה"דו: ההעברה

  .בות לגורמי� שוני�יתרת חו, וכ�

        �  כפי שנדרש על פי , )לשכת המחוז ( במעמד ההעברה לא השתת� נציג מטע� משרד החינו

  .ל של המשרד"חוזר המנכ       

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה      

  . "י הנחיות הרשות"אנו פועלי� עפ"       

       



  

ו� מעול� לא השתת� במעמד העברת נציג משרד החינ"חשב אג� החינו� מסר לביקורת כי        

  ."א� היינו תלויי� בו לא היה נית� לבצע את ההעברה, כאשר הוזמ� למנהלס ממנהל "ביה

    

  :ס"העירייה בביהעובדי משרות של להל� פירוט  1.4

  1כירה ראשית       זמ �

              0.75  מזכירה משנית �

 1אב בית                     �

    3       סייעות               �

  משרות 5.75  ה"ס       

  

  הרקע . 2

  

הספר ומבטיח את  � ניהול כספי� תקי� ומלא מקל על עבודת� של המנהלי� והמורי� בבית  2.1

  .פעילה ומועילה, ניצול כל הכספי� הקיימי� לעשייה חינוכית

  

מוסדות הוראות בענייני כספי� ל"משרד החינו� ומשרד הפני� פרסמו חוזר מיוחד בנושא  2.2

�  ").ל"חוזר מנכ" :להל�(התק� ג� כיו� , ג"בשנת תשמ" חינו

  

 ג� בו נקבעי�, מפרס� משרד החינו� חוזר מיוחד ביחס לתשלומי הורי�, מדי שנה 2.3

לתשלומי הורי� בנושאי� שוני� והנחיות לדר� גביית�  והמרביי�מומלצי� הסכומי� ה

  ").חוזר מיוחד" :להל�(והשימוש בה� 

  

�הספר מוסמ� מטע� משרד החינו� ורשות החינו� המקומית לטפל בכספי בית�יתמנהל ב 2.4

  .הספר והוא אחראי לכל הפעולות הכספיות

  .על המנהל חלה אחריות לפקח על עבודת המזכיר ולוודא שהוא ממלא אחר ההוראות

  

הספר ובפני הרשות המקומית על ניהול תקי� �הספר אחראי בפני מנהל בית�מזכיר בית 2.5

המזכיר אחראי אישית לניהול . ל"כמפורט בחוזר מנכ, הספר�עיל של ענייני הכספי� בביתוי

� שבשימוש בית, תקי� של ספרי החשבונות ולשמירה של הכספי� וכל המסמכי� הכספיי�

  .הרשאה בכתב/ניהול כספי� על ידי בעלי תפקידי� אחרי� טעו� הסמכה .הספר

  

  מהל� הבדיקה .3

   

על  י�הסברמה� ה קיבלס וע� המזכירה הראשית ו"ביה ת� מנהלע הנפגש ,הביקורת 3.1

  .הכללי והכספי דרכי ניהולוועל ס "ביה

  

 הוקיבל, השוט�האחראית על ניהול החשבונות , הראשיתע� המזכירה  הביקורת נפגשה 3.2

  .ממנה הסברי� ומסמכי� על הניהול השוט� של הכספי� והרכש



  

   

ושל  ל"מנכה יבהתאמה לדרישות של חוזר, ת הקיימותנבדקו ספרי החשבונות והאסמכתאו 3.3

  .המקובלי� והנהלי� כללי החשבונאות

  

  .2006 אפריל �פברואר הביקורת נערכה בחודשי�  3.4

  .טיוטת דוח הביקורת הועברה לכל הנוגעי� בדבר להתייחסות

  

  כללי –הניהול הכספי  –ממצאי  . 4

  

ס ותשע "שני� בביה 16עלת וותק של ב, על הניהול הכספי אחראיתה, הראשיתהמזכירה  4.1

  .2חשבונות סוג  שני� בתפקיד הנוכחי וברשותה תעודה של מנהלת

  

4.2  �ס על מינוי רואה חשבו� חיצוני  "הוציא אג� החינו� מכתב לביה  10/10/2004בתארי

 .ה"החל משנת תשס, ס בכל הקשור בנושא תקציב וניהול חשבונאי"לסייע לביה

  

הספר �ה� מנהלת בית, מורשי החתימה בחשבו� הבנק. דבנק אח חשבו� הספר�לבית 4.3

 .האחראית על ניהול החשבונות והמזכירה

  

  .ס"ח ובאותו חשבו� הבנק של ביה"כספי ההורי� מנוהלי� באות� הספרי� של הנה

, הספר�הספר או של מזכיר בית�ע� הפסקת עבודת� של מנהל בית": ל"מנכהפי חוזר �על

  ".בנק על ביטול זכות חתימת� ועל מי שנתמנו במקומ�תודיע רשות החינו� המקומית ל

  . 08/09/04 �בתארי� ה, בעת החלפת המורשי�, ענוהל זה בוצ, ס ישורו�"לגבי ביה

  

על כל בית ספר לפתוח חשבו� נפרד , ייעוד כספי תשלומי� –על פי תקנות לימוד חובה  4.4

חברה  בעיריית נתניה בהתא� לתקנה זו פרס�  אג� החינו� מינהל חינו� ו. לכספי הורי�

 �  :שעיקרו, ס"לבתיה 2005באוגוסט  23חוזר בתארי

  

כל בית ספר חייב לפתוח  חשבו� בנק נפרד לכספי עירייה ומדינה והחשבו� יתנהל  באותו  "  

  .בנק  בו מתנהלי� כספי ההורי�

כולל מספר סני� , ס למינהל את ש� הבנק בו יתנהל החשבו�  החדש"לש� כ� יעביר ביה

  . ז.ש� ות: פרטי בעלי זכות החתימה ואת

ס רשאי לצר� חבר נוס� מצוות "א� בי, ה/ס והמזכיר"ת בי/בעלי זכות החתימה יהיו מנהל

  .המורי� או המזכירי� כגיבוי למקרה שאחד מ� השניי� הראשוניי� נמצאי� בחופשה

  

מי ס יודיע לגזברות המחוז במשרד החינו� את פרטי  חשבו� הבנק החדש לצור� ד"ביה

  ."ס"שתייה ותשלומי� אחרי� שהמשרד נוהג להעביר ישירות לביה



  

  .הוראות אלה לא יושמו, נכו� למועד הביקורת       

  :ס"תגובת מנהלת ביה      

  . "ז"הוחלט בישיבת מנהלי� כי הנחיות אלה יושמו החל משנת תשס"        

  ישו� מיידי עקב החובה החוקית התקנה אינה ניתנת לי"חשב אג� החינו� מסר לביקורת כי        

  בשלב זה ועד העובדי� אינו מסכי� לפתיחת , הלי� הדורש זמ�, לקיי� מכרז בי� הבנקי�       

       �  ". חשבו� בנק נוס

  

 .ג"מאמצע שנת תשס החל , "אסי�"הספר נער� באמצעות תכנת �ניהול הכספי� בבית 4.5

  

  המאזני  והתקציב –ממצאי  . 5

  

א חשב אג� הוצי 08/02/05 �ב. בשיטת הניהול העצמי, ב על ידי העירייהס מתוקצ"ביה 5.1

גובשה על ידי מינהל החינו� בשיתו� ע� ועד המנהלי�  2005בשנת : "ס"החינו� מסמ� לביה

  ."נוסחה חדשה לחישוב סל הניהול העצמי

  

  :ו "ה ותשס"ל  תשס"ס  לשנה"לניהול עצמי לביה" סל"להל�  חישוב ה

  

  סכו�      תערי� לתלמיד     מספר תלמידי�                                               

  ה"תשס

   265,500              590                          450תערי� מלא                                    

  44,250              442.5                       100               550תלמידי� עודפי� עד 

   35,695              295                           121           550תלמידי� עודפי�  מעל 

  345,445                                               671ה         "כ  תקציב לשנת תשס"סה

  

  ו"תשס

   265,500               590                           450תערי� מלא                                    

  118,148                442.5                       267               550תלמידי� עודפי� עד 

    383,648                                               717ה          "כ  תקציב לשנת תשס"סה

  

חתומי� בידי המנהלת , ה"סתש –ג "כספיי� לשני� תשס דוחות/לביקורת הוגשו מאזני� 5.2

   .אשר הוגשו לחשב אג� החינו� בעירייה, והמזכירה

  

י אג� החינו� וכי הועבר משוב "שהדוחות בוקרו ע �ס לא נמצא כל תיעוד המעיד על כ"בביה       

  .ס"לביה



  

  

  :על פי הדוחות הכספיי� השנתיי�, להל� ריכוז התנועות בחשבו� הבנק 5.3

ג"תשס        ד"תשס  ה"תשס   

 יתרת פתיחה
63,766 238,838 9,627 

 101,015 74,598 62,948 הפקדות מזומ�

 130,418 117,607 62,914 הפקדת המחאות

 1,350,010 660,000 380,000 תמפיקדונוהכנסות 

 12,951 4,457 11,654 תמפיקדונוהכנסות ריבית 

 516,339 526,550 160,391 זיכויי� מהעברות בנקאיות

 331,386 346,285 97,166 זיכויי� מהוראות קבע

 1,425,106- 1,035,000- 160,000- )קניה(   תמפיקדונוהוצאה 

 924,078- 907,619- 436,420- תשלומי�

 4,536- 5,692- 2,797- עמלות

 4,998- 2,674- 784- הרשאות חוזרות

 1,682- 889-   החזרי� להורי�

 3,085- 8,199-   המחאות חוזרות

 יתרת סגירה
238,838 8,262 88,262 

  

  

מוסבר בהתאמת , )/  1,365( ד "ה לבי� יתרת הסגירה בתשס"ההפרש בי� יתרת הפתיחה של תשס

יתרת הסגירה הנכונה ). א� טר� נפרעה , המחאה נרשמה בספרי�(  03.08.04 � מ, חשבו� הבנק

  .צרי� להירש�וכ� היה /  9,626.62ד הייתה "ל תשס"בסו� שנה

  

י רואה "ס הוא זה הערו� ע"ח הרשמי של ביה"הדו" חשב אג� החינו� הגיב לביקורת ואמר כי 

  ". יתרותהחשבו� ובו אי� הפרשי� ב

  

מקור�  –ס "מתקציבו השנתי של ביה 55% � שקרוב  ל, מנתוני הדוחות הכספיי� מתברר 5.4

  .ה� מתקציבי העירייה � 43% �בכספי הורי� וקרוב ל

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :ס"על פי מאזני ביה, להל� ריכוז ההכנסות והיתרות

 

ד"תשס ה"תשס   

 יתרה * הכנסה יתרה            * הכנסה

% % % % % % 

 12.83 78,726 613,699 5.74 35,535 619,004 הורי�

 20.56 97,318 473,441 39.12 211,857 541,546 עירייה

� 14.82 680 4,589 � 0 3,647 משרד החינו

 94.69 362,730 383,059 36 136,534 142,226 אחר

 36.58 539,454 1,474,788 29.39 383,926 1,306,423 כ"סה

  בהכנסות נכללות ג� יתרות הסגירה משנה קודמת* 

   

  המהוות, משנות הלימוד ס נשארו יתרות גבוהות בכל אחד"שבביה ,מ� הנתוני� דלעיל מתברר   

  .מס� ההכנסות 37% �ה כ"תשסוב 30% � ד כ"ל תשס"בשנה   

  ה ה� מכספי "בשנת הלימודי� תשס 18%ד וכ "מ� היתרות בשנת הלימודי� תשס 9%כ    

  . הורי�   

  

 לא נמצאו חריגות" ) הכנסות מול הוצאות בסעיפי� ( " מבדיקת הדוחות המפורטי�  5.5

  . בסעיפי הגבייה מ� ההורי� משמעותיות

  

המהווי� , / 20,407: הייתה גבוהה מעט מ� המקובל ה היתרה בסעי� ספרי לימוד"בתשס

  ). 10%עד  –ל המיוחדי� "על פי חוזרי המנכ, היתרה המותרת( מ� הגבייה  13% �כ

  

5.6 �נית� להשתמש ביתרות מכספי הורי� בשנה הבאה לאות� , על פי הוראות משרד החינו

  .שלשמ� נגבו, המטרות

י החוזרי� המיוחדי� "עפ, רי� למטרות אחרותשניגבו מהו, השימוש ביתרות כספיות       

  ).ר ועדת ההורי� בלבד"ולא יו(מותרי� בהסכמת ארגו� ההורי� , בענייני כספי� וגביה

  

ראה ( ה "ס להשתמש ביתרות המצטברות לסו� תשס"ו החליט ביה"ל תשס"לקראת שנה

  ". בית חינו� " לרכישת ציוד עבור ) לעיל  5.5, 5.4סעיפי� 

  .18/08/05 � רי� הודיע על הסכמתו לכ� במכתב מתארי� הר ועד ההו"יו

  

  .ע� פירוט העודפי� על פי סעיפי הגבייה, עד ההורי�ולא נמצא פרוטוקול של דיו� בו         

  

  

  



  

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה

  . "פ"הסכ� בע. ר וועד ההורי� ע� ההורי� לא תועדה בכתב"השיחה של יו" 

  .להסבת היתרות מכספי העירייה לרכישת ציוד עבור בית חינו�לא נמצא אישור העירייה , כמו כ� 

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה

  . "נוהל זה אינו ידוע לי" 

  ס נקט בצעדי� הנכוני� כדי להקטי� את"ביה"חשב אג� החינו� מסר לביקורת בתגובה כי 

  ".הוא גבה מ� ההורי� סכומי� הנמוכי� מ� המותר �עודפי הכספי�

  הסכמת העירייה לשימוש בכספי עירייה לכל מטרה שהיא"� החינו� כי הוסי� חשב אג, כמו כ�

  וגנת בקוב2 הוראות הניהול העצמי מע, הוצאות הורי� מעיקר� לרבות סבסוד הוצאות שה� 

  ". ס לבקש אישור ספציפי"ואי� שו� חובה למנהל ביה

  

  גבייה מהורי  –ממצאי  . 6

  

ההוצאה " את , ל המיוחדי�"וזרי המנכעל פי ח, כספי� הנגבי� מ� ההורי� מהווי� 6.1

במסגרת ההנחיות של משרד , ואמורי� להיקבע על סמ� תכנו� תקציבי" המתוכננת 

�  . החינו

  :נגבו מ� ההורי� התשלומי� הבאי�, ס להורי�"על פי חוזרי ביה

 
 תשס"ה

 

 ו"תשס

>שכבת כיתה  ו ה�א ו ה � ג  ב א 

 30 30 28 28 28 28 ביטוח תאונות אישיות � תשלו  חובה

 90 90 90 90 90 90 סל תרבות  )תשלומי רשות

 75  150  מסיבת סיו�

 220 220 220 220 220 220 השאלת ספרי לימוד

 150 104 90 90 65 65 עלות טיול לתלמיד

 15 15 85 85 85 85 שמירה

    תשלו  מרצו�

   50 50 50 50 העשרה מחשבי�

   30 30 30 12 ציוד לימוד אישי

   55 55 55 55 פעילות חברתית

 232 232 225 225 225 225 ב"קר� קר �� "תל

 580 459 1023 873 848 830 �"כ תשלומי חובה רשות ותל"סה

 170 170 רכישה מרוכזת

  



  

  

  : מתברר, לעיל 6.2שבסעי� , מנתוני הטבלה 6.3

  

  ה"תשס

כפי , סכומי� המרביי� המותרי�שמעל ה, )חובה ורשות ( לא נגבו מ� ההורי� סכומי�  �

�  .שנקבעו על ידי משרד החינו

�  � ). / 90 � סכו� מרבי (   בלבד / 65ס "גבה ביה ',ב �' הטיולי� לכיתות אבסעי

�  � ). / 280 �סכו� מרבי (  בלבד/  90ס "גבה ביה ,'והטיולי� לכיתות בסעי

 ). / 24 �סכו� מרבי (  עבור מסיבות כיתתיותס לא גבה מ� ההורי� "ביה �

 

  ו"תשס

כפי , שמעל הסכומי� המרביי� המותרי�, )חובה ורשות ( לא נגבו מ� ההורי� סכומי�  �

�  .שנקבעו על ידי משרד החינו

�  � ). / 397 �סכו� מרבי (  בלבד/  150ס "גבה ביה ,'והטיולי� לכיתות בסעי

 ). / 250 �סכו� מרבי (  בלבד/  170ס "גבה ביה ,בסעי� רכישה מרוכזת �

 ). / 24 �סכו� מרבי (  עבור מסיבות כיתתיותגבה מ� ההורי� ס לא "ביה �

�  �זאת בהתא� ).  / 32 �סכו� מרבי (  /  30ס "גבה ביה ,ביטוח תאונות אישיותבסעי

� .2005בספטמבר  26 �מתארי� ה, להנחיית מנהל החינו

  

  תקבולי  )ממצאי . 7

  

כספיי� מתלמידי�  לרבות איסו� ה, המזכירה הראשית  היא היחידה אשר גובה כספי� 7.1

 ).אי� איסו� כספי� על ידי  המורי� ( למטרות מסוימות 

 

 . מדי מספר ימי� בודדי� מתבצעת על ידי  אב הבית ,הפקדת מזומ� והמחאות 7.2

 

 . �עד למועד הפירעו, ס"המחאות דחויות נשמרות בכספת ביה 7.3

  

 .ההורי� מחויבי� בתשלו� עמלות בגי� המחאות חוזרות 7.4

  

  .מת בתו� קיר מוסתרתכספת פלדלת  ממוק 7.5

  .אחד ברשותה ואחד בביתה למקרה הצור�. מפתחות הכספת נמצאות רק בידי המזכירה

  .המחאות דחויות ותקליטוני גיבוי, כספי� של הקופה הקטנה: תכולת הכספת

  



  

המתקבלות , להכנסות. לכל תקבול מוקלדת קבלה והמקור נמסר למשל�, לדברי המזכירה 7.6

א� המקור לא נשלח , אמנ� נרשמת קבלה, )' משרד החינו� וכו ,עירייה( בהעברה בנקאית 

  . ס"אלא נשמר בביה, למפקיד/למשל�

 �ס "המורה לביה, ) 17.05.06( לביקורת הוגש מכתב מגזברות מחוז המרכז של משרד החינו

ס לצור� "בספר התשלומי� של בי" ולשמור אות� " קבלות עבור דמי שתייה " לא לשלוח 

  . "מעקב וביקורת 

  

, 2006פברואר �לחודשי� ינואר, בבדיקת קבלת המזומני�  אל מול ההפקדות בבנק בפועל 7.7

פברואר לבי� ההפקדות � נמצאה התאמה מלאה בי�  המזומ� שהתקבל בחודשי� ינואר

 .שנעשו באות� חודשי�

  

אל מול ההפקדות , 2006פברואר  –מחודשי� ינואר , בבדיקת טפסי הפקדה של המחאות 7.8

  . לא נמצאו חריגי�, בבנק בפועל

  

 – 2006נבדקו התאמות בנק לחודש ינואר ופברואר . המזכירה מבצעת התאמת בנק כל חודש 7.9

  .דוחות ההתאמה חתומי� בידי המזכירה והמנהלת. לא נמצאו חריגי�

  

 רכש ותשלומי   ) ממצאי . 8

  

  .ב שמות הספקי��המסודרי� לפי א, הטיפול ברכש מתועד בקלסרי ספקי� 8.1

  

נמצא כי חשבונית ששול� עבורה  מתויקת בקלסר , שנבחרו אקראית, חשבוניות 8מבדיקת  8.2

שבאמצעותה בוצע , מספר ההמחאה, תארי� וכ�" + נפרע " הספק ונחתמת בחותמת 

  .התשלו�

  

 .לא נמצאו חריגות –נבדקו הרציפות והשלמות של ההמחאות בחמישה פנקסי�  8.3

 

ס מאשרת להוציא "מנהלת ביה. / 500מחזור של ב, המזכירה הראשית מנהלת קופה קטנה 8.4

  .להוצאה/  50עד 

 .פירוט ההוצאה, על גבי החשבוניות שנבדקו נמצאה חתימתה של המנהל וכ�

  

  ).הרוכש הישיר ( פרטי� של מקבל החשבונית לא נמצאו על גבי החשבוניות 

  

אשר , 08/09/2005 �מעודכנת לתארי� ה, ס"ס קיימת רשימת אינוונטר של ביה"בביה 8.5

 � .09/09/2005נשלחה לאג� החינו� בתארי

  

  

  



  

  תרומות –ממצאי  . 9

  

 שלימדה בעבר, על ידי בעלה של מורה/  7,000הוצעה תרומה בס�   20/12/04 �בתארי� ה 9.1

 :התרומה ניתנה בשני תשלומי� . להנצחת זכרה, ס"בביה

  .  20/03/2005ב /   5,000 

  . 07/04/2005ב /   2,000

  

שכל הכנסותיו הוקדשו למשפחות , "שוק פורי� " נער� בבית הספר   23/03/05  �בתארי� ה 9.2

� ./ 12,204ס� הסכו�  שנאס� הוא . נזקקות ולהקמת ספריה תורנית בבית החינו

 �  .בכוונת המנהלת לייעד כס� זה לתלמידי� מעוטי יכולת. / 1,500נותרה יתרה בס

  

 18, דלתות  2, ארונות 6:  ברת סלקו�ס ציוד על ידי ח"נתר� לביה  23/02/06  �בתארי� ה 9.3

 .שולחנות 23 �כונניות  ו

  .שקבלת התרומה אושרה על ידי מנהל החינו�, לא נמצא

  :ס"תגובת מנהלת ביה

  " .אשר מועבר מדי שנה לאישור העירייה , הכל נרש� באינוונטר" 

  ".ב אג� החינו� ובשיחה לא נמסר לי שעלי לדווח לרשות בכת/פ לס"נמסרה הודעה בע" 

  ס "העירייה היא שפנתה לביה �לגבי  תרומת חברת סלקו�"חשב אג� החינו� הגיב לביקורת כי 

  ".לו כי נית� לקבל תרומה הוהודיע

  

  מלגות – ממצאי . 10

  

   .ס מקבל מלגות עבור תלמידי� נזקקי� ממשרד החינו�"ביה  10.1

�מלגות מתועדת חלוקת ה, על פי כללי המנהל התקי� ובהתא� להנחיות משרד החינו

מלבד פרטי , ובו נרשמי�" פרוטוקול אישור מת� מלגה לתלמיד " בטופס פרטני מיוחד 

פרטי� של חברי הועדה וחתימותיה� , תארי� ההחלטה: ג�, התלמיד וסכו� המלגה

  .ותמצית הנימוקי� להחלטה

  

10.2   �ה אשר הועבר,מ "תקבלה תרומה מאת חברת מוסדות חינו� בעה 13/07/2004בתארי

לצרכי� , עבור מלגות לתלמידי� יוצאי אתיופיה/  5,400על ס� ,דר� העירייה 

  .מיוחדי�

     

  

  

  

  

  

  



  

  .אשר קיבלו המלגה, ס תעד במסמ� את שמות התלמידי� יוצאי אתיופיה"ביה

  ./  500�300כ המלגה לתלמיד נעה בסכו� של "סה 

  כ "סה      מלגה לתלמיד       מספר תלמידי�

            7                          300                2,100  

            1                          350                350  

            5                          400                2,000   

            1                          450                 450  

            1                          500                 500   

  

מאת משרד החינו� עבור , למלגות/  8,100נתקבלה הקצבה בס�  02/01/06  �בתארי� ה  10.3

  .ו"שנת תשס

  :תלמידי� 42 �ס חילק מלגות אלו ל"ביה

  כ "סה      מלגה לתלמיד       מספר תלמידי�

 41                           192                 7,872  

 1                             228                  228  

  

     מאת משרד החינו� עבור , למלגות/  6,400נתקבלה הקצבה בס�  04/01/05  �בתארי� ה  10.4

  .ה"שנת תשס          

  :תלמידי� 34 � ס חילק מלגות אלו ל"ביה   

  כ "סה      מלגה לתלמיד       מספר תלמידי�

               15                       150                 2,250  

               12                       200                 2,400  

               7                        250                 1,750  

  

משרד החינו� עבור מאת , למלגות/  3,200נתקבלה הקצבה בס�   30/08/05 �בתארי� ה   10.5

  .ו"שנת תשס

  ).לכל תלמיד /  200( תלמידי�  16 �ס חילק מלגות אלו ל"ביה    

   מסקנות. 11

  

רוב� ליקויי� , לא נמצאו ליקויי� רבי� ומאלה שנמצאו, שנבדקו בביקורת, בנושאי�  11.1

  .כפי שיפורט להל�, טכניי�

  

א משנות הלימוד "יתרות גבוהות בכס נשארו "שבביה, מנתוני הדוחות הכספיי� מתברר  11.2

כשהיתרה המקובלת אינה , מס� ההכנסות 37% � 30%המהוות  , ה"ס –ד "תשס

  ).לעיל  5.5, 5.4ראה סעיפי� (  10% � אמורה להיות גבוהה מ

ס מסרה לביקורת כי קיבלה את ניהול בית הספר ע� יתרות הפתיחה "מנהלת ביה          

עקבות כ� החלה לגבש תוכנית לניצול יתרות הכספי� ח וב"הגבוהות כפי שמופיע בדו

  . לצרכי� לימודיי� פדגוגי� ופיזיי�

  



  

  הוא, ד"ה לבי� יתרת הסגירה בתשס"בדוח הכספי של תשס, בי� יתרת הפתיחה, ההפרש  11.3

ח זה היה "דו, ")הרשמי"לכאורה (ס הגיש "ח אחר שביה"אמנ� ליקוי טכני וא� היה דו         

  .לביקורתצרי� להימסר 

ראה סעיפי� . (י אג� החינו� "לא נימצא תיעוד לכ� שהדוחות הכספיי� בוקרו ע         

5.2,5.3.(  

  

י ההפרש ביתרות נובע מכ� שלא נפרעה המחאה ס מסרה לביקורת כ"מנהלת ביה         

רושמת יתרות פתיחה לפי " סי�א"וכי תוכנת המחשב  31/7/2004  עד לתארי� ששולמה

  .   בנק ולא לפי היתרות המתואמותהיתרות שב

 

, אמנ� מוקלדות ומודפסות קבלות) ' משרד החינו� וכו, עירייה( לתקבולי� ממוסדות  11.4

  ).לעיל  7.6ראה סעי� ( כפי שמחייב החוק , א� אינ� נשלחות למשל�

             .י המלצת הביקורת"כי תפעל עפס מסרה לביקורת "מנהלת ביה         

  . סירב לקבל הקבלה) משרד החינו� ( המשל�  –במקרה אחד : הערה         

הערת הביקורת מסבירה מדוע הקבלות : "חשב אג� החינו� הגיב לביקורת ואמר כלהל�         

 מוסדות רשמיי� אינ� זקוקי� היות ואינ� משלמי� באמצעית המחאות �אינ� נשלחות

  .ב"באמצעות מס אלא

לוח קבלה היא מיושנת ואינה מתאימה לתנאי הטכנולוגיה ההוראה המחייבת מש         

  ."המודרנית

מונע הביקורת מבקשת לציי� כי יתכ� והוראת החוק אינה מתאימה אול� הדבר אינו          

  .   מלציית להוראת החוק

  

    פרטי� של מקבל החשבוניתעל גבי החשבוניות של הקופה הקטנה לא נרשמי�   11.5 

 ).לעיל  8.4סעי� ראה (           

  .ס מסרה כי הליקוי יתוק�"מנהלת ביה          

  

  ס אינו רשאי לקבל"ביה, לכ�. ס היא העירייה"הסמכות בענייני כספי� ורכוש בביה  11.6

  תרומה מחברה , ס נתקבלו תרומות כספיות וכ�"בביה. תרומות ללא אישור העירייה         

  ).לעיל  9.3, 9.1  ראה סעיפי�( ל "ד האישורי� כנללא תיעו) ריהוט ( מסחרית          

  .ח הביקורת ייוש� הנוהל לגבי תרומות"מנהלת בית הספר מסרה כי בעקבות דו         

  

11.7  �לא השתת� , ס ממנהל למנהל"במעמד ההעברה של ביה, בניגוד להוראות משרד החינו

 �  ). לעיל 3.3ראה סעי� ( נציג הלשכה המחוזית של משרד החינו

  



  

  עולה שיש קשיי�, שבוקרו השנה, כמו ביתר בתי הספר, ס זה"מ� הביקורת בבי   11.8

  ביישו� התקנה בדבר פתיחת חשבו� בנק נפרד לכספי הורי� וחשבו� נוס� לא נפתח           

           ) � ).לעיל  4.4ראה סעי

  המלצות  .12

  

, מ� ההכנסות בשנה זו 10% ס יתרות מעל"ו יוותרו בביה"בסו� שנת הלימודי� תשסא�    

לרבות , ככל הנית� על פי מקור�, ס לערו� תכנית לניצול יתרות הכספי�"על מנהלת ביה

 . או הפחתת הגבייה מ� ההורי�/החזרת כספי� למקורותיה� ו

   .יש לקבל ג� את אישורו של ועד ההורי�, שמקור� בגבייה מהורי�, לגבי הכספי�         

  .ספר קיבלה את ההמלצה והחלה בגיבוש תוכנית לניצול היתרותמנהלת בית ה         

  

ה "ד ותשס"של השני� תשס הרשמיי� הסופיי� את הדוחות הכספיי� שלוחל יש    

 . ע� הודעה שדוחות אלה מבטלי� את הדוחות האחרי�, לגורמי� הרלוונטיי�

  

משרד , רייהעי( לרבות לתקבולי� ממוסדות , יש לשלוח קבלה למשל� על כל תקבול 12.3

יש לתעד את סירובו בצמוד לקבלה , א� המשל� מסרב לקבל הקבלה). ' החינו� וכו

  .א� ההוראה אינה מתאימה נית� לפעול לביטולה .והחשבונית

 .י ההמלצה"ס מסרה כי תפעל עפ"מנהלת ביה         

            

מקבל , ל�פרטי� של המשיש לרשו� על גבי כל חשבונית של הקופה הקטנה את ה 12.4

  ).לעיל  11.6ראה סעי� ( החשבונית 

  .ס מסרה כי ההמלצה תיוש�"מנהלת ביה          

  

12.5 �ס ממנהל למנהל ע� נציג "לתא� תמיד את מעמד ההעברה של ביה על אג� החינו

כחותו יש והלשכה המחוזית של משרד החינו� ובמקרי� שההעברה מתבצעת ללא נ

  .  לרשו� הבהרה בפרוטוקול

  

את הנדרש , ז"ל תשס"בעוד מועד לקראת שנה, חינו� לקבוע סופיתעל אג� ה 12.6

 ).לעיל  11.9ראה סעי� ( מבתי הספר בעניי� חשבו� הבנק הנוס� ולוודא ב יצוע 

  

                                 

  

 

  

          



  

  לשכת ראש העירייה
  
  
  

  הערות ראש העירייה
  
  

  הניהול הכספי  –" ישורו�"ס "ביה )13פרק 

  

  .ח"ינהל חינו� וחברה לפעול לתיקו� הליקויי� שנמצאו בדוהוריתי לראש מ

 
                            


