
  

  15 פרק
  
  

  הניהול הכספי – ס שפירא"ביה

  

  כללי. 1

  

הספר ומבטיח את  � ניהול כספי� תקי� ומלא מקל על עבודת� של המנהלי� והמורי� בבית 1.1

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

  

למוסדות הוראות בענייני כספי� "משרד החינו� ומשרד הפני� פרסמו חוזר מיוחד בנושא  1.2

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

  

 ג� בו נקבעי�, מפרס� משרד החינו� חוזר מיוחד ביחס לתשלומי הורי�, מדי שנה 1.3

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

  ").חוזר מיוחד" :להל�(והשימוש בה� 

  

�לטפל בכספי בית ,מטע� משרד החינו� ורשות החינו� המקומית ,הספר מוסמ��ביתמנהל  1.4

  .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 1.5

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

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

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

  

  מבוא.2

  

על  ספר�הינו בית ש� חיי� משה שפירא�על " טכנולוגי  –מדעי  – דתי, שנתי �השש ס"ביה"  3.1

ס מקצועי "בנתניה לפני למעלה מחמישי� שנה  כבישהוק� , )ד "ממ(  דתי�יסודי ממלכתי

ונוספו ) ע "חט+ ב "חט( שנתי  –ס מקי! שש "דו ותלת שנתי ובמרוצת השני� התפתח לבי

  .זמות למע� הקהילהיו: פעילויות ייחודיות .ד"ג וי"לו ג� כיתות י



  

  

  :ס"בביה פי מצבת תלמידי� וכיתות�על ,ו"ל תשס"לשנה להל� מצבת התלמידי� והכיתות 3.2

  

  ממוצע לכתה   תלמידי�   כיתות                                                  

  27.3       218  8  שכבה   ז

  26.3            237  9  שכבה  ח

  30.9       216  7  שכבה  ט

      26.4       185  7  שכבה  י

  24.8       149  6  שכבה  יא

  23.4            164  7  שכבה  יב

  13.5       27  2  שכבה  יג

  14.5              29  2  שכבה  יד

  25.5         1,225   48  כ"סה

  

אשר מועסקי� על ידי משרד החינו� , עובדי הוראה 70 �עובדי� כ) 'ט�'ז( בחטיבת הביניי�  3.3

  .מורי� עובדי עירייה 85  �כ, )ד"י�'י(טיבה העליונה ובח

  

אול� קיי�  , כמו כ�. פועל במבנה מרכזי אחד ובו מופעלי� ג� בית כנסת  וספרייהס "ביה 3.4

הינו א� ורק , ספורטהאול� הספרייה ו,  לרבות בית הכנסת, השימוש במבני�. ספורט

 .כלשהוס  ולא קיי� בה� שימוש על ידי גו! חיצוני "לצורכי ביה

 

' כיתות ז( ושני מנהלי חטיבות " ) ס "מנהל ביה: " להל�( ל "ס מנוהל על ידי מנכ"ביה 3.5

   ).ד "י –' וכיתות י' ט –

  :המנהלשל עובדי  להל� פירוט המשרות 3.6

  

     0.5  ראשיתהמזכירה ה �

   4.5    מזכירות 6 �

   2.0    תחזוקני� 2 �

   1.5    ספרני� 2 �

   4.0    לבורנטי� 4 �

   0.3               מרכז� �

  משרות   12.8 �עובדי� ב 16כ  "סה

  מהל� הבדיקה. 3

  

מה�  קיבלהכספי� והרכש ו האחראי על ניהול, ס וע� סגנו"ביהע� מנהל  הביקורת נפגשה 2.1

  .הכללי והכספי דרכי ניהולוועל ס "הסבר על ביה

  



  

ס וע� המזכירות העוסקות בניהול הכספי השוט! "סג� מנהל ביהע�  הביקורת נפגשה 2.2

  . ה מה� הסברי� ומסמכי� על הניהול השוט! של הכספי� והרכשוקיבל

  

ושל  ל"מנכה יבהתאמה לדרישות של חוזר, נבדקו ספרי החשבונות והאסמכתאות הקיימות 2.3

  .המקובלי� והנהלי� לכללי החשבונאות

  

  .2006 מר�1 הביקורת נערכה בחודשי� ינואר 2.4

  .תייחסותטיוטת דוח הביקורת הועברה לכל הנוגעי� בדבר לה

  

4 .�  כללי � הניהול הכספי  – ממצאי

  

  :אשר אחראי� לניהול הכספי, הספר�בבית בעלי התפקידי�להל� פירוט  4.1

רישומי� ותשלומי� וכמו , אחראית על תחו� הספקי� בבחינת חשבוניות  –' מזכירה י �

  .1978משמשת בתפקיד משנת ' י. אחראית על נושא הקופה הקטנה, כ�

רישו� והוצאת , אחראית על תחו� התלמידי� בבחינת קבלת תקבולי�  – 'המזכירה ר    �

  .חשבוניות

, ס וכ�"מנהל הרכש בביה –ס ומרכז המגמות הטכנולוגיות והמדעי� "סג� מנהל ביה    �

  " ).ס "סג� מנהל ביה: " להל�( ס "מתא� בי� המזכירות למנהל ביה

  

  .ל"בעלי התפקידי� כנס כתבי מינוי ל"לא היו בביה, נכו� למועד הביקורת

  

בציו� תחומי , ס"ס כתב הסמכה לסג� מנהל ביה"הוציא מנהל ביה  27/02/2006  �בתארי� ה

  . ניהול כספי, ניהול אדמיניסטרטיבי, ניהול מדעי וטכנולוגי: אחריותו

  

המאשר את העסקת� , אד� במנהל חינו�  וחברה מסמ� חהוציא מנהל כו  26/01/2006 �בתארי� ה

האחת עוסקת בנושא תשלומי הורי� והאחרת , ס"י דיווח ביה"זכירות המשנה ושעפשל שתי מ

  . בתשלומי ספקי�

  

סג� , הספר�בית מנהל :ה�מורשי החתימה בחשבו� הבנק . הספר חשבו� בנק אחד�לבית 4.2

  . ס"ר ועד ההורי� והמזכירה הראשית של ביה"יו, ס"מנהל ביה

  

  .ועד היו� 1989מאז שנת " רות� " עות תכנת הספר נער� באמצ� ניהול הכספי� בבית 4.3

  

   .בחדר הארכיו� הנעול בפלדלת, צמודה לקיר, ס קיימת כספת פלדה מסיבית"בביה 4.4

ראה סעי! ( קופת המתכת של האחראית על התקבולי� , הכספת מכילה מפתחות רזרביי�

: מופקדי� בידיהמפתחות לכספת . ס"תקליטוני גיבוי ודברי� יקרי ער� לביה, )להל� , 9.3

  .ס והאחראית על התקבולי�"סג� מנהל ביה, ס"מנהל ביה

  



  

  על כל בית ספר לפתוח חשבו� נפרד, ייעוד כספי תשלומי� –על פי תקנות לימוד חובה  4.5
  .לכספי הורי�      

 �בתארי�  ה, בהתא� לתקנה זו פרס�  אג! החינו� שבמנהל חינו� וחברה  של עיריית נתניה
  :שעיקרו, ס"חוזר לבתיה, 2005באוגוסט  23
  

כל בית ספר חייב לפתוח  חשבו� בנק נפרד לכספי עירייה ומדינה והחשבו� יתנהל  באותו  בנק  "  
  .בו מתנהלי� כספי ההורי�

כולל מספר סני! ואת , ס למינהל את ש� הבנק בו יתנהל החשבו�  החדש"לש� כ� יעביר ביה
  . ז.ש� ות: פרטי בעלי זכות החתימה

ס רשאי לצר! חבר נוס! מצוות "א� בי, ה/ס והמזכיר"ת בי/זכות החתימה יהיו מנהלבעלי 
  .המורי� או המזכירי� כגיבוי למקרה שאחד מ� השניי� הראשוניי� נמצאי� בחופשה

ס יודיע לגזברות המחוז במשרד החינו� את פרטי  חשבו� הבנק החדש לצור� דמי שתייה "ביה
  ."ס"יר ישירות לביהותשלומי� אחרי� שהמשרד נוהג להעב

  
  .הוראות אלה לא יושמו, נכו� למועד הביקורת

  
  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

אי פתיחת חשבו� בנפרד לכספי ההורי� נבע מחוסר הוראות ברורות וחד משמעיות מחשב אג! " 
�  . "החינו

  
הספר יבדוק את �מנהל בית. התאמת בנק תיעשה בסו! כל חודש, ל"בהתא� לחוזר מנכ 4.6

  . מה ויאשרה בחתימתוההתא

  

על ידי האחראית על התשלומי� לגבי , מבוצעות באופ� שוט! שהתאמות הבנק , בבדיקה נמצא

  .ההוצאות ואילו האחראית על התקבולי� מבצעת ההתאמות לגבי ההכנסות

  

, ההתאמות נעשות בצורה ידנית ולא נער� דוח ידני או ממוחשב של התאמות הבנק מדי חודש

  .דיעבדאלא אחת לשנה ב

  .2003נערכה בחודש דצמבר  2003התאמת בנק לסו! חודש יולי 

  .10.3.2005 �נערכה ב 2004התאמת בנק לסו! חודש יולי 

  .1.12.2005 �נערכה ב 2005התאמת בנק לסו! חודש יולי 

  

  .כמתחייב מ� ההנחיות, שקיימת בקרה של המנהל על דוחות ההתאמה, לא נמצא

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה      

  . "התאמת הבנק מתבצעת באופ� שוט! בקבלת טפסי הבנק ומבוקרי� לפחות פע� בחודש" 
    

 .ס"לא ביצע מעול� ספירת פתע  בקופת ביהס "מנהל ביה 4.7

 

5 .�  תקציב ומאזני� – ממצאי

  

  דוחות כספיי�  5.1

בחוזר מתארי� . באוגוסט �5יש להגיש די� וחשבו� כספי שנתי עד ה, ל"בהתא� לחוזר מנכ

שעליה� להגיש את הדוחות , מזכיר חשב אג! החינו� למנהלי בתי הספר, 10.07.2002 � ה

  .של אותה השנה ומצר! דוגמה של הדוח ופירוט הסעיפי� 1.9 � הכספיי� עד ה

  



  

באיחור ,  20.1.2004 �ג הוגש לחשב אג! החינו� בתארי� ה"ל תשס"המאז� הכספי לשנה �

  .של כחמישה חודשי�

באיחור ,  28.12.2004 �ד הוגש לחשב אג! החינו� בתארי� ה"שסל ת"המאז� הכספי לשנה �

  .של כחמישה חודשי�

באיחור , 30.11.2005 �ה הוגש לחשב אג! החינו� בתארי� ה"ל תשס"המאז� הכספי לשנה �

  .של כארבעה חודשי�

  

  .שבחוזר החשב, מתכונת הדוחות אינה תואמת את זו

  .החינו� שהדוחות בוקרו על ידי החשב של אג!, לא נמצא

  

  :ה"תשס –ג "על פי המאזני� לשני� תשס, ס"להל� פירוט ההכנסות וההוצאות של ביה 5.2

 >שנת הלימודים  ג"תשס ד"תשס ה"תשס

 סעי! הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

 ספרי עיו�/ספרי לימוד השאלה 256,449 203,160 318,794 165,096 249,048 142,395

 חומרי לימוד, שכפולי� 8,698 79,638 105,641 155,501 4,903 147,177

 סמינר ומופעי�, מסעות , טיולי� 823,912 780,947 408,970 771,753 370,504 851,095

 תעודות �בחינות גמר 156,923 29,595 35,871 17,955 126,447 16,580

 שמירה, ס הכנסהמ, ביטוח לאומי 162,901 92,389 152,073 86,407 127,138 65,397

 .קורסי�, חוגי�, נסיעות 24,819 19,526 17,470 17,210 23,717 1,487

 מכללה+ שכר לימוד כללי  380,226 61,883 447,515 68,174 248,363 47,667

 ציוד מגמות שוט! 176,265 255,855 100,030 102,660 277,831 380,551

 .תיקוני�, בדק בית הובלות 55,997 774,351 382,938 429,146 231,944 697,183

 שוט! –חומרי� מגמות  1,016,323 663,937 705,941 755,146 733,255 567,975

 ריבית קנסות והחזרי� 59,263 192,107 15,880 156,165 21,399 123,724

 זיכויי� הנחות ומלגות 34,225 28,993 44,150 47,537 116,270 36,977

       
 ה ללא יתרת פתיחה"ס 3,155,999 3,182,379 2,735,273 2,772,749 2,530,818 3,078,205

  

נמצאו מספר ) המאז� הכספי ( מהשוואת מסמכי התאמת הבנק מול הנתוני� בדוחות  5.3

  .ה"ד ותשס"טעויות בדוחות של השני� תשס

  

  :על פי הדוח ואלה שלאחר הבדיקה בביקורת, להל� נתוני המאזני�

  

  ג"שנת הלימודי� תשס

  .לכספי הורי�

 �בתארי�  ה, בהתא� לתקנה זו פרס�  אג! החינו� שבמנהל חינו� וחברה  של עיריית נתניה
  :שעיקרו, ס"חוזר לבתיה, 2005באוגוסט  23

  

כל בית ספר חייב לפתוח  חשבו� בנק נפרד לכספי עירייה ומדינה והחשבו� יתנהל  באותו  בנק  "  
  .בו מתנהלי� כספי ההורי�

כולל מספר סני! ואת , ס למינהל את ש� הבנק בו יתנהל החשבו�  החדש"ביר ביהלש� כ� יע
  . ז.ש� ות: פרטי בעלי זכות החתימה



  

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

ס יודיע לגזברות המחוז במשרד החינו� את פרטי  חשבו� הבנק החדש לצור� דמי שתייה "ביה
  ."ס"ותשלומי� אחרי� שהמשרד נוהג להעביר ישירות לביה

  

  .הוראות אלה לא יושמו, נכו� למועד הביקורת

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

שמעיות מחשב אג! אי פתיחת חשבו� בנפרד לכספי ההורי� נבע מחוסר הוראות ברורות וחד מ" 
�  . "החינו

  

  

הספר יבדוק את �מנהל בית. התאמת בנק תיעשה בסו! כל חודש, ל"בהתא� לחוזר מנכ 4.6

  . ההתאמה ויאשרה בחתימתו

  

על ידי האחראית על התשלומי� לגבי , מבוצעות באופ� שוט! שהתאמות הבנק , בבדיקה נמצא

  .לגבי ההכנסותההוצאות ואילו האחראית על התקבולי� מבצעת ההתאמות 

  

, ההתאמות נעשות בצורה ידנית ולא נער� דוח ידני או ממוחשב של התאמות הבנק מדי חודש

  .אלא אחת לשנה בדיעבד

  .2003נערכה בחודש דצמבר  2003התאמת בנק לסו! חודש יולי 

  .10.3.2005 �נערכה ב 2004התאמת בנק לסו! חודש יולי 

  .1.12.2005 �נערכה ב 2005התאמת בנק לסו! חודש יולי 

  

  .כמתחייב מ� ההנחיות, שקיימת בקרה של המנהל על דוחות ההתאמה, לא נמצא

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

  . "התאמת הבנק מתבצעת באופ� שוט! בקבלת טפסי הבנק ומבוקרי� לפחות פע� בחודש" 

    

 .ס"לא ביצע מעול� ספירת פתע  בקופת ביהס "מנהל ביה 4.8

 

5 .�  תקציב ומאזני� – ממצאי

  

  דוחות כספיי�  5.1

בחוזר מתארי� . באוגוסט �5יש להגיש די� וחשבו� כספי שנתי עד ה, ל"בהתא� לחוזר מנכ

שעליה� להגיש את הדוחות , מזכיר חשב אג! החינו� למנהלי בתי הספר, 10.07.2002 � ה

  .של אותה השנה ומצר! דוגמה של הדוח ופירוט הסעיפי� 1.9 � הכספיי� עד ה

  

באיחור ,  20.1.2004 �ג הוגש לחשב אג! החינו� בתארי� ה"ל תשס"שנההמאז� הכספי ל �

  .של כחמישה חודשי�

באיחור ,  28.12.2004 �ד הוגש לחשב אג! החינו� בתארי� ה"ל תשס"המאז� הכספי לשנה �

  .של כחמישה חודשי�



  

באיחור , 30.11.2005 �ה הוגש לחשב אג! החינו� בתארי� ה"ל תשס"המאז� הכספי לשנה �

  .כארבעה חודשי�של 

  

  .שבחוזר החשב, מתכונת הדוחות אינה תואמת את זו

  .שהדוחות בוקרו על ידי החשב של אג! החינו�, לא נמצא

  

  :ה"תשס –ג "על פי המאזני� לשני� תשס, ס"להל� פירוט ההכנסות וההוצאות של ביה 5.2

 >שנת הלימודים  ג"תשס ד"תשס ה"תשס

 סעי! הכנסות תהוצאו הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

 ספרי עיו�/ספרי לימוד השאלה 256,449 203,160 318,794 165,096 249,048 142,395

 חומרי לימוד, שכפולי� 8,698 79,638 105,641 155,501 4,903 147,177

 סמינר ומופעי�, מסעות , טיולי� 823,912 780,947 408,970 771,753 370,504 851,095

 תעודות �בחינות גמר 156,923 29,595 35,871 17,955 126,447 16,580

 שמירה, מס הכנסה, ביטוח לאומי 162,901 92,389 152,073 86,407 127,138 65,397

 .קורסי�, חוגי�, נסיעות 24,819 19,526 17,470 17,210 23,717 1,487

 מכללה+ שכר לימוד כללי  380,226 61,883 447,515 68,174 248,363 47,667

 ציוד מגמות שוט! 176,265 255,855 100,030 102,660 277,831 380,551

 .תיקוני�, בדק בית הובלות 55,997 774,351 382,938 429,146 231,944 697,183

 שוט! –חומרי� מגמות  1,016,323 663,937 705,941 755,146 733,255 567,975

 קנסות והחזרי�ריבית  59,263 192,107 15,880 156,165 21,399 123,724

 זיכויי� הנחות ומלגות 34,225 28,993 44,150 47,537 116,270 36,977

       
 ה ללא יתרת פתיחה"ס 3,155,999 3,182,379 2,735,273 2,772,749 2,530,818 3,078,205

  

נמצאו מספר ) המאז� הכספי ( מהשוואת מסמכי התאמת הבנק מול הנתוני� בדוחות  5.3

  .ה"ד ותשס"ת של השני� תשסטעויות בדוחו

  

  :על פי הדוח ואלה שלאחר הבדיקה בביקורת, להל� נתוני המאזני�

  

   ג"שנת הלימודים תשס

 סעי! הכנסות הוצאות

 01/08יתרת פתיחה   17,817  

 ה ללא יתרת פתיחה"ס 3,155,999 3,182,379

 ביניי�כ "סה 3,173,815 3,182,379

 31/07יתרת סגירה בנק    �  41,185

 01/08  תפיקדונויתרת פתיחה  1,849,055  

 31/07  תפיקדונויתרת סגירה    1,881,675

 כ כללי"סה 5,022,870 5,022,870

השינוי +   8,564מורכבת מיתרה שלילית בס� )  � 41,185( יתרת הסגירה  �

כי לא התקבל  , שלא היה צרי� להירש� עדיי�, 32,620בס�     תבפיקדונו

  .בנק התווס! ליתרה השליליתבהתאמת , ולכ�



  

  

 ד"שנת הלימודי� תשס במאז� הנכו�

 סעי! הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

 01/08יתרת פתיחה     17,817   41,184

 ה ללא יתרת פתיחה"ס 2,735,273 2,772,749 2,735,273 2,772,749

 �יכ ביני"סה 2,735,273 2,790,565 2,735,273 2,813,933

 31/07יתרת סגירה בנק  5,701    � 29,068

 01/08  תפיקדונויתרת פתיחה  1,881,675   1,881,675 

 31/07  תפיקדונויתרת סגירה   1,832,083  1,832,083

 כ כללי"סה 4,622,649 4,622,649 4,616,948 4,616,948

ד נעשתה בטעות ע� יתרת בנק של שנה קודמת "התאמת בנק לשנת תשס �

עקב  כ� . ס הינה שגויה"ויה וג� היתרה של ביהההתאמה הינה שג, ולכ�

שונה מהיתרה שמופיעה בדוחות של , שנמצאה בפועל, ס"היתרה של ביה

  .כטעות נגררת, ה להל�"ד וה� בשנת תשס"ה� בשנת תשס, ס"ביה

  

  

 ה"שנת הלימודי� תשס במאז� הנכו�

 סעי! הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

 01/08יתרת פתיחה   5,701     29,068

 ה ללא יתרת פתיחה"ס 2,530,818 3,078,205 2,530,818 3,078,205

 ביניי�כ "סה 2,536,519 3,078,205 2,530,818 3,107,273

 31/07יתרת סגירה בנק    �1,156  � 35,924 

 01/08  תפיקדונויתרת פתיחה  1,832,083   1,832,083 

 31/07  תפיקדונויתרת סגירה   1,291,552  1,291,552
 כ כללי"סה 4,368,602 4,368,602 4,362,901 4,362,901

  
ס היה ביתרת חובה בחשבו� "ביה, בכל אחת משלשת השני�, 31/7 �שב, מ� הנתוני� עולה: הערה

זאת . ה"בתשס2  �35,924, ד"בתשס2  �29,068, ג"ל תשס"בשנה2  �41,184: ש"העו

  .ל"בניגוד להוראות חוזר המנכ

  

  :ס"התגובת סג� מנהל בי

  .לא התאימו) ה "ד ותשס"תשס( ד הייתה טעות אנוש ולכ� יתרת סגירת המאזני� "בתשס" 

  ניתוח הדוחות כספיי�  5.4

ס החזיק למעלה מכמיליו� "ביה, )לעיל  5.3ראה סעי! ( על פי הדוחות הכספיי�  �

מתקציבו  70 %  – 60 % (במש� שנתיי� , בבנק תבפיקדונו2 ושמונה מאות אל! 

 2אלה הסתכמו בכמיליו� ושלש מאות אל!  תפיקדונו, ה"ל תשס"ובסו! שנה )  השנתי

 ).מהתקציב  40 % �למעלה מ( 

  



  

גבוהה בהרבה מ� ההכנסה ובשלוש השני� , מדי שנה, ההוצאה לבדק בית והובלות �

לעומת הכנסות של כשש מאות שבעי� , 2הוצאו בסעי! זה כמיליו� ותשע מאות אל! 

 .בלבד2 אל! 

  

  :ס"נהל ביהתגובת סג� מ

בחטיבת . לתלמיד בחודש2  60סכו� של " הוצאות שאינ� שכר " משרד החינו� מעביר בסעי! " 

שנתי ההוצאות של החטיבה בסעי! זה  –שאנו בית ספר שש  �ביניי� אי� העברה כזאת ומכיוו

  . "לכ� מאז החיטוב סעי! זה גבוה בהרבה. נגזרות מאותו תקציב של התיכו�

 

קטנה מאד לעומת ההכנסה בסעי! זה , מדי שנה, ות גמר ותעודותההוצאה בגי� בחינ �

מתו� כשלש מאות ותשעה עשר , בלבד2 ובשלוש השני� הוצאו כששי� וארבעה אל! 

 .ס קיבל למטרה זו"שביה, 2אל! 

 

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

 "�  . " יש קיזוז פנימי ע� החשב אג! החינו� ובית הספר מהסכומי� המגיעי� ממשרד החינו

יותר 2  9,311 �ס הוציא כ"ביה. 2 318,311= שח  64,000+ 2  254,311בשלוש השני� קוזזו " 

  . "מההכנסות עבור התלמידי� שלא יכולי� לשל� דמי בחינות

  

קטנה מאד לעומת ההכנסה בסעי! , מדי שנה, ההוצאה בגי� השאלת ספרי לימוד ועיו� �

מתו� כשמונה מאות , בלבד2 זה ובשלוש השני� הוצאו כחמש מאות ואחד עשר אל! 

 .ס קיבל למטרה זו"שביה, 2עשרי� וארבעה אל! 

 

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

  . " ל מפונות לשכפולי חומר לימוד וחוברות לימוד"יתרת הכספי� מסעי! הנ" 

  ):ההוצאה כאחוז מ� ההכנסה ( בסעיפי� נבחרי� והניצול התקציבי , להל� טבלה של היתרות

  

  ה"תשס
  

  ד"תשס
  

  ג"סתש
  

 סעי!

%  2  %  2  %  2  

 קורסי�, )� "תל(  חוגי�, נסיעות 5,293 79 260 99 22,230 6

 תעודות �בחינות גמר 127,328 19 17,916 50 109,867 13

 ספרי עיו�/ספרי לימוד השאלה 53,289 79 153,698 52 106,653 57

 שוט! –חומרי� מגמות  352,386 65 -49,205 107 165,280 77

 ציוד מגמות שוט! -79,589 145 - 2,630 103 -102,719 137

סמינר , מסעות , טיולי� 42,964 95 -362,783 189 -480,591 230
 ומופעי�

 תיקוני�, בדק בית הובלות -718,355 1,383 -46,207 112 -465,239 301

 חומרי לימוד, שכפולי� -70,940 916 -49,860 147 -142,274 3,002

  

  



  

  

הרבה מעבר לנחו1 לאותה ) גביה ( הכנסה  קיימתשבמספר סעיפי� , יל מתבררמ� הנתוני� דלע

  . באופ� משמעותי מאד מ� ההכנסות, ההוצאות גבוהות, בסעיפי� אחרי�, מאיד�. הפעילות

  :בסעיפי� הבולטי�, להל� היתרות המצטברות בשלוש השני�

  

  2        27,783   �  קורסי�, )� "תל(  חוגי�, נסיעות
  2     255,111   �      תעודות �רגמ בחינות
  2     468,462   �    שוט! –מגמות  חומרי�

  
  2   �184,939   �      מגמות שוט! ציוד

  2   �263,075   �     חומרי לימוד, שכפולי�
  2   �800,410   �  סמינר ומופעי�, מסעות , טיולי�

  2 �1,229,801  �     תיקוני�, בית הובלות בדק
  

מפרט חשב אג! החינו� את כל סעיפי הדוח השנתי ומזכיר , 10.07.2002 �בחוזר מתארי� ה 5.5

עד , יש להגיש תקציב שנתי לשנה הבאה, ל משרד החינו�"שעל פי הוראות מנכ, למנהלי�

  ". ח הכספי "במתכונת הדו" של אותה השנה  לראשו� לספטמבר

  

ני של תכנו� הפעילויות מתחיל בחודש מאי ומסתיי� בחודש יו, ס"לדברי סג� מנהל ביה

  .השנה הקודמת

  

שיש בה� להעיד על תכנו� תקציבי שיטתי לקראת פתיחת , לא הוצגו לביקורת מסמכי� כלשה�

, )טיולי� ומסיבות , תרבות( הוצגו לוחות פעילויות ועלות� הכספיות המשוערות . שנת הלימודי�

  ). 6/02/2006(שנערכו במהל� הביקורת , ו"ל תשס"לכל חטיבה בנפרד לשנה

  

ס נער� מעקב "שבביה, לא נמצא בביקורת. �ס מורכב מסעיפי תקציב ייעודיי"קציב ביהת 5.6

  .תקציבי שיטתי על פי סעיפי ההכנסה

  

6 .�  תשלומי הורי� – ממצאי

  

, כספי� הנגבי� מ� ההורי�, ל המיוחדי�"על פי ההנחיות של משרד החינו� וחוזרי המנכ 6.1

  . יקבע על סמ� תכנו� תקציביואמורי� לה" ההוצאה המתוכננת " מהווי� את 

  

לש� קביעת סכומי הגבייה מ� ) תמחור ( שנער� תכנו� , לא נמצא, לעיל 5.5כאמור בסעי! 

  .ההורי�

  

  

  

  

  

  



  

  

  :נגבו מ� ההורי� התשלומי� הבאי�, ס להורי�"על פי חוזרי ביה 6.2

  ה"תשס ו"תשס

 >כיתה שכבת ח-ז ט יא-י יב ח-ז ט יא-י יב

 ובהח תשלומי           

 תאונות אישיות ביטוח 28 28 28 28 32 32 32 32

 רשות תשלומי           

 תרבות סל 135 150 160 160 135 150 160 160

 סיו� מסיבות     250    200

 כיתתיות מסיבות 24 24 24 24 24 24 24 24

 ספרי לימוד השאלת 265 265 265 265 265 265 265 265

 הורי� ארצי רגו�א 1.5 1.5 1.5 1.5     

 ייישובהורי�  ועד 1.5 1.5 1.5 1.5     

  טיול 280 300 300 500 322 345 345 625

 תשלומי� ה"ס 732 770 780 1,230 778 816 826 1,306

 �"תל 133 133 133 133 133 133 133 133

 מרוכזת רכישה 250 250 250 250 315 315 315 315

 תשלומי�כ "סה 1,115 1,153 1,163 1,613 1,226 1,264 1,274 1,754

  

  .1,115ולא 2  1,118 �התשלומי� הסתכמו ב: נפלה טעות חשבונית) ח  –כתות ז ( ה "בתשס* 

  

כפי שפורסמו , כל הסכומי� הנקובי� לעיל תואמי� את הסכומי� המרביי� המותרי� לגבייה �

�במקו� , 2  315 � ה ו"בתשס   450במקו� , 2  250: לרכישה מרוכזת פרט ,בחוזרי משרד החינו

  .ו"בתשס 450

החל מ� הילד 2  100 זכאי� להנחה של היו  ס"בביהשלה� יותר מילד אחד  הורי� ,ה"בתשס �

  .נוס!

  . 2 400 –התורניות  הכתותתלמידי ממיוחד  תשלו�ס "גבה ביה, בנוס! לסכומי� אלה ,ו"בתשס �

  

6.3  �עיריית נתניה חוזר לכל מנהלי בספטמבר הוציאה ראש מנהל חינו� וחברה של  26בתארי

  :בדבר ביטוח תלמידי� , בתי הספר בעיר

 .לתלמיד2  32פ החלטת ועדת הכנסת מותר לגבות עבור ביטוח תלמידי� עד "ע"         

2   30ר ועד הורי� עירוני הוחלט על גביה אחידה בעיר בסכו� של "בסיכו� ע� יו
  ... "לתלמיד

  .ס שפירא"חוזר זה נתקבל ג� בביה

  

ס שפירא גבה "ביה, ו נית� לראות כי למרות ההנחיה"על פי החוזר להורי� לשנת תשס
  ).לעיל , 6.2ראה סעי! ( 2  32מההורי� ס� של 

  

, ונית� להשתמש בה� לאות� המטרות �ה� כספי� ייעודיי, כספי� הנגבי� מ� ההורי� 6.4

 . באותה שנת הלימודי�, שלשמ� נגבו
  



  

  

  .לא נער� מעקב תקציבי שיטתי על פי סעיפי ההכנסהס "בביה, לעיל 5.6כאמור בסעי! 

  ". לפי סעיפי גבייה של הכנסות הורי� , ריכוז הוצאות והכנסות" הוכ� , ביקורתלבקשת ה

  

  :להל� הממצאי�

    ג"תשס  

 %יתרה כ
  הכנסות הוצאות יתרה מן ההכנסה

 ספרי לימוד וחוברות 256,449 203,160 53,289 21

 שכפול חומר לימודי 8,698 79,638 70,940- 816-

 חינו� חברתי+ טיול  823,912 780,947 42,964 5

     

   ד"תשס  

 %יתרה כ
  הכנסות הוצאות יתרה מן ההכנסה

 ספרי לימוד וחוברות 318,794 165,096 153,698 48

 שכפול חומר לימודי 105,641 155,501 49,860- 47-

 חינו� חברתי+ טיול  408,970 771,753 362,783- 89-

     

   ה"תשס  

 %יתרה כ
  הכנסות הוצאות יתרה מן ההכנסה

 ספרי לימוד וחוברות 246,048 142,395 103,653 42

 שכפול חומר לימודי 4,903 147,177 142,274- 2,902-

 חינו� חברתי+ טיול  370,504 851,095 480,591- 130-

 

שבחוזרי� , שבטבלה אינ� תואמי� את סעיפי הגבייהההוצאות /סעיפי ההכנסות �

� .להורי� וכפי שהוגדרו על ידי משרד החינו

  

 .גבוהות מאד, ג"ח תשס"פרט לטיולי� וח, בכל הסעיפי�) חובה או זכות ( היתרות  �

  

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

, ספרי לימוד וחוברות: יפי�כ הוצאות של שלוש השני� האחרונות בסע"בהסתכלות על סה" 

  . "ההוצאות היו גדולות מההכנסות, טיולי� וחינו� חברתי, חומרי למידה,שכפולי�

  

7 .�  רכישות – ממצאי

  

או על /בחירת הספקי� וההתקשרות הראשונית ע� ספק נעשית על ידו ו, לדברי מנהל הרכש 7.1

 . ס"ידי מנהל ביה

  

� .ו הספקי�שבה נבחר, לא נמצא כל תיעוד המסביר את הדר

 

מתבצעות באישורו שלו והמזכירה הראשית , לדברי מנהל הרכש, ההזמנות מ� הספק 7.2

 .מוציאה הזמנה לספק בחתימתו



  

  

 נמצא שרק לגבי אחת מה� קיימת הזמנה וא! היא, שנבחרו אקראית, בבדיקת חמש רכישות

  .אינה חתומה בידי מנהל הרכש

  

 :להל� פרטי החשבוניות שנבדקו •

  

  הזמנה     המחאה' מס       )2 ( סכו�      תחשבוני' מס  ספק

  אי�          1015977               1,693                   189        רפיד

  אי�          1015975                  944               16640        הספר

  לא חתומה      1015868                  153               32631        כל בו ספר

  אי�          1015823               1,019               67370        אופק

  אי�          1015928               7,746               54660        סטאטוס

  

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

� מורי� מסוימי� מזמיני� את הטובי, באישורי, כאשר מדובר בהזמנות קטנות, לעתי�" 

בכל מקרה . ישירות אצל הספק המאושר בטלפו� או מגיעי� לספק ולוקחי� את הטובי� בעצמ�

  ".התשלו� אינו מתבצע ללא אישורי  –

ולכ� היו ליקויי� ' פעל חוק מרפי'לצערי בביקורת . ס נוהל הזמנות ברור ומסודר"בביה" 

  . "ז אני מקווה שכל המער� של ההזמנות יהיה ממוחשב"משנת תשס. בנהלי�

  . "אבל לא כתובי�, יש נהלי� ברורי�" 

  

8 .�  תשלומי� – ממצאי

  

. ס מועברת  לאחראית על התשלומי�"החשבונית שמתקבלת בביה, לאחר ביצוע העסקה 8.1

. היא מקלידה את החשבונית ומעבירה אותה למנהל הרכש לאישור ולקביעת מועד התשלו�

 .ות המחאותהתשלו� עבור החשבוניות לספקי� מבוצע א� ורק  באמצע

  

על גבי כל החשבוניות של חמשת הרכישות שנבדקו נמצא רישו� של מספר ההמחאה שהוצאה 

  .חתימתו של מנהל הרכש, לצור� התשלו� וכ�

  ".נפרע " על גבי החשבוניות ששולמו לא נכתב 

 

 .נבדקו חמישה פנקסי המחאות 8.2

  .נמצאה התאמה ורציפות בכל הפנקסי� �

 ".מבוטל " י קווי� ובמלה שתי המחאות שבוטלו סומנו בשנ �

 

 . קופה קטנה 8.3

  .2 200ס מחזיק קופה קטנה במחזוריות  של "ביה

  .אי� נוהל כתוב לניהול דמי המחזור



  

ס כדי להשלי� את "כל תקופה מסוימת האחראית על התשלומי� מוציאה שיק על ש� ביה

  .ח"ש 200הסכו� בקופה הקטנה לס� של 

  

קבלו תמורת הכס! שנית� לעובדי� כהחזר שהת, קיי� קלסר מסודר ובו החשבוניות

  . ד! ריכוז ע� פירוט החשבוניות של המנה וסכומיה�, הוצאות במנות וכ�

  

שחלק ניכר מ� החשבוניות ה� עבור הוצאות חנייה , נמצא" מנות " מבדיקה של שתי 

הישיר ולא הסבר ) או הנוסע ( לחשבוניות לא צורפו פרטי� של הרוכש . ונסיעות במוניות

  ).למשל , מעבר לד!( רטי ההוצאה לפ

  

  . על גבי דפי הריכוז נמצאת חתימתו של מנהל הרכש

  
  
  
9 .�  תקבולי� – ממצאי

  

המקור  את היא מקלידה קבלה לכל תקבול ונותנת, לדברי האחראית על התקבולי� 9.1

מוקלדת )  ' משרד החינו� וכו, עירייה( ממוסדות ) העברות ( לתשלומי� ג� . למשל�

 .  ס"א� אינה נשלחת למשל� ונשמרת בביה, להומודפסת קב

 

פיק האחראית על התקבולי� אינה מנהלת יומ� תקבולי� או ספר קבלות ואי� ביכולתה לה 9.2

אי� ביכולתה לבצע , כמו כ�. לפי מיו� כלשהו מ� המחשב, דוח הכנסות ולא דוחות של קבלות

  .ל בבנקלעומת ההפקדות בפוע, אחר הקבלות שהוצאובאמצעות התוכנה מעקב 

 

, )פעמיי� בשבוע ( כל מספר ימי� , ההפקדות בבנק נעשות, לדברי האחראית על התקבולי� 9.3

הקופה ננעלת . עד יו� פירעונ�, ההמחאות הדחויות נשמרות בקופת מתכת. אישית על ידה

 .ס"ונשמרת בכספת של ביה

 

ת בעבור ההמחאות החוזרו. אי� הפקדת המחאות דחויות ואי� תשלומי עמלה בגינ� 9.4

 .מחויבי� הורי התלמידי�

  

. ס נוהל מחייב בנושא איסו! כספי� מתלמידי� לצורכי פעילות מסוימת אד הוק"אי� בביה 9.5

לכל איסו! , בדר� כלל. שמסמכי איסו! הכספי� מתויקי� בקלסר נפרד, מבדיקה עולה

בחלק מ� הרשימות לא צוינה מטרת . כספי� מצור! ד! כלשהו ע� שמות של תלמידי�

בחלק מ� הרשימות לא מצוי� הסכו� שנגבה על יד שמו של כל תלמיד . יוחדתהגביה המ

אלא סכו� כללי של כל הכספי� , שנקבע לגבייה, ובחלק מ� הרשימות לא מצוי� הסכו�

 .חסרה בכל הרשימות, כאישור לביצוע הגבייה ולמטרתה, חתימת המנהל. אשר נגבו

  

  



  

10 .�  מלגות ותרומות כספיות – ממצאי

  

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

הענקת כספי� מקופה ציבורית מחייבת הקמת ועדה ותיעוד , על פי כללי המנהל התקי�

כתוב במפורש באחד מחוזרי משרד החינו� , כ� למשל. דרכי פעולתה בחלוקת הכספי�

  :29.11.2004 �מ, למנהלי המכללות

י חבריה "יחתמו ע, ות הוועדה יירשמו בפרוטוקולי�החלט... למנות וועדת מלגות "... 

  ... "ויישמרו במזכירות בית הספר 

  

המחליטי� ועל ההלי� של זהות שמעידי� על , )' פרוטוקולי� וכו( לא נמסרו לביקורת מסמכי� 

  .קבלת ההחלטות בדבר חלוקת המלגות

  

  :ס"תגובת סג� מנהל ביה

מחנכת של , י ועדה המורכבת מיועצת"ע ההחלטות על מת� מלגות לתלמידי� מתקבלות" 

  . "ה והאחראית על המלגות/התלמיד

  

חלק� כמלגות אישיות וחלק� ניתנות כעזרה ספציפית  –ס מקבל תרומות כספיות "ביה 10.2

  . לילדי�

  .שמעידי� על קבלת התרומות ועל הלי� הטיפול בה�, )' פרוטוקולי� וכו( לא התקבלו מסמכי� 

  

  :ס"כפי שתואר על ידי סג� מנהל ביה, ס בחלוקת מלגות"יפול של ביהלהל� הלי� הט  10.3

ה את כל האישורי� המעידי� על ההכנסות שיש /ה ממלא טופס ומביא/התלמיד

הטפסי� של כל התלמידי� מתויקי� ולאחר מכ� מתקבלת החלטה ולעיתי� , למשפחה

  .יאקונומ� כאשר מדובר במצב סוציו, יש פניה ליועצות

ס "ות� המלגה יש הנחיות ברורות לגבי הקריטריוני� למת� המלגה וביהפעמי� רבות לנ

  . פועל על פיה�

  

עבור כל , ה"ל תשס"כספיי� של מלגות לשנה) פלטי מחשב ( לביקורת נמסרו שני דוחות  10.4

  :חטיבה בנפרד

  

כשבעמודת , ובו תנועות זכות וחובה והיתרה" דוח תנועות בסעי! מילגה . " 'א

  .ו� שנתיהחובה אי� סיכ

  ) ".זכות ( דוח תנועות המלגות " זהו , לדברי סג� המנהל

  

ובו רישו� של זיכוי ) " סעי! זכות ( מילגה  –זיכויי� /דוח חיובי�. " 'ב

 . בסכומי המלות) שמית ( התלמידי� 

  ) ".חובה ( דוח רשימת המקבלי� " זהו , לדברי סג� המנהל

  

  :המשני דוחות אל, להל� הנתוני� של סיכומי�



  

  

 

      הכנסה

 ) 'דוח א( 

       הוצאה

 ) 'דוח ב( 

       הפרש

 )יתרה ( 

         יתרה

 )מהדוחות(

     

 91,088 41,914 70,356 112,270 ע"חט

 23,250 5,700- 30,600 24,900 ב"חט

     

 114,338 36,214 100,956 137,170 כ"סה

  

גבוהות בהרבה מ� ' היתרות בדוח א: שאי� התאמה בי� שני הדוחות, מ� הטבלה מתברר

  . היתרה בפועל

, שהמלגות לא חולקו במלוא� לתלמידי� ועשרות אלפי שקלי�, עוד מתברר מ� הטבלה

  .ס"נשארו בקופת ביה, שנועדו למטרה זו

  

מכספי המלגות של החטיבה , ב"לתלמידי חט2  5,700חולקו , א� הנתוני� נכוני�

  .העליונה

  

שנמסרו , שפורטו במסמכי� האחרי�, נ� תואמי� את הסכומי�הסכומי� דלעיל אי: הערה

  . בהמש�, 10.5כמפורט בסעי! , לביקורת

  

ס קיבל וחילק "ביה, ביקורתשהוגש ל, ומסמכי� נלווי� 27.03.2006 �על פי מסמ� מ  10.5

  : כמפורט להל�, ח "ש 73,290ה מלגות ותרומות בס� "בשנת תשס

  

�  �עבור מלגות לסיוע בהוצאות שכר הלימוד 2  11,000הקצבה מאת משרד החינו� על ס

יד הלומדי� במסלולי� להכשרת טכנאי� מוסמכי� �ג"והוצאות אישיות לתלמידי כיתות י

�  .והנדסאי� צעירי� במכללות שבפיקוח משרד החינו

  :ס תעד במסמ� את שמות התלמידי�   אשר קיבלו המלגה"ביה

  

   כ"סה      מלגה לתלמיד       תלמידי�' מס

           5                         1,000           5,000  

           4                         1,500           6,000  

           9                                             11,000  

  

  

  

   

�  �  .בה העליונהמאת משרד החינו� עבור אביזרי לימוד לחטי, למלגות2  18,000הקצבה בס



  

  

  :תלמידי� 46 �ס חילק מלגות אלו ל"ביה

  

  כ "סה      מלגה לתלמיד       תלמידי�' מס

1                          300                 300  

10                        350                 3,500  

34                        400                 13,600  

1                           600                600  

46                                               18,000  

   

 �  �מאת משרד החינו� עבור טיולי� לחטיבה העליונה על פי , למלגות 20,200הקצבה בס
  :תלמידי� 62 �ל, 2 19,900ס "ס חילק מלגות ע"ביה, המסמכי�

  

  כ "סה      לתלמיד מלגה       תלמידי�' מס

55                          300               16,500  

3                            400               1,200     

2                            500               1,000   

2                            600               1,200    

62                                               19,900  

  

א� נכו� ליו� הביקורת ,  ס מציי� את קבלת�"להל� מלגות ותרומות נוספות אשר ביה 10.6

�  :טר� נתקבלו מסמכי� לכ

  

  .2   3,490מורי� שתורמי� בנדיבות ליב�         

  .2 10,800מלגות מורובי1                                   

  .2   9,800משיח                             מלגות מנשה 

  

המלגות מחולקות ברוב הזמ� ישירות לתלמידי� לאחר המלצת , ס"לדברי סג� מנהל ביה

  . אחראית על המלגות

  

  

  כללי – מסקנות. 12

  

ס "כל הכנסותיו של ביה. אלא מתוקצב, בית ספר עירוני במדינת ישראל איננו גו! עסקי 12.1

כפי , עקרונות הניהול התקציבי. כי� ספציפיי� לאותה שנת הלימודי�לצר תה� ייעודיו

בחוזרי� , ל משרד החינו� השוני� ובמיוחד"שה� מוצאות את ביטוי� בחוזרי מנכ

  :המיוחדי� העוסקי� בגביית כספי� מ� ההורי� ובדרכי ניצול�

על פי סעיפי , ל לפני פתיחתה ג� במונחי� כספיי�"ס צרי� לתכנ� את שנה"ביה •

  .הוצאהה



  

צריכות להיות בהתא� להוצאות , לרבות הגבייה מ� ההורי�, ההכנסות •

 .המתוכננות

ה� סכומי� מרביי� ומשרד החינו� , מ� ההורי� המותרי�סכומי הגבייה  •

, לעשות כל מאמ1 לצמצ� דרישות לתשלו� מההורי�" מנחה את המנהלי� 

 . "ג� א� ה� הותרו

ההוצאה המתוכנני� ואי� /היש לנהל מעקב תקציבי על פי סעיפי ההכנס •

 .שנתקבלו למטרות מסוימות להוצאות אחרות, להשתמש בתקבולי�

היתרות בסעיפי� השוני� אינ� אמורות , בהתקיי� תכנו� ומעקב תקציבי נכו� •

 .מ� ההכנסות באות� הסעיפי� 10% �להגיע מעבר ל

  

 1,255,628( מאד ס נשארות יתרות כספי� מצטברות גדולות "שבביה, מ� הביקורת עולה  12.2

מההכנסות באותה שנת הלימודי�  66% � 50%( מעל ומעבר למקובל , )2  1,840,490 –

  ).לעיל  5.4ראה סעי! ( 

אלא נצברו משני� , היתרות לא נוצרו מאי ביצוע תקציבי באותה השנה, אמנ�

את , מדי שנה, ס לא היה צרי� להגיע למצב כזה והיה צרי� לתכנ�"א� ביה, קודמות

או הפחתת הגבייה מ� /לרבות החזרת כספי� למקורותיה� ו, ול היתרה שנצברהניצ

  .ההורי�

  

אג! ( וחיצונית ) ס "ביה( אי תכנו� כספי שיטתי וחוסר בקרה כספית שיטתית פנימית   12.3

 �ה� כנראה הסיבות העיקריות לעודפי הכספי� ולליקויי�  –כפי שיפורט להל� , )החינו

  . תשנמצאו בביקור, האחרי�

  

  תקציב ומאזני� – מסקנות. 13

  

ס לא הגיש תקציב "ביה, בניגוד להנחיותיה� של משרד החינו� ושל אג! החינו� העירוני 13.1

 –הדוחות הכספיי� הוגשו באיחור של ארבעה . שנתי לפני כל פתיחת שנת לימודי�

  ).לעיל  5.5, 5.1ראה סעיפי� ( חמישה חודשי� ובמתכונת שונה מ� הנדרש 

  

   אג! החינו� בוקרו על ידי חשבות ) מאזני� ( כספיי� שהדוחות ה, קורת לא נמצאבבי 13.2

 ).לעיל  5.1ראה סעי! ( 

להוצאות וסעיפי ההוצאות  �התקציב הבית ספרי מורכב מסעיפי הכנסות ייעודיי 13.3

ה� אלה שלשמ� , חו1 מיוצאי� מ� הכלל, ההוצאות המותרות בכל סעי! וסעי!. מוגדרות

ס צרי� לכלול בקרה על ההוצאות "הניהול הכספי התקי� של ביה, לכ�. נתקבל הכס!

על פי סעיפי , באי� מעקב תקציבי שיטתי ומפורט. בהתא� להכנסות באותו הסעי!

ראה סעיפי� ( לא נית� לדעת הא� הכספי� שנתקבלו אמנ� נוצלו ליעדיה� , ההכנסות

  ). לעיל  6.4, 5.6

  

  

  



  

הכנסה הרבה מעבר לנחו1 לאותה  קיימת� שבמספר רב של סעיפי, מ� הביקורת עולה 13.4

באופ� משמעותי , ההוצאות גבוהות, בסעיפי� אחרי�, מאיד�. הפעילות באותה השנה

ס יתרות "בשלוש השני� האחרונות נשארו בקופת ביה, כ� למשל. מאד מ� ההכנסות

הובלות , לבדק בית, מכספי החומרי� למגמות ולעומת זאת2 של קרוב לחצי מיליו� 

, 5.2ראה סעיפי� ( מעבר לתקציב 2 כמיליו� ורבע , בשלוש שני� אלה, י� הוצאוותיקונ

  .שכספי מגמות הלימוד כיסו חלק מהוצאות בדק בית והובלות, יוצא אפוא). לעיל  5.4

  

  תשלומי הורי� – מסקנות .14

 

כספי� הנגבי� מ� , ל המיוחדי�"על פי ההנחיות של משרד החינו� וחוזרי המנכ 14.1

. ואמורי� להיקבע על סמ� תכנו� תקציבי" ההוצאה המתוכננת " י� את מהוו, ההורי�

ה� סכומי הגבייה המרביי� , שנקבעי� על ידי משרד החינו�, סכומי הגבייה מ� ההורי�

לעשות כל מאמ1 לצמצ� דרישות לתשלו� " המותרי� והמשרד מנחה את המנהלי� 

 . "ג� א� ה� הותרו, מההורי�

מ� . ס לא עשתה מאמ1 לצמצ� את תשלומי ההורי�"ביהשהנהלת , מ� הביקורת עולה

 לרכישה מרוכזת פרט (בכל הסעיפי� ) ללא תמחור ( ההורי� נגבו הסכומי� המרביי� 

  ).לעיל  6.2, 6.1ראה סעיפי� ( למרות שהיו יתרות בסעיפי� אלה משני� קודמות , )

�ו "ל תשס"ס גבה בשנה"ביה, למרות ההוראה המפורשת של אג! החינו�, יתרה מכ

  ). לעיל  6.3ראה סעי! ( עבור ביטוח תלמידי� ) 2  30במקו� ( לתלמיד 2  32מההורי� 

  

ה� , כספי� הנגבי� מ� ההורי�, על פי הנחיות משרד החינו� והחוזרי� המיוחדי� 14.2

שלשמ� נגבו ובאותה שנת , ונית� להשתמש בה� לאות� המטרות �כספי� ייעודיי

ההוצאה "מ�  10%בכל סעי! היא עד  היתרה המרבית המקובלת. הלימודי�

ס לא נער� מעקב תקציבי "שבביה, מ� הביקורת עולה). סכומי הגבייה " ( המתוכננת

ההוצאות אינ� תואמי� את /שיטתי על פי סעיפי הגבייה מ� ההורי� וסעיפי ההכנסות

חובה ( היתרות . שבחוזרי� להורי� וכפי שהוגדרו על ידי משרד החינו�, סעיפי הגבייה

שבסכומי , ההסבר. גבוהות מאד, ג"ח תשס"פרט לטיולי� וח, בכל הסעיפי�) ו זכות א

סותר , ההוצאות היו גדולות מ� ההכנסות, כל הסעיפי� ביחד ובמצטבר בשלוש שני�

כל גבייה היא ייעודית למטרה ולשנה הספציפית : את הדרישה של הגישה העקרונית

ראה סעיפי� ( שכפול וחומרי למידה  עבור, למשל, ולא נית� להשתמש בכספי טיולי�

 ). לעיל  6.4, 5.2

 

כספי� שנגבו מ� ההורי� עבור השאלת ספרי לימוד ועיו� לא נועדו לשו� מטרה אחרת  14.3

) מ� הגבייה  40% � כ( 2  313,640ס נשארו בשלוש השני� האחרונות "ובקופת ביה

שמתעד , מסמ� לביקורת לא נמסר כל. מכספי� שנגבו לספרי� לכיסוי הוצאות אחרות

את הלי� קבלת ההחלטות להשתמש בכספי� אלה לשכפולי חומר לימוד וחוברות 

ד נותרו בקופת "נמצא שבשנת תשס, שני הסעיפי� יאוחדוג� א� , ע� זאת. לימוד



  

, 5.2ראה סעיפי� ( מכספי� אלה ושימשו מטרות אחרות )  25% �כ( 2  103,838ס "ביה

 ).לעיל  5.4

 

אי� התאמה . תקציב בסעי! מלגות לוקה בחסרהבקרה על ביצוע שה, מ� הביקורת עולה 14.4

 10.4ראה סעי! ( ס "מכספי המלגות נשארו בקופת ביה2 בי� הדוחות ועשרות אלפי 

 ).לעיל 

 

  תשלומי� ותקבולי�, רכישות – מסקנות. 15

  

בביקורת לא נמצא כל תיעוד על הדר� בה נבחרי� הספקי� ולא נוהל כתוב על הליכי   15.1

  ).לעיל  7.2, 7.1ראה סעיפי� ( ש המחייבי� הרכ

  

ישירות , מתבצעות על ידי מורי�2  רכישות באלפי . תהליכי ביצוע הרכש לוקי� בחסר  15.2

  ). לעיל  7.2, 7.1ראה סעיפי� ( ללא הזמנה , מ� הספקי�

  

ל לחשבוניות של קופה קטנה לא מצורפי� הסברי� ש. אי� נוהל כתוב לניהול דמי מחזור  15.3

  ).לעיל  8.3ראה סעי! ( פרטי ההוצאה ולא חתימתו של העובד המשל� 

  

  ).לעיל  8.3, 8.1ראה סעיפי� " ( נפרע " על גבי החשבוניות שנפרעו לא נרש�   15.4

א� , אמנ� מוקלדת ומודפסת קבלה) ' משרד החינו� וכו, עירייה( לתקבולי� ממוסדות   15.5

  ). יל לע 9.1ראה סעי! ( אינה נשלחת למשל� 

ללא נוהל כתוב , ס גובי� כספי� מתלמידי� לצורכי פעילויות מסוימות אד הוק"בביה  15.6

בחלק מ� הרשימות של איסו! כספי� לא צוינה מטרת . וללא גיליו� איסו! כספי� אחיד

בחלק מ� הרשימות לא מצוי� הסכו� שנגבה על יד שמו של כל תלמיד , הגביה המיוחדת

אלא סכו� כללי של כל הכספי� , מצוי� הסכו� שנקבע לגבייהובחלק מ� הרשימות לא 

( כאישור לביצוע הגבייה ולמטרתה , בכל הרשימות חסרה חתימת המנהל. אשר נגבו

  ).לעיל  9.5ראה סעי! 

  

  

  



  

  ליקויי� מנהליי� וטכניי� – מסקנות .16

  

ניהול האחראי� ל, ס כתבי מינוי לבעלי התפקידי�"לא היו בביה, נכו� למועד הביקורת 16.1

 ).לעיל  4.1ראה סעי! ( הוגשו במהל� הביקורת , הכספי

 

עולה שיש קשיי� ביישו� , שבוקרו השנה, כמו ביתר בתי הספר, ס זה"מ� הביקורת בבי 16.2

ראה סעי! ( התקנה בדבר פתיחת חשבו� בנק נפרד לכספי הורי� וחשבו� נוס! לא נפתח 

 ).לעיל  4.5

  

טעויות " ה ה� אמנ� "ד ותשס"י� תשסהטעויות שנמצאו בדוחות הכספיי� של השנ 16.3

שלו היה מתבצע מעקב תקציבי , א� סביר להניח, ) לעיל  5.3ראה סעי! " ( אנוש 

לו הייתה מתבצעת התאמת בנק , וכ�) מאזני בוח� ( שיטתי רצו! ודוחות ביניי� 

 .הטעויות היו נמנעות, מתועדת מדי חודש

  

היו , כמו כל קיזוז אחר, ותעודותסכומי הקיזוזי� של העירייה בגי� בחינות גמר  16.4

 ).לעיל  5.4ראה סעי! (  תצריכי� להירש� כהוצאות בסעי! המקביל להכנסות הייעודיו

  

שלושה שקלי� ' ח –' בגי� טעות חשבונית נגבו מכל תלמידי כתות ז, ה"ל תשס"בשנה 16.5

 ).לעיל  6.2ראה סעי! ( פחות 

  

שבסו! כל שנת , � הביקורת עולהמ. ס צרי� להיות תמיד ביתרת זכות"חשבו� ביה 16.6

, ש"ס היה ביתרת חובה בחשבו� העו"ביה, בשלוש השני� האחרונות, הלימודי�

  ). לעיל  5.3ראה סעי! ( בעשרות אלפי שקלי� 

  

רק , ס בדיעבד"מתבצע בביה, מתועדת וחתומה בידי המנהל, התאמת בנק שיטתית 16.7

, בסו! כל חודשזאת במקו�  .שנער� כעבור כחצי שנה, לסו! השנה לצור� הדוח הכספי

 ).לעיל  4.6ראה סעי! ( ל "כמתחייב מחוזר המנכ

  

רישות או שהעובדי� אינה עונה על הדש או )רות� ( ס "תכנת הניהול החשבונאי של ביה 16.8

הדבר גור� לאי יכולת של ניהול . כדי להפיק ממנה את הנדרשב אינ� מיומני� דיי

 ).לעיל  9.2, 4.3ה סעיפי� רא( בקרה שוטפת ולא מאפשר ביקורת יעילה 

  

בניגוד להוראות . הלי� קבלת ההחלטות בחלוקת המלגות לתלמידי� אינו מתועד דיו 16.9

אי� , המחייבי� בהענקת כספי� מקופה ציבורית, משרד החינו� ולכללי המנהל התקי�

על דרכי פעולתה בחלוקת ) פרוטוקולי� ( תיעוד על הקמת ועדת מלגות ולא תיעוד 

 ). לעיל  10.3 – 10.1סעיפי�  ראה( הכספי� 

 



  

   המלצות. 17

  

על חשב אג! החינו� להתמיד בדרישתו מבתי הספר להגיש התכנו� התקציבי והדוח  17.1

 12.1ראה סעי! ( על פי המתכונת המחייבת ועל פי כל סעיפי ההכנסות , הכספי במועד

  ).לעיל 

  

ה� , ס"ת הכספיי� של בתיהמומל1 לחשב אג! החינו� לבקר באופ� שיטתי את הדוחו   17.2

וה� מבחינה )  ביצוע תקציב על פי סעיפי� ועוד ( מבחינת מהות הפעילויות הכספיות 

ולהחזיר לבתי הספר הדוחות ע� הערות ) ' טעויות חשבונאיות וכו, מתכונת( טכנית 

  ).  לעיל  13.2, 12.3, 12.1ראה סעיפי� ( להפקת לקחי� ולש� תיקוני� 

  

לפני כל פתיחת שנת , )תכנו� ( ובה לוודא הגשת תקציב שנתי ס הח"על מנהל ביה 17.3

שבהנחיותיה� של משרד , הגשת הדוחות הכספיי� במועד ובמתכונת, לימודי� וכ�

 ).לעיל  13.1ראה סעיפי� ( החינו� ושל אג! החינו� העירוני 

  

ל ככ, שנצברו במהל� השני�, ס לערו� תכנית לניצול יתרות הכספי�"על מנהל ביה  17.4

או הפחתת הגבייה מ� /לרבות החזרת כספי� למקורותיה� ו, הנית� על פי מקור�

יש לקבל , שמקור� בגבייה מהורי�, לגבי הכספי�. ההורי� ולהביאה לאישור העירייה

  ). לעיל  12.2ראה סעי! ( ג� את אישורו של ועד ההורי� 

  

ת כל מאמ1 לצמצ� שלא על פי תכנו� ותמחור ויש לעשו, אי� לגבות מ� ההורי� כספי� 17.5

כשיש יתרות משנה קודמת , כל וחומר –ג� א� ה� הותרו , הדרישות לתשלו� מההורי�

  ).לעיל  14.1, 12.1ראה סעיפי� ( 

  

מער� לניהול מעקב תקציבי על פי סעיפי , ללא דיחוי, ס לבנות"על מנהל ביה 17.6

� ובקרה יעילה על ההוצאות בהתא, לרבות קיזוזי�, הוצאה המתוכנני�/ההכנסה

, במיוחד כספי הגבייה מההורי�, להכנסות באותו הסעי! כדי לוודא שהכספי�

, 14.2, 13.4, 13.2, 12.3, 12.1ראה סעיפי� ( שנתקבלו יוצאו למטרות שלשמ� נתקבלו 

 )  .לעיל  16.4, 14.4, 14.3

  

כדי לדעת בדיוק , יש לבדוק היטב את כל הרישומי� בנוגע לקבלת מלגות ולחלוקת� 17.7

יש לוודא קיו� , כמו כ�. אר לחלוקה ולחלק המלגות לתלמידי� הזכאי� לה�כמה כס! נש

בהתא� להוראות משרד , )' פרוטוקולי� וכו, נוהל( הלי� קבלת החלטות מסודר ומתועד 

ראה סעיפי� ( המחייבי� בהענקת כספי� מקופה ציבורית , החינו� ולכללי המנהל התקי�

  ) . לעיל  16.9, 14.4

  

: כגו�, בתחו� הניהול הכספי, לי� פנימיי� או כלל עירוניי� נוספי�יש צור� לערו� נה 17.8

 ).לעיל  15.3, 15.2, 15.1ראה סעיפי� ( ניהול דמי מחזור , בחירת ספקי� והליכי הרכש



  

  

שמו וחתימתו של , יש לכתוב את פירוט ההוצאה וכ�) או בצור! ( על גבי כל חשבוני  17.9

נית� להכי� ". נפרע " ששולמה , וניתחובה לרשו� על כל חשב. מבצע ההוצאה הישיר

 ).לעיל  15.4, 15.3ראה סעי! ( חתמת 

  

משרד , עירייה( לרבות לתקבולי� ממוסדות , יש לשלוח קבלה למשל� על כל תקבול 17.10

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

 ).לעיל  15.5ראה סעי! ( והחשבונית 

  

טופס איסו! כספי� ובו מקו� לאישור המנהל לגבי הסכומי� והמטרה של יש להכי�  17.11

ראה ( חובה לרשו� הסכו� שנתקבל ליד שמו של כל תלמיד  יש בטפסי� אלה. הגבייה

 ).לעיל  15.6סעי! 

  

17.12 �לבדוק בכל בתי הספר ולוודא את קיומ� של כתבי הסמכה לטפל , מומל1 לאג! החינו

ראה סעי! ( ת /ה הראשי/ת והמזכיר/מלבד המנהל, לבענייני כספי� לעוסקי� בכ� בפוע

  ).לעיל  16.1

 

את הנדרש מבתי , ז"ל תשס"בעוד מועד לקראת שנה, על אג! החינו� לקבוע סופית 17.13

 ).לעיל  16.2ראה סעי! ( הספר בעניי� חשבו� הבנק הנוס! ולוודא ביצוע 

 

ראה ( ה "ד ותשס"יש לתק� את הטעויות שנמצאו בדוחות הכספיי� של השני� תשס 17.14

 ).לעיל  16.3סעי! 

 

ס לאשר דוחות "על מנהל ביה. אי� לוותר על החובה לבצע התאמת בנקי� מדי חודש 17.15

 ).לעיל  16.7, 16.6, 16.3ראה סעי! ( ההתאמה החודשיי� בחתימת ידו 

  

) רות� ( ס "את התאמתה של תכנת הניהול החשבונאי של ביה, ללא דיחוי, יש לבחו� 17.16

 ).לעיל  16.8י! ראה סע( לכל הדרישות 

  

  
  
  

                                                                                       
  
  

                                                                                        



  

  לשכת ראש העירייה
  
  
  

  הערות ראש העירייה
  
  
  

  הניהול הכספי  � "שפירא"ס "ביה �15פרק 

  

י הנהלי� "ההנהלה החדשה של בית הספר התחייבה לפעול עפ. ס"ח הועברו לביה"ממצאי הדו

  .ח"ולתק� את הממצאי� המופיעי� בדו

שמאפשרת מעקב " אסי!"בית הספר החלי! את תוכנת ניהול הכספי� והוא משתמש בתוכנת 

  .תקציבי

  .י חשב המינהל"� חיצוני ועי משרד רואה חשבו"בית הספר מבוקר באופ� שוט! ע

  .בבית הספר קיי� חשבו� נפרד לכספי הורי� כפי שדרש המבקר

 
  


