
  29פרק 

  

   הניהול הכספי–ש משה שרת "ס ע"ביה

  

  כללי .1

  

הכולל חטיבת ביניים וחטיבה ,   מקיף  שש שנתיספר-הינו ביתמשה שרת  ספר ה- בית 1.1

בנתיב הטכנולוגי , בחטיבה העליונה מתקיימים לימודים במסלולי בגרות שונים. עליונה

  .ובנתיב העיוני

  

  :עצמו יעדים בתחומי החינוך והחברה הציב ל, על פי פרסומיו,  בית הספר1.2

  .העובדים והקהילה, המורים, טיפוח ערך כבוד האדם בקרב התלמידים. א

  .בניית אקלים  בית ספרי שיאפשר פיתוח הפרט וחברת התלמידים. ב

  .תרבות וחברות, קבלת השונה, סבלנות: טיפוח ערכים הומניסטיים ואוניברסליים כמו. ג

  .דת ומסורת, רץ טיפוח  ערכי אהבת הא. ד

  החדרת החשיבות של ערכי מוסר ושיפוט  המכוונים את מעשי התלמיד והחלטותיו. ה

  .מודעות עצמית וכושר שיפוט, קבלת החלטות, לקיחת אחריות:      כמו 

  

  כחלק חשוב מתפיסת עולמנו ולוקחים על ' , די לאלימות ' : אנו מאמצים את האמירה " 

  ".ות אלימות מכל סוג  שהוא עצמנו לפעול למיגור תופע  

  

  :22.1.06 -ל, ס"מערכת מנבפי דוח -  על,ה"ל תשס" לשנהלהלן מצבת התלמידים והכיתות 1.3

  

  ממוצע לכתה   תלמידים   כיתות

  37.0       222  6    שכבה   ז 

  32.9            230  7    שכבה  ח

  30.4       243  8    שכבה  ט

      28.4       227  8    שכבה   י

  26.9       242  9   שכבה  יא

  27.5            220  8    שכבה  יב

  30.1       1,384   46  כ"סה

 –' כיתות ז( ושני מנהלי חטיבות  " הספר-מנהלת בית: " להלן( ל "ס מנוהל על ידי מנכ" ביה1.4

   ).ב " י–' וכיתות י' ט

   . וקיבלה הדרכה מחשב אגף לחינוך2004החלה את תפקידה בספטמבר  הספר-מנהלת בית

  

   , לרבות הניהול הכספי, ס"המסדיר את העברת הניהול של ביה, לא קיים פרוטוקול מסודר      

  .ל"כפי שנדרש על פי חוזר מנכ      

  

  



  :ס"תגובת מנהלת ביה      

  יומיים לפני תחילת שנת , 28.8.04 -ב, על ידי שליח, ל בפועל"קיבלתי כתב מינוי כמנכ"       

  . "הלימודים      

  

מורים המתמחים , יועצות, מורים :  עובדי הוראה70 -עובדים כ) ' ט-'ז(  בחטיבת הביניים 1.5

כמו ( מורות המתמחות בתרפיות שונות , רכזי מקצועות, רכזי שכבות, בהוראה מתקנת

  . מנהלת החטיבה וסגנית, )תרפיה בתנועה 

  

: ורים בתחומי הדעת השוניםמ:  עובדי הוראה90 -עובדים כ,  )ב "י-'י(  בחטיבה העליונה 1.6

  .רכזי מקצועות והנהלה, רכזי שכבות, יועצות

  

  :המנהללהלן פירוט עובדי  1.7

  1  )כירה ראשית זמ( מנהלנית  -

 4                     מזכירות -

 2               מנהלי תחזוקה -

  2            ספרניות -

 4               לבורנטים -

 1                 מרכזן -

   עובדים14  ה"ס

  

  

        

  . החטיבה העליונה-  ובאחר ם חטיבת הביניי- באחד , פועל בשני מבנים מרכזייםס "ביה 1.8

. ס ונמצא בחזקתו"אולם ספורט ישן משמש את ביה .ס שני  אולמות ספורט"במתחם ביה

 לחינוך  העירוניתעמותה הה שלבניהולו נמצא בחזקתה) החדש ( אולם הספורט האחר 

ס בשעות הלימודים הינו ללא כל תשלום "לם על ידי ביה השימוש במבנה האו.בלתי פורמלי

  .צ בתשלום"והשימוש אחה

בין מנהל בית הספר , 03.06.03 -התשלומים מעוגנים בסיכום מ, השימוש באולם וכן

 ₪ 850בסך , התשלום הינו גלובלי, נכון למועד ההסכם. למחלקת הספורט של העירייה

  .  לחודש

  

  הסכום , לדברי המנהלת. ו" ס-ד "מסדיר את התנאים לשנים תשסה, לא נמצא כל מסמך          

  .מתעדכן מדי שנה          

  

ניתן , עבור השימוש באולם בחודש  אפריל, 01.05.2006 -מ, מדרישת התשלום של העירייה

והתשלום מתבצע בהמחאה ) לשעה  ₪ 85( שהחיוב נקבע על פי שעות השימוש , ללמוד

  .לפקודת העמותה

  

  



  

  חוגי תגבור , צ"אחהבשעות , בחמש השנים האחרונות ,מתקיימיםס " ביהיבמבנ 1.9   

  ומקבל החזר   לשעות הפעילותןס משלם עבור איש ניקיו"ביה ).  YRF (למתקשים בלמידה     

  .מהעירייה כנגד הצגת החשבונות ששולמו     

  

  . YRF - לס"והיחסים בין ביה את השימוש במבנהשמסדיר , לא נמצא כל מסמך  

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה     

  

   אולם הספורט . ס העתק מחוזה ההתקשרות"בשלוש השנים האחרונות לא התקבל בביה"      

הספורט והתשלומים נעשים באמצעות העמותה ' הינו בבעלות העירייה ובניהול מח  

  ".בלבד  

   מבוא .2
  

הספר ומבטיח את  - ם בבית ניהול כספים תקין ומלא מקל על עבודתם של המנהלים והמורי2.1

  .פעילה ומועילה, ניצול כל הכספים הקיימים לעשייה חינוכית

  

הוראות בענייני כספים למוסדות " משרד החינוך ומשרד הפנים פרסמו חוזר מיוחד בנושא 2.2

  ").ל"חוזר מנכ ":להלן(התקף גם כיום , ג"בשנת תשמ" חינוך

  

  גםבו נקבעים, ד ביחס לתשלומי הוריםמפרסם משרד החינוך חוזר מיוח,  מדי שנה2.3

 לתשלומי הורים בנושאים שונים והנחיות לדרך גבייתם והמרבייםמומלצים הסכומים ה

  ").חוזר מיוחד ":להלן(והשימוש בהם 

  

-  לטפל בכספי בית, מטעם משרד החינוך ורשות החינוך המקומית,הספר מוסמך- מנהל בית2.4

  .ותהספר והוא אחראי לכל הפעולות הכספי

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

  

הספר ובפני הרשות המקומית על ניהול תקין -הספר אחראי בפני מנהל בית-  מזכיר בית2.5

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

-שבשימוש בית,  ולשמירה של הכספים וכל המסמכים הכספייםתקין של ספרי החשבונות

  .הרשאה בכתב/ ניהול כספים על ידי בעלי תפקידים אחרים טעון הסמכה.הספר

  

  



  

  מהלך הבדיקה. 3

  

 הכללי דרכי ניהולוועל ס "הסבר על ביה ממנה קיבלס ו"ביה ת עם מנהלהנפגש ,הביקורת

  .והכספי

3.1 

  

ה הראשית וקיבל ממנה הסברים ומסמכים על הניהול השוטף המזכיר עם הנפגש ,הביקורת

  . של הכספים והרכש

3.2 

  

, ל"מנכה יבהתאמה לדרישות של חוזר, נבדקו ספרי החשבונות והאסמכתאות הקיימות 3.3

  .המקובלים הנהלים וכללי החשבונאות

  

 3.4  .2006 מרץ-הביקורת נערכה בחודשים ינואר

  .ים בדבר להתייחסותטיוטת דוח הביקורת הועברה לכל הנוגע

  

  

   כללי-הניהול הכספי  –ממצאים . 4

  

והנהלת החשבונות  כספיםעל ניהול ה, עשרה שנה-חמש מזה, אחראיתהראשית המזכירה  4.1

ס  שכר "ביה.  למזכירה אין הכשרה מקצועית פורמלית בתחום ניהול החשבונות.ס"בביה

 אשר מסייע מקצועית בניהול ,ו"ל תשס"מתחילת שנה, את שירותיו של משרד רואי חשבון

  .הכספים והנהלת החשבונות

  

  . בגביית כספים עוסקת גם המזכירה המשנית4.2

  

        המסמיך את , ס"או ממנהלת ביה/נכון ליום הביקורת אין כל מסמך מטעם העירייה ו

  ). לעיל 1.5ראה סעיף ( המזכירה המשנית לגבות כספיים      

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה     

  . "נמסר למזכירה המשנית מכתב הסמכה ממני, בעקבות הערתכם"      

  

 הספר - הן מנהלת בית, מורשי החתימה בחשבון הבנק. הספר חשבון בנק אחד-לבית 4.3

  .מנהלת חטיבת הביניים,  הראשית וכןהמזכירהו

  

, הספר- הספר או של מזכיר בית-עם הפסקת עבודתם של מנהל בית"ל "פי חוזר מנכ- על 4.4

  ".דיע רשות החינוך המקומית לבנק על ביטול זכות חתימתם ועל מי שנתמנו במקומםתו

            על ביטול זכות החתימה של המנהל היוצא, לבנקהעירייה  מטעם ,לא נמצאה הודעה בכתב

             .ס" לחתום בשם ביהמנהלת החדשהל ולא הרשאה

  



  

  :ס"תגובת מנהלת ביה      

   לתפקיד ולאחריזכות החתימה בבנק נעשתה ביוזמתינו מיד עם היכנסהחלפת בעלי "        

  נשלח מכתב מאשר מן , לבקשת הבנק. ביטול זכות החתימה של המנהלים הקודמים      

  הפעילות בחשבון התחילה רק אחרי שהבנק קיבל את . ישירות לבנק, ]חשב האגף [ העירייה       

        . " זהלא קיבלתי העתק מאישור. האישור

  

היתרה השלילית  .18/08/04נסגר בתאריך  ) 40607 ' מס( ס "חשבון בנק נוסף על שם ביה

  . ס"נסגרה באמצעות החשבון האחר של ביה, שבחשבון)  ₪ - 187.46 ( 19/07/04 -לתאריך ה

4.5 

 

           . לא ניתן לדעת את מצב החשבון לפני סגירתו, פרט לאמור לעיל, נכון למועד הביקורת

  

על כל בית ספר לפתוח חשבון נפרד ,  ייעוד כספי תשלומים–על פי תקנות לימוד חובה   4.6
  .לכספי הורים

  בתאריך , )מינהל חינוך וחברה  בעיריית נתניה ( בהתאם לתקנה זו פרסם  אגף החינוך 
  :שעיקרו, ס בעיר" חוזר לכל מנהלי בתיה2005 באוגוסט  23 -ה

  
  ח  חשבון בנק נפרד לכספי עירייה ומדינה והחשבון יתנהל  כל בית ספר חייב לפתו"       

  ס למינהל את שם הבנק בו "לשם כך יעביר ביה. באותו  בנק  בו מתנהלים כספי ההורים  
  בעלי . ז.שם ות: כולל מספר סניף ואת פרטי בעלי זכות החתימה, החשבון  החדש  יתנהל   
  ס רשאי לצרף חבר נוסף מצוות "ביאך , ה/ס והמזכיר"ת בי/זכות החתימה יהיו מנהל  
    . המורים או המזכירים כגיבוי למקרה שאחד מן השניים הראשוניים נמצאים בחופשה  
  ס יודיע לגזברות המחוז במשרד החינוך את פרטי  חשבון הבנק החדש לצורך דמי "ביה  
  ."ס"שתייה ותשלומים אחרים שהמשרד נוהג להעביר ישירות לביה  

  
    

  .  חשבוניות בבנק מסד2 נפתחו 2006ר מסרה כי במהלך חודש יולי מנהלת בית הספ  
  .אחד עבור כספי הורים וחשבון שני עבור כספי עירייה חשבון 

  

  

  .א"ל תשס"החל משנה, "אסיף"הספר נערך באמצעות תכנת - ניהול הכספים בבית    4.7

  

 ומפתח מפתח של הכספת נמצא בידי המזכירה הראשית. ס קיימת כספת"במזכירות ביה 4.8

 .חדר המזכירות ננעל ומוגן במערכת אזעקה. נוסף במגירת שולחן לא נעולה במזכירות

 .שנאספים על ידי ועד ההורים, בכספת נשמרים גם כספים  
  

  :ס"תגובת מנהלת ביה        

  . "ננעל המפתח במגירה במזכירות, בעקבות הערתכם"         

  

  



  

  

  תקציב ומאזנים –ממצאים . 5

  

בחוזר מתאריך .  באוגוסט5- יש להגיש דין וחשבון כספי שנתי עד ה, ל" לחוזר מנכבהתאם 5.1

שעליהם להגיש את הדוחות , מזכיר חשב אגף החינוך למנהלי בתי הספר, 10.07.2002 -ה

  . של אותה השנה ומצרף דוגמה של הדוח ופירוט הסעיפים1.9 -הכספיים עד ה

  

  .12.09.2004 - החינוך בתאריך הד הוגש לחשב אגף "ל תשס"המאזן הכספי לשנה -

 . ה אין תאריך הגשה"ל תשס"במאזן הכספי לשנה -

o שהדוחות בוקרו על ידי החשב של אגף החינוך, לא נמצא. 

o ס אינו מקבל מן העירייה משוב על הדוחות הכספיים"ביה, לדברי המזכירה.  

  

ת את שתים נושאו: ד הוגש לביקורת בשלוש גרסאות"תשסהלימודים מאזן לשנת  ה5.2

  .05/02/06 -  והשלישית מ12/09/04 -התאריך ה

  

   בסעיף , בפרק תנועות בחשבון בנק ₪ 100 הפרש של קיים 2004בין שתי הגרסאות משנת          

           .הרשאות חוזרות

  

  :2006 לגירסה משנת 2004 בין הגירסה משנת שנמצאו,  בנתוניםלהלן ההבדלים

  

הפרש   12/09/04 05/02/06
 שלומיםת

1,192 1,279,851 1,281,043  עירייה
-33,582 33,582  חשבונות מיוחדים

 
-32,390  כ הפרש"סה

 
 תנועה בחשבון בנק   

1,192 3,460,051 3,461,243  תשלומים
33 33,582 33,615  עמלות

774 8,190 8,964  המחאות חוזרות
204 53,252 53,456  הרשאות חוזרות

 
2,203  כ הפרש"סה

  

לאתר את לא ניתן , ללא פירוטיםנמסר לביקורת  ,05/02/06שהונפק בתאריך , מאזןמכיוון שה

  .ים אלההפרשה מקור

  

  



  

   שנתקבלו לאותה , מול הנתונים שבפירוטיםה"מאזן השנתי לשנת תשסשב,  בהשוואת הנתונים5.3

  : כדלקמןהבדלים  נמצאו,שנהה

      ןהמאז   הפירוטים ההפרש
222,478 1,216,571 1,439,049  הכנסות הורים
-17,836 -1,269,070 -1,286,906  הוצאות הורים
-57,193 -1,065,821 -1,123,014  הוצאות עירייה
-4,324 -6,349 -10,673  הוצאות ממשלה
28,857 82,199 111,056  הכנסות שונות
16,693 0 16,693  תקבולים -חשבונות מיוחדים 

-24,768 0 -24,768  תשלומים -חשבונות מיוחדים 
 

163,907  כ הפרש"סה
  

  .ל"  הנים הסברים מתאימים להפרשלא נתקבלו

  הוצאות והכנסות עיקריות – ממצאים. 

  

  :ס"הכנסה של ביההמקורות  6.1

  

  

  ד"תשס ה"תשס ו"תשס
% ₪ % ₪ % ₪  

57 1,461,365 56 1,439,049 70   הורים  2,195,862
1,011,251 39 עירייה 37 960,649 26 804,475 

71,600 3 החינוך ' מ 2 52,415 2 56,324 

1 19,188 5 127,749 3  אחרות/שונות 96,802
2,563,404 100 כ"סה 100 2,579,862 100 3,153,463 

  

  

 -הם כספי גבייה מהורים וכ, ה"ס בשנת תשס" מהכנסות ביה56% -כ, על פי הנתונים שבטבלה

  .ד" כספי העירייה בשנת תשס26% - כספי הורים וכ70% - לעומת כ, עירייה מה37%

  

  :ההוצאות על פי פרקי ההכנסה העיקריים 6.2
  
 

                       ד"שנת תשס ה"שנת תשס
  זכות  חובה  זכות  חובה

 )הכנסות (  )הוצאות (     יתרה )הכנסות (  )הוצאות (     יתרה
152,143 1,286,906 1,439,049 168,305 2,027,557  הורים  2,195,862

960,649 1,123,014 162,365- עירייה -475,376 1,279,851 804,475 
41,742 10,673 52,415 48,055 8,269 החינוך' מ 56,324

4,114 109,421 113,535 427 96,375  שונות 96,802
2,565,648 2,530,014 35,634 כ"סה -258,589 3,413,244 3,153,463 

  

  

  



  :מן הנתונים דלעיל מתברר

  

בגין ההוצאות הגדולות בפרק , 8% -ההוצאות עלו על ההכנסות ב, ד"בשנת תשס'  א

 17% -ד ובכ" בשנת תשס60% - ההוצאה גדולה מן ההכנסה בכ, בפרק זה. העירייה

  .ה"בשנת תשס

  

כ " מסה85  %-כ מהווה ,ד" לסוף שנת תשס,)אי ניצול  (  היתרה, משרד החינוךפרקב'   ב

  .80  %–ה כ "תשס ובהתקציב לשנה זו

  

. 7   תשלומי הורים– ממצאים

  

מהווים את ההוצאה המתוכננת ואמורים להיקבע על סמך ,  כספים הנגבים מן ההורים

  . במסגרת ההנחיות של משרד החינוך, תכנון תקציבי

7.1

  

       שנת הלימודים ולפני היציאה לפני פתיחת , ס עורכים תכנון תקציבי שיטתי"לא נמצא שבביה

        . לגבייה מן ההורים

, )כולל מועדים ועלויות (  ניירות עבודה מפורטים ביקורתהוצגו בפני ה, ו"ל תשס"לגבי שנה

פעילות  " -לחטיבה העליונה ו" הצעת תכנית לסל תרבות : " 2006 נובמבר –מאוקטובר 

 .מעקב התקציביהוצגה טבלת ה, כמו כן. לחטיבת הביניים" חברתית 

  

  :נגבו מן ההורים התשלומים הבאים, ס להורים"על פי חוזרי ביה

  

ו"תשס ה"תשס    
>שכבת כיתה ח-ז ט יא-י יב ח-ז ט יא-י יב  

 תשלומי חובה      
32 32 32 32 28 28 28 28  ביטוח תאונות אישיות

 תשלומי רשות     
160 160 150 135 160 160 150 135   תרבות סל

     3 3 3 3  ועדי הורים
200    250  מסיבת סיום

24 24 24 24 24 24 24 24  מסיבות כיתתיות
   265 265  265 265  השאלת ספרי לימוד

625 345 345 322 500 300 300 280  טיולים
1041 561 816 778 965 515 770 735  כ"סה

450 450 450 450 450 450 450 250  וציודםשירותישה מרוכזת של רכי
1491 1011 1266 1228 1415 965 1220 985   כולל רכישה מרוכזת,כ"סה

  

כפי שפורסמו , כל הסכומים הנקובים לעיל תואמים את הסכומים המרביים המותרים לגבייה

  .בחוזרי משרד החינוך

  



  

  :ס תשלומים מיוחדים לפי מגמות לימוד"גבה ביה, בנוסף לסכומים אלה

  ו"תשס             ה"סתש

    250    250      צילום

  650     600  )' כיתות י( תאטרון 

  750     700  )א "כיתות י( תאטרון 

  850     800  )ב "כיתות י( תאטרון 

  1,000     800      מחול

  450          מוסיקה

  600        נבחרת הכדורסל

 מנהלי  בספטמבר הוציאה ראש מנהל חינוך וחברה של עיריית נתניה חוזר לכל26בתאריך  7.3

  :בדבר ביטוח תלמידים, בתי הספר בעיר

        "  .לתלמיד ₪ 32פ החלטת ועדת הכנסת מותר לגבות עבור ביטוח תלמידים עד "ע

 ₪  30ר ועד הורים עירוני הוחלט על גביה אחידה בעיר בסכום של "בסיכום עם יו
  ... "לתלמיד

   גבה"שרת"ס "ביה, ההנחיהכי למרות , ו מתברר"על פי החוזר להורים לשנת תשס       

  ).לעיל , 7.2ראה סעיף ( לתלמיד  ₪ 32 מההורים סך של        

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה        

"           . "בשני שקלים, זיכינו את כל ההורים ששילמו מעל למאושר

  

,  וניתן להשתמש בהם לאותן המטרותםהם כספים ייעודיי,  כספים הנגבים מן ההורים

  . באותה שנת הלימודים,  נגבושלשמן

7.4

  

ערים גדולים בין הבולטים בפ, נבחרים של גבייה מההורים) ייעודים ( להלן סעיפים 

  :להוצאות בפועל" ) ההוצאה המתוכננת  " –גבייה /הכנסה( התקציב 

ה"תשס  ד"תשס   
  תקציב הוצאה יתרה תקציב הוצאה יתרה

       
1,600 0 1,600 -7,419 9,269  וגים ובתי תלמידח 1,850

-12,476 15,321 2,845 -24,421 32,587  יםמודייפרוייקטים ל 8,166
1,390 2,520 3,910 3,019 964  חוברות עבודה 3,983

-43,924 105,200 61,276 68,209 106,059  השאלת ספרי לימוד 174,268
493 1,158 1,651 -53,897 55,466  ספרי עיון 1,569

         
18,891 7,859 26,750 -2,763 38,829   צילום 36,066
25,009 18,315 43,324 -8,988 62,731  תאטרון 53,743

-23,683 67,300 43,617 -80,838 129,215  מגמת מחול 48,377
-3,098 13,798 10,700 -8,007 23,487  מוסיקה 15,480

         
-25,394 80,099 54,705 319,876 189,571  סל תרבות 509,447
21,648 13,790 35,438 -7,426 60,731  פעילות חברתית 53,305

-73,148 120,052 46,904 -77,771 151,561  ב"טקס סיום י 73,790

  



         
   -15,944 15,944   מזגנים 0
   -19,154 19,154  מחשבים 0

56,024 14,483 70,507 -24,939 87,343  אחזקת מזגנים 62,404
42,913 4,005 46,918 -20,762 57,957  אחזקת מחשבים 37,195

         
-2,258 2,258 0 -17,745 71,440   שמירה 53,695
-8,173 12,929 4,756 -934 2,300  תעבורה 1,366
-8,970 51 -8,919 97,086 0  בחינות בגרות 97,086

         
   -18,281 69,872  שונות הורים 51,591

  

  

  :מן הנתונים דלעיל מתברר          

מבלי , למחשבים ₪ 19,154 - למזגנים ו ₪ 15,944הוצאו מכספי הורים , ד"בשנת תשס'   א

  .לגבות כספים לשם כך

לא , דמי חבר ובחינות בגרות, שנגבו עבור ביטוח תאונות,  134,460₪ ,ד"בשנת תשס'   ב

  .הוצאו ליעודים אלה

מן הגבייה , לעומת זאת. יותר מן המוקצב ₪ 54,000 -ד נרכשו ספרי עיון בכ"בשנת תשס'   ג

  .  68,000₪ -ס כ"נשארו בקופת ביה, עבור השאלת ספרי לימוד

, ד"שנגבו מן ההורים בשנת תשס, מכספי סל התרבות)  ₪ 320,000 -כ ( 60% -למעלה מ'    ד

  .ס"נשארו בקופת ביה

ויותר מפי חמישה ד "בשנת תשס, ס פי ארבעה"פרוייקטים לימודיים עלו לביה'  ה

  .מן הכספים שנועדו לכך, ה"בתשס

 - למעלה מ( ס " על ידי ביה50% - בלמעלה מ" סובסדו " ב "טכסי הסיום של כיתות י'   ו

  .לצרכים אחרים) שנגבו ( מכספים שנועדו , )א מן השנים "בכ ₪ 70,000

 עומדות ביחס אינן, )מוסיקה , מחול, תיאטרון, צילום( ההוצאות המיוחדות למגמות '    ז

בולט במיוחד . בשתי שנות הלימוד, ישר לגבייה המיוחדת מההורים בסעיפים אלה

  .ה"בתשס ₪ 24,000 -ד וכ"בשנת תשס ₪ 80,000 -כ: הסבסוד של מגמת המחול

  

 קוזז 2005לעיל וטענה כי בינואר ' מנהלת בית הספר התייחסה לממצא שבסעיף ב  

  .ת נתניה עבור בחינות בגרות קיץ וחורףי עיריי"ע ₪ 131,045מתקציב בית הספר 

  

באמצעות ועדה שמורכבת ממנהלת , ס נותן הנחות לתלמידים"ביה, ס"לדברי מנהלת ביה 7.5

. אשר דנות בכל מקרה לגופו ומקבלת החלטות, היועצות והמזכירה הראשית, ס "ביה

 . שהוגש על ידי התלמיד, החלטת הועדה נרשמת על גבי טופס הבקשה

  



 

 . על פי שמות התלמידים וסעיפי ההנחה, שב ניתן להפיק דוחות של ההנחותמרישומי המח

  :מבדיקה עולה      

  

  .אין קריטריונים ברורים לקביעת הנחות ולא תנאי סף -

  ,הועדה אינה מנהלת פרוטוקול -

 .אינן מלוות בכל הסבר או נימוק, הנרשמות בטופס הבקשה, החלטות הועדה -

 . אלא החיוב שלאחר ההנחה בלבד,  ההנחהבחלק מטופסי הבקשה לא נרשם סכום -

אך לא התשלום שממנו נתנה , ברישומי המחשב ובדוחות מופיעים סכומי ההנחה -

 .ההנחה ולא שיעור ההנחה באחוזים

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה

"   . "נדאג בעתיד לקביעת קריטריונים כתובים ולרשום פרוטוקול ונימוקים

  

   ניהול הכספים והקופה– ממצאים. 8

  

המתקבלות , להכנסות. לכל תקבול מוקלדת קבלה והמקור נמסר למשלם, דברי המזכירהל 8.1

אך המקור לא נשלח , אמנם נרשמת קבלה, )' משרד החינוך וכו, עירייה( בהעברה בנקאית 

 .ס"אלא נשמר בביה, למפקיד/למשלם

ההמחאות ). פעמיים בשבוע ( כל מספר ימים , ההפקדות בבנק נעשות, לדברי המזכירה 8.2

 . עד יום פירעונן, ס"הדחויות נשמרות בכספת של ביה

  

בעבור ההמחאות החוזרות . אין הפקדת המחאות דחויות ואין תשלומי עמלה בגינם 8.3

 .מחויבים הורי התלמידים

  

  . ס איסוף כספים מתלמידים לצורכי פעילויות מסוימת אד הוק"אין בביה, לדברי המזכירה 8.4

  



  

אל מול ריכוז ההפקדות בבנק  ואל , 2006 פברואר –מבדיקת הקבלות של החודשים ינואר  8.5

 ימים  4כ  בטווח של עד "נמצא כי הפקדת ההמחאות הדחויות מתבצעות בד, מול דפי הבנק

 :למעט חריגים, ןמיום הפירעו
  

תאריך 

ההפקדה 

 בפועל

תאריך 

 הפירעון

' מס

 קבלה

ה ימים "ס

כולל יום 

  הפירעון

2409 16/01/06 22/01/06 7  

2413 16/01/06 22/01/06 7  

2419 16/01/06 22/01/06 7  

2519 24/01/06 30/01/06 7  

2522 24/01/06 30/01/06 7  

2557 17/01/06 30/01/06 14  

2612 25/01/06 30/01/06 6  

2701 05/02/06 10/02/06 6  

2875 13/02/06 19/02/06 7  

2883 13/02/06 19/02/06 7  

2900 07/02/06 19/12/06 13  

  

  

ח הפקדות לבנק "  אל מול דו2006שהתקבלו בינואר ,  בבדיקת רישומי הכספים המזומנים

  .נמצא כי יש התאמה והכסף מופקד בבנק, ומול דפי בנק מצורפים

8.6

מה הוא פרק הזמן שעבר בין מועד קבלת , מן המסמכים והדוחות המצורפים לא ניתן לדעת

  .הכסף למועד הפקדתו

  

  . מול דפי הבנק, בצעת התאמות בנק באופן שוטףהיא מ,  לדברי המזכירה8.7

  

ס אינו מבצע התאמות בנק חודשיות והתאמות בנק מתועדות קיימות רק "שביה, מבדיקה עולה

  .לסוף שנה

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה

  

  . "נשמרות התאמות הבנק אחת לחודש, מאז הערתכם" 

  

מבדיקת דפי . וגי דפי הבנקשבו נשמרים באופן רציף וכרונול,  בידי המזכירה יש קלסר

לא נמצאו יתרות בחובה מעבר ליום , 2006 פברואר – וינואר 2005החשבונות לחודשים יולי 

  .עסקים אחד

8.8

  

 ).אחד ללא תאריך (  לא נמצאו חריגות –נבדקו חמישה פנקסים של העתקי המחאות  8.9

  



 

 . קופה קטנה 8.10

  . 1,000₪ס מחזיק קופה קטנה במחזוריות  של "ביה

  ). לעיל 4.8ראה סעיף ( ס "כ בכספת ביה"נה נמצאת בדהקופה הקט

ס כדי להשלים את "האחראית על התשלומים מוציאה שיק על שם ביה, מדי תקופה

  .ח" ש1,000הסכום בקופה הקטנה לסך של 

כקופת משנה להוצאות שוטפות לפי ,  200₪ – 150מדי תקופה ניתן ללבורנטית סכום של 

הלבורנטית אינה חותמת על . שה חשבוניות להתחשבנותצורכי המעבדה והלבורנטית מגי

  . שום מסמך לאישור קבלת הכספים

  . בבדיקה נמצא רישום מסודר של החשבוניות שהוצאו

הישיר ולא הסברים לפרטי ) או הנוסע במונית ( לחשבוניות לא צורפו פרטים של הרוכש 

  ).למשל , מעבר לדף( ההוצאה 

  .ם חתומים בידי המנהלתדוחות  קופה קטנה תקופתיים אינ

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה

"   . "דוחות קופה קטנה הוחתמו על ידי

  

  ".נפרע " החשבוניות שנפרעו אינן מסומנות במלה  8.11

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה

  .על גבי כל חשבונית נרשם שולם או נפרע וכן מי מקבל את הכסף

  

   מלגות ותרומות כספיות–ממצאים . 9

  

   .עבור תלמידים נזקקים ממשרד החינוךס מקבל מלגות " ביה9.1

הענקת כספים מקופה ציבורית מחייבת הקמת ועדה ותיעוד , על פי כללי המנהל התקין

  . דרכי פעולתה בחלוקת הכספים

  המחליטים ועל ההליך זהות שמעידים על , )' פרוטוקולים וכו( למבקר לא נמסרו מסמכים       

  .מלגותשל קבלת ההחלטות בדבר חלוקת ה      

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה      

  שמור במשרד . 'טלדור'בטפסים של , קיימת ועדה וקיים פרוטוקול לקביעת זכאים למלגות"       

        . "ח"הנה

ו עבור  תלמידים "לשנת תשס ₪ 21,500   נתקבלה מלגה על סך 21/09/2005בתאריך  *  
  . חינוכיות וחברתיותנזקקים לצורך אביזרי לימוד ומימון פעולות העשרה 

  



  

  : תלמידים71 -ל,  21,500₪ס "ס חילק מלגות ע"ביה, על פי המסמכים

  

  כ "תלמידים     מלגה לתלמיד              סה' מס

        69                      300                        20,700  

        2                        400                        800  

71 21,500₪   

  

ו עבור  תלמידים "לשנת תשס ₪ 29,100   נתקבלה מלגה על סך 21/09/2005בתאריך  *  

  . נזקקים לצורך מימון טיולים ופעולות העשרה חינוכיות וחברתיות

  : תלמידים83 -ל,  29,100₪ס "ס חילק מלגות ע"ביה, על פי המסמכים   

  

  כ "   סהתלמידים     מלגה לתלמיד             ' מס

      52                        300                         15,600  

      25                        400                         10,000  

     1                           500                         500    

     5                           600                         3,000 

83 29,100₪   

  

 חלקן כמלגות אישיות וחלקן ניתנות כעזרה ספציפית –ס מקבל תרומות כספיות "ביה          

  . לילדים

  

שמעידים על קבלת התרומות ועל , )' מכתבי תודה וכד/ פרוטוקולים ( לא התקבלו מסמכים 

  .הליך הטיפול בהן

  

  

  :ס"תגובת מנהלת ביה

ס הם לא נשמרים בתיקי "והם שמורים במזכירות ביה, שלחו מכתבי תודהלכל התורמים נ" 

  . "ח"הנה

  

  :נכון למועד הביקורת, ו"ל תשס"שנתקבלו בשנה, להלן התרומות

ח"ש    קבלה' מס שם התורם

 הקרן לפיתוח נתניה 7,000 497

 שמילוביץ רותי 3,000 2323

 מ" נכסים והשקעות בע- פ.ד.ט.מ 3,000 2047

  13,000₪                       כ      "סה

   750₪ מסכום זה ניתנה מלגה לתלמידה בסך *

  



  

  : עבור משלחת לפוליןתתרומה ייעודי

            

ח"ש    קבלה' מס שם התורם

 מ"מוסכי יוסי דורון מוטורס בע 4,803 2557

 ר בית הפנקייק.ח.א 1,500 2934

 עמותת עזר ותקווה 1,000 3122

 די מצוקהמ עזרה ליל.ל.ע 1,000 2984

 רבונה גשורי רויטל 500 2933

 הספר מכשירי כתיבה 500 2949

 מ"טן חברה לדלק בע 360 2183

  9,663₪כ                           "סה
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כפי שיפורט , נמצאו ליקויים טכניים וליקויים מהותיים, שנבדקו בביקורת,   בנושאים

מאחר ותוקנו במהלך , חלק מן הליקויים לא יפורטו במסקנות. איםבסעיפים הב

  ).  לעיל 8.11, 8.10, 8.7, 7.5, 7.3, 4.8, 4.2ראה סעיפים ( הביקורת 

10.1

  

ס מסודרת למנהלת "לא בוצעה העברת ביה, 2004בחודש אוגוסט ,   עם חילופי המנהלים

כמו . ל ידי משרד החינוךכפי שמתחייב מכללי המנהל התקין ובניגוד לנדרש ע, החדשה

, גם העתקי המסמכים. לא בוצעה כנדרש העברת החתימות וההרשאות בבנק, כן

, 3.4ראה סעיפים ( ס ואינם נמצאים בידיה "לא נשלחו למנהלת ביה, שהוצאו בדיעבד

  ). לעיל 4.4

10.2

  

עולה שיש קשיים ביישום , שבוקרו השנה, כמו ביתר בתי הספר, ס זה"מן הביקורת בבי 10.3

ראה סעיף (  בדבר פתיחת חשבון בנק נפרד לכספי הורים וחשבון נוסף לא נפתח התקנה

 .7/2006 הדבר תוקן במהלך חודש ). לעיל 4.6

  

שהיה פעיל לפני , המסכם את הפעילות בחשבון הבנק הנוסף, לא נמצא כל מסמך 10.4

 ). לעיל 4.5ראה סעיף ( כניסתה של המנהלת הנוכחית לתפקיד 

  

צ על ידי "אחהס בשעות " ביהיבמבנלשימוש  דיר את התנאיםהמס, לא נמצא כל מסמך 10.5

YRF )  לעיל 1.9ראה סעיף .( 

  
שנמצא , לשימוש באולם הספורט החדש המסדיר את התנאים, לא נמצא כל מסמך 10.6

 ). לעיל 1.8ראה סעיף (  לחינוך בלתי פורמלי  העירוניתעמותה הה שלבניהולו בחזקתה
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אמורים להיות מבוקרים על ידי אגף , הדוחות הכספיים השנתיים של בתי הספר 11.1

מן הביקורת ). ' הארות וכו,  הערות, םתיקוני( ס אמור לקבל משוב "החינוך וביה

ס מקבל "שביה, לא נמצא, כמו בבתי הספר האחרים שבוקרו השנה, ס שרת"בביה

 ).עיל  ל5.1ראה סעיף ( ל לדוחות " כנתהתייחסויו

  

על גבי הדוחות . לא ייתכן מצב של שנים או שלושה דוחות כספיים לסיכום אותה השנה 11.2

 ). לעיל 5.3, 5.2ראה סעיפים ( איזה מהם מתוקן ואיזה מבוטל , לא צוין

  

. נמצאו הבדלים בנתונים הכספיים, ה"בין הדוחות השונים ובין הפירוטים לדוח  תשס 11.3

 ). לעיל 5.3, 5.2ראה סעיפים ( ל "נלא נתקבל כל הסבר בקשר להבדלים ה

  

 וסעיפי ההוצאות הם אותם ם מורכב מסעיפי הכנסות ייעודייהספרבית תקציב  11.4

הן אלה שלשמן , חוץ מיוצאי דופן, ההוצאות המותרות בכל סעיף וסעיף. הסעיפים

 ס אמנם מנהל מעקב על פי סעיפים ואין"שביה, מן הביקורת עולה. נתקבל הכסף

, אבל אין הקפדה על הוצאות כספיות לפי היעדים, מעבר משנה לשנהיתרות גבוהות ב

 60% - ב( אם ההוצאות בפרק עירייה עלו על ההכנסות בפרק זה . שלשמם נתקבלו

לרבות כספי ,  הן מומנו מכספי הפרקים האחרים–)  ה " בתשס17% - ב, ד"בתשס

  ).  לעיל 6.2ראה סעיף ( הורים 

כספים הנגבים מן , ל המיוחדים"חוזרי המנכעל פי ההנחיות של משרד החינוך ו 11.5

. ואמורים להיקבע על סמך תכנון תקציבי" ההוצאה המתוכננת " מהווים את , ההורים

הם סכומי הגבייה המרביים , שנקבעים על ידי משרד החינוך, סכומי הגבייה מן ההורים

לעשות כל מאמץ לצמצם דרישות לתשלום " המותרים והמשרד מנחה את המנהלים 

 . "גם אם הן הותרו, מההורים

ללא ( ה נגבו מהורים הסכומים המרביים " תשס–ד "שבשנים תשס, מן הביקורת עולה

  ). לעיל 7.2, 7.1ראה סעיפים ( בכל הסעיפים ) תמחור 

  

הם , כספים הנגבים מן ההורים,   על פי הנחיות משרד החינוך והחוזרים המיוחדים

שלשמן נגבו ובאותה שנת , הם לאותן המטרות וניתן להשתמש בםכספים ייעודיי

ההוצאה "  מן 10%היתרה המרבית המקובלת בכל סעיף וסעיף היא עד . הלימודים

ס לא שמר על עקרון זה "שביה, מן הביקורת עולה). סכומי הגבייה " ( המתוכננת 

מכספים , כך למשל. ויתרות בסעיפים מסוימים שמשו לכיסוי הוצאות בסעיפים אחרים

 -כ(  את המטרה ויתר הכסף 40% -ד שמשו רק כ"ל תשס"בו לסל תרבות בשנהשנג

 -ב סובסדו בלמעלה מ"שמשו מטרות אחרות וטכסי הסיום של כיתות י)  ₪ 320,000

 7.4ראה סעיף ( לצרכים אחרים ) שנגבו ( מכספים שנועדו , א מן השנים"בכ ₪ 70,000

  ).לעיל 

11.6
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אך , אמנם מוקלדת ומודפסת קבלה) ' משרד החינוך וכו, עירייה( ממוסדות לתקבולים  12.1

 ).  לעיל 8.1ראה סעיף ( אינה נשלחת למשלם 

  

נמצאו . שאין הקפדה מספקת על התדירות של ההפקדות בבנק,   מן הביקורת עולה

ם ראה סעיפי ( ם ימי עבודה ממועד פירעונ10  ואפילו 4 בבנק אחרי ושהופקד, המחאות

   ). לעיל 8.5, 8.2

12.2

  

להוצאות , מהקופה הקטנה)  ₪ 200 – 150( כספים  , מדי פעם, הלבורנטיות מקבלות 12.3

 ). לעיל 8.10ראה סעיף ( ללא אישור בחתימתן על קבלת הכספים , שוטפות של המעבדה

  

פרטים של מקבל החשבונית ולא על גבי החשבוניות של הקופה הקטנה לא נרשמים  12.4

 . הדבר תוקן במהלך הביקורת). לעיל 8.10ראה סעיף ( אה הסברים לפרטי ההוצ

  המלצות . 13

  

על פה , ס ממנהל למנהל"  באחריותו של אגף החינוך לקיים העברה מסודרת של ביה
 על אגף החינוך –באין אפשרות של העברה ממנהל למנהל . הנוהל שקבע משרד החינוך

זאת בתאום עם . מנהל הנכנסס מן המנהל היוצא ולמסור אותו ל"לקבל את ביה
המתעד את הנחוץ על , בכל חייב להיות פרוטוקול. הלשכה המחוזית של משרד החינוך

 בידי המנהל אל צריך להימצ"העתק מפרוטוקול כנ. פי ההנחיות של משרד החינוך
גם מסמכי העברת ההרשאות בחשבון הבנק חייבים להימצא בידי המנהל . בפועל
ראה ( נוך לבדוק את המצב בסוגיה זו בכל בתי הספר בעיר מומלץ לאגף החי. בפועל
  ).  לעיל 10.2סעיף 

13.1

  

את הנדרש מבתי , ז"ל תשס"בעוד מועד לקראת שנה, על אגף החינוך לקבוע סופית 13.2

 ). לעיל 10.3ראה סעיף ( הספר בעניין חשבון הבנק הנוסף ולוודא ביצוע 

  

בתאום , שנסגר ולסכם את סגירתו, מומלץ לאגף החינוך לבחון את עניין החשבון הנוסף 13.3

 10.4ראה סעיף ( בפרוטוקול מסודר , ס"כולל מנהלת ביה, עם הגורמים הרלוונטיים

 ).לעיל 

  

צ על ידי "אחהס בשעות " ביהיבמבנלשימוש  מומלץ לאגף החינוך להסדיר את התנאים 13.4

YRFכך גם בעניין  השימוש באולם . ס"שיימצא גם בידי מנהלת ביה,  במסמך רשמי

 ). לעיל 10.6, 10.5ראה סעיפים ( ס "ספורט החדש על ידי ביהה

 

  



  

ה ולהביאם למצב של "ד ותשס"יש לתקן את הדוחות הכספיים של השנים תשס 13.5

עם הודעה על שהדוח המתוקן , התאמה מלאה ולשלוח אותם לגורמים הרלוונטיים

 ).  לעיל 11.3, 11.2, 11.1ראה סעיפים ( מבטל את הדוח הקודם 

  

ויש לעשות כל ) תמחיר ( שלא על פי התכנון המפורט , ת מן ההורים כספיםאין לגבו 13.6

, 11.6, 11.5ראה סעיפים ( גם אם הן הותרו , מאמץ לצמצם דרישות לתשלום מההורים

 ). לעיל 

  

יעילות על שמירת ) אגף החינוך ( וחיצוניות ) ס "מנהלת ביה( יש לבצע בקרות פנימיות  13.7

למטרות שלשמן , אך ורק, כדי שהכספים ינוצלו, עיףהמסגרת התקציבית בכל סעיף וס

, 11.5, 11.4ראה סעיפים ( שנגבים מן ההורים ,  ולנהוג משנה זהירות בכספיםוייעוד

 ).  לעיל 11.6

  

משרד , עירייה( לרבות לתקבולים ממוסדות ,   יש לשלוח קבלה למשלם על כל תקבול13.8

ש לתעד את סירובו בצמוד לקבלה י, אם המשלם מסרב לקבל הקבלה). ' החינוך וכו

 ). לעיל 12.1ראה סעיף ( והחשבונית 

  
גם אם , אלא להפקידם בבנק, ס"אין לשמור בביה, לרבות ההמחאות, את כספי המזומן 13.9

  ). לעיל 12.2ראה סעיף ( יש צורך בהפקדות מדי יום 

  

 כל על גבי. אין להוציא כסף מהקופה הקטנה ללא חשבונית או קבלה זמנית של המקבל 13.10

ראה ( פרטים של מקבל החשבונית חשבונית של הקופה הקטנה יש לרשום את ה

  ).  לעיל 12.4, 12.3סעיפים  
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