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   "בית יעקב " היסודי ס"הניהול הכספי בביה

  

  מבוא 1

 

בתי הספר של נמנה על רשת  י"לח הממוקם ברחוב "בית יעקב"ס היסודי "ביה 1.1

 תלמידות הלומדות בכיתות 489 )ז"ל  תשס"בשנה(נה ומו "מרכז החינוך העצמאי"

  . ' ח– 'א

  

הניהול "ת המנהלים את מערכת הכספים בשיט, ס בעיר"בתיהב ס כלול"ביה 1.2

 ".העצמי

  

ולפיכך העירייה " מוכר שאינו רשמי"ס " החינוך כביס מוגדר לדברי חשב אגף"ביה 1.3

 עבור לשנה ₪ 520 בסך "הניהול העצמי"ס זה במסגרת " בביידמתקצבת כל תלמ

התקציב ,   לעומת זאת.עבור כל תלמיד נוסף ₪ 390 – התלמידים הראשונים ו 450

אישרה  2007בחודש מרס (.  620₪ד הינו בסך "ממ-מ ו"ס מ"בבילשנה לכל תלמיד 

 ).ההצעה מצויה בתהליך של חקיקה. חוק לתקצוב שוויוניהממשלה הצעת 

  

 "מרכז החינוך העצמאי"מ וכןההורים , העירייה -  ס הינן ממקורות"הכנסות ביה 1.4

 ים השנתיהתקבוליםמת ששיעורם כעשיריבשנה  ₪ 35,000אשר משתתף בסך של 

 .  )ו"ל  תשס"י נתוני שנה"עפ(

  

אשר גם מבקר את  ('קורן ושות, חןי משרד רואי חשבון " עהניהול הכספי מבוקר 1.5

בתום כל כספית בדרך של ביקורת ") הניהול העצמי"ס בעיר שבשיטת "שאר בתיה

 .רבעון וכן בסיומה של כל שנת לימודים

  

את  ו וכן"ל תשס"שנהבתה לבדוק את הניהול הכספי יהיהמטרה   – מטרת הביקורת 2

 1.9.06 –ז שהחלה ב "ל תשס"שנה  הראשון שלהשלישבתקופת שנעשה הניהול הכספי 

 .31.12.06 –ונסתיימה ב 

    



 

  מתודולוגיה 3

, ס" רלבנטיים של ביהםעיון במסמכי, כספייםהדוחות ה בדיקה שלהביקורת כללה  3.1

ס "ביה מזכירת, ס"בדיקת מדגם של חשבוניות וכן כללה שיחות עם מנהלת ביה

 . חינוך אגף הוחשב

, השימוש בכספי הורים, מאזנים כספיים: ת התמקדה בנושאים הבאיםהביקור 3.2

  .החזרי הוצאות וחשבונות בנקים

 .'קורן ושות, רואי חשבון חןמשרד של בדוחות הכספיים בין היתר הביקורת נעזרה  3.3

   .2007 אפריל –הביקורת נערכה בין החודשים ינואר  3.4

 ממצאים 4

   

 ו"תשסל " הכספי לשנההמאזן 4.1

 

 ;) ₪-הסכומים נקובים ב  (ו"ל תשס"לשנהלהלן המאזן השנתי  4.1.1

  יתרה  העברות  חוזרים  תשלומים  תקבולים יתרת פתיחה  סעיף ראשי

  35,852.45-  0 1,180.00  242,902.38  201,891.75  6,338.18  הורים' הכ

  26,825.00  0  0  225,520.50  252,345.50  0  עירייה' הכ

  921.50-  0  0  2,621.50  1700.00  0  ממשלה' הכ

  3,395.50-  0  0  37,451.90  34,056.40  0  שונות' הכ

חשבונות 

  מיוחדים

33,200.11  0  1,252.64  0  0  31,947.47  

  18,603.02  0 1,180.00 509,748.92  489,993.65  39,538.29  כ"סה

  

 

 ;מ"ה את הממצאים הרהעלהשנתי הכספי מאזן עיון ב 4.1.2

 

 הוריםמההכנסות  4.1.2.1

 סך התשלומים לעומת₪  201,891.75סך התקבולים היה  4.1.2.1.1

בהתאם לכך נוצר גרעון בסעיף זה . ₪ 242,902.30היה ש

   .₪ 35,852.45בסך 

המפרט את מובנה סעיף  הכספי לא מופיע מאזןכי ב, יצוין 4.1.2.1.2

 .וכן לא מופיע הסבר לחריגה בסעיף זה, שאושרתקציב ה

את  יש לנהל ,)על כך יורחב בהמשך(י החוק "כי עפ, יובהר 4.1.2.1.3

 .בחשבון בנק נפרד וריםכספי הה



  

 עירייהמההכנסות  4.1.2.2

 סך התשלומים לעומת  252,345.50₪סך התקבולים היה  4.1.2.2.1

 ₪ 26,825 - ההוצאות היו ב דהיינו , ₪ 225,520.50היה ש

ס השתמש בכספי " ביהבהתאם לכך. פחות מן התקבולים

ת שהיו אמורויה לכיסוי הוצאות באותן פעולות העירי

ל "סיים את שנהס "ביה שכן ,להתבצע מכספי ההורים

  . ₪ 18,603.02רה כוללת של תו בי"תשס

 

את   העלתה,הוריםוהוצאות כספי בדיקה פרטנית של סעיף הכנסות  4.1.3

 ;) ₪- הסכומים נקובים ב  (מ"הרהממצאים 

  

  הערות  גרעון/ עודף   סך הוצאות  סך תקבולים  הסעיף

    14,177 -  33,706  19,529  טיולים וסיורים

 שיקים חוזרים  22,835 -  32,274  9,577 הסעות תלמידים

  138 בסך

                                 

המנהלת ש, לדברי המנהלת ,מכךנובע הגרעון בסעיף טיולים וסיורים  4.1.3.1

בעריכת טיולים וסיורים חינוכיים ולאור רבה רואה חשיבות 

 "הניהול העצמי"הגמישות המותרת לה בניצול הכספים במסגרת 

וחד רות ברוהגדרות תוך שהוסיפה שאין  , זוהעדיפה לבצע הוצאה

 .ניצול הסעיפים התקציבייםמשמעיות לאופן 

נעשה לדברי ו "ל תשס"בשנהבסעיף הסעות תלמידים השימוש  4.1.3.2

, המשולם למלווה,  לתשלום שכר עבור ליווי הסעות,המנהלת

את ההסעות עצמן ש  בעוד,פורמאליבאמצעות העמותה לחינוך בלתי 

 ". העצמאימרכז החינוך" מימן

, "מרכז החינוך העצמאי"י הנחיית "עפ כי ,המנהלת הוסיפה ומסרה 4.1.3.3

עבור הסעת כל תלמידה  -ז לגבות מההורים "ל תשס"הוחל בשנה

הבחירה בידי (עם ליווי ₪  580 או ,ללא ליווי ₪ 500 סך בשנה

 מועברים )לתלמידה₪  500(  הסכומים עבור ההסעותוכי) ההורים

ואילו ,  וממנו לחברות ההסעה"עצמאימרכז החינוך ה"לישירות 

לעמותה ישירות מועבר ) לתלמידה ₪ 80 (החלק המיועד לליווי

  .שכר למלווהנוך בלתי פורמאלי המשלמת את הלחי

 באה  לא"מרכז החינוך העצמאי" כי ההעברה ל,הביקורת מעירה 4.1.3.4

, שנערך ונמסר לביקורת ז"ל תשס"שנה של תקופתיהלביטוי במאזן 

 .יש לדאוג לכך שתבוא לביטוי במאזן השנתי, הוכי בשל חשיבות



בנהלי / וך בנהלי משרד החינ/ כי אין חובה בחוק , בבדיקה הוברר 4.1.3.5

ללוות תלמידים שאינם מוגבלים וכי יוזמה זו הינה של , העירייה

קיום ההסעות והליוויים עם זאת מעירה הביקורת כי . ס"ביה

גבוה  הוצאה הכיוון שהיקף ,גורמים לגרעון בסעיף תקציבי זה

המשך קיום מחדש את ולפיכך יש מקום לבחון התקבולים מ

 . היקפםאת הליוויים או 

 

 לעיל 4.1.3.5לסעיף ( 31.10.07 במכתבה מתאריך ,ח זה"ס מסרה בתגובתה לטיוטת דו"מנהלת ביה

היא רשמה את , אינה מנהלת חשבונות,,,,,, ס "מכיוון שהמזכירה בביה" :) להלן4.2.3 -ו 

 וההנחה ,או ראתה לנכון ללא חשיבה מקצועית והתשלומים על פי מה שהבינה וחשבה התקבולים

ה את הבדיקה רוך את ההתאמות בסוף התקופה תעששמנהלת החשבונות שאמורה לע, תהיהי

 תהמנהל". כנדרשוהוצגו במאזן בסעיפים ותסביר לה או תתקן ותבדוק האם הסעיפים נרשמו 

בעבר באופן מושלם בהתאם חות לא הוצגו שהדו,,, ,,תי ח זה למד"בעקבות דורק : "הוסיפה

לנהוג על פיה בדוחות הבאים ולהציג ,,,, ואשתדל , אי לכך קיבלתי את ההערה,,,,,,, להוראות

  ."באופן נכון את התקבולים לעומת התשלומים

  

עירייה העלתה את והוצאות כספי הבדיקה פרטנית של סעיף הכנסות  4.1.4

 ;) ₪- ובים ב הסכומים נק (מ"הממצאים הר

  

  הערות  גרעון/ עודף   סך הוצאות  סך תקבולים  הסעיף

    11,883-  11,883  0  צרכי משרד

    14,200-  14,200  0  שיפוצים

    4,260-  4,260  0  דמי שכפול

שיעור העודף *  24,764*  6,361  31,125  מים

80%  

  

בשלושת הסעיפים שלעיל שלא נתקבלו בגינם תקבולים  ההוצאות 4.1.4.1

רכישת (שו לדברי המנהלת בגין צרכי משרד נע, מן העירייה

ס "החלפת ריצפה בכניסה לביה(שיפוצים , )'ניירות וכו, קלסרים

ס למשכנו הנוכחי החדש "שממנו עבר ביה,  ברחוב הפורציםהקודם

 ,במוסד חינוכי ולדמי שכפול כדבר מחויב המציאות )י"ברחוב לח

פעולות אה  רו כתוצאה מכך שהיא,נוצר לדברי המנהלתוכי הגרעון 

 .ס"ות לתפקודו של ביהאלה כחיוני

ס " שנבנה והונהג עם מעבר בתיה,"סל הניהול העצמי"י "עפ – מים 4.1.4.2

 מתקצבת העירייה סך , שנים3 –לפני כ " הניהול העצמי"לשיטת 

 .לתלמיד לשנה עבור צריכת מים₪  65.15של 

סך של בס "את ביהו "ל תשס"שנהתקצבה העירייה ב, התאם לכךב 4.1.4.3

במים בפועל בגין השימוש ולעומת זאת שולמו  ₪ 31,125.87



 / בהתאם לכך נוצר עודף.  6,361.50₪סך של " מי נתניה"לחברת 

 בשיעור של מאותפער זה .   24,764.37₪בסך למים  תשלום יתר 

לא נבדק , וממילא, לא העלה סימני שאלה במינהל החינוך, וזיםאח

 . בפועלשימושבהשוואה להתחשיב 

ס "ס זה ובשאר בתיה"בבימקום לבחון מחדש  יש ,ככלללפיכך ו 4.1.4.4

תוך לקיחה בחשבון את הפרמטרים , התקצוב למיםאופן את בעיר 

היסטורית מים צריכה : ס שהם"ס לבי"המשתנים מבי הבאים

  .   בפועל וגודל ותכולת שטחי הגינון בפועלכמות תלמידים, בפועל

 

 זה הינן בסעיףהכנסות (בדיקה פרטנית של סעיף הכנסות שונות  4.1.5

הסכומים  (מ"העלתה את הממצאים הר, )"החינוך העצמאימרכז מ"

  ;) ₪-נקובים ב 

 

  גרעון/ עודף   סך הוצאות  סך תקבולים  הסעיף

שכפול חינוך 

  עצמאי

0  16,265  -16,265  

חומרים חינוך 

  עצמאי

30,238  15,247.90  14,990.10  

  

 .  16,265₪ גרעון בסך  שכפול נוצרבסעיף 4.1.5.1

מרכז "י "שניתנו ע ₪ 30,238התקבולים בסך ש, המנהלת מסרה 4.1.5.2

אלא  , יועדו במקור הן לשכפול והן לחומרים,"החינוך העצמאי

לא נרשם חלק מסכום זה כתקבול בסעיף שכפול בדוח , שבטעות

 .הכספי

 נכונה של הסעיפים הצגהרישום ובהביקורת רואה חשיבות רבה ב 4.1.5.3

  אתישקפו נכונההמאזנים הכספיים  שעל מנת, התקציביים

   .וההוצאותהתקבולים 

  

 ז"ל תשס"לשנה תקופתי הראשוןה הכספי המאזן  4.2

 בדוח הכספי ,הוריםוהוצאות כספי סעיף הכנסות בדיקה פרטנית של  4.2.1

 שנערך)  31.12.06 – 1.9.06-מ ( ז "ל תשס"לשנההתקופתי הראשון 

 מ"העלתה את הממצאים הר ,ס"הנהלת ביהרואת חשבון מטעם י "ע

  ;) ₪-  הסכומים נקובים ב(



 

  הערות  גרעון/ עודף   סך הוצאות  סך תקבולים  הסעיף

ביטוח תאונות 

  אישיות

 חוזריםשיקים   9,697 -  12,493  2,896

  100 בסך 

    5,820-  5,850  30 הסעות תלמידים

    6,222-  6,222  0  ימי עיון

 

ביטוח תאונות   בסעיףו שנוצר שהגירעונות,מסרה לביקורתהמנהלת  4.2.2

 כיוון שטרם נתקבלו ,ים זמני תלמידים הינםהסעות ובסעיףאישיות 

הגירעון   וכילומי ההורים אשר אמורים לאזן סעיפים אלוכל תש

כיוון שהוצאה זו שויכה  ,ימי עיון אינו גרעון ממש שנוצר בסעיף

 . במקום לסעיף סל תרבות שבו קיימת יתרה,בטעות לסעיף ימי עיון

 

 לעריכה -  ס לתת" שעל ביה,הרבההביקורת מציינת את תשומת הלב  4.2.3

 .כספיםהנכון בשימוש ל ו של הדוחות הכספייםנכונה

  

בסעיף ₪  1,410ל עודף בסך שבמאזן התקופתי  כי נמצא ,יצוין 4.2.4

הכנסות הורים ולעומת זאת נמצא גרעון בסעיף הכנסות עירייה בסך 

 . 21,288.65₪של 

  

תקציב הפירוט  לא מופיע , זה כספי תקופתי גם במאזןיודגש כי 4.2.5

תה חריגה מן התקציב או שהגבייה יאם הי ך לא ברור מן המאזןולפיכ

 נוצלו במקום כספי העירייה כתוצאה מכך ותה נמוכהימן ההורים הי

 .וכן לא ברור כיצד מנוהלת הבקרה, כספי הורים

  

י רואת "שנערך עז "ל תשס" לשנה הכספי התקופתיעיון במאזן 4.2.6

ת ותשלומים ס המחאו"ביה כי נרשמו בספרי ,העלהכאמור חשבון ה

ובכללם המחאה מתאריך  ,31.12.06 נפרעו עד לתאריך אחרים שלא

י "ענמסר לגבי המחאה זו  .3,250ס "ע "פתיחה. י"עבור  6.6.06

) פתיחה. ולכן רשום י(מדובר בשיק מיתרת פתיחה " כיהמנהלת 

העמותה לחינוך "השיק נרשם לפקודת . השיק בוטל ולא נפרע בבנק

 שהם לא קבלו את השיק ולא פרעו אותו הם ומכיוון" בלתי פורמלי

הביטול לא נרשם והשיק הופיע ברשימת השיקים . לא הוציאו קבלה

  ".הפתוחים שטרם נפרעו בבנק

  



 כשיק מבוטל ואת שיוכו השיקרישום אי את הביקורת מציינת  4.2.7

  את אי העברת עותק השיקכן ו ,במאזן לסעיף חובות שטרם נפרעו

 .ה לכךקשנתבהמנהלת  אף ש,לביקורת

  

 את מהות השיק 31.10.07במכתבה מתאריך , ח זה"פירטה בתגובתה לטיוטת דוס "מנהלת ביה

והוסיפה כי השיק אבד וגם לא נפרע בבנק ולכן לא ניתן היה להעבירו לביקורת או  ,וייעודו

  .לשחזרו

  

 השימוש בכספי ההורים  4.3

 משרד י" שהוגש לעירייה ע31.12.06 – 1.8.06 לתקופה "דוח ביניים"ב 4.3.1

 191,284.44היה הכללי צוין כי סך התשלומים ' קורן ושות, ח חן"רו

בהתאם לכך .  171,941₪  היה הכללי סך התקבוליםולעומת זאת₪  

יתה לאור יתרה שהי  אולם 19,307.44₪בסך כולל  נוצר גרעון

של שנה קודמת בסך יתרות קופה כן  ו 18,603.02₪בתחילת שנה בסך 

  . 3,894₪  שלסך מד עללתקופה עהסופי  גרעוןשההרי   3,190₪

 

שיעור הגביה מההורים כי  ,ח"י הרו"עעוד  צוין "דוח הביניים"ב 4.3.2

בעקבות כך יתרת ו 21% הינו 31.12.06 – 1.8.06הנכון לתקופה 

ה מתואמת שלילית נוצרת הכספים המתואמת הינה שלילית וכי יתר

 למימון כל ודת זמןס אין מספיק כספים נכון לאותה נק"כאשר לביה

כי במידה וישנה הפרדה  "הבינייםדוח "צוין בכמו כן . חובותיו

 חשב אגף כפי שצריכה להיות גם לפי דברי(" אסיף"בתוכנת הכספים 

ורים לחשבונות הבין חשבונות ה) כפי שמסר זאת לביקורת החינוך

ומכיוון  לא תשפיע היתרה השלילית על חשבון ההורים ,הרשות

 הרי שקיימת השפעה על כספי ,דת חשבונותס זה אין הפר"שבביה

מספיק כספים למימון חובם שאין בידי בית הספר "ההורים בכך 

 ".להורים

 

עניק ה)  החוק–להלן ( 1949 -ט  "התש, חוק לימוד חובה יובא כאן כי  4.3.3

עם  ותשלומים מהורי התלמידיםלרשות המקומית סמכות לגבות 

את כספי התשלומים וכן השימוש ב/ בע כללים לאופן הייעוד  ק,זאת

רשות החינוך ": כדלקמן) ב(א6קבע בסעיף אופן החזקתם וכן 

בסעיף (יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד ,,, המקומית 

חשבון בנק ", בסעיף זה; המיועד אך ורק למטרה זו)  חשבון הבנק-זה 

חשבון בנק נפרד לכל מוסד חינוך שבו ינוהלו כספי  - "נפרד

  ."ם שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסדהתשלומי

 



, )ייעוד כספי תשלומים(תקנות לימוד חובה הותקנו , מכח חוק זה 4.3.4

 . 2004 –ה "התשס

ימסרו ,,,,, רשות חינוך מקומית : "נקבע כדלקמן )א (2בתקנה  -

ט בכל  באוגוס1 –לא יאוחר מ , לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם

ופקדו שאליו י, את פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שנה

  ".,,,,כספי התשלומים שהתקבלו

יממנו ,,,, רשות החינוך המקומית: "ע כדלקמןנקב) ג (3בתקנה  -

 ".,,,את עלות העמלות הבנקאיות ודמי הניהול השונים 

   

 באמצעות מינהל ,שעל הרשות המקומית, עולה מהמפורט לעיל 4.3.5

י תשלומי ההורים בחשבון בנק  את כספטלת החובה לנהל מו,החינוך

באמצעות  מחובה זו נובעת חובה המוטלת על הרשות המקומית. נפרד

 לפתוח את חשבון הבנק הנפרד וכן החובה לממן את ,מינהל החינוך

 .חשבון הבנקעלות העמלות ודמי הניהול ב

 

 כספי תשלומי ההורים של כי ,העלתהס בית יעקב "בביההבדיקה  4.3.6

 ,דים בחשבון בנק נפרד כנדרש בתקנה אינם מופק,ס זה"תלמידי בי

 "הניהול העצמי"מופקדים באותו חשבון שאליו מופקדים כספי אלא 

  .תקנהזאת בניגוד ל ו,י העירייה"הניתנים ע

  

,  מסר החשב לביקורת2007חודש מרס  החינוך בירור עם חשב אגףבב 4.3.7

בעיר  ס" גם בשאר בתיהתקנה זו טרם יושמה - ) 2007מרס (עד כה כי 

 .2004תקנה עוד בשנת ואף שה

  

אין מקום לייחס כי , 31.10.07ח זה במכתבה מתאריך "ס מסרה בתגובתה לטיוטת דו"מנהלת ביה

 שלא  כיוון שהחובה לכך מוטלת על הרשות המקומית,ס זה"קא לביואת אי הפרדת החשבונות דו

אין ספק שכאשר  " כי,ומסרה הוסיפהת המנהל. פתחה חשבון נפרד לאף אחד מבתי הספר בעיר

ותפתח חשבון בנק מיוחד לתשלומי הורים נפקיד בחשבון זה , הרשות תנהיג את התקנה המדוברת

  .",,,,,,את תשלומי ההורים

אף  וכי ,ס זה"קא לביואי הפרדת החשבונות דועובדת את כי הביקורת לא ייחסה , יובהר כאן

 ".ס בעיר"גם בשאר בתיהתקנה זו טרם יושמה " כי ,לעילציינה 

 

 ח"י משרד רו"שנערכה עס "בבדיקת מערכת הנהלת חשבונות בביה 4.3.8

דוח " כמצוין בנמצא 31.12.06  התאריךלאחר' חן עופר ושות

נעשה שימוש זמני בכספי הורים למימון צרכים שונים "כי , "הביניים

כספים למימון כל חובם להורים נכון  בידם ווכתוצאה מכך לא נותר

 ."₪ 9,262א  יתרת הסכום החסר הי"וכי " 31.12.06ך לתארי



  

י הנוהג "עפ כי ההורים אמורים , החינוך מסר לביקורתחשב אגף 4.3.9

ס " תשלומיהם לביהלסיים את ,)יין זהנלא קיים נוהל לע (הקיים

י "ענמצא כאמור אולם , ל" החודשים הראשונים של שנה4, 3 תוךב

כי שיעור  "דוח הביניים"ב  ואף נרשם ',ח חן עופר ושות"רומשרד 

ו עמד על "ל תשס"ובשנה,   בלבד21%על  בתקופה זו מד  עהתשלום

88%.  

  

ס ישנן "כי בביה, 31.10.07ח זה במכתבה מתאריך "ס מסרה בתגובתה לטיוטת דו"מנהלת ביה

 ובגין כך נשלחות להורים הודעות ,תלמידות רבות ממשפחות ברוכות ילדים או מעוטות יכולת

כך שלקראת , ת ולאחר מכן תזכורת נוספתולאחר כחודש וחצי תזכור, חר החגים רק לאתשלום

 תהשווא כי ,הלת טענה בתגובתהמנה. רוב התשלומים מתקבלים, סוף רבעון שני בדרך כלל

אולם ,  אינה עקבית88%  שהיה בגובהשנה קודמת של  לשיעור השנתי21%של בגובה שיעור ה

 אגף י חשב"שעליו נמסר לביקורת ע" הנוהג הקיים"ה לאור זו הוצגהשוואה  כי ,הביקורת מבהירה

  .צוין לעילכמ, החינוך

  

 החזרי הוצאות 4.4

מכתבו (' ח חן עופר ושות"י משרד רו" עמצאו נ"ל תשס"במהלך שנה 4.4.1

ו לאב הבית ולמורות "ל תשס"כי שולמו בשנה) 9.11.06מתאריך 

לאב   שולמו,ובנוסף לכך ₪ 5,611החזרי נסיעה במוניות בסך ס "ביה

 עבור ביצוע הסעות ,ס"מחשבון ביה החזרי דלק ח"לדברי הרו הבית

 .ס"למנהלת ולמורות ביה

 

החזרי , אכןכי , המנהלתי "עלביקורת נמסר בנוגע לכך בבירור שנערך  4.4.2

 זאת ,ז"ל תשס"חודשיים הראשונים של שנהניתנו לאב הבית בדלק 

 -  המרוחקת, י"לח' ברחס לכתובתו החדשה "לאור מעבר ביה

זה מכבר  מתן ההחזרים הופסק וכי ,הבנקיםמהדואר ומ, ההעיריימ

 אב הבית לא כי ,המנהלת הוסיפה ומסרה. כיום אינה נוהגת כךו

וכי הן נוסעות בהסעות  ח"י הרו"כנטען עת הסיע אותה או את המורו

 וכי  בעצמן עבור ההסעותהלוך וחזור ומשלמות) מיניבוסים(ות קבוע

 .ניותלא שולמו החזרי נסיעה במו

  

 .הוצאות אחזקת רכבמהעירייה  מקבל כי אב הבית אינו, יצוין 4.4.3

  

 חשבונות בנקים 4.5

הוצאות הול ההכנסות ניהו עבור חשבון ,מסדס מחזיק בבנק "ביה 4.5.1

 .010748 – ומספרו "ס בית יעקב"ביה"שם החשבון הוא , השוטפות

הנועד  , בחשבון נוסף בבנק מזרחי טפחותס" ביהלכך מחזיקבנוסף 



נהלת לניהול חשבונות הקייטנות המתקיימות בכל חופשת מהלדברי 

שם החשבון הוא ". החינוך העצמאימרכז "הממומנות מתקציב וקיץ 

 .022-236325ומספרו " ם בני ברק" רשבס בית יעקב"קיטנת ביה"

 

ש גוף "ע רשום כי חשבון הקייטנה,  את העובדהמצינתהביקורת  4.5.2

ס והקייטנות "שביהאף ,  ולא נתניה"ם בני ברק"רשב"שכתובתו 

 . הינם בנתניה

  

רחוב "שהכתובת " ,31.10.07ח זה במכתבה מתאריך " בתגובתה לטיוטת דוהודיעהס "מנהלת ביה

שהייתה מרכזת , אלא הכתובת של מורשית החתימה השנייה,  אינה גוף אחר"ם בבני ברק"רשב

תנועת הנוער על ידי  האחרונה הופעלה הקייטנה חשבון זה נסגר ובשנה. הקייטנה באותה תקופה

  ."האחראית על קייטנות בתי הספר בית יעקב ולא עברה כלל דרך בית הספר

  

, בבנק מזרחי טפחות כי החשבון הנוסף ,הודיעה לביקורתהמנהלת  4.5.3

אי הסכמת  בשל זאת, ס"י מזכירת ביה"ולא עבלבד מנוהל על ידה 

  שאינה מקבלת על כך כל תגמול בטענה,המזכירה לנהל חשבון זה

, הוסיפה והודיעההמנהלת .  מדובר בתקופת החופשה השנתיתגםשו

 .הנוסףחשבון ה יבוטל – בעניין זה  הנחיהתינתןבמידה וש

  

 הוראות בענייני כספים למוסדות –ל משרד החינוך "חוזר מנכב 4.5.4

חשבון  פתיחת כי  –  נקבע)א (2' סעיף ג9' עמ , ג"אייר התשמ, חינוך

 –בית  ":בהוראות צוין . העירייהאישור גזבר על שם בית ספר טעונה

על סמך מכתב הפניה של גזבר , ספר יפתח חשבון בבנק על שמו

 –ובו הוראה לפתוח חשבון על שם בית , הרשות המקומית לבנק

 ". ,,,,בציון שמות בעלי זכות החתימה , הספר

  

 בניגוד נעשתה , כי פתיחת חשבון בנק נוסף זה,הבדיקה העלתה 4.5.5

לא ניתן לכך אישור , שכן , שלעיל משרד החינוךל "להוראות חוזר מנכ

 .החינוךי חשב אגף "זאת כפי שנמסר לביקורת ע, גזבר העירייה

  

מכתבו חן עופר מח "רו את דברי  כאןמוצאת לנכון להביא הביקורת 4.5.6

, לחשבון זה אין שום מעקב": שציין,  שאוזכר לעיל9.11.06מתאריך 

לים שהתקבלו כך נוצרת האפשרות להכניס לחשבון זה תקבו

  ."מההורים במזומן ללא שום מעקב



 

 סיכום והמלצות 5

 ו"ל תשס"הנש בהכנסות מההורים 5.1

בהתאם .  242,902.30₪ואילו סך התשלומים היה  ₪ 201,891.75סך התקבולים היה  5.1.1

  . 35,852.45₪ גרעון בסעיף זה בסך לכך נוצר

 

כן לא מופיע  ושאושרתקציב ההמפרט את מובנה   הכספי לא מופיע סעיףמאזןב 5.1.2

 .הסבר לחריגה בסעיף זהבמאזן 

  

 הוספת עמודה לציון  יש להנחות על ניצול נכון של סעיפי התקציב וכן להורות על 5.1.3

  . הכספי השנתיבמאזן, התקציב

  

ללוות תלמידים , בנהלי העירייה/ בנהלי משרד החינוך /  בחוק - למרות שאין חובה 5.1.4

יום ההסעות והליוויים שקאף התלמידות ליווי להסעות  ס" יוזם ביה,שאינם מוגבלים

 .התקבוליםגבוה מכיוון שהיקף ההוצאה ,  לגרעון בסעיף תקציבי זהגורם

  

  . היקפםאת המשך קיום הליוויים ואת , חדשלבחון ממומלץ  5.1.5

 

 הכנסות מהעירייה 5.2

דהיינו ,  225,520.50₪ואילו סך התשלומים היה  ₪ 252,345.50סך התקבולים היה  5.2.1

ס השתמש בכספי העירייה "בהתאם לכך ביה. פחות מן התקבולים ₪ 26,825שולמו 

ס " שכן ביה,לכיסוי הוצאות באותן פעולות שהיו אמורות להתבצע מכספי ההורים

 . ₪ 18,603.02ו ביתרה כוללת של "ל תשס"סיים את שנה

  

 . להנחות על שימוש בתקציבים בהתאם לייעודםמומלץ 5.2.2

  

לתלמיד לשנה  ₪ 65.15ת העירייה סך של מתקצב, "סל הניהול העצמי"י " עפ– מים 5.2.3

 ₪ 31,125.87ו סך של "ל תשס"תקצבה העירייה בשנה, בהתאם לכך. עבור צריכת מים

.  6,361.50₪סך של " מי נתניה"ולעומת זאת שולמו בגין השימוש בפועל במים לחברת 

 בעוד שפער זה   24,764.37₪בסך מים  בסעיף  )עודף (בהתאם לכך נוצר תשלום יתר

לא נבדק , וממילא לא העלה סימני שאלה במינהל החינוך,  מאות אחוזים–ששיעורו 

 . בפועללשימושהתחשיב בהשוואה 

  

,  את אופן התקצוב למים,ס בעיר"בשאר בתיהבכלל ס זה ו"לבחון מחדש בבימומלץ  5.2.4

צריכה : ס שהם"ס לבי"המשתנים מבי תוך לקיחה בחשבון את הפרמטרים הבאים

וגודל ותכולת שטחי באותה שנת לימוד כמות תלמידים בפועל , למים היסטורית בפוע

   .  הגינון בפועל



 

 )"מרכז החינוך העצמאי"הכנסות בסעיף זה הינן מ(הכנסות שונות  5.3

 . 16,265₪בסעיף שכפול נמצא גרעון בסך  5.3.1

 

, "מרכז החינוך העצמאי"י "שניתנו ע ₪ 30,238שהתקבולים בסך , המנהלת מסרה  5.3.2

חלק  בדוח הכספי לא נרשםאלא שבטעות , שכפול והן לחומריםיועדו במקור הן ל

 . כתקבול בסעיף שכפול,מסכום זה

  

 לתת תשומת לב  רבה לרישום ולהצגה נכונים ,ס"מוצע להנחות חד משמעית את בתיה 5.3.3

ישקפו נכונה את התקבולים על מנת שהמאזנים הכספיים , של הסעיפים התקציביים

  .וההוצאות

 

 )31.12.06 – 1.9.06-מ  (ז"ל תשס" לשנהיהתקופת הכספי המאזן 5.4

ז בסך "ל תשס" לשנהבדוח הכספי התקופתישרעונות בסעיף הכנסות הורים נמצאו גי 5.4.1

 . וימי עיון,הסעות תלמידים, ביטוח תאונות אישיות: בסעיפים ₪ 21,739

  

כיוון שטרם נתקבלו כל תשלומי ההורים , הגירעונות הינם זמניים, לטענת המנהלת 5.4.2

גם הייתה טעות בשיוך הוצאות לסעיף  וכי במאזןם לאזן סעיפים אלו אשר אמורי

 .המתאים

  

 הכספיים ולשימוש הנכון לעריכה נכונה של המאזנים - ס"מוצע לתדרך את ביה 5.4.3

 .בכספים

  

בסעיף הכנסות הורים ולעומת זאת נמצא גרעון בסעיף  ₪ 1,410נמצא עודף בסך של  5.4.4

 . 21,288.65₪הכנסות עירייה בסך של 

  

התקציב ולפיכך לא ניתן של לא מופיע פירוט ,  זה כספי תקופתיגש כי גם במאזןדיו 5.4.5

גבייה מן ההורים הייתה נמוכה וכתוצאה לדעת אם הייתה חריגה מן התקציב או שה

 . במקום כספי הורים כספי העירייהנוצלו מכך

  

זן במאלא נרשם , ובוטל ₪ 3,250ס "ע" פתיחה. י" עבור 6.6.06השיק שהוצא בתאריך  5.4.6

 יםשיקאחד הכ ,בסעיף חובות שטרם נפרעו נותר רשום במאזןאלא , כשיק מבוטל

 .ה לכךנתבקשהמנהלת  אף ש,לביקורתלא הועבר   עותק השיק.ושטרם נפרע

  .ס זה"בי מנת להביא לניהול כספי נכון ב על, לרענן הוראותמומלץ 5.4.7



  

 השימוש בכספי ההורים  5.5

קורן , ח חן"י משרד רו"שהוגש לעירייה ע 31.12.06 – 1.8.06 לתקופה "דוח ביניים"ב 5.5.1

 .  3,894₪סך של לתקופה בכללי  גרעוןצוין ' ושות

  

 1.8.06כי שיעור הגביה מההורים הנכון לתקופה , ח"י הרו" צוין עוד ע"דוח הביניים"ב 5.5.2

 . ובעקבות כך יתרת הכספים המתואמת הינה שלילית21% הינו 31.12.06 –

  

הרי שקיימת השפעה על , "אסיף" בתוכנת בונותס זה אין הפרדת חש"כיוון שבביה 5.5.3

 ".שאין בידי בית הספר מספיק כספים למימון חובם להורים"כספי ההורים בכך 

  

ס זה אינם מופקדים בחשבון בנק נפרד כנדרש "כספי תשלומי ההורים של תלמידי בי 5.5.4

אלא מופקדים באותו חשבון שאליו מופקדים כספי , 2004בתקנות שהותקנו עוד בשנת 

 .י העירייה ולא בנפרד כנדרש בתקנה"הניתנים ע" הניהול העצמי"

  

  . בעירס"גם בשאר בתיה) 2007נכון לחודש מרס  (טרם יושמה אף תקנה זו  5.5.5

  

נעשה שימוש זמני בכספי הורים למימון צרכים "ח "רוה של "דוח הביניים"י "עפ 5.5.6

נכון לתאריך שונים וכתוצאה מכך לא נותרו בידם כספים למימון כל חובם להורים 

 ". 9,262₪יתרת הסכום החסר היא  "וכי " 31.12.06

  

 .י הייעוד המאושר"הכספים עפ  לשימוש נכון של,ס"להנחות את ביהמומלץ  5.5.7

  

 לטפל בפתיחת חשבונות נפרדים להפקדת כספי ,מוצע להנחות את מינהל החינוך 5.5.8

  .כנדרש בתקנה, ס בעיר"תיכל בעבור ההורים 

  

  החזרי הוצאות 5.6

ו "ל תשס"כי שולמו בשנה' ח חן עופר ושות"י משרד רו"ו נמצא ע"ל תשס"הבמהלך שנ 5.6.1

ובנוסף לכך שולמו  ₪ 5,611ס החזרי נסיעה במוניות בסך "לאב הבית ולמורות ביה

ס "עבור ביצוע הסעות למנהלת ולמורות ביה, ס"לאב הבית החזרי דלק מחשבון ביה

 לא ניתנו החזרי ולם א,קודווח לביקורת שהחזרי דלק אכן ניתנו והופס (.לדבריו

 ).נסיעה

 

 מינהל י" הוצאות המאושרות עעבור אותן אך ורק לשלם ,ס"ביהיש להנחות את  5.6.2

  .החינוך



  

 חשבונות בנקים 5.7

 הנועד ,בחשבון נוסף בבנק מזרחי טפחות, )בתקופת עריכת הביקורת(חזיק הס "ביה 5.7.1

מרכז "תקציב לניהול חשבונות הקייטנות המתקיימות בכל חופשת קיץ והממומנות מ

 ".החינוך העצמאי

 

זאת  , לא ניתן אישור גזבר העירייה–לפתיחת החשבון הנוסף בבנק מזרחי טפחות  5.7.2

אייר ,  הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך–ל משרד החינוך "כנדרש בחוזר מנכ

  . ג"התשמ

  

ס בית יעקב "קייטנת ביה"ש גוף הקרוי "עהינו רשום בבנק החשבון הקייטנה  5.7.3

 . בנתניהכידוע ס והקייטנות הינם "אף שביה,  ולא נתניה"בני ברקם "רשב

 

וכן כל חשבון , ל כספי הקייטנותלניהוהמשמש  חשבון הבנק הנוסףמוצע לבטל את  5.7.4

,  אישור גזבר העירייהלכך כל עוד לא ניתן , אם קיים כזה–דומה של בתי ספר אחרים 

 קושי קיים, בכללשו, קבח כל מע"לדברי הרואין , לגבי החשבון המדוברמה גם ש

  .ש העירייה"ס או ע"ש ביה"אינו רשום ע כיוון ש זהחשבוןלבקר 

   

  .כי חשבון זה נסגר בינתיים, י המנהלת" דווח ע31.10.2007בתאריך : הערה

  

  

  

  


