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  "בית יעקב " היסודי ס"בביהההורים כספי השימוש ב
  
    

   כללי 1

 שנעשה את הניהול הכספיהביקורת  הק בד,2007במהלך השליש הראשון של שנת  1.1

 וכן את הניהול הכספי שנעשה בתקופת השליש ,זה ס" בביו"ל תשס"בשנה

 .31.12.06 – ונסתיימה ב 1.9.06 –ז שהחלה ב "ל תשס"הראשון של שנה

 

עיון במסמכים רלבנטיים של , חות הכספיים"הביקורת כללה בדיקה של הדו 1.2

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

,  כספייםחות"דו: ורת התמקדה בנושאים הבאיםהביק. ס וחשב אגף החינוך"ביה

 .החזרי הוצאות וחשבונות בנקים, השימוש בכספי הורים

  

קורן , חן" של משרד רואי חשבון ,ת נעזרה בין היתר בדוחות הכספייםהביקור 1.3

 ."'ושות

  

 . 2007והמלצותיה הופצו לתפוצה הרלבנטית בחודש נובמבר ממצאי הביקורת  1.4

  

 סוגיותהשתי התמקדה באשר ,  ערכה הביקורת בדיקת מעקב2008בחודש ינואר  1.5

תשלומי יהול תיחת חשבון בנק נפרד לנ ופ,שיעור הגביה מההורים: הבאות

 .ההורים

  

)2007שנת  ( הביקורת הקודמתח"ם מתוך דוממצאי 2 

 

ח "י משרד רו" שהוגש לעירייה ע31.12.06 – 1.8.06 לתקופה כספיה "דוח ביניים"ב 2.1

 – 1.8.06 כי שיעור הגביה מההורים הנכון לתקופה , צוין"'קורן ושות, חן"

 יתרת ,בעקבות כךו 21%הינו  - ) ז"ל תשס"חלקה הראשון של שנה( 31.12.06

 וכי יתרה מתואמת שלילית נוצרת כאשר ,הכספים המתואמת הינה שלילית

כמו כן . ס אין מספיק כספים נכון לאותה נקודת זמן למימון כל חובותיו"לביה

כפי " (אסיף"כי במידה וישנה הפרדה בתוכנת הכספים " דוח הביניים"צוין ב

בין ) פי שמסר זאת לביקורתחשב אגף החינוך כ שצריכה להיות גם לפי דברי

לא תשפיע היתרה השלילית על חשבון , חשבונות ההורים לחשבונות הרשות

הרי שקיימת השפעה על כספי , ס זה אין הפרדת חשבונות"ומכיוון שבביהההורים 

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

 

 



עניק ה)  החוק–להלן  (1949 -ט "התש, חובהכי חוק לימוד , צויןהביקורת  ח"בדו 2.2

 קבע ,זאת ועם ,תשלומים מהורי התלמידיםלרשות המקומית סמכות לגבות 

קבע אופן החזקתם וכן השימוש בכספי התשלומים וכן את / כללים לאופן הייעוד 

יחזיקו את כספי התשלומים ,,, רשות החינוך המקומית ": כדלקמן) ב(א6בסעיף 

בסעיף ; המיועד אך ורק למטרה זו)  חשבון הבנק- בסעיף זה  (בחשבון בנק נפרד

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

 . "התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד

  

 –ה "התשס, )ייעוד כספי תשלומים(הותקנו תקנות לימוד חובה , מכח חוק זה 2.3

2004 . 

  ימסרו לכל מנהל ,,,,, רשות חינוך מקומית : " כדלקמןנקבע) א (2בתקנה

את פרטי חשבון ,  באוגוסט בכל שנה1 –לא יאוחר מ , מוסד חינוך שבבעלותם

 ".,,,,ופקדו כספי התשלומים שהתקבלושאליו י, הבנק הנפרד של המוסד

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

 ".,,,ת ודמי הניהול השונים העמלות הבנקאיו

 

מוטלת , באמצעות מינהל החינוך, שעל הרשות המקומית, עולה מהמפורט לעיל 2.4

מחובה זו נובעת חובה . החובה לנהל את כספי תשלומי ההורים בחשבון בנק נפרד

לפתוח את חשבון הבנק , המוטלת על הרשות המקומית באמצעות מינהל החינוך

 .לות העמלות ודמי הניהול בחשבון הבנק וכן החובה לממן את ע,הנפרד

 

ס "כי כספי תשלומי ההורים של תלמידי בי,  העלתה"בית יעקב"ס "הבדיקה בביה 2.5

 אלא מופקדים באותו חשבון ,דים בחשבון בנק נפרד כנדרש בתקנה אינם מופק,זה

  .זאת בניגוד לתקנה ו,י העירייה"הניתנים ע" הניהול העצמי" מופקדים כספי בו

עד למועד כי ,  מסר החשב לביקורת2007ם חשב אגף החינוך בחודש מרס בבירור ע 2.6

 בעיר אף שהותקנה עוד ס" גם בשאר בתיהתקנה זו טרם יושמה -) 2007מרס (זה 

  .2004בשנת 

 

 במכתבה מתאריך ח הביקורת"ס מסרה בתגובתה לטיוטת דו"יהמנהלת ב 2.7

 כיוון ,ס זה"קא לביואין מקום לייחס את אי הפרדת החשבונות דוכי , 31.10.07

 שלא פתחה חשבון נפרד לאף אחד שהחובה לכך מוטלת על הרשות המקומית

אין ספק שכאשר הרשות תנהיג "כי , ומסרה המנהלת הוסיפה. מבתי הספר בעיר

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

 ".,,,,,,ההורים תשלומיזה את 

 

חן עופר " ח"י משרד רו"ס שנערכה ע" הנהלת חשבונות בביהבבדיקת מערכת 2.8

נעשה שימוש "כי , "דוח הביניים" נמצא כמצוין ב31.12.06 לאחר התאריך "'ושות

 



 

לא קיים  (הנוהג הקייםי "כי ההורים אמורים עפ, חשב אגף החינוך מסר לביקורת 2.9

 החודשים הראשונים 4, 3ס בתוך "לסיים את תשלומיהם לביה, )נוהל לעניין זה

ואף נרשם  , "'חן עופר ושות"ח "רוי משרד "אולם כאמור נמצא ע, ל"של שנה

ל "שנהולכל ,   בלבד21%על  ד בתקופה זו  עמכי שיעור התשלום "דוח הביניים"ב

 .88%ו עמד על "תשס

  

, 31.10.07 במכתבה מתאריך ח הביקורת"ס מסרה בתגובתה לטיוטת דו"יהמנהלת ב

 ובגין כך ,ס ישנן תלמידות רבות ממשפחות ברוכות ילדים או מעוטות יכולת"כי בביה

חצי תזכורת ולאחר ולאחר כחודש ו,  רק לאחר החגיםנשלחות להורים הודעות תשלום

רוב התשלומים , כך שלקראת סוף רבעון שני בדרך כלל, מכן תזכורת נוספת

 לשיעור 21%של כי השוואת השיעור בגובה , המנהלת טענה בתגובתה. מתקבלים

כי , בהירהאולם הביקורת ה,  אינה עקבית88%  שהיה בגובהשנה קודמת של השנתי

,  אגף החינוךי חשב"ליו נמסר לביקורת עשע" הנוהג הקיים"השוואה זו הוצגה לאור 

  .כמצוין לעיל

  

)2007שנת  ( הביקורת הקודמתעיקרי המלצות 3 

 

 :הומלץ כדלקמןותגובת המבוקרים ח "מצאי הדומלאור  3.1

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

  קדת כספי לטפל בפתיחת חשבונות נפרדים להפ,  וחברהחינוךלהנחות את מינהל

  .כנדרש בתקנה, ס בעיר"ההורים עבור כל בתי

  

 )2008שנת (ביקורת המעקב ממצאי  4

 

 31.7.07ח מאוחד לתקופה "דו"הקרוי ח "רוי אותו "שנערך עהשנתי ח הכספי "בדו 4.1

ס "בתיהכל בו מוצגים הנתונים הכספיים של  "ז" שנת הלימודים תשס1.8.06 –

" בית יעקב"ס "ז בביה"ל תשס"ם בשנהיעור הגביה מההוריש צוין כי ,היסודיים

 .ו"ל תשס" בשנה88% בהשוואה לשיעור של 61%עמד על שיעור של 

 

מרבית גבייה בשיעור ה נמוך בהשוואה לכי שיעור גביה שנתי זה, הביקורת מצינת 4.2

ונמשך מסוף , )ח"של הרוכספי השנתי ח ה"כמופיע בדו ( בעירס היסודיים"בתיה

 



  

, העלה 2008בחודש ינואר  "בית יעקב"ס " ביהתעם מנהלשערכה הביקורת בירור  4.3

חשבון בנק נפרד לניהול כספי , נכון למועד זהטרם פתח , כי מינהל חינוך וחברה

  . פורטה לעיל כנדרש בתקנה ש,ההורים

)2008שנת  (בהמלצות ביקורת המעק 5 

 

 :יפעל כדלקמןרה מינהל חינוך וחבכי  ,מומלץ 5.1

, ס בכלל"בבתיה רי הגביה מההוריםבחן את הגורמים לירידה בשיעוי 5.1.1

 .רי הגביהשיעו פעל להעלאתבפרט וי" בית יעקב"ס "ובביה

 

אלה במידה ש( דרך להטלת סנקציות, בחן בשיתוף הלשכה המשפטיתי 5.1.2

את  הורים שאינם משלמים נגד) י החוק" עפ, בידי הרשותקיימות

 . חובותיהם כחוק

  

  . כנדרש בתקנה,בנק נפרד לניהול כספי ההוריםטפל בפתיחת חשבון י 5.1.3

  

  

  

  

  

 



 

  

חברה עירונית 

 )ת"חל(


