
  72פרק 

  

  בית ספר מרכז הנוער הדתי

  

  

מבוא .1 

 מנהל המינהל הפדגוגי מר –ל " נחתם חוזה בין מדינת ישראל באמצעות סמנכ1997בשנת 

  .לבין עיריית נתניה בגין הפעלת מרכזי הנוער בעיר נתניה, .ר.נ וחשב משרד החינוך מר .כ.י

 הנוער העל יסודיים במסמך זה הביעו שני הצדדים את רצונם להמשיך ולתפעל את מרכזי

  .במסגרת מערכת החינוך הטכנולוגי בעיר

,  התחייבה לקיים מסגרת חינוכית במתכונת יום לימודים ארוך– דהיינו העירייה –הבעלים 

המשרד .  תלמידים לכיתה13מתכונת הכיתות לפי ממוצע של . כולל סיוע לימודי ופדגוגי

התקן לפי , במרכזי הכוון)  טכנולוגישכר לימוד(ט "מצידו התחייב לתקצוב על בסיס שכל

  . ועוד20%י סל לאור בהיקף של "תקצוב חלקו השני של יום הלימודים עפ. תלמיד

  

מטרת הביקורת .2 

פשר ביצוע תשלומים עודפים מהעירייה למרכז ילנתח את השתלשלות האירועים באופן שא

  .ג"ל תשס"הנוער הדתי בשנה

 

ה והיקפיקורתשיטת הב .3 

  :ות הבאכיםדר בפעלה יקורתהב

 :ריכת שיחות עםע 3.1

 . מנהלת אגף גזברות– .ק.ע' גב 3.1.1

 .מנהל אגף החינוך/ ס– .ק.אמר  3.1.2

 ").החשב: "להלן( חשב אגף החינוך – .ד.אמר  3.1.3

 . מזכיר אגף החינוך– .ר.עמר  3.1.4

 . משרד החינוך– .ר.א' גב 3.1.5

 :עיון במסמכים שלהלן 3.2

ין  בין מדינת ישראל לב27/8/97מתאריך " מרכזי הנוער"הסכם הפעלת  3.2.1

 .עיריית נתניה

  28/10/75מתאריך , חוזה בין הנהלת הסוכנות היהודית לבין עיריית נתניה 3.2.2

לשנת הלימודים ) ידי החשב- שהוכנו על(דוחות כספיים של מרכזי הנוער  3.2.3

3 .ב"תשס 2 ד"תשס, 1 ג"תשס, 

                                                           
  .'נספח א 1
  .'נספח ב 2
  .'נספח ג 3

    



 דצמבר - לתקופה ספטמבר ) ידי החשב-שהוכן על(דוח כספי של מרכזי הנוער  3.2.4

2002. 4

. 3.2.5  5 27/11/03מתאריך ,  המדווח על מרכזי הנוער.ד.ש למר .ד.אמזכר מאת מר

3.2.6  6  מאת חשב 23/5/01מכתב לגזברית העירייה לגבי מרכזי הנוער מתאריך

 .האגף

ן - עד ח1815501400: ן- מח815500מחלקה ( ח עיריית נתניה "כרטסת הנה 3.2.7

 - 1/1/01 לתקופה 6700002057ן -ח, 2004 לשנת כספים 1815599999

31/12/02.(  

 ).בנוגע לנושא הביקורת(, תכתובות בין אגף החינוך למשרד הפנים 3.2.8

 .ד"ג ותשס"מ לשנים תשס"דוחות שכל 3.2.9

 

הערות .4 

  

לא בחנה את נאותות חישוב והעמסת ההוצאות המדווחות במסגרת הביקורת   4.1

  .ידי החשב-הדוחות הכספיים שהוכנו על

אות בדוח או העמסה נכונים של ההוצ/כי משמעות אי חישוב ו, יש לציין

  .גרעון שגויים/הכספי הינה הצגת עודף

  

הואיל וקביעת גובה הגרעון . ג"בחנה רק את הדיווחים בשנת תשסהביקורת  4.2

עודף בשנים שקדמו לאותה שנה /ג מושפעת בהכרח מגובה הגרעון"בשנת תשס

ידי החשב -  לגבי גובה הגרעון המוצג עלהביקורת מסייגת את התייחסותה

  .ל הנדונה"בשנה

  

תו העברת כספים עודפים מהכנסות  משמעו, ה זח"דוב" גרעון"נח המו 4.3

: דהיינו. מתקבלות ממשרד החינוך עבור מרכז הנוער הדתי בניכוי ההוצאותה

  .חריגה מהמשק הסגור של המרכז

 

ח הועברה לתגובתם של מינהל חינוך וחברה "הביקורת מציינת כי טיוטת הדו 4.4

לא התקבלה כל תגובה , שנייהולגזברות העירייה אולם גם לאחר תזכורת 

  .מוגש ללא הערות הגוף המבוקר, ח ביקורת זה"דו, לפיכך. ח"לטיוטת הדו

                                                           
  .'נספח ד 4
  .'נספח ה 5
  .'נספח ו 6

    



  

 רקע כללי-' פרק א 

תמצית האירוע .5 

ג  חלה "ל תשס"ב לשנה"ל תשס"הביקורת העלתה כי בהשוואת תקן תלמידים בין שנה

דה ההכנסה כתוצאה מכך יר. ' תלמידים  והקטנת התקצוב של כיתות ט49ירידה של 

כי הועברו כספים עודפים ,  בהמשך לאמור נמצא. ח"המועברת ממשרד החינוך בכמיליון ש

  :על ידי העירייה כמפורט להלן

  ח"אלפי ש        

  472  מרכז הנוער הממלכתי

  881    מרכז הנוער הדתי

  .לאור האמור הועמקה הבדיקה לבחינת פשר העברת הכספים העודפת למרכז הנוער הדתי

 

ההתקשרות שובהבסיס לחי .6 

החוזה המבסס 6.1 

  . 1שצוין בסעיף חוזה ה נחתם 1997בשנת 

מקורות התקציב 6.2 

 התחייבה העירייה לקיים מסגרת -עם העברת מרכזי הנוער לבעלות העירייה 

  החינוך משרד. ופדגוגיכולל סיוע לימודי , חינוכית במתכונת יום לימודים ארוך

  .מרכזי הנוערמצידו קבע שני מקורות תקציביים להפעלתם של 

המשרד התחייב לתקצוב על בסיס שכר לימוד . תקצוב כתיכון טכנולוגי רגיל 6.2.1

הקצבות אלו כוללות . התקן לפי תלמיד. במרכזי הכוון) ט"שכל(טכנולוגי 

בטיחות , ם"מלב, שעורי עזר לעולים: וכן הקצבות אחרות כגון, מ"בעיקר שכל

 .'בדרכים וכו

, שכר עובדי מנהלה ושירותים, שכר מוריםתקציב זה נועד לממן הוצאות כגון 

 .'הוצאות שוטפות וכד

 בהיקף של "לאור"י סל "המשרד התחייב לתקצוב עפ. תקצוב כפנימית יום 6.2.2

20%.  

, העסקת אמהות בית, תקציב זה אמור לממן ארוחות חמות לתלמידים

  .סים"מדריכים חברתיים ועו

העירייה מעסיקה את אין , יש לציין כי בניגוד לשאר בתי הספר התיכוניים

שכרם של המורים עובדי . י משרד החינוך"אלו מועסקים ע. מורי המרכזים

י תקן השעות המוקצה למרכז "המדינה מקוזז מהתשלום הכולל לעירייה עפ

  .בעלויות נורמטיביות של העסקת מורים לפי התקן, הנוער

    



  

חלק העירייה בניהול 6.3 

י העירייה יתבצעו "כזים וניהולם עהוסכם כי משאבי התמיכה לניהול והפעלת המר

 -כלומר העירייה לא נושאת בגירעון המרכז ואינה נהנת מעודף . כמשק כספי סגור

מקדמות , במהלך שנת הלימודים מעביר חשב אגף החינוך למרכז הנוער. אם קיים

 נערך בסוף - כאשר החשבון הסופי , על תוצאות שנה קודמת) לדבריו(המבוססות 

  .השנה

, החינוך בסוף כל שנת לימודים מכין דוח הוצאות והכנסות לכל מרכזחשב אגף 

במידה וקיים חוסר , במידה וקיימים עודפים הם מועברים כהקצבה לבתי הספר

  .ל הבאה"יקוזזו סכומים אלו מהעברות לשנה

 

.ג"תשס, ב"תמצית ההקצבות שהועברו בשנים תשס .7 

ח של "ז הנה"פי שעולה מכרטיס חוג כ"ב ותשס"להלן פירוט ההעברות שבוצעו בשנים תשס

 .מרכז הנוער הדתי

אך לא נוהגים , נוהגים להפריד בין סוגי ההוצאות, ח בעירייה"הואיל וברישומי הנה: הערה

מבצעים העברה מרוכזת בגין מספר סוגי (להפריד כל העברה כספית לפי היעוד שלה 

 העברת הקצבות לבין  את העברות הכספים בחלוקה מדויקת בין7לא ניתן לנתח) הוצאות

  .החזרי הוצאות

  .לפיכך הביקורת ניתחה את רישומי ההוצאות

                                                           
  .ח בלבד"בהתבסס על רישומי הנה 7

    



  העברות כספיות מהעירייה למרכז הנוער הדתי

  6/03-9/02ב "תשס 6/04-9/03ג "תשס

בגין השנה   קודמותבגין שנים  בגין השנה  בגין שנים 

השוטפת    השוטפת קודמות

 

 א"גמר חשבון תשס 20,300   

 ס"גמר חשבון תש 196,100   

  ב"עודפי תשס    400,000

 9-12סל לאור    177,000 300,000

 1-3סל לאור    133,000 256,375

133,333 8   255,000  4-6סל לאור 

 170,0009    44,700   ניכוי7-8סל לאור 

        

        

981,375 488,033 _______ _______ 

כ הועבר במהלך "סה

 ובגין השנה השוטפת

400,000 216,400     

_______ _______ 

כ הועבר בגין "סה

 שנים קודמות

כ הועבר במהלך "סה   704,433 1,381,375

 השנה השוטפת

      

    

  18,740 )18,740(

פעולת מיון שבוצעה 

ח בין שנת "בהנה

ג "ב לתשס"תשס

רכישת כרטיסיות (

 )בעודף

  כ"סה  685,693  1,400,115  

  

  :מהאמור לעיל עולה כי

 ח בהתאמה" ש1,400,115 -ח ו" ש685,693ג הועברו הקצבות בסך " ותשסב"בשנים תשס.  
10  ג "ח ובשנת תשס" ש896,293ב סך של " שנת תשסבגיןג הועברו " תשס- ב "בשנים תשס

  ).ג"שנת תשס(ל " אותה שנהבגיןח " ש1,000,11511הועברו סך של  

ח הגדלת גרעון"העברת הקצבות ע .8 

ח סכומי ההקצבות להם זכאי "ון להעביר מקדמות ערבע/חשב אגף החינוך נוהג מידי חודש

  ).עודפי המרכז(המרכז 

  

                                                           
  .3X85,000=255,000. ח כל חודש" ש85,000 8
  .2X85,000=170,000. ח כל חודש" ש85,000 9

  ח" ש896,293=488,033+400,000-18740 10
  ח" ש1,000,115=11981,375+18,740

    



: כגון; החשב לא מבצע בדיקה שוטפת לבחינת נאותות גובה הסכום המועבר 8.1

לדברי , העברת הכספים מועברת.  ביניים לתקופה-באמצעות עריכת דוח כספי 

  .על בסיס ניסיון של שנים קודמות, החשב

 

המשיך החשב , ידי החשב בו הוצג גרעון-ך דוח כספי עלגם כשכבר נערבמקרה זה  8.2

 :להזרים כספים כמפורט להלן

. ב"ח בגין שנת תשס" ש400,000ח מתוכם " ש1,400,115ג העביר החשב "בשנת תשס

בחודש , ח" ש300,000 העביר 9/02העברת הכספים בוצעה לשיעורין כאשר בחודש 

ח עד להשלמת " ש85,000ל חודש ח נוספים ולאחר מכן בכ" ש256,375 העביר 3/03

  . ח" ש981,375סכום של 

 ואילך היו צריכים להיות בסכומים 2003ההעברות שבוצעו בחודשים מרץ , כלומר

על פי בחינת זרם התקבולים ממשרד החינוך (לחודש  ₪ 85,000 -קטנים יותר מ

  ).ובתאום עם אגף הגזברות במינהל הכספים

  
12 ,  עולה10/3/03בתאריך ) מטעם משרד החינוך(רי ח כדו"מעיון בדיווח שהועבר לרו

ח " אש274.3 -כי מרכז הנוער בגרעון של כ, כי חשב אגף החינוך ידע כבר באותו מועד

  .למרות האמור המשיך החשב להזרים כספים למרכז הנוער. 13ואולי אף יותר

  .וךהועבר העתק ממנו לסגן מנהל אגף החינ, פי המצוין בדיווח זה-כי על, יש לציין

  

 של בית 9-12/2002ח הביניים "חשב אגף החינוך מסר לביקורת כי לא התייחס לדו

  .הספר ואשר בו נרשם הגרעון מכיוון שלטענתו אלו היו נתונים לא מעודכנים

  

הביקורת מעירה כי באם החשב ידע כי הנתונים אינם מעודכנים היה עליו לבדוק 

 .זאת שנית במועד מאוחר יותר

יהעברת מידע שגו .9 
14 ,  עולה27/11/03ידי החשב לראש מינהל חינוך וחברה בתאריך -מעיון בדיווח שהועבר על

מ גבוהים מאלו אשר דווחו "כי הנתונים המתייחסים להכנסות של מרכז הנוער הדתי משכל

16ח " אש4,901.3 - במקום כ; ידי משרד החינוך באותו מועד- על  ח" אש5,789.9נרשם 15

 .ח" אש5,789.9 לביקורת מידע מהיכן נלקח הנתון של אין). ח" אש888 -הפרש של כ(

 1.7רק . ( כאילו אין כמעט גרעון במרכז הנוער הדתי27.11.03 - כלומר הוצג בדיווח מ

  ).ח"אש

                                                           
  .'נספח ד 12
-9ידי החשב מספר ימים לפני הוצאת הדוח אך אינם משתקפים בו הואיל והדוח מתייחס לתקופה -ח הועברו על" אש256 13
12.  
  .'נספח ה 14
  ' נספח ב 15
  'נספח ה 16

    



חשב אגף החינוך מסר לביקורת כי הנתון שדווח לראש מינהל החינוך היה נכון בעת מתן 

ח לא היווה " אש5,789.9הנתון של . י משרד החינוך"הדיווח אולם לאחר מכן בוצע קיזוז ע

  . בסיס לאף חישוב
17 ח כדורי"ידי החשב לרו-על) 3/03בחודש ( לכן   קודםכי דיווח שהועבר , יש לציין

מ בסכום מדויק והשווה לנתוני משרד " כולל את נתוני השכל12/02-9והמתייחס לתקופה 

  .שרד החינוךח מ"ח זהה לדו" אש1633.6 ,ההכנסה שרשומה בדיווח קרי. החינוך

עוד למסמכים המבססים את החישובים לא ילאור האמור לעיל ומכוון שאין בידי החשב ת

  . ברור לביקורת מקור הטעות בדיווח

  

כשל בזרימת מידע .10 

לאור הערכתו להיקף הכנסות בגובה שהתקבל , לדברי החשב העברת המקדמות התבצעה

בפועל היקף ההכנסות ירד . להב ואשר הביא את המרכז ליתרת עודפים גדו"ל תשס"בשנה

הואיל והחשב נוהג להעביר מידי . באופן שהקטין את התקציב' ווג כיתות טילאור שינוי בס

כי המרכז נכנס ) לדבריו(לא היה ידוע לו , ל להכין דוח כספי"חודש מקדמות ורק בסוף שנה

 .לגרעון

עובדת הקטנת  כי ,מסקירת תכתובת בין העירייה ומרכז הנוער לבין משרד החינוך עולה

חשב . יתה ידועה באגף החינוך ואף סגן מנהל אגף החינוך היה מעורב בתכתובותיההתקציב 

  .'אגף החינוך לא עודכן על ידי אף גורם בהקטנת תקציב משרד החינוך לכיתות ט

 .אי ידיעת החשב על הקטנת התקציב מהווה למעשה כשל בזרימת מידע בתוך האגף

 

ים הכספייםאי שלמות בהצגת הנתונ .11 

מנהל אגף החינוך ולגזברות העירייה . ס, ל מדווח החשב לראש מינהל החינוך"בתום שנה

  18ג"ל תשס"בדוח הכספי של מרכז הנוער הדתי לשנה. על תוצאות הפעילות במרכזי הנוער

  :לא הוצגו הנתונים הבאים

נים תן ביטוי ליתרת עודף או גרעון משינתונים מצטברים של המרכז ולפיכך לא נ 11.1

האמור מעוות את תמונת המצב הואיל ויתכן ובשנה אחת יהיה המרכז . קודמות

 .כ יתרתו תהא מאופסת"בעודף ולאחריה בגרעון אך בסה

עוד לגבי י לפיכך אין ת,ל קודמות"חשבון שנה-ל על"סכומים שהועברו במהלך השנה 11.2

  .ב"ח תשס"ג ע"ח שהועברו בתשס" אש400

 

ב ביקשה הביקורת את "ל תשס"ס לשנהבמטרה לוודא שסכום זה אכן מיוח 11.2.1

ח " אש400כי בנוסף על , מעיון בדוח עולה. 19ב"ל תשס"דוח החשב לשנה

 20ח" אש137.5 - ב אמור היה להעביר עוד כ"ל תשס"ח שנה"שהעביר החשב ע

ג ולא "ל תשס"כי החשב לא ציין בדוח לשנה, יש לציין. ח אותה שנה"ע

                                                           
  .'נספח ד 17
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21   . ל זו"בגין שנהכי קיים חוב , )ד"תשס(ל שלאחריה "בשנה

כלומר חשב אגף החינוך בהחלטה אישית סבר כי בית הספר אינו זכאי 

 .ח ולכן מחק זאת מהדיווחים הבאים" אש137.5לסכום בסך של 

 לחוות דעה על לא ניתןסקרה את נאותות הדוח ולפיכך לא הביקורת  11.2.2

 .או העברת אותם כספים/ העודף שלא הועברה ותנאותות יתר

     ז מרכז הנוער "חו(ח "את כרטיס הנה  הביקורת סקרה 

   במטרה לבחון את נאותות 1/9/01-31/8/02לתקופה ) הדתי           

 .העברת הסכומים           

     כי קיימות העברות כספים נוספות ,   מסקירת הכרטיס עולה

  :המיוחסות        

  

 י הביקורתיד-  לא נבחנה עלנאותותהאך , להוצאות אחרות.  

  196,100ס בסך "עבור תש(ח " אש216 -קודמות בסך של כלשנים 

  ).ח" ש20,300 -א בסך "ח ועבור תשס"ש

 

ממטרת הואיל ואין לביקורת מידע הנוגע לנאותות העברות שלעיל ואין זה 

יחד עם זאת . ג"ח בשנת תשס" אש400נאותות העברת לא נבדקה , ח"הדו

  .לדעת הביקורת מן הראוי היה ליתן מידע על כך במסגרת דוח החשב

 

גובה הגרעון .12 
22 , עולהג"ל תשס"ידי החשב לשנה-מסקירת הדוח הכספי של מרכז הנוער הדתי שהוכן על

  :כי

אלא ) 'ספח בכפי שהוצג ראה נ(ח " אש880.1 -יתרת הגרעון בפועל אינה מסתכמת לכ 12.1

ח כאמור בסעיף לעיל מיוחסים " אש400 -בהנחה ש (23ח" אש1,066.1 -מסתכמת לכ

  )880.1 + 186.0 = 1066.1: ( כמפורט להלן, )ב"ל תשס"לשנה
24  לנתונים מ וניכוי השעות"הביקורת בחנה את התאמת נתוני ההכנסות משכל

  .ידי משרד החינוך-המדווחים על

מ כפי שהופיעו בדוח מתאימים לנתוני משרד החינוך "כי נתוני השכל, מהאמור עלה

כלומר בפועל משרד ; )ח" אש186 -בפער של כ(אך נתוני ניכוי השעות אינם מתאימים 

ח יותר מאשר דווח במסגרת " אש186 -החינוך קיזז בגין שעות העסקת מורים בכ

  .דוח החשב

, שום ומצאההביקורת העמיקה את הבדיקה לבחינת פשר הטעות ברי, לאור האמור

 11/03החל מחודש . 10/03ידי החשב היו נכונים עד לחודש - כי הנתונים המוצגים על

  .עדכן משרד החינוך באופן רטרואקטיבי את נתוני ניכוי השעות והגדילם
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העדכון ניתן לדעת באם ידי החשב לא -  מועד עריכת הדוח עלמכיוון שאין מידע לגבי

  . כת הדוחהרטרואקטיבי היה ידוע לחשב בעת ערי

הביקורת מעירה כי חשב אגף החינוך לא נוהג לציין את תאריכי עריכת , בעקבות כך

 שעל פיהם נערך י החישוב או מקורות הנתוניםהדוחות המבוצעים על ידו ואת בסיס

  .נתונים שבדוחותההדוח ולכן קשה לעקוב אחר נכונות ואמיתות 

 

12.2 25  אל מול נתוני ג"י בשנת תשסמבחינת סבירות ההוצאות שנזקפו למרכז הנוער הדת

  :כי,  עולה26ד"שנת תשס

  

 -קיים שינוי דרסטי בכמה סוגי הוצאות כמפורט להלן 

  ג"תשס  ד"תשס כ שינוי"סה
 שיעור שינוי

 ח"אש ח"אש

 סוג ההוצאה

633% 252.6 292.5 39.9  

 'נספח ב

שכר שרתים 

 ומזכירים

90% 113.5 240 126.5  

 'נספח ב

שכר ספרנים 

 ולבורנטים

  

  .ג"תשסהכספי ל אופן חישוב ונאותות כלל ההוצאות בדוח א נבחן ל

ספרנים , מזכירים,  שרתיםחשב אגף החינוך מסר לביקורת כי נתוני שכר

אולם הוא לא נוהג לבדוק את , ים נמסר לו על ידי  מחלקת השכרולברונט

נכונות הנתונים ובמקרה זה הוא לא בדק את פשר השינוי החד בין שתי 

  .השנים

לא ברור , ד לא גדלה בשיעורים ניכרים"איל וכמות התלמידים בשנת תשסהו

  .לביקורת פשר הגידול החד בסוגי הוצאות והדבר מעלה תמיהה

 
27  ג בנטרול המקדמות"ד לעומת שנת תשס"ההוצאות בשנת תשס 12.2.1

 .ח" אש51328 - גבוהות בכ

  .ג"הגידול האמור הינו בצל הגרעון שהצטבר בשנת תשס

12.2.2 29  הקטין בסך של ,ד"מסגרת הדיווח של שנת תשס ב,חשב אגף החינוך

כי מדובר בחוב , תוך ציון, ח את יתרת הגרעון שהצטבר" אש300

כי יתרת החוב בגין , תשומת הלב מופנית לעובדה (1999העירייה משנת 

 ).ב לא צויינה בדוח זה"תשס
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 שלא הועבר למרכז 1999לדברי חשב אגף החינוך מדובר בחוב משנת 

  .שנים עברו ולכן  מקוזז כעת מיתרת הגרעוןהנוער הדתי ב

 סגן מנהל אגף החינוך העל יסודי יידע אותו בחוב זה , לדבריו,בנוסף

 חשב אגף יתרבעקבות כך א. במהלך דיון אצל ראש המינהל בעל פה

 ₪ 300,000ח במחשב  על סך " בהנהת התשלוםהחינוך את פקוד

  .לדבריו הוא לא בדק את סיבת הביטול. שבוטלה

  

  .1999משנת זה לחוב , לא הוצגו לביקורת מסמכים תומכים
30  על  דיווח החשב לגזברות העירייה23/5/01כי בתאריך , יש לציין

  .ח" אש283 בסך של 9/1999-8/2000ס "יתרת חוב בגין שנת תש
31 ב " עולה כי במהלך שנת תשסח"יחד עם זאת מעיון בכרטסת הנה

  .32ח" ש196,100 העברת ס באמצעות"ביצע החשב גמר חשבון לשנת תש

 300לאור האמור לא ברור לביקורת מהו המקור לביצוע קיזוז של 

 .ח מיתרת החוב"אש

 

ייעוץ משפטי .13 

מבוצעת בהתבסס על הסכם של העירייה עם משרד ' רייה בגין כיתות טיהעברת הכספים לע

בט לא נבחן מההי) ידי משרד החינוך- על(שבוצע ' י הסיווג של כיתות טוניש. החינוך

האם ההחלטה שלא , עירייה על מנת לבדוקשל הלא נעשתה פניה ליועץ משפטי המשפטי ו

  .עומדת בתנאי החוזה שנחתם עם העירייה, במרכזי הנוער' לפתוח את כיתות ט

 

הפרדת תפקידים .14 

מכין את , מבצע את החישובים של ההוצאות המיוחסות למרכזי הנוערחשב אגף החינוך 

  . למרכזיםגם על העברת הכספיםהדוחות הכספיים ואחראי 

היו אמורים , אין גורם שמבקר את חישוביו של החשב ובודק האם הסכומים שהועברו

  .לעבור

  

  ניירות עבודה .15

. פני השנים-החשב לא עורך חישובים מסודרים ומצטברים של ההוצאות וההכנסות על

 אופי , האמורלאור. במקרים בהם עורך חישובים תומכים אינו מותיר תיעוד לחישוביו

המעקב אחר העברות הכספים לוקה בחסר וגורם למצב שאין בידי החשב תמונת מצב 

הינה , דוגמה בולטת לכך. עדכנית לגבי יתרת הסכומים המצטברים להם זכאי המרכז

ב לא היה זמין בידי החשב וכי יתרת החוב המוצגת בו לא נרשמה "כי דוח תשס, העובדה
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34 ד" ולא תשס33 ד ניכה בשלב "ל תשס"ומאידך בשנה. ג"ל תשס"בדוח החשב לא לשנה

  .ס אשר נאותות ניכויו עומדת בספק"ח בגין תש" אש300מסויים החשב 

א ביחידתו בתקופה זו ועומס "חשב אגף החינוך מסר לביקורת כי הדבר נובע מחוסר כ

 .מטלות בעבודות הכספים

וניםהשוואת נת .16 

  .ל הבאה" אומדן צפי איוש כיתות לשנה,עורך סגן מנהל אגף החינוך, לקראת חודש מאי

היה ,   מבחינה כלכלית-אם הייתה מתבצעת בדיקת תקן תלמידים והרישום בבית הספר 

לאור ירידה בכמות תלמידים אל מול (ג צפוי לרדת "ל תשס"כי התקציב לשנה, עולה בנקל

  ). ל קודמת"שנה

  

צג בבית ולא יה "חשב אגף החינוך מסר לביקורת כי בתום שנת הלימודים תשס .17

הספר של מרכז הנוער הדתי כל גרעון עירוני וזאת מכיוון שבית הספר צובר עודפים 

  .מדי שנה והם אינם מועברים עד לסגירת הגרעון המצטבר

 

, יש לקבוע נוהלי עבודה מסודרים לגבי אופן העברת המידע בין הגופים השונים בעירייה .18

 .ועברו באופן שוטף לחשבבאופן בו נתונים הקשורים להיבטים כספיים י

  

ידי החשב חישוב רטרואקטיבי לסך ההכנסות וההוצאות מיום הקמת מרכז -יתבצע על .19

באופן שיאפשר בחינה לנאותות , הנוער וכן ירוכזו סך העברות הכספים לאותה תקופה

 .ביצוע העברות הכספים למרכז הנוער

 

ההוצאות וההכנסות שבוצעו  דוח זה יכיל את נתוני. מידי רבעון יוכן דוח כספי למרכז .20

מצטבר (גרעון משנים קודמות /יתרת עודף. גרעון לאותה שנה/במהלך השנה ויתרת עודף

ללא הבחנה בין (כל העברות הכספים שבוצעו במהלך השנה ). משנת ייסוד מרכזי הנוער

 :כמפורט להלן, )שנות לימודים

  ח"ש                

  XXX               הכנסות

  )XXX(            בניכוי הוצאות

  XXX          גרעון לשנה/יתרת עודף

  XXX        גרעון משנים קודמות/בניכוי יתרת עודף/בתוספת

  XXX          גרעון מצטבר/יתרת עוד

  )XXX(               ל"בניכוי העברות שבוצעו במהלך השנה

  XXX      גרעון להעברה לשנה הבאה/יתרת עודף

                ====  
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ל קודמת "ל אל מול נתוני שנה"אה לנתוני השנהמידי תחילת שנה תתבצע בדיקת השוו .21

בנוסף בעת הכנת הדוחות הכספיים של מרכזי הנוער יש . לאיתור שינויי תקציב צפויים

מ מחד ונתוני ניכוי השעות מאידך בדיווחי משרד החינוך "להקפיד על איתור נתוני השכל

 .)למועד עריכת הדוח (המעודכנים

 

אשר יועברו במהלך השנה , בכל שנה) ים לא מחולקיםעודפ(החשב יקפיד להותיר רזרבה  .22

 .ידי משרד החינוך-האמור נועד לשם בחינת קיום שינויים רטרואקטיביים על. שלאחריה

 

ניתן בגוף התיק לתייק (החשב יותיר תיעוד לחישוביו במסגרת תיק שייעוד לשם כך  .23

 ).חוצצים המפרידים בין רבעון לרבעון באופן שיקל על ביצוע המעקב

 

לבין הגורם הבוחן את נאותות , ד בין הגורם המכין את הדוחות הכספייםייש להפר .24

 . החישובים בדוח לבין הגורם המאשר את העברות הכספים

  

המחוייבת ) כמצויין לעיל(גזברות העירייה תקבע כללים ונהלים לביצוע הפרדת סמכויות  .25

 .י כללי המינהל תקין"עפ

 

אין ל ככל. על תוצאות הדוחות הכספיים הרבעונים בהתבסס נהתבצעתהעברות הכספים  .26

יעביר דיווח , במקרה חריג בו צופה החשב חריגה. לחרוג מהתקציב שאושר למרכז הנוער

 .בכתב לממונים עליו לאישור ביצוע העברות הכספים

 

' ידי היועץ המשפטי לנאותות שינוי תנאי התקצוב בכל הקשור לכיתות ט- תתבצע בחינה על .27

 .שפטי מההיבט המ-

  

ג הביקורת ממליצה להרחיב את הבדיקה "ל תשס"לשם בחינת נאותות הגרעון לשנה.   27

  :באופן בו

  תתבצע בדיקה לתקופה החל מיום הפעלת מרכז הנוער הדתי   .א

  .ג"ל תשס"ועד לשנה) 1997(כמשק סגור                

  במסגרת הבדיקה תתבצע בחינה לנאותות העמסת ההוצאות   .ב

  ג ובהתאם תיבחן סבירות ההוצאות בשנים "ל תשס"בשנה               

  .שקדמו לאותה שנה               

  

 

  

  

    



  

  המלצותסיכום ממצאים ו.  28

  

 המלצות 'מס ממצאים

ג הועברו העברות יתר "בשנת תשס

 - בהנחה שה(ח " אש1,066 - של כ

ח מיוחסים לשנת " אש400

  )ב"תשס

, ג"ל תשס"לשם בדיקת נאותות הגרעון לשנה  1

הביקורת ממליצה להרחיב את הבדיקה לתקופה 

מיום התחלת הפעלתו של מרכז הנוער כמשק 

  .סגור

החשב לא מבצע בדיקה שוטפת  2

לבחינת נאותות גובה הסכום 

 המועבר

 . יש לבצע מידי רבעון דוח כספי למרכז

אי ידיעת החשב על הקטנת   3 

התקציב מהווה למעשה כשל 

  .ףבזרימת מידע בתוך האג

יש לקבוע נהלי עבודה מסודרים לגבי אופן העברת

כך שלחשב יועברו באופן שוטף כל , המידע

 . הנתונים הנוגעים להיבטים כספיים

ההכנסות דוח החשב יכיל את כל נתוני ההוצאות ו

יתרת . גרעון לאותה שנה/השוטפות ויתרת עודף

  .גרעון משנים קודמות/עודף

דוחות החשב אינם כוללים נתונים   4

מצטברים של המרכז ולפיכך לא 

נותן ביטוי ליתרת עודף או גרעון 

 . דוחות מצטברים: דהיינו  משנים קודמות

דוחות החשב אינם כוללים   5

ל "סכומים שהועברו במהלך השנה

  ל קודמות"חשבון שנה- על

 ל"כנ

ד "במסגרת הדיווח של שנת תשס

ח את " אש300 -הקטין החשב ב

י יתרת "ע, יתרת הגירעון שהצטבר

לא  (1999חוב של העירייה משנת 

)צויין בדוחות התחשבנות קודמים

6  

  

  ל"כנ

ביצע החשב , ח"י כרטסת הנה"עפ

) 1999(ס "ח לשנת תש"גמ

ח " אש196באמצעות העברת 

  .למרכז הנוער הדתי

  ל"כנ  7

מ כפי שהופיעו בדוח "נתוני השכל

החשב מתאימים לנתוני משרד 

ת החינוך אך נתוני ניכוי השעו

 186 -בפער של כ(אינם מתאימים 

  )ח"אש

יצמצמו את , הפרדת סמכויות ובדיקת המידע  8

 .הטעויות החשבונאיות

ישנה בעיתיות בסכומים שנזקפו   9  ל"כנ

להוצאות מרכז הנוער הדתי בין 

 513עליה של (שתי שנות הבדיקה 

החשב יותיר תיעוד לחישוביו במסגרת תיק 

 .שייועד לשם כך

    



 המלצות ממצאים 'מס

  ).ח"אש

  10  מידע שגויהעברת

  

 ל"כנ

החשב לא עורך חישובים מסודרים   11 

ומצטברים של ההוצאות 

  .וההכנסות על פני השנים

החשב יותיר תיעוד לחישוביו במסגרת תיק

 .שייועד לשם כך

ההסכם בין משרד החינוך   12

לא הועבר לבחינה , לעירייה

משפטית לאחר קיזוז הכספים של 

  .'המשרד בגין כיתות ט

 של היועץ המשפטי לנאותות שינוי תתבצע בחינה

 .'תנאי התקצוב בכל הקשור לכיתות ט

אין הפרדת תפקידים בין הגורם   13 

מבצע החישוב והמעביר הוראת 

  .תשלום

יש להפריד בין הגורם המכין את הדוחות

לבין הגורם הבודק את נאותות , הכספיים

החישובים בדוח לבין הגורם המאשר את העברת 

 .הכספים

 גורם שמבקר את חישוביו של אין 

החשב ובודק את אמיתות 

  .הנתונים

גזברות העירייה תקבע כללים ונהלים לביצוע  14

י כללי המינהל "הפרדת סמכויות המחוייבת עפ

 .התקין

לא מבוצע ניתוח כלכלי על בסיס   15 

צפי מספרי התלמידים והרישום 

  .בבית הספר

מידי תחילת שנה תתבצע בדיקה השוואתית בין

ל הנוכחית לקודמת לאיתור שינויי "וני שנהנת

 .תקציב צפויים
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