
    

  34פרק 

  

  גני ילדים בעיר נתניה

  

  :הביקורת התמקדה בנושאים הבאים. 1

  

  רישום ושיבוץ 1.1

  .שיבוץ ילדים שלא באזור הרישום 1.1.1

 .ל"ילדים שהתחילו ללמוד בלי להסדיר את שכה 1.1.2

 . ביוני בלי לשלם דמי הרשמה30 - ביטול רישום לאחר ה 1.1.3

  .)אחוז ההנחה הממוצע( משמעות כספית של הפגיעה בעירייה - הנחות 1.2

 .משמעות כספית- מ לנתוני העירייה"ח שכל"במספרי תלמידים בין דוהפרשים  1.3

 . השימוש בכרטיסי דיירקט-גבייה 1.4

    .  דוחות הכנסות והוצאות של גני ילדים15 בחינה מדגמית של – תקציב הפעלה 1.5

  

  שיטת הביקורת והיקפה. 2

  :ות הבאשיטות בה נקטביקורתה

  :ם שיחות עתכיער

 גני ילדים מנהלת מחלקת– .א.ב' גב .  

 עובדת מחלקת הגבייה המטפלת בגני הילדים-  .כ.פ' גב  .  

  מחלקת מיחשוב-  .ל.ממר . 

 מזכירת מחלקת גני ילדים– .ז.ס' גב . 

 מנהלת אגף איכות ותיכנון- .ל.א' גב  . 

  

  :עיון ובדיקה של המסמכים הבאים

 מסמכים של מחלקת גני ילדים. 

 בייהמזכרים שנשלחו למחלקת גני ילדים ממחלקת הג. 

 חוזר לגננות. 

 חשובפלטים ממערכת המי. 

 הוראות קבע שחזרו. 

 מ"דוחות שכל. 

 דוחות שגויים של משרד החינוך. 

  

   תקופת הביקורת. 3

  .2006הביקורת נערכה במהלך החודשים ינואר פברואר 

  



    

  

  ממצאים. 4

  

  רישום ושיבוץ 4.1

  

  שיבוץ ילדים שלא באזור הרישום 4.1.1

  . תלמידים ללמוד שלא באזור הרישום שלהם32שו ו ביק"בשנת הלימודים תשס

  . ילדים נדחו9 - ילדים נענו בחיוב ו23מתוכם 

  .  רשימת הילדים שביקשו להירשם שלא באזור מגוריהם– 1נספח 

י שלא באזור המגורים יש השפעות לטווח הארוך החל בשיבוץ בגן חובה "לשיבוץ בגנ

  .ןס היסודי וכלה בשיבוץ בתיכו"דרך שיבוץ בביה

ההחלטה האם לקבל ילדים שלא באזור הרישום שלהם נקבעת בעיקר לפי צפי האכלוס 

בנוסף לכך קיימים שיקולים נוספים כמו צפי אכלוס לשנים . בגן אליו רוצים לעבור

מקום מגורים של גורם המטפל בילד לאחר שעות ,מקום העבודה של ההורים, הבאות

  .'וכו) סבתא(הגן 

יו מבקשים לעבור נמוך נוטים לאשר להורי הילד את בקשתם  במידה והרישום לגן אל

השיבוץ שלא באזור המגורים נעשה רק לאחר שכבר יודעים כמה ילדים צפויים ללמוד (

מקומות לילדים שמאחרים להירשם ' יש לציין כי בכל אזור רישום משאירים מס). בגן

  .או שעוברים דירה לאזור

 9-ה(דים שביקשו ללמוד שלא באזור מגוריהם הסיבה העיקרית לדחיית בקשתם של היל

  ).  בעיקר גנים באזור מרכז העיר(היא צפי אכלוס גבוה בגנים המבוקשים , )ילדים

דוחים את בקשת של הילד בשל צפי אכלוס רב בשנה , למרות שיש מקום בגן, לעיתים

 עלול אחת הוא מכיוון שלא נוטים להוציא ילד מגן לאחר שנת לימודים, ולכן. העוקבת

  .לתפוס מקום של ילד אחר אשר נמצא באזור הרישום

מנהלת מחלקת גני ילדים הגיבה לביקורת ואמרה ששיבוץ בגני הילדים שלא באזור 

ס יסודי "דרך שיבוץ בבי, המגורים יש השפעות לטווח הארוך החל בשיבוץ בגן חובה

  .   י הנהלים המקובלים"וכלה בשיבוץ בתיכון ולכן השיבוץ בוצע עפ

  

ראש מינהל חינוך וחברה מסרה לביקורת כי שיבוץ ילדים בגנים שלא באזור מגוריהם 

  .ס היסודי והתיכון"אינו משפיע על השיבוץ העתידי בביה

ס עם ילדים שלמדו באותו "ההשפעה היחידה היא רצון ההורים לשבץ את ילדיהם בביה

  .גן

כתובת ההורים ובתיכון י "מדיניות מנהל החינוך היא שהשיבוץ בגני ילדים יעשה עפ

  . י בתי הספר היסודיים המזינים"עפ

  

 ל"ילדים שהתחילו ללמוד מבלי להסדיר את שכה  4.1.2

  .  מכלל הנרשמים נרשמו באמצעות האינטרנט30%-ה כ"בשנת הלימודים תשס

במקרה (כאשר נרשמים באמצעות האינטרנט ניתן לשלם או באמצעות כרטיס אשראי 

או באמצעות הוראת קבע שנשלחת לפקס ) כרטיס בעת הרישוםכזה ממלאים את פרטי ה

  .של משרדי מחלקת גני ילדים



    

בעת העברת הנתונים מהאינטרנט למערכת המחשוב של גני הילדים לא מתבצעת בדיקה 

  .האם לכל ילד שנרשם יש גם הוראת קבע חתומה

שלום שכר ישנם מקרים שילד מתחיל ללמוד בגני הילדים מבלי שחוייב בת, כתוצאה מכך

  .לימוד

ועובדי מחלקת גני , רק בעקבות בדיקה של מחלקת הגבייה מאתרים את אותם הילדים

  .הילדים פונים לאותם הורים על מנת שיסדירו את שכר הלימוד

 ילדים בגנים 12התחילו ללמוד , 2005ספטמבר , ו"נכון לתחילת שנת הלימודים תשס

  .מבלי שהיה להם הסדר תשלום

 ילדים ללא הסדרי תשלום אשר טופלו 42 היו 2005כון לתחילת אוגוסט יש לציין כי נ(

  ). 12- ומספרם פחת ל, כאמור

מחלקת גני : "מנהלת מחלקת גני ילדים בעקבות הביקורת מסרה את תגובתה כלהלן

 מוציאה את נתוני הרישום דרך האינטרנט ובאותו מעמד מקלידה הוראות קבע ילדים

לקת הגביה הוחלט כי בחודש אפריל בסמוך לסיום בסיכום עם מח, שנשלחות בפקס

הרישום ינפיק אגף הגבייה רשימה של ילדים אשר אין לגביהם הסדר של הוראת קבע 

  .ואנו נדאג להודיע להורים

מטופל , ראוי לציין כי כל מידע המתקבל מהגבייה לגבי הורים שלא הסדירו הוראת קבע

  .על ידינו מיידית

חל איסור להתנות את , אמצעות האינטרנט ללא הוראות קבעלגבי ילדי חובה שנרשמו ב

 אנו רשאים לעומת זאת ילדי רשות שלא הסדירו הוראת קבע, רישומם ללא הוראת קבע

  .לא להכניסם לגן ללא הסדר הוראת קבע

דאגנו שעוד לפני פתיחת שנת הלימודים , עלגבי הורים שלהם לא הייתה הוראת קב

  .")מהורה אחד שהיה בטיפול של מחלקת הגבייהחוץ (יסדירו את הוראת הקבע 

  

  ו ללא הסדר תשלום" רשימת הילדים שהחלו את שנת הלימודים תשס– 1טבלה 

 סוג גן שם פרטי שם משפחה .ז.ת ד"מס

 גן חובה .ש .ז 208566315 1
 גן חובה .ר .ב 318955390 2
 גן חובה .ט .ש 322407990 3
 גן חובה .נ .כ 322623307 4
 גן חובה .ג .ק 211424734 5
 גן רשות .נ .כ 211449517 6
 גן רשות .ד .ב 212237234 7
 גן רשות .ר .ש 213741556 8
 גן רשות .ג .ט 322370222 9
 גן רשות .מ .ר 324951763 10
 גן רשות .ר .ג 324953496 11
 גן רשות .נ .ס 325208452 12
  

  ם דמי הרשמהבלי לשל,  ביוני30-ביטול רישום לאחר ה 4.1.3

מטרתם היא למנוע . דמי הרישום נגבים מילדי הטרום והטרום טרום חובה בלבד

  . מהורים לבטל את רישום הילדים לגן ברגע האחרון



    

 ביוני שלפני תחילת 30כיום בעיריית נתניה כל הורה שמודיע על ביטול הרישום לאחר 

  . ח דמי רישום" ש250-שנת הלימודים מחויב ב

  .2005 ביוני 30 ילדים ביטלו את רישומם לאחר 122 נמצא כי בבדיקה שנערכה

  . הורים לא גבו את דמי ביטול הרישום41-מתוכם מ

  

  122   ביוני30ילדים שביטולו רישום לאחר 

  81  ילדים ששילמו

  4  *ילדים ללא סמל מוסד 

  3  **ילדים שהוחלט לבטל להם את דמי הרישום 

  34  צדקתילדים שלא גבו מהוריהם ללא סיבה מו

  

  .ילדים שעדין לא שובצו לגני הילדים*   

האישור ניתן או בגלל מצב . (י"ההחלטה נעשית לאחר אישורה של מנהלת מחלקת גנ**  

  ). לא גמול(כלכלי קשה או בגלל שהילד לא מוכן לגן 

  .לא ברור לביקורת מקור הסמכות  

  

  דמי  שלא נגבו מהם  ילדים34מנהלת מחלקת גני ילדים מסרה לביקורת כי כל אותם 

  .אחריות אגף הגביה במינהל הכספיםרישום ללא סיבה מוצדקת הינם ב

  כמו כן הוסיפה ההחלטות לביטול דמי רישום נעשות במקרים חריגים במיוחד כמו ילד 

  .סגרת וכדומהמשאינו גמול או המלצה של עובדת סוציאלית להוציאו מה

  נהלת מחלקת גני ילדים לא הועברו ה של מתהביקורת מבקשת לציין כי למרות תגוב

  . או ההחלטות במקרים של ביטול דמי הרישום/לביקורת הנימוקים ו

  

  הנחות    4.2

  .משמעות כספית של פגיעה בעירייה מאחוז ההנחה הממוצע

בעבודה בנושא גני ילדים התגלו ההפרשים הבאים בין נתוני עיריית נתניה לבין דוחות 

  .מ"השכל

 אחוז הנחה ממוצע

 מ"שכל עיריית נתניה

 ד"ממ מ"מ ד"ממ מ"מ

29.6% 42.80% 23.9% 34.71% 

  



    

  :פירוט נתוני ההנחה של עיריית נתניה

 ד"ממ מ"מ  

 ילדים' מס ילדים' מס  הנחה%  דרגה

190% 319393

280% 3537

370% 4738

460% 2336

550% 3337

640% 1427

730% 1625

820% 2719

910% 11877

100% 736432

 1,121      1,368  כ ילדים"סה

29.67%42.80%   ממוצע 

    

  ח"המשמעות הכספית של הפרשים אלה בש

 י"השתתפות משרד החינוך עפ

 הפרש ת נתניהעיריי משרד החינוך 

  54,999        290,972        235,973       ד"ממ

  49,753        258,368        208,615       מד

  104,753      549,340        444,588       כ"סה

  

  

 בתשלומים לגנים 50%הפגיעה גבוהה אף יותר בשל הסכם מקומי המסדיר הנחה של : הערה

  .לעובדי עירייה

  

  . עובדי עירייה הזכאים להנחה53ו ישנם "סבשנת תש             

נחה שרוב אבל בה. ל"של העובדים הנ את דרגת שכר הלימוד הביקורת לא בדקה

ח " אש190- גבוהה המשמעות הכספית של הנחה זו היא כל הם בדרגה "העובדים הנ

  .בשנה

מנהל החינוך והחברה מסר לביקורת כי ההנחה לעובדי העירייה הינה תוצאה של 

  .מדיניות עירונית רבת שנים ולא של מחלקת גני הילדים

  

יקורת כי היא דואגת לדרג ולדווח למשרד החינוך על מנהלת מחלקת גני ילדים מסרה לב

מ "חלקשר ישיר עם המחלקה האחראית על השכל ההורים המבקשים הנחה ועומדת ב

  .במשרד החינוך בירושלים



    

הביקורת מבקשת לציין כי בתגובה זו לא ניתן הסבר להבדלים באחוזי ההנחה 

 הדיווח למשרד משמעותומה מ "חלדוחות עיריית נתניה לבין דוחות השהממוצעים שבין 

  . החינוך על הורים המבקשים הנחה ובקשתם נידחת

   

   משמעות כספית–מ לנתוני העירייה "ח שכל"הפרשים במספרי תלמידים בין דו 4.3

חודש (מ "בעבודה בנושא גני ילדים התגלו ההפרשים הבאים במספרי תלמידים בין נתוני השכל

  .ילדיםלבין נתוני מחלקת גני ) 2005אוגוסט 

 השוואת מספרי ילדים בין דוחות שכלמ למחלקת גני ילדים
 שכלם

   שקום שכונות טרום חובה חובה
 כ"סה כ"סה ממד ממ כ"סה ממד ממ כ"סה ממד ממ

1,390 1,088 2,478 1,081 1,370 2,451 188 145 333 5,262 
 

   
      

 עיריית נתניה

  שקום שכונות טרום חובה חובה

 כ"סה כ"סה ממד ממ כ"סה ממד ממ כ"סה ממד ממ

1,399 1,084  2,483 1,368 1,121 2,489 148 195 343 5,315  

          

 הפרש

  שקום שכונות טרום חובה חובה

 כ"סה כ"סה ממד ממ כ"סה ממד ממ כ"סה ממד ממ

-9 4  -5 -287 249 -38 40 -50 -10 -53 

          

   עיריית נתניה  -חינוך מיוחד

   הפרש  מ " שכל יית נתניהעיר

     טרום חובה     טרום חובה   חובה 

  כ " סה כ " סה כ " סה כ " סה  ממד   ממ  כ " סה  ממד  ממ        

882  90  68  1  69  159  67  2-   

  

  . ילדים בין נתוני משרד החינוך לנתוני עיריית נתניה55הבדיקה העלתה כי קיים פער של 

  :בסעיפים הבאים) י דוח השגויים של משרד החינוך"ע(חלק מפער זה מוסבר 

ו הגן לא נפתח בהוראת "ל תשס"בשנה. ( ילדים35 – גן בלי אשור בטיחות –קרית צאנז  .1

 ).ראש מנהל

  

  

  



    

  ).ו"טופל בתשס. (  ילדי סטייה26+ ילדים 7 –גן בלי אשור בטיחות –גן תקשורתי  .2

ח "ש(ירייה במספרי הילדים ני העהמשמעות כספית של ההפרשים בין משרד החינוך לנתו

  ):שנהל

 משמעות כספית ילדים' מס  

 10,429 5 חובה

 53,755 38 טרום חובה

 60,187 10 שקום שכונות

 13,375 2 חנוך מיוחד

 137,746 55 כ"סה

  

  

מנהלת מחלקת גני ילדים מסרה לביקורת לגבי הפערים במספרי התלמידים בין נתוני משרד             

י "ח שגויים המגיע ממשרד החינוך מועבר למחלקה ע"ך לנתוני עיריית נתניה כי כל דוהחינו

  .י ומוחזר לחשב האגף להמשך טיפולמטופל באופן מיידי כראו, חשב האגף לבדיקה

י מנהלת מחלקת גני " ער כי באם הדבר אכן מבוצע כפי שהוסברהביקורת מבקשת להעי

  . מספר הילדיםילדים כיצד עדיין קיימים פערים בנתוני

  . השימוש בכרטיסי דיירקט–גבייה  . 4.4

). כרטיסי דיירקט(ישנם כרטיסי אשראי שלא ניתן לבצע איתם הוראות קבע , בעת הרישום

בפועל הוראת הקבע אינה . למרות זאת בעת הרישום רושמים את פרטי הכרטיסים האלה

  .מכובדת

 כרטיסי 32ו התגלו "ל תשס"שנהבבדיקת הוראות הקבע של כרטיסי האשראי שלא כובדו ב

  .אשראי מסוג דיירקט

נספח (ז העבירה מחלקת הגבייה מזכר למחלקת גני הילדים "ל תשס"יש לציין כי לקראת שנה

  . ובו פרוט של הכרטיסים שלא ניתן לשלם באמצעותם בהוראת קבע בכרטיסי אשראי) 2

 זה רק פעם אחת  מסוגנעשה שימוש בכרטיס"מנהלת מחלקת גני ילדים מסרה לביקורת כי 

במחלקת גני (וזאת מאחר ולא נתקבלה הנחייה ממחלקת הגבייה כי אין להשתמש בכרטיס זה 

 עם קבלת ההנחיה ).ה והשאר נרשמו באמצעות האינטרנטילדים נרשם רק ילד אחד בכרטיס ז

   . לא בוצעו רישומים נוספים, ממחלקת הגבייה לא להשתמש בכרטיס זה



    

  

  תקציבי הפעלה 4.5

כי אין בקרה על דוחות ההכנסות ח ביקורת קודם נמצא "דובמסגרת בבדיקה שנערכה 

  .וההוצאות שהוגשו ואין נוהל הוצאת כספים

  .  דוחות הכנסות והוצאות של גני ילדים15מדגמית של הביקורת התמקדה בבחינה 

  :י מפיצה לגננות פורמט לדוח המבוקש הכולל בין השאר את הדרישות הבאות"מחלקת גנ

הכנסות מהעירייה לתקופת הדוח חתימת הגננת וחתימת ועד , יתרת סגירה, יתרת פתיחה

יש לציין כי הגננת חייבת לדווח לועד ההורים על הכספים שהוצאו מכיוון שהם (הורי הגן 

ל המסדיר את מורשי "למגמה זו יש גם תמיכה בחוזר מנכ. מקור המימון של כספים אלה

  ).י ספרי ובת"החתימה בחשבונות גנ

מחלקת גני ילדים דורשת להגיש דוח כספי פעמים בשנה במחצית השנה ובסוף שנת 

  .הלימודים

  

  :המכיל את ההנחיות הבאות) 3נספח (מחלקת גנים הוציאה חוזר לגננות 

  .יש למלא את הדוח בדוח אחיד המצורף אליהם  .א

 .יש לצרף תדפיס בנק אחרון כולל יתרה  .ב

 רוט הציוד שנרכשקבלה חייב להיות פ/בכל חשבונית  .ג

 .בסעיף ההוצאות יש לכלול הוצאות בנק  .ד

   

ו של גני ילדים בעיר " לשנת תשסחצי שנתיים דוחות הכנסות והוצאות 15הבדיקה נערכה על 

  )4נספח . (הדוחות נבחרו באופן אקראי. נתניה

  : לשני פרמטרים עיקרייםהבדיקה התייחסה

  .נכונות הדוח ויישום בקרות פנימיות .1

 . ותסוגי ההוצא .2

  

  :נכונות הדוח ויישום בקרות פנימיות עיקרי הממצאים 4.5.1

 גננות מוציאות כספים מכספן הפרטי עבור -ערבוב בין כסף ציבורי לכסף פרטי  .1

הגננת מציינת שהיא משתמשת ) 1'  יג4נספח (גן הנשר : לדוגמא. תשלומים שונים

ות ששולמו בכרטיסי כמו כן נמצאו חשבוני, כ מתקזזת עם החשבון"בכספה הפרטי ואח

וחשבוניות שרק פריט אחד מכל החשבונית נרשם ) לגנים אין כרטיסי אשראי(אשראי 

 .כמיועד לגן

גן , גן אגמיה, דן דולפין, גן השעורה. (לא צורפו תדפיסי בנק הכוללים את היתרות .2

 ). גן ציפורן, גן הינשוף,גן אלון, גן סנונית,גן אלמוג, גן העיט, הדודה

גן : לדוגמא. אמות בין יתרת דוחות ההכנסות וההוצאות ליתרות הבנקנמצאו אי הת .3

ח " ש958.46ח לעומת יתרת הבנק " ש82.01 יתרה בדוח הכנסות והוצאות –החסידה 

 ). 1'  ח4-ו'  ח4נספח (

בחשבון : לדוגמא. לא כל ההוצאות נלקחו בחשבון בהכנת דוחות ההכנסות וההוצאות .4

בתדפיס הבנק מופיעים חיובים חודשיים לטובת בזק ) 1'  ח4נספח (הבנק של גן החסידה 



    

הוצאה זו אינה רשומה בדוח ). לפי הנחת הביקורות מדובר באינטרנט(בינלאומי 

הנחת הביקורת היא שכל הגנים משלמים עמלות בנק אבל , כמו כן. ההכנסות וההוצאות

לא ) 17' עמ(אלון ובגן ) 12' עמ(לדוגמא בגן ציפורן . במקרים רבים עמלות אלו לא נרשמו

 . נלקחו בדוח ההכנסות וההוצאות עמלות בנק

גן השעורה , )' ב4נספח (גן הינשוף : לדוגמא. אין חתימה של ועד ההורים על דוחות .5

הדן , 8'   בעמ5כפי שצויין לעיל בתחילת סעיף ).  ' יב4נספח ( גן אלמוג , )' ד4נספח (

כיוון שההורים הם חלק ממקור חתימת ועד הורי הגן נדרשת מ, )בתקציבי ההפעלה

 . המימון של הגן

גן דולפין : לדוגמא. נמצאה אי התאמה בין סיכום ההכנסות וההוצאות לבין יתרת הדוח .6

 3,624.86(פחות הוצאותיו ) ח" ש3,370(כאשר מחשבים את הכנסות הגן ) ' ה4נספח (

ון של יתרת הסגירה צריכה לתת גרע) ח" ש50(ומוסיפים את יתרת הפתיחה ) ח"ש

 ).ח" ש324.86הפרש של . (ח" ש120בדוח מופיע עודף של . ח" ש204.86

אמורות ) ח" ש6,685.89(בניכוי ההוצאות ) ח" ש3,775(ההכנסות ) ' ב4נספח (גן הינשוף 

 769.11הפרש של . ח" ש3,680בפועל רשומה יתרה של . ח" ש2,910.89לתת יתרה של 

  .ח "ש

ח " ש3,775העברה של (כסף זהים וקבועים העירייה מקציבה לכל הגנים סכומי  .7

) ' ג4נספח (גן הגפן . למרות זאת נמצאו דוחות בהם דווחו על הכנסות שונות) בספטמבר

לא צוינה ) 1'  ו4-ו'  ו4נספח (גן אלון , ח" ש3,370) ' ה4נספח (גן דולפין , ח" ש3,647

 .ההכנסה כלל

בפועל .  חודשים5דהיינו , ל"התקופת הדוח מוגדרת לחודשים ספטמבר עד ינואר של שנ .8

נרשמו הוצאות רבות כבר בחודש אוגוסט ובמקרים אחרים ההוצאות שנרשמו לא כללו 

גן , נרשמו הוצאות מחודש אוגוסט) '  ח4נספח (גן החסידה : לדוגמא. את חודש ינואר

 .לא נרשמו הוצאות חודש ינואר) ' ו4נספח ( אלון 

 ונספח 20' עמ(גן אגמיה .  סכום ההוצאה שנרשםאין התאמה בין החשבוניות בפועל לבין .9

 3,681.3ח לעומת אסמכתאות בסכום של " ש3,778בדוח נרשמו הוצאות בסך )  ' ט4

 . ח"ש

לדוגמא גן .  אין חשבונית- הוצאה אושרה על גבי דף נייר שנחתם על ידי  מקבל התמורה  .10

היא הן מבחינת החשיבות של העסקת אדם רק דרך חשבונית ). 3'  ד4נספח (השעורה 

 .'הפיקוח והבקרה והן מבחינת ביטוח צד ג

גן , )1'  ה4נספח (גן דולפין . נמצאו חשבוניות שאין בהם פרוט של מהות הרכישה .11

 .פרוט זה חשוב לצורכי הפיקוח והבקרה). 2'  ד4נספח (השעורה 

שיק שניתן לספק חזר וחויב בעמלה למרות שעל פי מסגרת האשראי בבנק לא היה אמור  .12

 ). 1'  י4 נספח –גן אירוס הארגמן . (לחזור

בחשבון הבנק של . נמצאו מקרים שהופיע בחשבון הבנק שיק שלא נמצאה חשבונית בגינו .13

ח לא נמצאה החשבונית בגין השיק " ש234ס "מופיע שיק ע) 1' נספח ג יג(גן הנשר 

 ).והוצאה זו לא נלקחה בחשבון בדוח ההכנסות וההוצאות

 ).' ו4גן אלון נספח . (י מחלקת גני ילדים"תכונת המבוקשת עלא נערכו דוחות במ .14



    

גן , ח" ש3,680נמצא בגרעון של ) ' ב4נספח (גן הינשוף . גנים נמצאים בגרעון תפעולי .15

לא ברורה לביקורת כיצד ממומן . ח" ש1,303.56נמצא בגרעון של ) ' ז4נספח (סנונית 

  . גרעון זה

 

  סוגי ההוצאות שהוצאו 4.5.2

יש לציין כי אי אפשר לחלק את ההוצאות בדיוק רב לפי סוג ההוצאה ולעיתים ניתן לזקוף את 

  : להלן הסעיפים המרכזיים שעליהם מוציאים הגנים כספים. ההוצאה לסעיפים שונים

  . חומרי יצירה ומלאכה משחקים ועוד–ציוד לגן  .1

 .רכישת חומרי ניקוי ואחזקה .2

 .שתילים העסקת גנן ורכישת צמחים ו–גינון  .3

 ).'קבלת שבת וכו, מסיבת חנוכה, יום הורים( רכישות בעיקר לאירועים -כיבוד  .4

 .'ציוד עזר למחשבים וכו, צילומים, ציוד משרדי כמשמעותו–ציוד משרדי  .5

 . חיבור לאינטרנט–אינטרנט  .6

 .הסעות להצגות .7

 .שטיחים, כיסאות, תא גננות,  כוורות–ריהוט  .8

 .מפוח אויר, וידאו, יקרוגלמ,  מכונות למינציה–ציוד חשמלי  .9

 . עמלות בנק .10

 .'הובלת מקרר וכו, השתלמות,  צילום ילדי הגן- שונות .11

  

  הערות לסוגי ההוצאות 

  בעיקר חשבוניות של ציוד לגן(בחלק מהחשבוניות לא היה פרוט של מהות הרכישה( ,

  .ולכן לא ידוע לביקורות האם נרכשו דברים נוספים מעבר לחומרי המלאכה והיצירה

 ק לחומרי ניקוי והוצאות "רצון הביקורות לציין כי קיימת שונות גדולה בהוצאות קב

  .שוטפות בין כל גן וגן

 נרשמו , לא ברור לביקורת האם הטובין שנרכשו שלא בנהלי העירייה המקובלים

 .באינוונטר העירייה כנדרש

  כמו .לכך גני ילדים רבים לא צרפו את תדפיס הבנק לדוח למרות שנדרשו –עמלות בנק

השערת הביקורת היא כי גובים עמלות בנק . כן לא רשמו  הוצאות בגין עמלות בנק בדוח

בכל חשבון בנק ולכן במידה וההוצאה בגין עמלות ) עמלות ניהול חשבון ועמלת שורה(

יש לציין כי . הסיבה לכך היא אי רישום ההוצאה ולא אי קיומה, בנק אינה רשומה בדוח

 .  גני הילדים שצרפו דפי בנק מופיעות עמלות בנקבכל חשבונות הבנק של

  

בהקשר לכל נושא תקציבי ההפעלה וההכנסות הגיבה מנהלת מחלקת גני ילדים   4.5.3

מאחר ואין לנו עובד , בדיקת הדוחות הכספיים דורשת כוח עבודה מיומן ומקצועי: "כדלקמן

 נבדקו באם מולאו הדוחות, כזה יזמתי בדיקה מדגמית שביצעה אחת הפקידות ממשרדי

דוחות שלא מולאו כנדרש נשלחו לגננות חזרה לתיקון בהתאם , בהתאם לנוהל הקיים

  .לנהלים



    

ח כספי "לונגו על הצורך בבניית נוהל למילוי דו' הגב, דווח לממונים וגם למנהלת אגף התכנון

  .לגננת

יטפל במקביל הובא הנושא לידיעת ראש המינהל שדאגה למנות אדם ממינהל החינוך ש

  ". בנושא

  

מנהל החינוך והחברה מסר לביקורת כי המלצות הביקורת מקובלות בכל הוצאות נושא  4.5.4

דבר שיקטין משמעותית את הסכום , התפעול וכי נקבע קבלן אחזקה לטיפול בחצרות הגנים

  .הכספי המועבר לגננות

ה עם מנהלת  התקיימה כבר ישיבבאשר לקביעת נוהל לניהול המערכת הכספית בגן השדים

    .האגף לתכנון ועיצוב תוך בדיקת נוהלים מגבילים בערים אחרות

  .י הגננות"עוזר חשב אגף החינוך הופקד על המעקב אחר דוחות המועברים ע

  

  המלצות  4.5.5

  

 .יש לקבוע נוהל מסודר להוצאת כספים 4.5.5.1

 .הוצאותיש לקבוע את הגורם האחראי לבצע בקרה על דוחות ההכנסות וה 4.5.5.2

  יש לאסור על . יש להקפיד על הפרדה מוחלטת בין כסף פרטי לכסף ציבורי 4.5.5.3

 .הגננות להשתמש בכסף פרטי על מנת לממן מימון ביניים של ההוצאות            

  .  חתימה של הדוחות על ידי ועד ההורים בכל גןיש להקפיד על 4.5.5.4      

 .כל הוצאה מוכרתקבלה  מקור עבור /  חשבונית  קבלתיש להקפיד על  4.5.5.5      

  . קבלה מקור יהיה פרוט של מהות הרכישה/ יש להקפיד שבכל חשבונית   4.5.5.6

 .תקופת הדוחוח השנתי תדפיסי חשבון בנק של כל יש לצרף לד 4.5.5.7

  ובקרה הן מטעמי פיקוח , אדם ללא חשבוניתיש לאסור על הגננות העסקת  4.5.5.8

 .'והן מטעמי ביטוח צד ג             

  . באופן שוטף ך בדיקה מקיפה של הדוחות הכספייםיש לערו 4.5.4.9

   גני ילדים /  יציאה למכרז שירותי גינון עבור כל מוסדות החינוך –ינון  ג 4.5.4.10

  .במרוכז 

מכרז . (ציאה למכרז או התקשרות עם מספר ספקים מוכרים י 4.5.4.11

  .וחומרי ניקוימשחקים , יצירה, בתחום חומרי המלאכה ") מחירון"

  



    

  

  

  62005/ ינואר – דוחות הכנסות הוצאות בגני ילדים לתקופה ספטמבר 15מדגם של  4.5.4

  

  2 - גן ציפורן  שם גן

  207001 גן' מס

  ריקי סיני שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  2,118.0 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  625.8 חומרי ניקוי ואחזקה

  900.0 שת צמחיםרכי+ גינון 

  39.0 ציוד משרדי

  117.0 הסעה להצגה

     עמלות בנק

  3,799.8 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  

  )' א4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .דוח הכנסות והוצאות אינו חתום על ידי ועד הורי הגן .1

 .לא צורף תדפיס בנק .2

 )1'  א4נספח . (נמצאו חשבוניות ללא פרוט מהות הרכישה .3

 .לא רשומה בדוח ההכנסה שקיבל הגן .4

 .בדוח ההכנסות וההוצאות לא מופיעה הוצאה בגין עמלות בנק .5

יחד עם . תרו יתרות כספיותמהמופיע בדוח ההכנסות וההוצאות ניתן להבין שלגן לא נו .6

מכיוון שבדוח לא נרשמו עמלות הבנק וההוצאה בפועל גדולה מההכנסה לתקופה , זאת

ניתן להסיק שיתרות הבנק אינן ) ח" ש3,775סה בגין התקופה ההנחה היא שההכנ(

 .תואמות את היתרות בספרים והדוח שהוצג אינו נכון

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  6 –גן הינשוף  שם גן

  208769 גן' מס

  ליטל פיקר שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  3,315.0 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  722.8 חומרי ניקוי ואחזקה

  209.3 כיבוד

   230.0  השתלמות

   300.0  שטיחים

   550.0  ארונות

  657.9 רכישת צמחים+ גינון 

  189.6 ציוד משרדי

  234 הסעה להצגה

י רישומי "נרשם עפ, אין אסמכתא  217.3  אינטרנט

 הגננת 

י רישומי "נרשם עפ, אין אסמכתא  60  עמלות בנק

 הגננת

  6,685.6 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  

  )' ב4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .לא צורף תדפיס בנק .1

 ).' ב4נספח (ח " ש3,680 של בגרעוןי דוח הכנסות והוצאות שנמסר הגן נמצא "עפ .2

 .ח" ש2,910.6י חישוב של ההכנסות פחות ההוצאות הגן צריך להיות בגרעון של "עפ .3

 ).אינטרנט ועמלות בנק(אין אסמכתאות לכל ההוצאות  .4

  .אין חתימה של ועד הורי הגן על דוח ההכנסות וההוצאות.  5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  8 –גן הגפן  שם גן

  209668 גן' מס

  סוקין זינה שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  3,548.9 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  418.2 חומרי ניקוי ואחזקה

 ה חסרה החשבוניתי דוח הקופ"עפ 120.0 צילום תמונות אישיות

  300.0 רכישת צמחים+ גינון 

  299.9 ציוד משרדי

   60.5  עמלות בנק

  4,747.5 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

   3,700.5 הוצאות שנרשמו בדוח הקופה

   1,047.0 הפרש

  

  )' ג4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

. ח" ש450ת מגינון בסך בדוח ההכנסות וההוצאות שצורף בהכנסות השונות יש הכנסו .1

  ).יתכן שהכוונה היתה לרשום הוצאות אבל נעשתה טעות ברישום(

. ח באוקטובר" ש200- ח בספטמבר ו" ש3,647בהכנסות מצויין שהגן קיבל מהעירייה  .2

לא ברורה . ח" ש3,775העירייה מקציבה לכל גן סכום קבוע המתקבל בספטמבר בסך 

 .לביקורת מהות ההפרש ברישום

בתדפיס הבנק מופיע . ש בין החשבוניות שצורפו לבין דוח ההכנסות וההוצאותקיים הפר .3

 . לא קיימת חשבונית על סכום זה. ח" ש234ס "שיק שהוצא ע

 .י ועד הורי הגן"דוח ההוצאות וההכנסות לא חתום ע .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

 –גן השעורה  שם גן

28 
 

  206656 גן' מס

  טובה חמו שם הגננת

  ערותה סכום סוג הוצאה

  2,503.2 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  719.98 חומרי ניקוי ואחזקה

  295.4 כיבוד

   200.0  הובלת מקרר

   200.0  מיקרוגל יד שניה

   107.0  מתנות ליום המשפחה

  490.0 רכישת צמחים+ גינון 

  64.6 ציוד משרדי

  234.0 הסעה להצגה

   109.76  עמלות בנק

  4,923.9 י אסמכתאותכ הוצאות לפ"סה

  

  )' ד4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

 .אין התאמה בין חשבון הבנק ליתרה בספרים .1

 )1'  ד4נספח . (אין יתרת בנק לסוף התקופה .2

 )2'  ד4נספח . (בחלק מהחשבוניות אין פרוט של הציוד שנרכש .3

 .אין חתימה של ועד ההורים על דוח ההכנסות וההוצאות .4

 . אין חשבונית-ל גבי דף נייר שנחתם על ידי  מקבל התמורה הוצאה אושרה ע .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  36 –גן דולפין  שם גן

  221879 גן' מס

אדריאנה  שם הגננת

 מורחוסה
 

  הערות סכום סוג הוצאה

  2,102.8 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  348.9 חומרי ניקוי ואחזקה

  195.8 כיבוד

  635.0 םרכישת צמחי+ גינון 

  411.7 ציוד משרדי

   30.0  עמלות בנק

  3,724.2 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

הוצאות שנרשמו בדוח הכנסות 

 והוצאות

3,624.2   

   100.0 הפרש

  

  )' ה4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .לא צורף תדפיס בנק .1

ההוצאות בדוח ההכנסות ו. ח" ש3,775ההקצבה של העירייה בספטמבר עומדת על  .2

 .ח בלבד" ש3,370נרשמה הכנסה של 

היתרה שמופיע בדוח ההכנסות וההוצאות אינה תואמת את ההכנסות וההוצאות  .3

 .שרשומות בדוח

 .הגננת מימנה מכיסה רכישות שונות מכיוון שנשארה בלי כסף בבנק .4

 )1'  ה4נספח . (לחלק מהחשבוניות אין פרוט מהות הרכישה .5

 . הדוחאין חתימה של ועד ההורים על .6

ח עבור גינון וחתימה " ש100 הוצאה נרשמה על סמך פתק שנרשם עליו שקיבלו -גינון   .7

 )1'  ה4נספח . ('טלפון וכד. ז.בפתק לא צוינו כל פרטים כגון שם ת. של המקבל

 .לא נרשמו הוצאות בגין חודש ינואר .8

  

  

  

  

  

  



    

  

 37–אלון  שם גן

  208009 גן' מס

 בחודשים ספטמבר  עד מחליפה –אוחיון סמדר  שם הגננת

 דצמבר אורלי קנין 

  הערות סכום סוג הוצאה

 אין פרוט למהות הרכישה 1,650.8 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  265.0 חומרי ניקוי

  181.5 כבוד

  400.0 רכישת צמחים+ גינון 

  70.2 ציוד משרדי

  2567.5 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  

  )' ו4והוצאות נספח דוח הכנסות : (הערות

  .לא נערך דוח הכנסות והוצאות במתכונת המבוקשת .1

וכלולים בו ההוצאות שהוצאו , הדוח שהוגש מתייחס לתקופות ספטמבר דצמבר בלבד .2

 .מול הכסף שניתן לגננת

 .ח יותר מאשר קיבלה" ש243.52בדוח שהוגש הגננת הוציאה  .3

 .לא צורף תדפיס בנק .4

 .בדוח אין התייחסות לעמלות בנק .5

 .אין חתימה של ועד הורי הגן על דוח ההכנסות וההוצאות .6

 .אין נתונים לגבי היתרות הכספיות של הגן עצמו .7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  41 –גן סנונית  שם גן

  208645 גן' מס

  מילי קריימר שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  3,753 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  348.5 חומרי ניקוי ואחזקה

  161.5 כיבוד

   600  מכונת למינציה

   130.56  עמלות בנק

  4,993.56 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  

  

  )' ז4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .לא צורף תדפיס בנק .1

 . לא ידוע כיצד ממומן-ח  " ש1,300קיים גרעון של  .2

 .בדוח לא נרשמו הוצאות בגין חודש ינואר .3

 . ה שלא בנוהל הרכש העירונינרכשה מכונת למינצי .4



    

  

  45 –גן החסידה  שם גן

  206359 גן' מס

  אסתי כהן שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  1,804.7 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  332.3 חומרי ניקוי ואחזקה

  307.0 כיבוד

  556.0 רכישת צמחים+ גינון 

  115.7 ציוד משרדי

   836.9  תא גננות+ כיסאות

 .י רישומי הגננת"נרשם עפ  90.4  עמלות בנק

  4,043.0 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  

  )' ח4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

היתרה בבנק גבוהה . אישור היתרה אינו תואם את היתרה בדוח ההכנסות וההוצאות .1

 ) 1' נספח ח. (מהיתרה לפי הדוחות הכספיים

 . כרטיס ויזה שמתוכם נרשמו רק פריטים מסוימים כהוצאהנמצאו חשבוניות ששולמו ב .2

לפי הנחת הביקורות (בתדפיס הבנק מופיעים חיובים חודשיים לטובת בזק בינלאומי  .3

 . הוצאה זו אינה רשומה בדוח ההכנסות וההוצאות). מדובר באינטרנט

 .אין חתימה של ועד ההורים דוח ההכנסות וההוצאות .4

 .של מהות הרכישהלחלק מהחשבוניות אין פרוט  .5

 .תא גננות שלא בנוהל הרכש העירוני+ נרכשו כסאות  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  73 –גן אגמיה  שם גן

  208595 גן' מס

  גלית נתוביץ שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  1,520.0 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  466.6 חומרי ניקוי ואחזקה

  181.6 כיבוד

התקנת +  צמחים רכישת+ גינון 

 ברז

459.0  

  52.0 ציוד משרדי

   207.0  כבלים

  תשלומים10 תשלומים  מתוך 4  295.7  4מתקן תמי 

   234.0  הצגה

   210.0  וידאו

 .י רישומי הגננת"נרשם עפ  55.4  עמלות בנק

  3,681.3 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

הוצאות שנרשמו בדוח הכנסות 

 והוצאות

3,778.1   

   96.8 הפרש

  

  )' ט4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .לא צורף תדפיס בנק .1

 .לא נמצאו כל האסמכתאות לרישום ההוצאות .2

 . לחלק מהחשבוניות אין פרוט של מהות הרכישה .3

 . ערבוב כסף ציבורי עם כסף פרטי–חלק מהרכישות בוצעו באמצעות כרטיס אשראי  .4

ו הכלולים בהוצאות הגן ואשר אינם כבלים ווידא, 4יש לשים לב לשכירת מתקן תמי  .5

  .ק"מהווים לדעת הביקורת הוצאה במסגרת הוצאות שגרתיות של ק

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

 79 -אירוס הארגמן  שם גן

  125708 גן' מס

  סער יפית שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

 אין פרוט למה שנקנה 1318.9 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  175.0 חומרי ניקוי

  70.0 ספרים

  1,120.0 רכישת צמחים+ גינון 

  41.6 ציוד משרדי

  950.0  כוורת-רהוט 

   104.5  עמלות בנק

  3,780.0 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  

  )' י4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .בחלק מהחשבוניות אין פרוט של הציוד שנרכש .1

 .סיבת ההחזרה אין כיסוי מספיק. ח" ש234ס "בתדפיס הבנק מופיע שיק שחזר ע .2

  . י תדפיס זה יש מסגרת אשראי המאפשרת חריגה"השיק הוחזר למרות שעפ  .א

 . למרות שההחזר לא מוצדק–ח " ש43חויבה עמלה החזרה של   .ב

 .בדוח הכספי לא מופיע ההוצאה בגינה ניתן השיק  .ג

 .משמעות הדבר שהדוח שהוגש אינו כולל את כל ההוצאות  .ד

  .הוט שלא בנוהל הרכש העירוניישנה רכישת רי.  3

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  83 –גן הדודה  שם גן

  207878 גן' מס

  שקולניק מתי שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

 אין פרוט למהות הרכישה 1,406.0 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  823.2 חומרי ניקוי

  165.1 כבוד

  652.0 רכישת צמחים+ גינון 

  517.3 שרדיציוד מ

  234.0 הסעה להצגה

  3,797.6 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  3,881.4 הוצאות נרשמו בדוח הקופה

  83.8 הפרש

  

  )' יא4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .ח בין האסמכתאות שצורפו לבין דוח ההכנסות וההוצאות" ש83.8נמצא הפרש של  .1

 .לא נרשמו עמלות בנק .2

 . בנקלא צורף תדפיס .3

 .ישנם חשבוניות ללא  פרוט של הציוד שנרכש .4



    

  

  152 –גן אלמוג  שם גן

  203869 גן' מס

  אדיר דבורה שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  1,801.3 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  847.9 חומרי ניקוי ואחזקה

  224.9 כיבוד

   800.0  מכונת למינציה

   198.0  כיסא

   170.0  הסעה לגן

  1,350.0 רכישת צמחים+ גינון 

  32.5 ציוד משרדי

  234.0 הסעה להצגה

י רישומי "נרשם עפ, אין אסמכתא  127.3  עמלות בנק

 הגננת

  5,785.9 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  

  )' יב4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

ל לפי דוח ההכנסות בפוע. ח" ש1,800בדוח ההכנסות וההוצאות נרשם שהיתרה היא  .1

  .ח" ש2,010.87והוצאות ישנו גרעון של 

 .לא צורף תדפיס בנק .2

 .אין חתימה של ועד ההורים על דוח ההכנסות וההוצאות .3

 ספקים 2י "ח מורכבות משתי חשבוניות שניתנו ע" ש1,350 הוצאות הגינון בסך –גינון  .4

 .  לא ברורה לביקורת פשר ההוצאה הגבוהה, שונים בחודש אוגוסט

 .נרכשה מכונת למינציה וכסא שלא במסגרת נוהל רכש עירוני .5



    

  

  156 –גן הנשר  שם גן

  204578 גן' מס

  כהן דליה שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  1,221.2 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  492.0 חומרי ניקוי ואחזקה

  206.8 כיבוד

  850.0 רכישת צמחים+ גינון 

  460.5 ציוד משרדי

   224.4  אינטרנט

 .י רישומי הגננת"נרשם עפ  70.0  עמלות בנק

  3,524.9 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

הוצאות שנרשמו בדוח הכנסות 

 והוצאות

3,557   

   32.1 הפרש

  

  )' יג4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  )1' נספח יג. (היתרה בתדפיס הבנק אינה זהה לדוח ההכנסות וההוצאות .1

 )1' נספח יג. (כ מתקזזת עם החשבון"הגננת משתמשת בכספה הפרטי ואח .2

 .קיים הפרש בין החשבוניות שצורפו לבין דוח ההכנסות וההוצאות .3

. לא קיימת חשבונית על סכום זה. ח" ש234ס "בתדפיס הבנק מופיע שיק שהוצא ע .4

 )1' נספח יג(

 . לא נרשמו כל ההוצאות– הוצאות בנק  .5

 .ח עבור גינון" ש850שמה על סמך פתק שאדם רשם עליו שקיבל  הוצאה נר- גינון   .6



    

  

  177 - גן העיט   שם גן

  204024 גן' מס

  יפה בטיטו שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  828.4 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  25.0 חומרי ניקוי

  144.8 כבוד

  1,330.0 רכישת צמחים+ גינון 

  63.0 ציוד משרדי

  571.6 אינטרנט +ציוד מחשוב

   36.4  עמלות בנק

  2,999.2 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

  3,092.5 הוצאות נרשמו בדוח הקופה

  93.3 הפרש

  

  )' יד4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .חשבונית זיכוי נרשמה כחשבונית הוצאה .1

 .עמלות בנק נרשמו פעמיים .2

 .לא צורף לדוח תדפיס בנק .3

 .ו חשבוניות ללא פרוט של מהות הרכישהנמצא .4

האישור על קבלת , ח עבור ביצוע עבודת גינון מקופת הגן" ש350שולם לאדם סכום של  .5

 .הסכום ניתן על דף נייר

 . ולמרות זאת הופיע בדוח לחודש ספטמבר5.6.05-תוכנה למחשב נרכשה ב .6

  



    

  

  600גן  שם גן

   גן' מס

  דפנה ירוחם שם הגננת

  הערות סכום סוג הוצאה

  615.0 משחקים,  חומרי יצירה–ציוד לגן 

  503.4 חומרי ניקוי ואחזקה

  472.6 כבוד

  885.0 רכישת צמחים+ גינון 

  110.0 ציוד משרדי

  500.0 )מפוח אויר(ציוד 

   65.3  עמלות בנק

  3,151.3 כ הוצאות לפי אסמכתאות"סה

   

  )' טו4דוח הכנסות והוצאות נספח : (הערות

  .אין חתימה של ועד ההורים על דוח ההכנסות וההוצאות .1

בדוח מצורפות קבלות מיולי ואוגוסט אך הן לא נלקחו בחשבון לענין דוח ההכנסות  .2

 .וההוצאות

 . נמצאו חשבוניות ללא פרוט של מהות הרכישה .3

 .ח שלא במסגרת נוהל רכש עירוני" ש500- הגן רכש מפוח אויר ב .4
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