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 ומעקב כללי יסודיים  ביקורת בתי ספר

 

 כללי .1
 

נכלל דוח ביקורת בנושא: בתי ספר  2005לשנת  23בדוח מבקר העירייה מס' 
נכלל  2009לשנת  27ניהול כספי ומנהלי. בדוח מבקר העירייה מס'  -יסודיים 

ביקורת נוסף על שני בתי ספר ומעקב כללי בנושא. שלושה בתי ספר נוספים דוח 
 28וממצאי הביקורת נכללים בדוח מבקר העירייה מס'  2010נבדקו בשנת 

. הביקורת בהם נוספים לאותה שנה. הדוח הנוכחי דן בעוד שלושה בתי ספר
 בוצעה לבקשת מינהל החינוך.

 
אר שבע לשיטת הניהול  העצמי. עברו בתי הספר היסודיים בב 2000בשנת 

המעבר למשק כלכלי סגור מתבטא קודם כל בשליטה על התקציבים המיועדים 
לכך והשימוש בהם לפי שיקול דעת לצרכי בית הספר בתחום הפיזי, התחזוקתי 
והחינוכי כאחד. במצב זה לבתי הספר ניתנת יותר גמישות בניהול התקציב ויחד 

די חודש יספת. לצורך כך מעבירה העירייה מעם זאת מטיל עליהם אחריות נו
 באמצעות הוראות קבע את כספי הניהול העצמי לחשבונות הבנק של בתי הספר.

 

 מטרת הביקורת והיקפה .2
 

בדוח הביקורת הנוכחי שמה לה הביקורת למטרה לערוך בדיקת מעקב כללית 
בשלשה אחר תיקון הליקויים בדוחות קודמים בנושא ובנוסף ביקורת מעמיקה 

נווה מדבר. שלושת בתי הספר נבחרו ו ספר יסודיים: אפיקים בנגב, בארי בתי
כאשר שניים מהם בחינוך הממלכתי ואחד בחינוך הממלכתי  מאזורים שונים

(. מטרת 4,5,6ראה להלן בדוחות המפורטים על בתי ספר, )סעיפים  דתי,
דרכים לפתרון הביקורת היא להצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על 

 מתוך כוונה למנוע הישנות של מקרים דומים.
 

 לצורך זה נקטה הביקורת באמצעים הבאים:

 פגישות עם הממונים על הנושא בעירייה. 2.1
 

 בדיקת  תוכנת  הנהלת  החשבונות  של  בתי  הספר  ולימוד  הפעלתה  באופן  2.2 
עצמאי,  על  מנת לאפשר  בדיקת החשבונות בבתי הספר ללא  הטרדת              

 המזכירות. 
 

 פגישות עם מנהלות בית הספר. 2.2
 

 קבלת הסברים מפורטים ממזכירות בית הספר. 2.4  

במהלך הביקורת ניתנה על ידי הביקורת הדרכה קצרה למזכירות בתי הספר  2.5
 בקשר לשימוש באינטרנט לצורכיהן )למרות שאין זה מתפקיד הביקורת(. 

 בדיקת ספרי החשבונות של בתי הספר. 2.6 
 

 בדיקת תיקי המזכירות בבתי הספר. 2.7 
 

  בדיקות מלאי ואינוונטר. 2.8      
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 ניקיון וגינון בשטח.בדיקות  2.9      

          

 בדיקות פתע בקופות. 2.10      
    

 

 עיון בחוזרי משרד החינוך. 2.11 
 

 רוגין.י, לס2011דצמבר  - הביקורת בוצעה בחודשים יולי 
  

 הניהול העצמי של בית הספר -רקע  .3
 

 המעבר לניהול עצמי וביצועו 3.1
 

 לשיטת הניהול העצמי.עברו כאמור בתי הספר היסודיים  2000בשנת  
 

נחתם הסכם בין משרד החינוך לבין עיריית באר  2000בחודש ספטמבר 
 שבע, המגדיר את מידת העצמאות של בתי הספר ומטיל עליהם אחריות.

 
 רוט סעיף ז' של ההסכם על הניהול העצמי:ילהלן פ 

 
מוסדות החינוך יפעלו על פי עקרונות התכנית "בתי ספר  :ניהול עצמי

 בניהול העצמי" כדלקמן:
 

הרשות המוניציפלית ומשרד החינוך יפעלו במשותף באופן שיאפשר  .1
יישום המעבר לניהול עצמי ע"י הקצאת משאבים, זמן וכח אדם, החל 

 משנת הלימודים תשס"א ובשנות הלימוד הבאות אחריה.
 

המגיעים למוסד והמופיעים  ם את כל המשאביםתקציב בית הספר יאג .2
בספר התקציב של הרשות, לרבות תקציבי משרד החינוך המועברים 

 לרשות המקומית, התקציב המוניציפלי והתקציבים ממקורות אחרים.
 

בית הספר יפעל לפי תכנית עבודה שנתית, ממנה יגזר תקציבו, לאחר  .3
 קביעת מסגרת התקציב המאושרת.

 
של בית הספר יהיה פרק תקציבי בספרי הרשות  התקציב הכולל .4

המקומית ויתנהל כחשבון נפרד, עליו יחולו כל הביקורות הנהוגות 
 בשלטון המקומי.

 
תנועה בחשבון בית הספר, המתנהל ברשות  הסמכות למתן הוראות .5

הינה מנהל בית הספר ו/או נציג נוסף מצוות המוסד המקומית, 
 .החינוכי

 
המעבר למשק כספים סגור יתבצע בהדרגה ובהתאם לקצב היערכותם  .6

של מוסדות החינוך, במהלך שנת הלימודים תשס"א ולא יאוחר משנת 
הלימודים תשס"ד. מוסד חינוכי אשר יבחר שלא לעבור לניהול עצמי 
בתום שלוש שנים ממועד ההצטרפות, יתוקצב החל משנת הלימודים 

 נהוגה לפני המעבר ל"תקן המשולב".הבאה לפי שיטת התקצוב שהיתה 
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מערך הפיקוח של משרד החינוך ושל אגף החינוך של הרשות  .7

המוניציפלית יעסקו בהקניית מיומנויות הניהול העצמי של בית הספר 
והדרכתם של מנהלי בית הספר וצוותיהם לשם שיפור ההישגים 

 הפדגוגיים.
 

הספר והפיקוח משרד החינוך יעסוק בהכשרה ובהנחיה של צוותי בית  .8
 על מנת להשיג את מטרות השינוי.

 
הצדדים יפעלו החל משנה"ל תשס"א להחלת הניהול העצמי גם על בתי  .9

 הספר בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות.
 

של ההסכם הנ"ל רשום ש"הסמכות למתן הוראות ...   5א. בתת סעיף ז' 
 וכי".הינה מנהל בית הספר ו/או נציג נוסף מצוות המוסד החינ

 
למעשה הנציג הנוסף, הנמצא יום יום בבית הספר, עוקב אחר כל 
ההכנסות וההוצאות המתבצעות במוסד החינוכי והנושא בחלק לא 
מבוטל מאחריות ביצוע ההחלטות של ביה"ס הינו: מזכירת ביה"ס. 
המזכירה היא היושבת באחד מ"מרכזי העצבים" של ביה"ס והוא 

התלמידים אם יש להם שאלה או בעיה. משרדה. למשרד הזה פונים 
רוב ההודעות הטלפוניות מגיעות למזכירה והיא אחראית לרישום 

די יום. באמצעות יולמעקב אחרי ההוצאות וההכנסות המבוצעות מ
המערכת הממוחשבת שלה המזכירה גם מדפיסה מכתבים, גם 

 מנהלת את החשבונות וגם מפקחת על רישום מצבת התלמידים.
 

של ההסכם הנ"ל, צויין ש"הרשות המקומית תדריך  9יף ז' ב. בתת סע
באמצעות מומחה מוסכם גם על משרד החינוך, את בעלי התפקידים 

 הנדרשים בבתי הספר בניהול כספים עצמאי".
 

אכן חלק מהמזכירות קיבלו הכשרה בתוכנות שמאפשרות לנהל 
 חשבונות ורישום תלמידים ביעילות יותר מאשר התוכנות הישנות.

 
 בעירייה בשיתוף  עם המחלקה  לחינוך יסודי הנהלת מינהל החינוך .ג

במשרד החינוך, הכינה והוציאה לאור חוברת המרכזת את העקרונות 
ודרכי הביצוע של הניהול העצמי. הנושאים שמקובצים בחוברת 
ניסוח העקרונות ושיטות העבודה. החומר ברור, מרוכז ומספק 

ך המפעילים במוסדם את הניהול בהחלטת תדרוך יעיל לעובדי החינו
 העצמי.

 
 
 דוחות כספיים מצרפיים 3.2

 
הדוחות הכספיים של בתי הספר נערכו עד שנת תש"ע על ידי שני רואי  3.2.1   

חות של "חשבון שמונו על ידי העירייה ושכל אחד מהם ערך את הדו
  כמחצית מבתי הספר.
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לשנת תשע"א לא נערכו דוחות כספיים ע"י רואי חשבון וזאת על פי  3.2.2   

החלטת מינהל החינוך. הביקורת רואה בחומרה רבה את הפסקת 
 הדיווח, שהיה עמוד התווך בבקרה על בתי הספר.

 
 

 ימים בטיפול מינהל החינוךינושאים מסו 3.3
 

של במהלך הביקורת בבתי הספר הועלו מספר נושאים שהם בטיפול ישיר 
 מינהל החינוך מול כל בתי הספר:

 
, 5.3.1.1, 4.3.1.1תוכנת הנהלת החשבונות "אסיף". ראה סעיפים  3.3.1   

 , שמדובר בהם באי התאמות ובעיות שונות בתוכנה.6.3.11
 

השכרת כיתות. קיים תהליך מסודר של אישור השכרת כיתות ע"י  3.3.2   
 מינהל החינוך. 

 
 הסעדת תלמידים. גם נושא זה מנוהל ישירות על ידי מינהל החינוך.  3.3.3   

 
 .6.3.6, 5.3.5, 4.3.7ניהול אינוונטר. ראה סעיפים  3.3.4   

 
בכל הנושאים הנ"ל התייחסה הביקורת למצב בכל בית ספר בנפרד. עם 
זאת על מנת לבדוק  נושאים אלו לאשורם יש לבצע ביקורת במינהל החינוך 

של בתי ספר בנושאים אלו בלבד. בדעת הביקורת לערוך ובמדגם רחב 
 ביקורת כזאת בעתיד. 
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 בית הספר "נווה מדבר" .4
 

 כללי 4.1
 

בית הספר "נווה מדבר" שייך לחינוך הממלכתי, נמצא בשכונה ה'. בשנת 
רוט להלן(. יום יתלמידים )ראה פ 405הלימודים תשע"א למדו בבית הספר 

 -, בימי שלישי וחמישי מ 13:30עד  8:00 -הלימודים הוא בימים א,ב,ד מ 
 .11:45ושישי עד  12:45עד  8:00

 
 רוט מצבת התלמידים בבית הספר:ילהלן פ 

 
 שנה"ל תש"ע תשע"א  שנה"ל    
 תלמידים 55  תלמידים 48  כיתה גן 
 תלמידים 47  תלמידים 58  כיתה א' 
 תלמידים 49  תלמידים  62  כיתה ב' 
 תלמידים 56  תלמידים 61  כיתה ג'  
 תלמידים 51  תלמידים  57  כיתה ד' 
 תלמידים 57  תלמידים  56  כיתה ה'  
 תלמידים 65  תלמידים 63  כיתה ו'  
    __________  __________ 
 תלמידים 380  תלמידים  405  סה"כ  
    ========  ======== 

 
 פי לשנת תשע"אדוח כס 4.2

 
הביקורת עיבדה את הדוחות הכספיים המופקים בתוכנת אסיף לדוח  4.2.1    

כספי המוצג כמקובל. להלן הדוחות לשנת תשע"א )נכון ליום 
  הביקורת(. 

 
 דוח הכנסות והוצאות בשנה"ל תשע"א

 שקל חדש     
 

 766,708  נספח א' -סה"כ הכנסות 
     --------- 

 413,786  נספח ב' -רשות  -הוצאות 
     --------- 

 297,700   נספח ג' -הורים  -הוצאות 
     --------- 

 55,222    עודף לשנה 
 

 38,868  עודף לתחילת השנה 
     _____ 

 94,090   עודף לסוף שנה
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 פירוט של ההכנסות בשנה"ל תשע"א -נספח א' 

 שקל חדש     
 חשבון רשות

 30,221   עיריית באר שבע 
 7,921   משרד החינוך

 30,895    שונות
 18,836  משרד החינוך -סל תלמיד 
 344,655 עיריית באר שבע  -סל תלמיד 

     _____ 
     432,528 
     --------- 

 334,180   * חשבון הורים
     --------- 
     766,708 
     ===== 

 *כולל יתרות פתיחה ושיק שחזר.
 חשבון רשות בשנה"ל תשע"א -הוצאות רוט יפ -נספח ב' 

 שקל חדש     
 

 10,221   הקצבות מיוחדות
 3,207   שתייה למורים

 381   ספרי עזר למורים
 35,175    שכפולים

 14,674   חומרים וטכנולוגיה
 36,928    חשמל

 22,352     מים
 9,540   טלפון / דואר

 117,505   שירותי ניקיון
 59,289    אחזקה
 3,870    אירוח

 8,516    ציוד משרדי
 9,743     דואר   

 8,646    מחשבים
 1,505     גינון

 2,000    מלגות
 14,800    תרומות
 2,287    גשר חי

 3,430   השכרת מבנים
 0    הדרכה
 0    ספריה

 0    ציוד / ריהוט
 498    סל קליטה

 48,382    רמת שירות
 887   עמלת בנק ואשראי

  ____40    שונות
        413,786 

     ===== 
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 חשבון הורים בשנה"ל תשע"א -פירוט הוצאות  -נספח ג' 

 שקל חדש     
 

 374   ארגון הורים 
 49,394    סל תרבות 

 58,154    טיולים 
 12,182   מסיבות ואירועים 

 2,419    חוברות 
 11,640   תמונות מחזור

 10,058   חוג חטיבה צעירה
 11,550    יוםפנימיות 
 1,297    ימי שיא

 4,642  שיפור אקלים בית הספר
 4,655   ציוד הפסקה פעילה

 1,190   העשרה ספריה
 2,419   מסיבת ספר תורה

 812    יחד מדע
 180   כזתוררכישה מ

 2,880    להקת מחול
 540   מרכז אומנות

 5,700   פעילות עם אמן
 2,950   מרכז מודעים

 540   סיום בבית הלוחם
 5,157   פלאי באר שבע
 210   פתיחת ספרייה

 11,734   יוזמה בית ספרית
 1,540    כנית ילדיםת

 1,200   פעילות שפה בספר
 71,745  השאלת ספרים תש"ע

 2,814   כנית אמיריםת
 913  מסיבת קבלת תעודה

 5,130   ילדים מובילי שי
 1,350    פעילות רדיו

 2,521    מסיבות גן
 5,138    סיוםמסיבת 

 2,282    עמלות בנק
 2,390    שונות
     ______ 
     297,700 
     ===== 

 
 הערות לדוחות הכספיים 4.2.2   

 
ה עבור השאלת ספרים ינובע מגבי₪  55,222רוב העודף השנתי בסך     

 לשנת הלימודים הבאה.
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 נושאים שבוקרו 4.3

 
 הנהלת חשבונות וגזברות 4.3.1    

 
 תוכנת הנהלת חשבונות 4.3.1.1     

 

הנהלת החשבונות בבית הספר מבוצעת בתוכנת אסיף. לדעת 
 הביקורת לתוכנה זו מספר ליקויים:

  בדוח הכנסות מול הוצאות יתרת הפתיחה לא מתאימה
ליתרת הסגירה של שנה"ל הקודמת. )ברוב המקרים 
יתרת הפתיחה היא אפס למרות שבשנה"ל הקודמת 

 ה כך(.היתרות לא הי

  בכרטיסי הוצאות לא בכל מקום נרשם מספר השובר, לא
בכל מקום רשומות הערות לפקודה )פרטים(. כתוצאה 
מכך מי שרואה את הכרטיס לא תמיד יודע על מה מדובר 

 בלי להוציא את המסמך.

רוט יכי מעתה ואילך ירשם פ ,בית הספר הודיע לביקורת
 ההוצאות.

 מיקום הכספים 4.3.1.2     
 

כי כספי הקופה מוחזקים בכספת כיאות. הכספת  ,נמצא
נמצאת בחדר נפרד )שהוא מחסן קטן(, שצמוד לחדר של 
המזכירה. המפתח לחדר נמצא רק אצל המזכירה והמנהלת. 

 לכספת יש סיסמה הידועה למזכירה ולמנהלת בלבד.

 
 יתרת הכספים בקופה 4.3.1.3     

 

אי התאמה  הביקורת ביצעה בדיקת פתע בקופה ונמצאה
 ליתרה בספרים כדלקמן:

 רכיבים: 3 -מחולקת ל  יתרת הקופהבספרים 

 תואם ליתרה בפועל. - מזומן בקופה 

 המחאות לא דחויות( לפי  המחאות מזומן בקופה(
 ₪.  850ובפועל ההמחאות היו ע"ס ₪  840הספרים 

  2,700לפי הספרים  -אי התאמה  -המחאות דחויות  ₪
 ₪. 2,690ובפועל 

ת יחד עם המזכירה בדקה את אי ההתאמות, הביקור
שיקים: אחד שיק  2 -והעלתה: אחד מהתלמידים שילם ב 

₪.  280סה"כ ₪.  130ושיק דחוי ע"ס ₪  150מזומן ע"ס 
השיקים הנ"ל )אחד שיק  2המזכירה טעתה ורשמה את 

 ₪(. 280כל אחד )שביחד ₪  140מזומן והשני שיק דחוי( ע"ס 

ת אותרה הטעות ותוקנה בעקבות הבדיקה של הביקור
 במקום בנוכחות נציג הביקורת.
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 רישום הכנסות 4.3.1.4     

 
רישום ההכנסות נעשה באמצעות הנפקת קבלות ממוחשבות 
העוברות ישירות לתוכנת הנהלת החשבונות. הקבלות 

 ב'. -יקות לפי סדר א' ימתו

 דהיינו קבלות  העתקיקות הן קבלות יהקבלות שמתו
 מספר ונמסרו להורים כיאות. למרות זאת נמצא המקור

. המזכירה הסבירה לביקורת שאחרי מקורקבלות 
שקבלות מקור נמסרו להורים, התגלו טעויות בהקלדת 
תאריך של שיק, ואז המזכירה תיקנה והדפיסה קבלת 

 . מקור

הביקורת הבהירה למזכירה שחובה למסור להורים קבלת 
סירת קבלה למשלם יש מקור עם נתונים נכונים. באי מ

 משום אי ניהול תקין. 

 במקרים שמורות גובות כסף מן  , כיהביקורת העלתה
התלמידים )מדובר בסכומים קטנים( הקבלות נמסרות 

מחלקות אותן לתלמידים. המזכירה מדפיסה ה למורות
גיליון כולל ומתוייקת ביחד עם רשימת התלמידים 

 ששילמו. לא מתייקות העתקי קבלות. 

 כי הנושא יתוקן. ,הספר הודיע לביקורתבית 
 

 התאמת בנקים 4.3.1.5     
 

הביקורת בדקה את התאמת הבנקים בחשבון הורים וחשבון 
 רשות. להלן הממצאים:

קיימת התאמה מלאה בין  13.07.11 - נכון ל :חשבון הורים
היתרה שבדפי הבנק לספרים. בנוסף יש סעיף סה"כ דחויים 

התאמת חשבון בנק. המזכירה  בבנק שאינו מופיע בדוח
הסבירה לביקורת שהיא משתדלת לא להחזיק את השיקים 
הדחויים בבית הספר )למרות שיש כספת( ומעדיפה להפקיד 
את השיקים בבנק. כאשר מועד פרעון של אותם שיקים יגיע 
התוכנה תעביר אותם אוטומטית משיקים דחויים לשיקים 

 שוטפים.

. קיימת אי התאמה הנובעת 13.07.11 -: נכון ל חשבון רשות
לא הפקידו את השיקים ולכן למעשה  ןימכך שספקים עדי

 קיימת התאמה.

  .התאמת בנק מבוצעת ע"י המזכירה אחת למספר ימים

 לסיכום: התאמות הבנקים מתבצעות כיאות.
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 טיולים 4.3.2    

 
 תשלומי הורים והוצאות  4.3.2.1

  

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, יש לגבות מההורים בגין  
 טיולים סכומים כדלקמן: 

 
 לתלמיד₪  60  כיתות גן

 לתלמיד₪  101 ד'  -כיתות א' ו  
 לתלמיד₪  250   כיתות ה' 
 לתלמיד₪  270  כיתות ו'  

 
עולה שסה"כ התקבולים מההורים בגין טיולים בשע"א 

 אמורים להיות:
 ₪ 2,880 תלמידים = 48לתלמיד *   ₪  60 -כיתת   גן 

 ₪ 5,858 תלמידים =  58  לתלמיד *₪  101-כיתות א'  
 ₪ 6,262 תלמידים = 62  לתלמיד *₪  101 -כיתות ב'  
 ₪ 6,161 תלמידים = 61  לתלמיד *₪  101 -כיתות ג'  
 ₪ 5,757 תלמידים = 57  לתלמיד *₪  101 -כיתות ד'  
 ₪ 14,000 תלמידים = 56לתלמיד * ₪  250 -כיתות ה'  
 ₪ 17,010 תלמידים  = 63 לתלמיד * ₪  270 -כיתות ו'  
        ----------- 
 ₪ 57,928      סה"כ לגביה 
        ====== 

 

 הגביות האלו מיועדות לטיול אחד בשנת הלימודים. 
 

שמהווה  -₪  57,587בפועל, בשנה"ל תשע"א התקבל סך 
יה יגבות, דהיינו גבימסך הסכום שאמור היה לה 99.5%

 מוצלחת.
 

)נכון ליום ₪.  58,154סך ההוצאות בגין טיולים היה 
הביקורת(. דהיינו בשנת תשע"א היו יותר הוצאות 

 ₪. 567מתקבולים בסך 
 

ח )לפי דו₪  57,287 בשנת תש"ע נגבה בגין טיולים מההורים
סך ₪.  262הכנסות מול הוצאות( מתוך זה חזרו שיקים בסך 

והיתרה ₪  63,937יולים בשנת תש"ע היו בסך הוצאות הט
דהיינו גם בשנה זו היו הוצאות יותר ₪.  6,911.8היא 

 מתקבולי הורים.
 

 ספקים  4.3.2.2
 

ולים לבית הספר והם: מספר ספקים סיפקו שירותי טי
 ". .ה."הו ".מ."ב

 

         בבית הספר יש מרכזת טיולים שמטפלת בכל האישורים 
 הכל בצורה מסודרת בקלסר טיולים.הדרושים ומתייקת 
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  הביקורת ביקשה לעיין בקלסר הטיולים אלא שהקלסר
לא הייתה בבית הספר  אשרהיה אצל מרכזת הטיולים 

 ביום הביקורת.
 

קלסר הטיולים יהיה במשרד המזכירה. מנהלת כי  ,מומלץ
 כי ההמלצה תבוצע. ,בית הספר הודיעה לביקורת

 
 ספרים 4.3.3    

 

בית הספר גובה עבור ספרים בחודש אוגוסט עבור שנת הלימודים 
 הבאה. 

 
 -לפי חוזר מנכ"ל יש לגבות מההורים בגין השאלת ספרים לא יותר מ 

תלמידים היה צריך  405לתלמיד. דהיינו בשנה"ל תשע"א לפי ₪  280
 ₪. 113,400לגבות 

 
 לפי דוח הכנסות והוצאות סה"כ תקבולים מהשאלת ספרים תשע"א

נרשם ₪  45,202 -נרשם בשנה"ל תש"ע ו ₪  ₪32,459. ) 77,241
תלמידים השתתפו  276בשנה"ל תשע"א( משמעות הדבר שרק 

 מסך התלמידים.  68%יקט השאלת ספרים, דהיינו יבפרו
 

דהיינו תחילת שנת הלימודים,  -הביקורת התבצעה בחודש ספטמבר 
ם בשנת הלימודים ין לא ניתן לראות סה"כ הוצאות בגין ספריילכן עד

 תשע"א.
 

נרשמו  )בתש"ע₪.  135,617 -בשנה"ל תש"ע הוצאות הסתכמו ב 
ובמאזן תשע"א נרשמו הוצאות בגין תש"ע ₪  63,872הוצאות בסך 

בלבד. יש לציין שקרתה ₪  35,043לעומת תקבולים ₪(  71,745בסך 
כאן שרשרת של טעויות: כאמור במאזן של תשע"א נרשמו הוצאות 

בכרטיס "השאלת ₪  71,745השאלת ספרים של שנה"ל תש"ע בסך 
ות של שנה"ל תשע"א שנרשמו ספרים תשע"א". מדובר על הוצא

בקבוצה לא נכונה. מנהלת בית הספר אישרה לביקורת שאומנם 
הייתה טעות שהתגלתה גם ע"י האחראית על המזכירות שהודיעה לא 

 וון שהשנה "נסגרה". ילתקן אותה מכ
 

 ינו". בית הספר א.ס.", "ל.ה.הספקים שהשתתפו בפרויקט זה הם: "ב
אצל מספר ספקים. אחרי מספר  מבצע בדיקה מסודרת של מחירים

ניסיונות של הביקורת לאתר השוואות מחירים בנושא, המזכירה 
 3"( ו ).ר.ו"ד " .ס.בשנת תשע"א של: "ל 2מצאה מספר הצעות מחיר )

"(. בית הספר רכש בשנה"ל .ה.", "ב.", "ר.ש.של שנת תש"ע של: "ס
" .ס ." למרות שמהספק "ל.ס."ל -" ו.ה.תש"ע ותשע"א מהספקים "ב

 לא נמצאה הצעת מחיר בשנה"ל תש"ע.
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ספקים ששלחו  2לביקורת לא הייתה אפשרות להשוות מחירים של 

 הצעה בשנה"ל תשע"א לאור כמה סיבות:
 

 ללא ." כוללת מע"מ ואחרי הנחה, והצעה של "ר.ס.הצעה של "ל "
 מע"מ.

 

" .ס .הביקורת בדקה מדגם של מספר ספרים ומצאה שאומנם "ל
", אבל בגלל שלא ניתן להבין בדיוק מה מספר .מ"ר יותר זול

הספרים שהציעו שני הספקים הנ"ל לא ניתן לקבוע איזה ספק 
 עדיף. 

 

" שבית הספר רכש ממנו גם בתש"ע וגם .ה.לגבי הספק "ב
בתשע"א, כאמור לא נמצאה הצעתם לשנת תשע"א )כנראה שבית 

 הספר המשיך לרכוש ממנו על סמך הצעתו משנה קודמת(.
 

 הביקורת ממליצה:
 

  יש לערוך טבלת השוואה מפורטת בין הספקים במקרים בהם
 נדרשו הצעות מחיר.

 

 כי הצעות המחיר מן הספקים תהיינה לפי מפרט זהה  ,יש להקפיד
 ומאותו פרק זמן.

 

  יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות הספקים במיוחד אם
 ביותר.נבחר ספר שהצעת המחיר שלו לא הייתה הזולה 

   
 שיפוצי קיץ 4.3.4    

 

לדברי מזכירת בית הספר כבר מספר שנים לא בוצעו שיפוצים 
מהותיים. אב הבית עושה את התיקונים השוטפים וצובע במידת 

עם זאת, להחלפת חלונות ושיפוצי שירותים הוזמנו עבודות  הצורך.
 מספקים.

 
תשע"א  הביקורת ניסתה להבין כמה הוצאות שיפוצים היו בשנה"ל

ותש"ע ומצאה שבסעיף שיפוצים לא נרשמו הוצאות כלל בשנים אלו. 
 התברר שהוצאות אלו נרשמו בכרטיס אחזקה שוטפת.

 

  הביקורת רואה בזה ליקוי וממליצה למזכירה להקפיד לשייך את
ההוצאות לפי הסעיפים הנכונים. מנהלת בית הספר הודיעה 

 כי הליקוי יתוקן. ,לביקורת
 

לפי ניתוח כרטיס אחזקה שוטפת של שנה"ל תש"ע ותשע"א מתברר 
". בשנה"ל .א.שירותי שיפוצים היה "מר ואישסיפק אשר שהספק 

נמצא שנעשתה ₪.  57,450" בסך .א.תש"ע היו הוצאות של "מ
", .א.הצעות ספקים )"מ 3נבדקו  .השוואת מחירים אך לא מסודרת

" יותר זולה, אבל לא הייתה .א.הצעות "מה"( ואומנם לפי .ב.", "ש."ק
וון שהפרטים בהצעות לא היו יאפשרות לקבוע איזה ספק עדיף מכ

של ₪  98,000"( עד .א.)"מ₪  51,300זהים. בנוסף, ההצעות נעו בין 
כל המחירים  ,₪( 52,216" הסתכמה בסך .ב." )הצעה של "ש."ק

  כוללים מע"מ.
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רוט עבודה, כמות " מאוד מפורטת: פי.ב.ההצעה של "שכי  ,יש לציין

הנדרשת לעבודה ומחיר ליחידה, ואילו שני הספקים האחרים ציינו 
 רק סכום כולל.

 
 ₪. 12,700" הסתכמו בסך .א.בשנה"ל תשע"א התשלומים לספק "מ

 
בשנת תשע"א בית הספר קיבל הצעות מחיר כי  ,הביקורת מצאה

לצביעה מכמה ספקים אך לא נמצא תשלום לספקים אלו, מאחר 
 אב הבית צבע בעצמו. ,הם היו יקריםומחירי

 
שחלק ₪  12,700" בסך .א.לעומת זאת היו הוצאות שיפוץ של "מ

להחלפת חלונות, וכל השאר בגין תיקונים ₪(  3,800מהסכום הזה )
אחרים. לתיקונים הנ"ל לא נעשתה השוואת מחירים ולא נמצא חוזה 

 עם ספק.
 

בחלק מהמקרים אב הבית מזמין את  , כיבנוסף הוסבר לביקורת
הספק ולפעמים המזכירה מזמינה את הספק. אב הבית טוען שהוא 
מזמין את הספק אחרי שיחה עם המנהלת, אולם לא נמצא שום תיעוד 

 המאשר זאת.
 

 לדעת הביקורת:

  ספקים לפחות עם פרטים זהים של  3 -יש לבקש הצעות מחיר מ
 העבודה.

  רור מי ימחירים על מנת לראות בבמומלץ לערוך טבלת השוואת
 מהספקים עדיף.

  יש לבחור בהצעת המחיר הזולה ביותר, ובמקרה של בחירה שונה
 לנמק את ההחלטה.

 .החוזה חייב להתאים להצעת המחיר 
  עומד בזמן שהוקצה בחוזה לעבודה יש  אינו במידה והספק

 לקנוס אותו. )לצורך כך יש להוסיף בחוזה סעיף הפרת חוזה(.
 שמתקשרים בחוזה עם ספקים יש לוודא שלספק יש אישור  לפני

לא לשלם עד שיסדיר את  ,פטור מניכוי מס במקור ובמקרה שאין
 הנושא.

 
כי היא מקבלת את ההמלצות  ,מנהלת בית הספר הודיעה לביקורת

 והן יבוצעו.
 

 השכרת כיתות 4.3.5    
 

רצאות בית הספר השכיר כיתות לימוד לאיגוד מורים עולים למטרת ה
של דוברי רוסית וגם לעמותה לקידום המשפחה והילד מהקהילה 

 בית הספר לא חתם על חוזה בכתב עם השוכרים. האתיופית.
 

השוכר מילא טפסים  , כימזכירת בית הספר הסבירה לביקורת
והעביר למנהלת המחלקה לחינוך יסודי ורק לאחר אישור הושכרו 

 הכיתות.
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לדווח לשלטונות מס ערך מוסף ובית השכרה מחייבת את בית הספר 

 הספר לא דיווח על כך.
 

 ניהול אינוונטר 4.3.6    
 

אחת לשנה אב הבית והמזכירה בודקים וסופרים את הריהוט. במידה 
המזכירה רוכשת ציוד חדש מתקציב העירייה.  ,ויש ריהוט שהתבלה

כאשר קונים ריהוט חדש המזכירה מוסיפה אותו לרשימת הריהוט 
 נהלת. קיימת תוכנת אינוונטר ורשימה ממוחשבת.שהיא מ

 
  .הריהוט והציוד של בית הספר אינו מסומן בחותמת או במדבקה

 כי הריהוט והציוד יסומנו. ,מנהלת בית הספר הודיעה לביקורת
 

 ספקים 4.3.7    
 

 בחירת הספקים 4.3.7.1     
 

כי מנהלת  ,לפי שיחה עם המזכירה ומנהלת בית הספר עולה
בית הספר לא תמיד עורכת בירורי מחירים מסודרים 

רורים כאלו לא ילבחירת ספקים וגם כאשר מתבצעים ב
מתועדים בכתב נימוקי ההחלטה. מחיר זול יותר לא תמיד 
עומד בראש סדר העדיפויות. בית הספר בודק גם את האיכות 

רות של הספק ובהרבה מקרים גם את המוכנות שלו יוהש
 רות בזמן הקרוב ביותר. ית השלספק א

 
 בדיקת הקלסר שבו הצעות מחיר העלתה:

במקרה ובית הספר מבקש הצעות מחיר מספקים הן 
ולא לפי הנושאים. המזכירה  יםיקות ללא סדר מסויימתו

לפעמים  ת השוואת מחירים.אישרה שלא תמיד מתבצעו
ממשיכים לעבוד עם אותו ספק שעבדו איתו בשנה שלפני זה. 

 לשונו של הסבר(. -מרוצים מהספק למה להחליפו" )"אם 
 

 לדעת הביקורת:

  יש לערוך טבלת השוואה מפורטת בין הספקים במקרים
 בהם נדרשו הצעות מחיר.

 

 כי הצעות המחיר מן הספקים תהיינה לפי  ,יש להקפיד 
 מפרט זהה ומאותו פרק זמן.

 

   יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספקים במיוחד
חר ספק שהצעת המחיר שלו לא הייתה הזולה אם נב
 ביותר. 

 

  .יש לתייק הצעות מחיר לפי הנושא 
  

כי היא תיישם את כל  ,מנהלת בית הספר הודיעה לביקורת
 ההמלצות.
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 ניכוי במקור מספקים 4.3.7.2     

 

בית הספר אמור לרכוש טובין ושירותים רק מספקים שיש 
להם פטור מלא מניכוי מס במקור על פי הוראה שבית הספר 
קיבל מעיריית באר שבע. הביקורת עיינה בקלסר של אישורי 

 ניכוי מס במקור והעלתה: 
 

  .אין סדר מיוחד בתיוק של אישורי ניכוי מס במקור 
 

  .לא כל האישורים היו מעודכנים 
 

 מנהלת מעקב מיוחד אחרי תאריך התוקף  ינההמזכירה א 
 של האישורים.

 

  הביקורת ביקשה מדגם של אישורי ניכוי מס במקור )של
ספקים בשנה"ל תשע"א היו תשלומים בסך עשרות אלפי 

"( ומצאה שאישורים .ס."לו ".ה.", "ה.ה.כמו "ב -שקלים 
לא קיימים. המזכירה אישרה שכנראה היא לא ביקשה 

 ר מעודכן.אישו
 

יש לציין שהמזכירה יודעת להוציא אישורי ניכוי מס 
במקור מאתר האינטרנט. המזכירה הוציאה אישורים 
מעודכנים לספקים הנ"ל בנוכחות נציג הביקורת ולכולם 

 היה פטור מניכוי במקור.
 

    הביקורת ממליצה למזכירה לנהל באקסל טבלה עם
תאריכי תוקף של האישורים כך שבכל רגע נתון היא תוכל 
לאתר לאילו ספקים יש אישור בתוקף ולמי צריך להוציא 

 חדש, דבר שיקל על עבודתה. 
 

 מנהלת בית הספר הודיעה לביקורת כי ההמלצה תיושם.   
 

 מלגות 4.3.8    
 

 חיצוניים מעניקים מלגות לתלמידי בית הספר והם:שלושה גופים  
 
ים יכל שנה משרד החינוך מקצה תקציב מסו - משרד החינוך . 1

למלגות לתלמידים אשר משפחתם נמצאת במצב כלכלי קשה 
ומתקשה לממן את לימודיהם בבית הספר. גובה המלגה נע בין 

לתלמיד. בשנה"ל תש"ע הסכום שהוקצה היה ₪  300 -ל ₪  150
 תלמידים. 45המלגה חולקה בין ₪.  10,800

 
מתקיים דיון בין מנהל  ,לאחר קבלת האישור על התקציב למלגות

בית הספר, היועצת הפדגוגית של בית הספר, המחנכים ולפעמים 
גם המזכירה ומחליטים אילו תלמידים זכאים לקבל מלגה. 

ילדים ויותר  4שעובד,  יהקריטריונים לקבלת מלגה הם: חד הור
 במשפחה והכנסה נמוכה.
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די פעם את משפחות ילפי דברי המזכירה מחנך הכיתה מבקר מ

התלמידים ויודע היטב את המצב הכלכלי של המשפחה. בנוסף, 
גם המזכירה מכירה את המצב הכלכלי של המשפחות ולפי זה 

  מחליטים על תלמידים הזכאים למלגות.
 

וד לקריטריונים לפיהם חולקו המלגות, אין טפסים ואין תיע
 הרשימה של התלמידים הזכאים למלגות ללא כל רישום נימוקים. 

 

  הביקורת מעירה על כך שיש חובה לתעד ולנמק קבלת החלטות
 על קבלת מלגות וכן לצרף להחלטה תלושי משכורת של הורים.

 
 משפחות בסך 8 -ל  ההמלגה ניתנ - ארגון ועד ההורים העירוני. 2

ש"ח כל אחד. במקרה הזה יש טפסים שההורים ממלאים  250
ומבקשים לקבל מלגה. את המשפחות שמקבלות את המלגה 

 קובעים בבית הספר ביחד עם יו"ר ועד הורים.
 
עבור השאלת ספרים. בשנת תשע"א התקבלה  - עיריית באר שבע. 3

 14שהתחלקה בין ₪.  2,000מלגה להשאלת ספרים בסך 
תלמידים. הקריטריונים לקבלת מלגה הם: משפחה מרובת ילדים 

 והכנסה נמוכה. אין טפסים שמלאו לצורך כך.
 

₪  250-280היו תלמידים שקיבלו מלגה בסך כי  ,הביקורת מציינת
ילדים(.  3-4חה של אותם תלמידים יש )המזכירה הסבירה שבמשפ

₪,  80תלמידים מאותה המשפחה שקיבלו מלגה כל אחד  3היו 
כאמור אין נימוקים ₪.  150-180והיו תלמידים שקיבלו מלגה 

 בכתב להחלטות ולשינוי בין הסכומים.
 

 מספרלסיכום: לפעמים יש מקרים שאותו תלמיד מקבל מלגות מ
ות להימנע ממצבים כאלה. גופים. הביקורת סבורה שיש לנס

 בנוסף יש להקפיד לנמק על החלטת חלוקת המלגה לתלמידים. 
 

 ניקיון וגינון  4.3.9    
 

" לביצוע .ב.א.חתם בית הספר הסכם עם חברת "נ 2004ינואר ב 
ש"ח לחודש כולל מע"מ.  10,030עבודות ניקיון. המחיר שנקבע הוא 

 בע. החוזה שנחתם הוא עם לוגו של עיריית באר ש
 

  יבצע.   בחוזה לא מפורט מספר ימים וכמות עבודה שהספק 

  75%במקרה של שינוי שכר מינימום, יעודכן המחיר בשיעור של 
 משיעור השינוי.

  6,820לפי כרטיס של תשע"א כל חודש שולם סכום אחר הנע בין 
כנראה בגלל מספר ימי עבודה שונה בחודש, ₪,  12,667עד ₪ 

 נתון זה אינו מוזכר בחוזה והמחיר בו הוא קבוע. 

 
" .ו.ש.בית הספר קיבל הצעת מחיר מספק "ע 08.07.2009בתאריך 

בתאריך ₪.  16,370הצעה היה במחיר השהציע לבצע עבודות ניקיון. 
 הייתה  " שהצעתו .נ.מהספק "מ  מחיר הצעת  התקבלה   23.05.2010
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ימי בשבוע + חדרן כל יום + חומר  6שירותי ניקיון עבודות בוקר 

)כולל מע"מ(. בית הספר המשיך לעבוד ₪  9,046.8ניקוי וכל זה בסך 
למרות קבלת הצעות זולות יותר. הביקורת ערכה  ",.א.עם הספק "נ

ביקורת בשטח בית הספר. והתרשמה לטובה ממצב הניקיון בבית 
ת ניקיון. ובית הספר משקיע תקציב רב להוצא , כייש לציין הספר.

 ₪. 117,505הוצאות הניקיון בשנת תשע"א הסתכמו בסך 
 

הגינון בבית ספר הוא דל ביותר. לפי חלוקת התקציב בשנה"ל תשע"א 
₪  1,505ההוצאות הסתכמו בסך ₪.  12,798הוקצה להוצאות גינון 

ר יש אזור שניתן לשתול בלבד. יש לציין שבכניסה לבניין בית הספ
 דשא.

 
שבית הספר אינו משקיע בגינון משום שהדבר  , כיהוסבר לביקורת

מחייב השקעה ובאזור של באר שבע אין טעם בכך. הביקורת אינה 
 מקבלת את עמדת המנהלת וסבורה שניתן לבצע גינון יפה ביותר. 

 
כי מועסק חצרן המטפל בגינון  ,מנהלת בית הספר ביקשה לציין

 והוצאות העסקתו רשומות בסעיף ניקיון.
  

 מסיבות סיום 4.3.10    
 

בגין ₪  75עפ"י חוזר מנכ"ל יש לגבות מהורי תלמידי כיתות ו' 
 ₪(. 54מסיבת סיום. )מסיבת סיום של גן 

 
 48תלמידים )ובכיתת גן  63בשנת הלימודים תשע"א למדו בכיתה ו' 

 דהיינו, הגביה הייתה אמורה להיות:תלמידים(.  
 

 לתלמידי כיתת ו'.₪   ₪4,725 =  75*  63
 לתלמידי כיתת גן.₪  ₪2,592 =  54*  48

   7,317 .₪ 
                    ==== 

)ההוצאות בשנת ₪.  3,866בפועל בשנת תשע"א גבו מההורים 
 ₪(. 5,138תשע"א היו בסך 

 
תלמידים(.  55ם )בגן היו תלמידי 65בשנת תש"ע למדו בכיתה ו' 

 לפיכך היה מקום לגבות: 
 

 לתלמידי כיתת ו'₪.  4,875=  75*  65
 לתלמידי כיתת גן.₪  2,970=  54*  55

        7,845  ₪ 
               ==== 

בגין מסיבות הסיום ועוד ₪  4,369בפועל בשנת תש"ע גבו מההורים 
 7,670צאות היו בסך )ההו₪  7,143סה"כ  -בגין מסיבות גן ₪  2,774

 .)₪ 
 

 כי חלק מההורים לא שילמו. ,מנהלת בית הספר הודיעה לביקורת
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 חלוקת סל תלמיד 4.3.11    

 

בכל חודש בית הספר מקבל מעיריית באר שבע תקציב סל תלמיד. 
(. 2009בחודש כפול מספר תלמידים נכון לנובמבר ₪  740 -)כ 

הספר. התקציב מתחלק תקציב זה מיועד לניהול עצמי של בית 
₪,  30גינון ₪,  145אחזקה ₪,  280ניקיון ₪,  164כדלקמן: חשמל 

 )מדובר על תקציב חודשי(.₪  25ביוב ₪,  38רות ירמת ש₪,  58 מים
 

הביקורת מקבלת את העובדה שניהול עצמי מאפשר למנהל לחלק 
מות על יתקציב לפי סדרי עדיפויות שלו ולכסות הוצאות מסוי

 תקציב אחר. חשבון סעיף
 

יש לנסות לפחות , כי , הביקורת מפנה את תשומת הלבאתלמרות ז
 13,973להתקרב לאחוזי חלוקת סל תלמיד. בשנה"ל תשע"א מתוך 

שהוקצה לצורך גינון )חישוב נעשה לפי חלק יחסי בחלוקה ₪ 
₪.  1,505 -חודשית * סה"כ הכנסת סל תלמיד( השתמשו רק ב 

כאמור ₪(.  14,430 -ר שהשתמשו ב )בשנה"ל תש"ע היה שיפור ניכ
כי העסקתו של חצרן  ,מציינת מנהלת בית הספר 4.3.10בסעיף 

 המטפל בגינון נכללת בהוצאות ניקיון.
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 בית הספר "בארי" .5
 

 כללי 5.1
 

בית הספר "בארי" הוא בית ספר ממלכתי הממוקם בעיר העתיקה. 
בימים א,ב,ד בין  14:30בבוקר עד  8:00הלימודים מתקיימים בין השעות 

בבוקר ועד  8:00ה' וביום שישי בין השעות  -ג' ו  13:30עד  8:00השעות 
11:45. 

 
 ( למדו בבית2010 - 2009( ובשנה"ל תש"ע )2010 - 2011בשנה"ל תשע"א )

 תלמידים בהתאם, המחולקים לפי כיתות כדלקמן: 328 -ו  348הספר 
 

 שנה"ל תש"ע שנה"ל תשע"א   
 תלמידים 66  תלמידים  59  כיתה א' 
 תלמידים 44  תלמידים  60  כיתה ב' 
 תלמידים 49  תלמידים  48  כיתה ג' 
 תלמידים 69  תלמידים  52  כיתה ד'
 תלמידים 60  תלמידים  63  כיתה ה'

 תלמידים 40  תלמידים  66  יתה ו'כ
   __________  _________ 
 תלמידים 328  תלמידים  348   
   ========  ======== 

 
 דוח כספי לשנת תשע"א 5.2

 

הביקורת עיבדה את הדוחות הכספיים המופקים בתוכנת אסיף לדוח  5.2.1
כספי המוצג כמקובל. להלן הדוחות לשנת תשע"א: )הכוללים כספי 

 רשות והורים(:
 

 דוח הכנסות והוצאות בשנה"ל תשע"א
 

 שקל חדש     
 650,911  נספח א' -סה"כ הכנסות 

     --------- 
 341,087  נספח ב' -רשות  -הוצאות 

     --------- 
 263,260   נספח ג' -הורים  -הוצאות 

     --------- 
 46,564     עודף לשנה

 
 4,438  עודף לתחילת השנה 

     _____ 
 51,002   עודף לסוף שנה

     ==== 
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 פירוט של ההכנסות בשנה"ל תשע"א -נספח א' 

 
 שקל חדש     

 חשבון רשות
 21,500   עיריית באר שבע 

 8,939   משרד החינוך
 27,404    * שונות

 15,584  משרד החינוך -סל תלמיד 
 294,407 עיריית באר שבע  -סל תלמיד 

     ______ 
     367,834 
     --------- 

 283,077   * חשבון הורים
     --------- 
     650,911 
     ===== 

 .* כולל יתרות פתיחה ושיקים שחזרו
 
 

 חשבון רשות בשנה"ל תשע"א -פירוט של הוצאות  -נספח ב' 
 

 שקל חדש     
 

 3,202   שתייה למורים 
 36,686    שיפוצי קיץ 

 4,284    שכפולים
 4,328   וטכנולוגיהחומרים 

 34,709    חשמל
 17,290     מים

 15,804    תקשורת
 96,458   שירותי ניקיון

 28,776    אחזקה
 1,500   מלגות לתלמידים

 6,657   השכרת מבנה
 23,800     גינון

 37,611    סל תלמיד
 5,801    כנס בוגרים

 21,036   הפקה בית ספרית
 990   ספרי עזר למורים

 1,067    בנקעמלת 
 1,088     שונות
     ______ 
     341,087 
     ===== 
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 חשבון הורים בשנה"ל תשע"א -פירוט של הוצאות  -נספח ג' 

 
 שקל חדש     

 29,725     סל תרבות
 37,816    טיולים וסיורים

 51,006   קרו קרב / תל"ן 
 276    ארגון הורים עירוני

 45,630  השאלת ספרים תשע"א
 32,108  השאלת ספרים תשע"ב

    15,028   העשרת תחומים
 16,116   מסיבות בית הספר

 7,581   פעילות לימודית
 5,226   זמות כיתתיותוי
 14,234   זמות בית הספרוי

 3,940    מסיבת סיום
 538    עמלות בנק

 4,036   חוב שנה קודמת
     ______ 
     263,260 
     ===== 

 נושאים שבוקרו 5.3  
 

 הנהלת חשבונות וגזברות 5.3.1    
 

 תוכנת הנהלת חשבונות 5.3.1.1     
 

הנהלת החשבונות מבוצעת בתוכנת אסיף. באופן כללי 
המזכירה מרוצה מהתוכנה ומציינת שתמיד יש מענה 

כי לתוכנה זו  ,לשאלות. בבית ספר זה העלתה הביקורת
 מספר ליקויים, שהוזכרו כבר בדוחות הקודמים.

בחלק מהדוחות מופיע פירוט הוצאות לפי סעיפים טור שובר 
ממוספר וחלק לא ממוספר. מאחר ותיוק המסמכים הוא לפי 

אי מספור של טור שובר מקשה לאתר את  ,מספר שובר
המסמכים. המזכירה הסבירה לביקורת שמספרי השוברים 
החסרים מייצגים שוברים מבוטלים שלא יצאו ולכן "קפצו" 

 להבא בתור שלאחר השובר המבוטל. 
  

 :Excellתוכנת עזר נוספת  5.3.1.2     
 

המזכירה עובדת עם ספקים, הזמנות, הוצאת אישורים 
ת המס )אישור ניכוי במקור למשל( וכד' דבר שדורש מרשויו

. לדברי המזכירה היא יודעת Excellידע בסיסי בתוכנת 
 לעבוד בתוכנה הזו, לצורך עבודתה היומית.
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 מיקום הכספים 5.3.1.3     

 

כי כספי הקופה מוחזקים בכספת, כיאות. הכספת  ,נמצא
ת נעולה ממוקמת בארון קטן בחדר המזכירה. המפתחו

נמצאים רק אצל המזכירה והמנהלת. בנוסף, לכספת יש 
 סיסמא שאותה יודעים המזכירה והמנהלת בלבד.

 
 יתרת הכספים בקופה 5.3.1.4     

 

כי קיימת  ,הביקורת ביצעה בדיקת פתע בקופה ונמצא
 התאמה ליתרה בספרים.

 
 רישום הכנסות 5.3.1.5     

 

  רישום ההכנסות נעשה על ידי הנפקת קבלות ממוחשבות
הנרשמות ישירות בתוכנת הנהלת החשבונות. הקבלות 

ב' של תלמידים. המזכירה  -יקות בקלסר לפי א' ימתו
הסבירה לביקורת שהשיטה הזו מקלה על איתור אישורים 

 לפי הצורך לביקורת ראה שיטה זו תקינה. 

 דהיינו קבלות יקות הן קבלות העתק יהקבלות שמתו
 המקור נמסרות להורים.

  המזכירה אישרה שבמקרים של סכומים קטנים, נמסרת
קבלה מרכזת למורות הגובות את הכספים מן התלמידים 
ואילו המורות עצמן אינן מוסרות קבלות למשלמים. מצב 

נהל תקין. על בית הספר לצייד את יזה הוא פגיעה בנהלי מ
רה להנפיק למשלם המורות בפנקסי קבלות ועל כל מו

קבלה. על המזכירה לערוך התאמה בין העתקי הקבלות 
 שהנפיקה המורה לבין הכספים שנתקבלו ממנה.

 .לחילופין, יש לאסור על המורות לגבות כספים 

 
 התאמת בנקים 5.3.1.6     

 

הביקורת בדקה את התאמת הבנקים בחשבון הורים וחשבון 
שבדפי הבנק לבין רשות: קיימת התאמה מלאה בין היתרות 

הספרים. מבוצעת התאמת בנק פעם בשבוע )לפעמים פעמיים 
 התאמות הבנקים מתנהלות איפא כיאות. .בשבוע(

 
 טיולים 5.3.2    

 

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, יש לגבות מההורים בגין טיולים 
 סכומים כדלקמן:

 

 לתלמיד₪  101 ב'  -לכיתות א' ו 
 לתלמיד₪  126 ד' -לכיתות ג' ו 

 לתלמיד₪  170  לכיתות ה'
 לתלמיד₪  200  לכיתות ו'
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עולה שלפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך סה"כ התקבולים מההורים 

 בגין טיולים בשנה"ל תשע"א אמורים להיות:
 

 ₪ 5,959 =  תלמידים  ₪59 *  101 כיתה א'
 ₪ 6,060 =  תלמידים  ₪60 *  101 כיתה ב'
 ₪ 6,048 =  תלמידים ₪48 *  126 כיתה ג'
 ₪ 6,552 =  תלמידים ₪52 *  126 כיתה ד'
 ₪ 10,710 =  תלמידים ₪63 *  170 כיתה ה'
 ₪ 13,200 =  תלמידים  ₪66 *  200 כיתה ו'

        ______ 
 ₪ 48,529      סה"כ לגביה

        ===== 
 

 הגביות האלו מיועדות לטיול אחד בשנת הלימודים.
 ₪(. 37,816)הוצאות ₪  40,345בפועל, בשנת תשע"א התקבל 

 
אלו  לפי נתונים אלו לכאורה לא כל התלמידים שילמו עבור הטיולים.

שלא שלמו, יצאו לטיולים ע"ח עודף שנשאר בחשבון של ביה"ס. אלא 
שלפי הוצאות טיולים סה"כ הוצאות טיולים כמעט זהה להכנסות 

שילמו.  )אפילו פחות(, דהיינו שהתלמידים שיצאו לטיולים בכל זאת
עולה שאילו שלא שלמו כנראה גם לא יצאו )אחרת ההוצאות היו 

 גבוהות יותר מההכנסות(. 
 

הביקורת נפגשה עם רכזת הטיולים וקבלה הסבר על הליך ארגון 
הטיול החל מתכנון הטיול , בחירת ספקים וכד' ועד היציאה לטיול. 

כנית טיולים לשנה"ל זת הטיולים בתחילת שנה"ל מכינה תרכ
 כנית הטיולים.ה. הביקורת התרשמה לטובה מהכנת תקרובה
 

". .ב.ח." ו"י.ה .ל.הצעות מחיר מהספקים "ה 2בית הספר בדק 
הביקורת התקשתה להבין מי מהספקים כדאי יותר )בית הספר בחר 

וון שההצעות של הספקים  לא לפי מפרט זהה. י"( מכ.ה.ל.בספק "ה
הספק שנתן שרותי הסעות בנוסף לזה לפי פירוט הוצאות הטיולים  

" )לא נמצאה הצעת מחיר של הספק .ב.ש.א. ר.בטיולים הוא "מ
להסעות בטיולים(. למרות שהצעות של ספקי טיולים כללו גם כן את 
האוטובוס. הביקורת סבורה שיש לשפר את ניהול תיק הטיולים 

 וממליצה:
 
  לערוך טבלת השוואה מפורטת בין הספקים שמגישים הצעת

 מחיר.

 כי הצעות הספקים תהיינה לפי מפרט זהה ומאותו  ,ידלהקפ יש
 פרק זמן.

  יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספקים במיוחד אם
 .ביותר נבחר ספק עם מחיר לא הזול
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 ספרים 5.3.3    

 
לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך יש לגבות מההורים בגין השאלת 

 97,440תלמידים =  ₪348 *  280לתלמיד. ₪  280 -ספרים לא יותר מ
.₪ 

 
לפי דוח הכנסות והוצאות סה"כ תקבולים מהשאלת ספרים לשנה"ל 

ששולמו בשנה"ל תשע"א = ₪  ₪13,789 +  31,640תשע"א היו בסך 
תלמידים השתתפו בפרוייקט  162משמעות הדבר שרק ₪.  45,429

 מסך התלמידים. 47% -השאלת ספרים, דהיינו כ 
 

רוט תלמידים בחיוב, סה"כ חיובים בגין השאלת ילפי פכי  ,יש לציין
דהיינו קיימת אי התאמה בסך ₪.  43,400ספרים לתשע"א היו בסך 

2,029 .₪ 
 

גביית כסף מההורים בגין השאלת ספרים מתבצעת  , כייש לציין
לצורך לימודים בשנה"ל הבאה. דהיינו לצורך השאלת ספרים 

 שנה"ל תש"ע. ה מההורים מתבצעת בסוףיבשנה"ל תשע"א הגבי
 

 ₪. 45,630 -סה"כ הוצאות בגין ספרים בשנה"ל תשע"א הסתכמו ב 
 

בכרטיס הזה נרשמו הוצאות אחרות, כמו: רכישת דיו , כי יש לציין
 .".מ.ע .ד.י", ".מ.ו.צ .י"למדפסת, 

 
 בנוסף בפירוט הוצאות לפי סעיפים, טור שובר לא ממוספר בכלל.

 .יש לרשום הוצאות בסעיפים נכונים 
 

 "..ש.הספק היחיד הוא "ס
 

הביקורת בדקה את הצעות המחיר שנתקבלו לשנת תשע"א ולהלן 
קיימות שתי הצעות מחיר בלבד ולא שלוש הצעות מחיר  התוצאות

 כפי שנדרש. הצעות המחיר שהתקבלו הינן מהחברות:
 ".ב.ש.ס" (א
 "ב..ה.כ.ב" (ב

 
והינן עבור שנת  01.06.2010שתי הצעות המחיר התקבלו בתאריך 

 תשע"א. 
 

 " אומנם יותר זול. .ש.לפי שתי ההצעות נראה שהספק "ס
 

הביקורת ממליצה לנהל טבלה באקסל להשוואת מחירים. 
בהתקשרויות עם ספקים יש לפנות לקבלת הצעות מחיר לשלושה 

כמומלץ לעיל  ספקים לפחות, לערוך טבלאות השוואה מפורטות
ולרשום את הנימוקים לבחירת הספק שנבחר. על ההצעות של 

יד לבקש הצעת מחיר גם פהספקים להיות מאותו פרק זמן. יש להק
ה לשלשה מתוך ימספקים שהם זכייני עיריית באר שבע, ע"י פני

 ספקים אלו.   
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 צהרון 5.3.4    

 
משכיר לו את  בית ספרווונים ילבית הספר יש צהרון. הצהרון שייך לכ

 (.5.3.12הכיתות )ראה סעיף 
 

 אינוונטר 5.3.5    
 

וסוף שנה מבוצעות הערכות לגבי מחסור בריהוט ועל סמך  הבתחיל
זה מבוצעת רכישה של ריהוט חדש. ההחלטה לגבי רכישה, כמות 
הפריטים הנרכשים ועלותו של הריהוט הנרכש מתקבלת על ידי 

 יהוט בבית הספר. המנהלת. קיימת רשימה ממוחשבת של ר
 

 .הריהוט והציוד של בית הספר אינו מסומן בחותמת או במדבקה 
 

 ספקים 5.3.6    
 

 הצעות מחיר וחוזים 5.3.6.1     
 

קלסר  , כיהביקורת עיינה בקלסר הצעות המחיר ומציינת
הצעות מחיר מנוהל ע"י המזכירה בצורה מסודרת. יחד עם 
זאת הביקורת העלתה שלא לכל הוצאה יש הצעות מחיר 

 מספקים מתחרים.
 

מתקשר עם ספקים בחוזים מלבד עם  ינובית הספר כמעט וא
ספקים בסכומים גדולים והתקשרות ממושכת כמו ניקיון. 

 הביקורת ממליצה כדלקמן:
 

  ים יש לבקש ישבקניה מעל סכום מסולהפעיל מדיניות
הצעות מחיר לפחות משלושה ספקים אפילו שהם זכייני 

 עירייה.
  לערוך טבלאות השוואה מפורטות בין הספקים במקרים

 בהם נדרשו הצעות מחיר מן הספקים.
   כי הצעות הספקים תהיינה לפי מפרט זהה  ,להקפיד

 ומאותו פרק זמן.
    ת ספקים במיוחד אם בבחירלנמק בכתב כל קבלת החלטה

 נבחר ספק עם מחיר שלא הזול.
    עם ספקים קבועים יש להתקשר בחוזה עבודה )כמו ספקי

 הדפסות לפי מונה וכו'(. -ניקיון, גינון, שכפולים 
 

 ניכוי במקור מספקים 5.3.6.2     
 

בית הספר רוכש טובין ושירותים רק מספקים שיש להם 
על פי הוראה שבית הספר פטור מלא מניכוי מס במקור, 

 קיבל מעיריית באר שבע.
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קים בקלסר מיוחד, אך ללא יאישורי ניכוי מס במקור מתוי

קים אישורים של שנים קודמות ביחד עם יסדר. בקלסר מתוי
 אישורים מעודכנים.

 
הביקורת בדקה מדגם של ספקים לצורך וידוא קיום 

צאה אישורים מעודכנים שלהם לפטור מניכוי במקור ומ
שלמרות שחלק גדול של האישורים מעודכנים, חלק מהם 

בלבד ולמרות זה תשלומים בוצעו  25/03/2011בתוקף עד 
 (.1שזה צוות  - .מ.)למשל, ספק ל 2011במהלך שנת 

 

יש לציין שהמזכירה יודעת להוציא אישורים כאלו מאתר 
 האינטרנט של מס הכנסה, ומוציאה אותם בעצמה.

 

ת מעקב מיוחד אחרי תאריך התוקף של מנהל ינההמזכירה א
האישורים, אלא בודקת לפני כל תשלום האם האישור של 
אותו ספק בתוקף. העובדה שלא נמצאו אישורים וכנראה 
שבוצעו תשלומים לספקים ללא אישור מוכיחה שזה לא 
מספיק. לטענת המזכירה היא בכל זאת בדקה לפני תשלום 

ב, נראה שהיא לא באתר רשות המיסים על המסך של המחש
 הדפיסה את האישורים.

 

הביקורת ממליצה למזכירה לתייק את כל האישורים לפי 
ב' של שמות הספקים(  -ים )למשל לפי סדר א' יסדר מסו

ולנהל מעקב אחרי תוקף האישורים של הספקים ע"י רשימה 
ידנית לפחות )עדיף בתוכנת אקסל( של הספקים ותאריכי 

ל רגע נתון היא תוכל לדעת תוקף של האישורים כך שבכ
לאיזה ספק יש אישור בתוקף ולמי שצריך להוציא אישור 

 חדש דבר שמאוד יקל על עבודתה.
 

 מלגות 5.3.7    
 

משלושה מקורות: משרד מילגות בשנה"ל תשע"א בית ספר חילק 
החינוך )מרמונט(, ועד ההורים העירוני וסיוע להשאלת ספרים. 

המסודר של קלסר מלגות ע"י המזכירה הביקורת מציינת את הניהול 
 של בית הספר.

 
כל הטפסים והמסמכים האחרים הדרושים לקבלת המלגה, 

 יקים בקלסר מלגות עם חוצצים: לכל מלגה חוצץ.ימתו
 

 כמלגות לתלמידים. ₪  9,200הקציב לבית הספר  משרד החינוך
מלגות אלו מיועדות לסייע למשפחות במצב כלכלי קשה. המלגות 

לתלמיד. בפועל ₪  360 - 180תנות לתלמידים נעות בין אשר ני
המשפחות לא מקבלות כסף אלא החשבונות של התלמידים 

 מזוכים בסכום המלגה.
 

לאחר קבלת אישור על תקציב למלגות מתקיים דיון בין מנהלת 
לו תלמידים הפדגוגית והמזכירה והן קובעות א בית הספר היועצת

ת מלגה הם: חד הורה שעובד, יקבלו מלגה. הקריטריונים לקבל
  משפחה מרובת ילדים, הכנסה נמוכה.
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יקים כל האישורים הנדרשים לקבלת המלגה. טופס יבקלסר מתו

יטוח לאומי / אישור בקשת הורים, תלוש משכורת / אישור מב
 המלצות של מחנכות.ו ממשרד הרווחה

 
רשימת התלמידים שיקבלו את המלגה  תיקיבתחילת הקלסר מתו

 מוק, לקבלת המלגה.והני
 

  2,000בשנה"ל תשע"א בסך  - מועד הורים העירונימלגה  ₪
לכל תלמיד. הביקורת בדקה את ₪  250תלמידים,  8חולקה בין 

הקלסר של המלגות ומצאה שהטפסים לקבלת מלגה מולאו 
כיאות, עם המלצות של מנהלת בית הספר, יו"ר ועד ההורים של 

מי ותלוש משכורת של בית הספר עם אישורים מביטוח לאו
 ההורים.

 

  במכתב מעיריית באר מלגה להשאלת ספריםעיריית באר שבע :
 10שבע המחלקה לחינוך יסודי התבקשה המנהלת להמליץ על 

 לתלמיד.₪  150תלמידים הנזקקים לסיוע. גובה הסיוע 
 

חלק מהתלמידים קיבלו מלגה משני מקורות.  , כי הביקורת מציינת
 41חולקה בין ₪(  9,200המלגה הגבוהה ביותר )ממשרד החינוך בסך 
תלמידים שלומדים  348תלמידים )חלקם מאותה משפחה(. סה"כ  

בבית ספר זה. הביקורת סבורה שיש לנסות ולחלק את המלגות 
 לתלמידים שונים, וכך כמה שיותר תלמידים ייהנו ממלגות.

 
 שיפוצים 5.3.8    

    

הוצאות ₪.  36,686שע"א היו בסך סה"כ הוצאות שיפוצים בשנה"ל ת
ו היו בגין רכישת מחשבים ושולחנות לחדש מחשבים מהספקים אל

. הביקורת בקשה לראות הצעות מחיר מספק זה וגם ".ב.ג.ו.ס"ו  ".מ"
מספקים אחרים, המזכירה הסבירה ששני הספקים הנ"ל הופנו ע"י 

 ריית באר שבע להחליף חדר מחשבים, לכן לא נבדקו עוד ספקים.עי
 

 ניקיון  5.3.9    
 

הביקורת מציינת לטובה את מצב הניקיון בבית הספר, לאחר שערכה 
 סיור בשטחים הפתוחים של בית הספר.

 
 ". 1.הספק שנותן את שירותי הניקיון לבית הספר הוא "צ

 
שבית הספר בדק מספר הביקורת בדקה בקלסר הצעות מחיר ונמצא 

 " .נ.הצעות מחיר של מספר ספקים הנותנים שרותי ניקיון: "מ
 

  הצעתו הייתה  -" .נ.ש,ח כולל מע"מ, "ב 6,148הצעתו הייתה בסך
 10,440הצעתו הייתה בסך  -" .ו.ש.כולל מע"מ, "ע₪  12,261בסך 

 כולל מע"מ.₪ 
 

את ". המנהלת והמזכירה מילאו .ו.ש.בית הספר בחר בספק "ע
 3הפרוטוקול אבל לא נימקו מדוע נבחר הספק שהוא לא הזול מבין 

 הצעות המחיר.
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". בחותמת של 1." הוא "צ.ו.ש.בפרוטוקול נאמר שהספק בשם "ע

" מופיע מספר העסק. הביקורת הוציאה אישור ניכוי 1.ספק "צ
". .מ.במקור וגילתה ששם העסק )לפי מספר העסק שבחוזה( הוא "ל

 .", חוזה נחתם עם "צ.ו.ש.המחיר התקבלה מ"ע עולה מכאן שהצעת
 "..מ." ובמס הכנסה הוא רשום  בשם "ל1
 

₪  11,068)בחודש אפריל( לבין ₪  4,682 -התשלום החודשי נע בין כ
 (, תלוי במספר ימי עבודה בחודש.1/2011וחודש  10-11/10)בחודשים 

   
 גינון 5.3.10    

    

היו מספר ₪.  23,800בסך  הוצאות גינון בשנה"ל תשע"א הסתכמו
". היו גם .ה.ד.ספקים שסיפקו שרותי גינון. הספק העיקרי הוא "מ

". ההוצאה העיקרית הייתה .מ.נ.", "מ.ו.ת.ג.ספקים נוספים: "א
אדניות מעץ אורן, שיקום מערכת  2בגין בניית ₪  13,000בסך 

 השקיה. 
 

המחיר הצעות מחיר בשל כך שהציע את  3" נבחר על פי .ה.הספק "ד
הזול ביותר. קיים אישור ניכוי במקור עבור ספק זה עד לתאריך 

. הספק נבחר ע"י מנהלת בית הספר, המזכירה ואב 31.03.2012
 הבית.

     
 מסיבות סיום 5.3.11    

 

בגין ₪  75עפ"י חוזר מנכ"ל יש לגבות מהורי תלמידי כיתות ו' 
 מסיבת סיום.

 
יה יתלמידים. ולפיכך הסך לגב 66בשנה"ל תשע"א למדו בכיתה ו' 

 מההורים בגין מסיבות סיום היה אמור להיות:
66  *75  = ₪4,950  .₪ 
 

)ההוצאות בשנת ₪  3,923בפועל בשנת תשע"א גבו מההורים 
 ₪(. 3,940תשע"א היו בסך 

 
תלמידים. לפיכך סך כל התשלומים  40בשנת תש"ע למדו בכיתה ו' 

 ₪. ₪3,000 =  75*  40אמור להיות 
 

בפועל בשנת תש"ע סה"כ התקבולים מההורים בגין מסיבות סיום 
 2,880)סה"כ ההוצאות בגין מסיבת הסיום היו בסך ₪  2,814היו 

לפי נתונים אילו רואים שגם בתש"ע וגם בתשע"א נגבה ₪(. 
מההורים פחות ממה שהיו אמורים לגבות. המסקנה שלא כל 

ספיק לכל התלמידים השתתפו במסיבת סיום או מה שנגבה ה
התלמידים )ההוצאות זהות לתקבולים( ולא נדרש להוסיף תקציב 

 למסיבות סיום מסעיפים אחרים.
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 השכרת כיתות 5.3.12    

 

בית הספר השכיר כיתות לימוד ל"כיוונים" לצורך צהרון לילדים. 
 בית הספר לא חתם חוזה בכתב עם השוכרים.

 
לבית הספר. בית הביקורת מצאה שהשוכר מילא טפסים והעביר 

הספר העביר לעירייה ולאחר קבלת אישור, בית הספר השכיר את 
 הכיתות.

 
בין הביקורת ביקשה לבדוק את הטפסים ואת ההסכם בין השוכר ל

 עירייה ומצאה הסכם מעודכן כיאות. ה
 

ההשכרה מחייבת את בית הספר לדווח לשלטונות מע"מ והדבר לא 
 נעשה.

 
 ועד ההורים 5.3.13    

    

נציגים בכל כיתות, מתוכם נבחרים נציג אחד  1-3בכל שנה נבחרים 
 מכל כיתה ומתוך נציגים אלו נבחר יו"ר ועד ההורים.

 
 לא נמצאו חריגות בנושא זה.
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 בית הספר "אפיקים בנגב" .6
 

 כללי 6.1
 

בית הספר "אפיקים בנגב" הוא בית ספר ממלכתי דתי, נמצא בשכונה 
אחה"צ,  15:30בבוקר עד  8:00 -ה' מ -יום הלימודים הוא בימי א'רמות. 

 .11:45ובימי שישי עד 
 

 תלמידים )ראה פרוט להלן(. 237בשנת הלימודים תשע"א למדו בבית הספר 
 רוט מצבת התלמידים בבית הספר:ילהלן פ

 
 שנה"ל תש"ע שנה"ל תשע"א   

 תלמידים 30  תלמידים 30  כיתת גן
 תלמידים 46  תלמידים 24  כיתה א'
 תלמידים 44  תלמידים 38  כיתה ב'
 תלמידים 38  תלמידים 32  כיתה ג'
 תלמידים 39  תלמידים 34  כיתה ד'
 תלמידים 46  תלמידים 33  כיתה ה'
 תלמידים 41  תלמידים 46  כיתה ו'

   __________  __________ 
 תלמידים 284  תלמידים 237   
   ========  ======== 

 
 

 דוח כספי לשנת תשע"א 6.2
 

הביקורת עיבדה את הדוחות הכספיים המופקים בתוכנת אסיף לדוח כספי 
 המוצג כמקובל. להלן הדוחות לשנת תשע"א: )נכון ליום הביקורת(. 

 
 דוח הכנסות והוצאות בשנה"ל תשע"א

 
 שקל חדש     

 543,259  נספח א' -סה"כ הכנסות 
     --------- 

 420,457  נספח ב' -רשות  -הוצאות 
     --------- 

 129,226   נספח ג' -הורים  -הוצאות 
     --------- 

 (6,424)   עודף )גרעון( לשנה
 

 138,739  עודף לתחילת השנה 
     _____ 

 132,315    עודף לסוף שנה
     ==== 

 
 
 



                                                            דוח מבקר העירייה-עיריית באר שבע
                                                                     יסודיים ומעקב כללי  ביקורת בתי ספר                                                              ( 29)מס'  2011לשנת 

 

55 
                         

 

 
 פירוט של ההכנסות בשנה"ל תשע"א -נספח א' 

 
 שקל חדש     

 חשבון רשות
 38,000   עיריית באר שבע 

 31,047   משרד החינוך
 144,110    שונות

 215,007 עיריית באר שבע  -סל תלמיד 
     ______ 
     428,164 
     --------- 

 115,095    חשבון הורים
     --------- 
     543,259 
     ===== 

 *כולל יתרת פתיחה
 
 

 רשות בשנה"ל תשע"אחשבון  -פירוט של הוצאות  -נספח ב' 
 

 שקל חדש     
 

 87,200    שיפוצי קיץ
 2,032   שתייה למורים

 267   ספרי עזר למורים 
 10,158     שכפולים 

 22,649    חשמל 
 24,695     מים

 7,740    טלפון / דואר
 75,244    שירותי ניקיון 

 51,640     אחזקה
 1,288    אירוח
 1,472     דואר 

 53,619    הצטיידות 
 23,468    ספריה

    10,533    סל קליטה
 43,415    רמת שירותי ניהול 

 395    השתלמויות
 2,094    חט"צ אתי
 593    עמלת בנק

 1,955   שונות + קופה קטנה
     ______ 
     420,457 
     ===== 
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 חשבון הורים בשנה"ל תשע"א -פירוט של הוצאות  -נספח ג' 

 
 ששקל חד     

 
 325     ארגון הורים

 18,317    סל תרבות
 79,131    טיולים

 9,934   מסיבות ואירועים
 108     חוברות
 910     הסעות

 14,828   השאלת ספרים
 1,620   מסיבת סיום גנים 

 3,882   מסיבת סיום 
 171     עמלות בנק

     ______ 
     129,226 
     ===== 

 
 נושאים שבוקרו 6.3

 
 הנהלת חשבונות וגזברות 6.3.1    

 
 תוכנת הנהלת חשבונות 6.3.1.1     

 

אופן כללי הנהלת החשבונות מבוצעת בתוכנת אסיף. ב
ואף מציינת שיש מענה מיידי  המזכירה מרוצה מהתוכנה

לתוכנה זו כי  ,לשאלות. גם בבית ספר זה העלתה הביקורת
 .5.3.1חות הקודמים, ראה סעיף מספר ליקויים, כמו בדו

 

 מיקום הכספים 6.3.1.2     
 

כי כספי הקופה מוחזקים בכספת כיאות. הכספת  ,נמצא
ממוקמת בחדר סמוך לחדר המזכירה. הכספת נעולה 
במפתחות הנמצאים אצל המזכירה והמנהלת, יש סיסמא 

 הידועה למזכירה ולמנהלת.   
 

 יתרת הכספים בקופה 6.3.1.3     
 

 ולהלן הממצאים:הביקורת ביצעה בדיקת פתע בקופה 

קופה שמיועדת להוצאות שוטפות של בית  - קופה קטנה .1
הספר. כאשר היתרה בקופה קטנה מתאפסת המזכירה 
פורעת שיק ומחזירה את היתרה של הקופה לסכום של 

בכל פעם שמורה ואב הבית רוכשים מוצרים ₪.  1,000
לצורכי בית הספר, הם מעבירים חשבונית למזכירה, 

ם. בבדיקת פתע נמצא, כי היתרה תמורת החזר הסכו
שבקופה תואמת לסה"כ חשבוניות שהוציאו לצורך 

 הוצאות שוטפות.
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של  דחוייםשיקים ( לא היו 8.11.11נכון ליום הביקורת ) .2

ההורים בקופת בית הספר. המזכירה הסבירה שהיא לא 
מחזיקה זמן רב שיקים של הורים ומפקידה בבנק כל 

 תקופה מסוימת.
. מדובר על שיקים להפקדה )לא בקופההמחאות מזומן  .3

₪,  880דחויים(. ליום הביקורת היתרה הייתה בסך 
בלבד. המזכירה הסבירה ₪  600בפועל היה שיק ע"ס 
זה בגין שיק שחזר ולא ניתן ₪  280לביקורת שהפרש בסך 

 להפקיד אותו שנית. 
 

 רישום הכנסות 6.3.1.4     
 

ות ממוחשבות רישום ההכנסות נעשה באמצעות הנפקת קבל
הנרשמות ישירות בתוכנת הנהלת החשבונות. הקבלות 

 ב'. -קות לפי סדר א' ימתוי

 יקות הן קבלות העתק דהיינו קבלות יהקבלות שמתו
 המקור נמסרות להורים, כיאות.

 
 התאמת בנקים 6.3.1.5     

 

הביקורת בדקה את התאמת הבנקים בחשבון הורים וחשבון 
רשות: קיימת התאמה מלאה בין היתרות שבדפי הבנק לבין 

שבועיים.  -הספרים. מבוצעת התאמה בנק כל שבוע 
 התאמות הבנקים מתנהלות איפא כיאות.

 
 טיולים 6.3.2    

 
  תשלומי הורים והוצאות 6.3.2.1     

 

ר לביקורת ע"י המזכירה ואשר לוח תשלומי הורים אשר נמס
 בית הספר פעל לפיו לא זהה לזה שמופיע בבית ספר אחרים. 

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, יש לגבות מההורים בגין 
 טיולים סכומים כדלקמן:

 לתלמיד.₪  101 ב' -כיתות א' ו 

 ש" לתלמיד. 126  ה' -כיתות ג' 

 לתלמיד.₪  387  כיתות ו' 
 

התקבולים מההורים בגין טיולים בשנה"ל עולה שסה"כ 
 תשע"א אמורים להיות:

 ₪ 2,424 תלמידים = 24לתלמיד * ₪  101 -כיתות א' 

 ₪ 3,838 תלמידים =  38לתלמיד * ₪  101 -כיתות ב' 

 ₪  4,032 תלמידים = 32לתלמיד * ₪  126 -כיתות ג' 

 ₪ 4,284 תלמידים = 34לתלמיד * ₪  126  -כיתות ד' 
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 ₪ 4,158 תלמידים = 33לתלמיד * ₪  126  - כיתות ה'

 ₪  17,802 תלמידים =  46לתלמיד * ₪  387  -כיתות ו' 

       ----------- 

 ₪ 36,538      יהיסה"כ לגב

       ====== 

 הגביות האלו מיועדות לטיול אחד בשנת הלימודים.

 2שמהווה פי  -₪  72,013בפועל, בשנה"ל תשע"א התקבל סך 
 קבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.מהסכום שנ

כי חריגה זו אושרה על ידי מערכת תשלומי  ,הוסבר לביקורת
הורים "אפיק" של משרד החינוך עקב העובדה שמספר ימי 

ין בחוזר יהטיול בבית הספר הינו פי שלוש מהמספר המצו
 מנכ"ל. החריגה אושרה גם על ידי ועד הורי בית הספר.

 
 ספקים 6.3.2.2     

 

הספר נעזר בשירותי ספקים רק ביחס לתחום ההסעה בית 
 באוטובוסים.

ת .מ"ו. "צ.ה.ה"בית הספר קיבל הצעות מחיר משני ספקים: 
הצעות  3לטענת המזכירה, בלתי אפשרי להשיג  ."ב.ש.א.ר

מחיר משום שספקים יודעים מראש שלא מעוניינים לעבוד 
איתם, ומוכנים לתת הצעות מחיר רק אם יתחייבו מראש 

עבוד איתם. לעומת זאת בבית ספר אחר נאמר לביקורת ל
הצעות מחיר. לפיכך לביקורת לא  3שבכל מצב הם משיגים 

ת טענתה של המזכירה. ההחלטה על בחירת הספק מקובל
מתקבלת בשיתוף עם המנהלת. לפעמים ההחלטה מתקבלת 

קולי מחיר אלא משיקולי ביטחון. לדוגמא: נהגי ילא מש
רוצה לשלוח לביה"ס וקיימת התנגדות האוטובוס שהחברה 

 של הורים לנהגים אילו.

המזכירה לא מנהלת טבלאות הצעות מחיר, אלא מתייקת 
 הצעות מחיר בקלסרים.

 
 ספרים 6.3.3    

 

בית הספר גובה עבור ספרי לימוד בחודש אוגוסט עבור שנת 
הלימודים הבאה. לפי חוזר מנכ"ל יש לגבות בגין השאלת ספרים 

לתלמיד לא כולל גן וכיתה א'. דהיינו ₪  280 -לא יותר מ מההורים 
 280תלמידים *  ₪182 ) 51,240לפי זה היה צריך להגבות סכום של 

.)₪ 
 

לפי דוח הכנסות והוצאות סה"כ תקבולים להשאלת ספרים לשנה"ל 
₪  15,400)בשנה"ל תש"ע התקבל ₪.  17,498תשע"א היו בסך 

  62 -כ  רק  כי   ,הדבר  משמעות ₪(.   2,098   עוד  התקבל    ובתשע"א
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מסך  34% -תלמידים השתתפו בפרוייקט השאלת ספרים. דהיינו כ 

 התלמידים.
 

 -סה"כ הוצאות בגין ספרים בשנת הלימודים תשע"א הסתכמו ב
 "..ש.הספק שהשתתף בפרויקט הוא: "ס₪.  14,828

 
" .ס.היו קיימות שתי הצעות מחיר משני ספקים שונים: "ל

". המזכירה נתנה את אותו הסבר כמו הסבר בקשר לספקי .ב.ש.ו"ס
 הטיולים.

 

 אין שורה המסכמת את .ס.הביקורת מציינת שבהצעת הספק "ל "
 ההצעה )אין סה"כ להצעה( רק הצעה לספרים עצמם.  

    
הביקורת בדקה מדגם מחירים לאותם ספרים שבשתי הצעות הנ"ל 

זולים מהצעתה של  " יותר.ס.ועלה שחלק מהספרים בהצעת "ל
 -" שנבחר בסופו של דבר לדוגמא: מארז חוברות שבילים  .ש."ס

" המחיר .ש.כולל מע"מ. וב"ס₪  99.6" המחיר הינו .ס.כיתה ב' ב"ל
", .ס.לא כולל מע"מ. בכיתה ג' ספר במבט חדש ג' ב"ל₪  100.79הינו 

ללא ₪  43.59" מחירו .ש.כולל מע"מ. וב"ס₪  42.6שמחירו 
₪  44.2" המחיר .ס.ח"ע )כיתה ד'( : ב"ל  FREEDDY WORLDמע"מ.

לא כולל מע"מ. יש מקרים ₪  45.76" המחיר .ש.כולל מע"מ וב"ס
וון שאין טבלת י". מכ.ש." יותר זול מ"ס.ס.שמחיר של ספר בהצעת "ל

" לא ניתן לדעת מי .ס .אקסל המשווה בין מחירים מסכמים של "ל
)הצעתו בחרו את הספק היקר יותר זול. אין פרוטוקול המסביר למה 

 הספק הנבחר(. -" .ש." זולה יותר מ"ס.סשל "ל.
 

 בהתקשרויות עם ספקים יש לפנות לקבלת כי  ,הביקורת מדגישה
הצעות מחיר לשלושה ספקים לפחות, יש לערוך טבלת השוואה 
מפורטת ולרשום את הנימוקים לבחירת הספק שנבחר. על 

 זמן ועם פרטים זהים.ההצעות של הספקים להיות מאותו פרק 
 

₪  12,346.34" ע"ס .ש.בנוסף, הביקורת בדקה את החשבוניות של "ס
דא שהמחירים בהצעת המחיר זהים על מנת לוו 12/07/2010מתאריך 

 לו בחשבונית. נמצאה אי התאמת מחירים, לדוגמא: לא
 

ו ₪  15.6לפי הצעת מחיר המחיר ליחידה הינו:  * דברים א' ו ב' / גדסי
 הנחה. 10%אבל עם ₪  15.6הנחה, אומנם לפי החשבונית שולם  12%

עם זאת יש לציין שהיו ספרים שבחשבונית זול יותר מהצעה מקורית 
 )כמו בראשית ושבילים ב', שבילים ג'(.

 
בחשבונית היו ספרים שלא היו בהצעת כי  ,עוד מציינת הביקורת

בעלות של סך  CD -המחיר המקורית של הספק, כמו פנורמה חוברת ו
אחרי ₪  124.08בסך  CDוגם גולס  12%אחרי הנחה של ₪  1,084.16

 . 12%הנחה של 
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 "ארוחה חמה" 6.3.4    

 
"ארוחה בית הספר אינו מקבל תקציב ואינו גובה כסף מההורים בגין 

. ."מ.ב"תלמידים מקבלים ארוחת צהרים. הספק הוא  12. חמה"
האוכל מוזמן ע"י קרן רש"י, משרד החינוך והעירייה. בית הספר לא 

 קשור לאספקת אוכל לתלמידים אילו.
 

 שיפוצי קיץ  6.3.5    
 

הנהלת בית הספר החליטה לבצע שיפוץ בחדר מורים לקראת שנה"ל 
עבודות השיפוצים בחדר " הוא הקבלן שביצע את .א.תשע"א. "ק

 מורים.
 

" עובד עם רשת אמי"ת. המליצו עליו למנהלת והיא התקשרה .א."ק
כי לא הכיר ספקים העובדים בתחום.  ,עימו. בית הספר בחר בו

" העביר למנהלת שמות של ספקים ובית הספר הוציא להם .א."ק
הצעות מחיר. בית הספר קיבל את הצעות המחיר ובחר את בקשה ל
היה הזול בצורה משמעותית, ובנוסף היו עליו גם המלצות הספק ש

ספקים והשווה את  3" בדק .א.מבתי ספר אחרים. לצורך כך "ק
ללא ₪  98,000" הגיש הצעה בסך .א.הצעת המחיר שלהם: ספק "א

 74,875" הצעתו הייתה בסך 10." שזה גם ספק "ש.מ.מע"מ, הספק "ס
לא כולל ₪  84,000" הגיש הצעה בסך .א.כולל מע"מ, הספק "א₪ 

" הגיש רשימת עבודות לספקים לצורך .א.מע"מ. יש לציין ש"ק
" .מ.השוואת מחירים עם פרטים זהים, בית הספר בחר בספק "ס

 שהצעתו הייתה הזולה ביותר.
 

בפרוטוקול נומקה ההחלטה לבחור את הצעתו של הספק הנ"ל 
ורב בית הספר(. גם  תהתקבלה ע"י המנהלת, סגנית מנהל )ההחלטה

בהיותה זולה יותר באופן משמעותי מההצעות האחרות וגם עקב 
היות הקבלן המוכר והאמין המסוגל לעמוד בדרישות ולוח זמנים 

 בבית הספר.
 

  הביקורת בדקה באתר רשות המיסים האם יש פטור מניכוי מס
 10.11.11-31.03.12במקור לספק הנ"ל, ומצאה שנכון לתאריכים 

 .5%א היה פטור אלא ניכוי במקור בשיעור לספק ל
 

סכום ₪.  82,200" בגין שיפוץ חדר מורים סה"כ .מ.שולם לספק "ס
" .מ.שולם לספק "ק₪  5,000הגבוה מסכום שבהצעת המחיר. עוד 

 ₪.  87,200ההוצאות בשנה"ל תשע"א היו בסך 
 

נבדקו הצעות מחיר לעבודות נגרות לחדר  6/2011בנוסף בחודש 
". הצעות .מ.סגרת שיפוצי קיץ תשע"א ע"י הספק "קמורים במ

", .א.לעבודות נגרות וציוד לחדר מורים נלקחו מהספקים הבאים: "ר
 "..מ."ח -" ו.נ.", "ת."ת

 
" הכין טבלת השוואת מחירים של כל הספקים .מ.כי "ק ,יש לציין

 " שהצעתו הייתה הזולה ביותר. .א.הנ"ל, הספק הנבחר הוא "ר
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 ניהול אינוונטר  6.3.6    

 
אחת לשנה המזכירה ואב הבית בודקים וסופרים את הריהוט. במידה 
ויש ריהוט שהתבלה המנהלת והמזכירה רוכשות ריהוט חדש )במידה 

 ויש תקציב לכך(. 

  .המזכירה מנהלת רשימה ממוחשבת של הריהוט בבית הספר 

  .הריהוט וציוד בית הספר אינם מסומנים בחותמת או במדבקה 
 

 ספקים 6.3.7    
 

 בחירת הספקים 6.3.7.1     
  

לדברי המזכירה בית הספר לא תמיד עורך בירורי מחירים 
מסודרים לבחירת ספקים וגם כאשר מתבצעים בירורים לא 

 ים. ינימוקי ההחלטה לבחירת ספק מסו יםנכתב
 

     קיםיהביקורת בדקה ביסודיות את הקלסר שבו מתוי 
הצעות מחיר ומצאה שהקלסר לא מסודר. בקלסר 

יקים הצעות מחיר משנים קודמות, אין חוצצים לפי ימתו
 נושאים.

 

      המזכירה קיבלה את הערת הביקורת והבטיחה מעתה
 לנהל את הקלסר בצורה מסודרת. 

 

      הביקורת ממליצה לערוך טבלת השוואה מפורטת בין
 יר.הספקים במקרים בהם נדרשו הצעות מח

 

      יש להקפיד כי הצעות הספקים תהיינה לפי מפרט זהה
 ומאותו פרק זמן.

 

      יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספקים
ת במיוחד עם נבחר ספק עם מחיר לא הזול ביותר. המנהל

עם הביקורת והודיע שכבר מעכשיו ינהלו  הסכימה
 פרוטוקולים עם נימוקים בכתב.

 
 במקור מספקים ניכוי 6.3.7.2     

 

בית הספר אמור לרכוש טובין ושירותים רק מספקים שיש 
להם פטור מלא מניכוי מס במקור על פי הוראה שבית הספר 

 שבע. -קיבל מעיריית באר 
 

הקלסר של אישורי ניכוי מס במקור אינו מסודר לפי סדר 
ים. רוב האישורים בקלסר הינם פגי תוקף. קיימים מעט ימסו

 .31.02.2012בתוקף עד לתאריך  אישורים שהינם
 

המזכירה אמרה שלפני כל תשלום לספק היא בודקת אישור 
ניכוי מס במקור בתוקף. אישורים שאינם בתוקף אילו 
 אישורים המתייחסים לספקים שלא עובדים איתם כבר. לפני 
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התקשרות עם ספק מבקשים ממנו אישור ניכוי מס במקור. 

אינטרנט. לעיתים האישור אם אין אישור מוציאים אותו מה
מגיע עם החשבונית. במאזן הבוחן של חשבון הורים של שנת 

הדפסה"  . פ.א."טו .נ.ש.ספקים. מ 4תשע"א הביקורת דגמה 
 31.03.2012נמצאו אישורים בקלסר שהינם בתוקף עד ליום  -

נמצא אישור בקלסר אך אינו בתוקף  -" 10.(. "ש.מ.= ח .א.)ט
לא נמצא אישור בקלסר.  -" .מ. "30.09.2011עד ליום 

המזכירה הוציאה את האישור בנוכחות הביקורת. האישור 
. ראה גם מימצא של ספק 31.03.2012הינו בתוקף עד ליום 

סעיף  –ולא פטור  5%ששולם לו למרות שיש לו אישור על 
6.3.5. 

 
המזכירה בנוכחות הביקורת נכנסה לאתר של מס הכנסה 

ק באתר דרכו נכנסים יויולא מצאה היכן המיקום המד
לאופציית קבלת אישור פטור מניכוי מס במקור. הביקורת 

יק. בהתחלה הכניסה יהראתה למזכירה את המיקום המדו
ריית באר שבע ולאחר שראתה שזה לא ימספק עוסק של ע

המספר הנכון השתמשה במספר העוסק הנכון ואחר מכן 
 הדפיסה את האישור. 

 

    הביקורת התרשמה שהמזכירה מודעת לכך שיש אפשרות
להוציא מהאינטרנט אישור פטור ניכוי במקור, אלא שהיא 
עדיין לא יודעת לעשות זאת. הביקורת הדריכה אותה 
במהלך הביקור וממליצה להוציא את המזכירות לקורס 
רענון )שיכלול גם את כל התוכנות שהמזכירה עובדת 

 בהם(.  
 

כי החל משנת תשע"ב גובשו , לביקורת בית הספר הודיע
 נוהלי התקשרות/אישורי ניכוי מס במקור והם גם נאכפים.     

 
 

 מלגות 6.3.8    

   :בטפסים הנוגעים לחלוקת מלגות נכללים 
ם אישיים של מבקש המלגה, כתובת, פרטי המוסד, פרטי פרטי 

יו"ר ועד ההורים במוסד החינוכי, מכתב מאת ההורים עם פרטי 
הבקשה, מספר ילדים במסגרת הנוכחית, המלצות יועצת / מנהלת 

 בית הספר.
 

 תאריך.ו המלצות יו"ר ועד הורים מוסדי 

 .קיימת עמידה בתאריך הנדרש להגשה 
 

 כי נושא המלגות הינו תקין. ,מבדיקת טפסי המלגות עולה
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 ספריית בית הספר 6.3.9    

    

ובשנה"ל תשע"א ₪  93,642 בשנה"ל תש"ע היו הוצאות הספרייה בסך
 ₪. 23,468היו ההוצאות בסך 

 
שנים. הספרים נמצאים במצב תקין.  10 -ספרית בית הספר קיימת כ

לא קיים מנגנון לזיהוי גניבה של ספרים כגון התקן מצפצף. הספרייה 
פתוחה כל הזמן משום שהיא משמשת גם כמקלט. הספריה היא ללא 

נותנת שירותי החלפת ספרים והכנת ספרנית בית הספר כל השגחה, 
. לא נמצא שיעורי בית שלוש פעמים בשבוע לאחר שעות הלימודים

 שקיים מאגר רשימת ספרים. 
 

כי היא החליטה על הספרים הנרכשים. בית הספר  ,המזכירה אמרה
הצעות מחיר לרכישת ספרים. הספרים נרכשו ע"י  3לא הוציא 

ברים מתקבלים ממרכז השו - ".ס"הספרנית באמצעות שוברים ל
 הספריות. בשלב זה לא קיימת שעות פעילות לספרייה.

 
לדברי המזכירה צריכות להיכנס בנות שירות לאומי להפעיל את 
הספרייה, הן כבר צילמו כרטסות עם שמות ספרים, וישאילו ספרים 

 לתלמידים באמצעות כרטסות.
 

 כי נושא הספרייה דורש שיפורים ואינו תקין.  ,לביקורת נראה
 

 בית הספר ביקש להדגיש כדלקמן: 
 

ספריית בית הספר הוקמה בשנת תש"ע בתרומת הקרן של משרד 
ח. שקעו כספים בסדר גודל המפורט בדוהחינוך להקמת ספריות. הו

אשתקד הפעילה את ספריית בית הספר מורה/ספרנית השנה מורה זו 
בית הספר והספרייה עומדת לרשות התלמידים אינה חלק מצוות 

והמורים בסיוע המורה לשפה ובנות שירות לאומי. הספרייה פתוחה 
עם השגחה גם בשעות הצהריים לאחר שעות הלימודים לצורך החלפת 

 ספרים. יש מעקב אחר הספרים הנמצאים/המושאלים מהספרייה.
 

ותה של נושא פתיחה ושימוש בספרייה אינם בתחום ידיעתה וסמכ
 מזכירת בית הספר. 

   
 ניקיון 6.3.10    

 

 .בשנת הלימודים תש"ע וגם תשע"א הספק של שרותי ניקיון הוא מ
)בתש"ע בסך ₪  75,244ההוצאות של שרותי הניקיון היו בסך 

82,376  .)₪ 
 

 2הצעות מחיר. לביקורת הוצגו ע"י המזכירה  3בית הספר קיבל 
)ע"ס  .כולל מע"מ( מקבוצת ט₪  6,728)ע"ס  .נ.ש.הצעות מחיר ממ

כי קיימת הצעת מחיר  ,כולל מע"מ(. המזכירה טוענת₪  9,007
כי  ,ין זה תמוהינוספת הנמצאת אצל המנהלת. לביקורת נראה ענ

קות בתיק הצעות יהרי כל הצעות המחיר אמורות להיות מתוי
 המחיר.
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הספק איתו ) ".נ.ש.מ"אין חוזה או כל הסכם התקשרות אחר עם 

בשנת תשע"א התשלומים לא כי  ,עובדים בפועל(. הביקורת מציינת
 לספק   שולם 11/2010  בחודש  המחיר )רק  שבהצעת  מסכום  חרגו

מעט יותר ממחיר ההצעה(. בחלק מהחודשים שולם פחות ₪  6,844
קיימת  ."נ.ש.מ"חשבוניות שהתקבלו מ 3נדגמו  )פחות ימי עבודה(.

התאמה בין הנתונים בכרטסת לנתונים בחשבוניות עמצן )מבחינת 
 סכום, וכו'(.

 
 אשר למצב הניקיון בפועל הביקורת התרשמה ממנו לטובה.

 
 גינון 6.3.11    

 

)שנה"ל ₪.  11,458.85בשנה"ל תש"ע הוצאות הגינון היו בסך 
 מסך תשלומים בשנה"ל 2.5%תשע"א לא נרשמו הוצאות גינון( שזה 

תש"ע. הביקורת התרשמה שמצב הגינון בבית הספר דל ביותר. 
המזכירה הסכימה עם הביקורת ואישרה שבית הספר לא משקיע 

כי דרוש כסף רב וגם מזג האוויר לא תורם למצב  ,הרבה בגינון
הגינון. הביקורת העירה למזכירה שבבית הספר הסמוך בכמה 

ינון ובאיכות כי שם משקיעים בג ,יןימטרים הגינון במצב מצו
 הסביבה.

 

  הביקורת סבורה שעל בית הספר לעשות מירב המאמצים ולשפר
 את מצב הגינון.

 
 מסיבות סיום 6.3.12    

 

עבור ₪  75עפ"י חוזר מנכ"ל יש לגבות מהורי תלמידי כיתות ו' 
 מסיבת סיום.

 
תלמידים. דהיינו הסכום שאמור  46בשנת תשע"א למדו בכתה ו' 

 היה להיגבות הוא:
 

46*75  = ₪3,450  ₪ 
תלמידים. לפיכך היה מקום לגבות:   41בשנת תש"ע למדו בכיתה ו' 

41*75    = ₪3,075  .₪ 
 

בשנה"ל תש"ע + ₪  ₪2,819 ) 4,619בפועל התקבולים היו בסך 
 5,978.75יתרת פתיחה משנה קודמת(. הוצאות היו בסך ₪  1,800

בגין ₪  54.5ת לגבי תלמידים של כיתות גן, ולפי זה יש לגבו₪. 
 30מסיבת סיום. בשנת הלימודים תשע"א למדו בכיתת גן 

 תלמידים, דהיינו הגביה הייתה אמורה להיות:
30  *54.5  = ₪1,635 .₪ 

)ההוצאות בשנת ₪  1,319בפועל בשנת תשע"א גבו מההורים 
 ₪(. 1,620תשע"א היו בסך 

 
תלמידים. לפיכך היה צריך לגבות:  30בשנת תש"ע למדו בכיתת גן 

ש,ח. ההוצאות היו בסך  1,146בפועל היו התקבולים בסך ₪.  1,635
1,650 .₪ 
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  לפי כל הנתונים דלעיל ניתן לראות שבכיתת גן )בשנות תש"ע
ותשע"א( ובכיתת ו' )בשנת תשע"א( בפועל נגבה פחות ממה 

ההוצאות נראה שכל התלמידים השתתפו שצריך להיות, ולפי 
במסיבת הסיום. יוצא מכך שבית הספר כיסה את הוצאות 
השתתפותם של התלמידים שלא שילמו )או ששלמו חלקית( 

 מעודף של חשבון ההורים.

  יותר ממה ₪  1,544שבשנת תשע"א נגבה מכיתות ו' יש לציין
 שצריך.

 
 שכפולים 6.3.13    

 

₪  10,156ה"ל תשע"א היו בסך סה"כ הוצאות שכפולים בשנ
לא נמצאו ₪(.  21,761)בשנה"ל תש"ע הוצאות שכפולים היו 

 ממצאים חריגים. 
 

 הצטיידות ואחזקה 6.3.14    
 

)בשנת ₪  26,235בשנה"ל תשע"א הוצאות הצטיידות היו בסך 
בשנת תש"ע בית הספר רכש פרגולה בשטח ₪(.  109,962תש"ע בסך 

 "..מספק "ק₪  72,812.5בסך 
 

 .י.ק"קיים מפרט טכני לבניית הפרגולה שהוכן ע"י  -לגבי הפרגולה 
. לא נמצאו הצעות מחיר, מסמכים לגבי בחירת "בנייה .וה. א

הספק, פרוטוקול בנושא הנ"ל וחוזה התקשרות עם מבצע הקמת 
 הפרגולה.

 
בתשע"א בית הספר קנה מזגן. חלק מההוצאות נרשמו בסעיף 

₪(  15,136וחלק בסעיף אחזקה. )בסך  ₪( 10,540הצטיידות )בסך 
התקבלה  "ב..בוא "הספק שסיפק את מכירת והתקנת המזגן ה

. המזכירה אומרת שקיימת עוד ".א"הצעת מחיר אחת מחברת 
 . ההצעה איננה קיימת בקלסר. ".ב.ב"הצעת מחיר מחברת 

 
כי בית  ,". המזכירה טוענת.ב.ב"למעשה הרכישה הייתה כאמור מ

, סיפק את ביותר משום שהיה הזול ".ב.ב"הספר בחר להתקשר עם 
הסחורה מיידית ושמדובר בחברה אמינה. המנהלת היא זו 

". אין פרוטוקול או מסמך .ב.שהחליטה על הבחירה בספק "ב
 המפרט את החלטת הבחירה.

  
 בוד ואירוח יכ 6.3.15    

 

בגין אירוח ₪  1,288בשנת הלימודים תשע"א בית הספר הוציא 
 וכיבוד. הוצאות אילו שולמו מכספי רשות. לחלק גדול מן ההוצאות 

 רוט לגבי מספר האנשים להם נועד הכיבוד. ילא נרשם פ
 

  הביקורת סבורה שיש לפרט הוצאות אילו על מנת לבחון אם לא
 היה מקום לשלם הוצאות עודפות.
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 ₪. 4,127בסך בשנת הלימודים הקודמת )תש"ע( הוצאות אירוח היו 

בגין כיבוד לכנס מנהלים. ₪  1,000 -בתוך הסכום יש הוצאה בסך כ
כי היה צריך לקבל אישור מיוחד מהעירייה  ,לביקורת נראה

להוצאה זו שאינה קשורה ישירות לפעילות בית הספר השוטפת. 
מההוצאה הייתה אמורה להיות מדווחת כהוצאה  90% -בנוסף 

 עודפת אך לא דווחה.
 

 המבוקרים תותגוב .7
 

את תגובתה לטיוטת  27/2/12העבירה בתאריך  מחלקה לחינוך יסודיהמנהלת 
 ממצאי הביקורת כדלקמן:

 
 אבקש לציין:"      

  

 .בית ספר "אפיקים בנגב" .1

 ( 36)עמוד  6,3,4סעיף 
 

ופיה עולים הגרים במרכז מדובר במסגרת מיל"ת לתלמידים יוצאי אתי
מעניקה לתלמידים: ארוחה חמה, תגבור לימודי  כנית מיל"תקליטה. ת

 והעשרה.  ישנה ועדת היגוי עירונית אשר עוקבת אחר כל הפעילויות .           
 

 קבלנים זכייני עירייה.        .2
 

במסגרת הניהול העצמי אנו מסייעים לבתי הספר בשימוש בזכייני עיריית 
שבע.  כאשר לוקחים זכיין עירייה, ההנחיה הייתה שאין חובה בקבלת -באר

 הצעות מחיר נוספות. אפשר להשוות, אך לא חובה.                
 

 "ובכן לקחתי לתשומת ליבי הערה זו ונשנה הנחייה למנהלי בתי הספר.
 

 
לראש מינהל החינוך,  מנהלת המחלקה לחינוך יסודיפנתה  27/2/12אריך בת

  תרבות נוער וספורט כדלקמן:
  

מצ"ב הנחיות למנהלי בתי הספר לטיפול בליקויים שהוצגו בטיוטת ממצאי  .1
  הביקורת.

 

לישיבת רענון לכל  בנושא תוכנת "אסיף" ובקשה ".א.ג"מצ"ב פניה לגב'  .2
 המזכירות.

 

בתי הספר ונקדיש פרק  השנה נקיים מפגש עם מנהלי כמו בכל שנה גם .3
 "ח המבקר" ללמידה וליישום תיקון וליקויים."בעקבות דו

 
    2/2011/20ך להלן ההנחיות שנשלחו ע"י מנהלת המחלקה לחינוך יסודי בתארי

  :למנהלת בי"ס בארי
 

  טיוטת ממצאי ביקורת. –הערות וליקויים . מצ"ב 1" 
      

 התייחסותך לנקיטת פעולות לתיקון הליקויים.אבקש .  2
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 .רישום והכנסות - 533315סעיף 

 

סכומים קטנים על מתן קבלה לכל משלם. אין  יש להקפיד גם בגבייה של
נוהל זה אינו תקין ואין לפעול בצורה זו.   להסתפק בקבלה מרוכזת למורה.

 , יש לאסור על המורות לגבות כספים.ןלחילופי
 

 .ספקים – 4333232סעיף 
 

 –קלסר טיולים יישאר במשרד  –כי כל קלסר כולל  ,יש להקפיד ולוודא
 במזכירות לביקורת ומעקב.

 
 .טיולים – 53332סעיף 

 

 על ביצוע נוהל קבלת הצעות מחיר על פי מפרט ברור ומפורט ולתעד.יש להקפיד 
 

 .לערוך טבלת השוואה מפורטת בין הספקים שמגישים הצעת מחיר 

 ,כי הצעות הספקים תהיינה לפי מפרט זהה ומאותו פרק זמן. יש להקפיד 

 אם נבחר ספק עם  יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספקים במיוחד
 מחיר לא הכי זול.

 
 .ספרים-53333סעיף 

 

  יש להקפיד על רישום הוצאות בסעיפים נכונים. אין לרשום הוצאות אחרות
 בסעיף השאלת ספרים.

 

  ספקים  3לפחות עם  –יש לבצע השוואת מחירים בהתקשרויות עם ספקים
 כנדרש.

 

 .יש להוציא פרוטוקול ולתעד את ההחלטות 

 
 .ספקים – 53333סעיף 

 

  להשוואת מחירים בין הספקים.יש להקפיד על עריכת טבלאות 
 .יש להקפיד על ביצוע מפרט זהה ובאותו פרק זמן 

  בתחום ספקים.יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה  
 

 
 .ניכוי מס במקור מספקים -5333632סעיף 

 

ים ולנהל ייש להקפיד על תיוק כל האישורים של ניכוי מס במקור לפי סדר מסו
 "מעקב אחרי תוקף האישורים של הספקים.

 
    2/2011/20להלן ההנחיות שנשלחו ע"י מנהלת המחלקה לחינוך יסודי בתאריך 

 .למנהלת "אפיקים בנגב"
 

 טיוטת ממצאי ביקורת. –מצ"ב הערות וליקויים . 1"
 

 אבקש התייחסותך לנקיטת פעולות לתיקון הליקויים. .2
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 .ספקים – 3332322 סעיף 

 

 קבלת הצעות מחיר מפורטות.   –יש לבצע כפי שמתחייב מנוהל בחירת ספקים 
 

יש להקפיד לבחירה על בסיס השוואת מחירים על כתיבת פרוטוקול ותיעוד כל 
 קבלת החלטות.

 
 .ספקים – 53333סעיף 

 

 יקט השאלת ספרים.ייש לפעול להרחבת המשתתפים בפרו 
  ספקים לפחות.   3 –יש לקבל הצעות מחיר מ 

 .יש לערוך טבלת השוואת מחירים מפורטת 
 .חובה להוציא פרוטוקול ולנמק בחירת הספק 

 
 .ספקים – 63337סעיף 
 .בחירת הספקים - 6333731 סעיף 

 
 –יש לתקן את כל הליקויים שנמצאו בביקורת ולהקפיד על 

 .עריכת קלסר מסודר ומאורגן על פי סדר נושאים ושנים 

 .עריכת טבלת השוואת מחירים מפורטת בין הספקים 
 .יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירת ספקים 

 
 .ספריית בית הספר-63339סעיף 

 
 שבע.-ועיריית בארהספרייה הוקמה באיגום משאבים של תרומה 

 

 ובאופן מיידי. להפעלה נדרשת  כמתחייבאת ספריית בית הספר  יש להפעיל
 מורה מתקן בית הספר.

 
 .גינון-633311סעיף 

 

יש להקפיד ולנתב את תקציב הגינון מניהול עצמי לייעודו. בהתאם לכך יש 
 לטפח את הגינון.

 
 .הצטיידות ואחזקה-633314סעיף 

 

  ולבצע נוהל קבלת הצעות מחיר.יש להקפיד בכל רכישה 

 .לערוך טבלת השוואה מפורטת בין הספקים שמגישים הצעת מחיר 

 .יש להקפיד, כי הצעות הספקים תהיינה לפי מפרט זהה ומאותו פרק זמן 

  יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספקים במיוחד אם נבחר ספק 
 עם מחיר לא הכי זול.

 

 
 .כיבוד ואירוח - 633315סעיף 

 

 יש להקפיד בכל הוצאת כיבוד לפרט ההוצאות על מנת לבחון אפשרויות אחרות.
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 27/2/12ה לחינוך יסודי בתאריך להלן ההנחיות שנשלחו ע"י מנהלת המחלק

 :"נווה מדבר"למנהלת 
 

 טיוטת ממצאי ביקורת. –מצ"ב הערות וליקויים  .1"
 

 בקש התייחסותך לנקיטת פעולות לתיקון הליקויים.. א2
 

 .רישום והכנסות - 4333134סעיף 
 

  . כיאותיקות הן קבלות העתק וקבלות המקור נמסרו להורים יהקבלות שמתו
כי המזכירה תעביר מקור בלבד גם במקרים  ,יחד עם זאת עליך להקפיד ולוודא

 בודדים של תיקונים )כפי שמסרתם למבקר(. 
 

 .ספקים – 4333232סעיף 
 

 –קלסר טיולים יישאר במשרד  –כי כל קלסר כולל  ,יש להקפיד ולוודא
 במזכירות לביקורת ומעקב.

 
 .ספרים – 43333סעיף 

 

 יש להקפיד על בדיקה מסודרת ושיטתית של ספקים להשוואת מחירים. .א
 נדרשו הצעות מחיר.שיש לערוך טבלה השוואה בין הספקים במקרים  .ב
 אחיד.ט יש להקפיד כי הצעות מחיר מן הספקים תהיינה לפי מפר .ג
 לתעד ולנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירת הספקים.יש  .ד
 

 .שיפוצי קיץ - 43334סעיף 
 

 אמנם התחייבת לקבליש לבצע ולהקפיד באופן מתמיד על ביצוע הצעות מחיר. 
 קורת יחד עם זאת אדגיש בשנית את ההמלצות:יהמלצות הב

   

   ספקים לפחות עם פרטים זהים של העבודה. 3 –יש לבקש הצעות מחיר מ 

  מומלץ לערוך טבלת השוואת מחירים על מנת לראות בבירור מי מהספקים
 עדיף.

 ובמקרה של בחירה שונה לנמק את לבחור בהצעת המחיר הזולה ביותר  יש
 ההחלטה.

 .החוזה חייב להתאים להצעת המחיר 
  יש לקנוס אותו. במידה והספק אינו עומד בזמן שהוקצה בחוזה לעבודה

 )לצורך כך יש להוסיף בחוזה סעיף הפרת חוזה(.

  לפני שמתקשרים בחוזה עם ספקים יש לוודא שלספק יש אישור פטור מניכוי
 לשלם עד שיסדיר את הנושא.לא מס במקור ובמקרה שאין לו 

 
 .השכרת כיתות - 43335סעיף 

 

בוצע נוהל השכרת כי לא  ,מבדיקה עולה .לכל גוףיש לבצע נוהל השכרת כיתות 
 קהילת יוצאי אתיופיה. –העמותה לקידום המשפחה והילד  –חדרים מול 

 
נא ליישם זאת במיידי או הפסקת הפעילות. בכל מקרה מינהל החינוך מאשר 

  השכרת חדרים בכפוף לנוהל למנהלת בית הספר.
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 .בחירת ספקים - 43337סעיף 

 

 יש להקפיד על כל הסעיפים הבאים:

  טבלת השוואה מפורטת בין הספקים במקרים בהם נדרשו הצעות יש לערוך
 מחיר.

  יש להקפיד, כי הצעות המחיר מן הספקים תהיינה לפי מפרט זהה ומאותו
 פרק זמן.

  יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספרים במיוחד אם נבחר ספק
 שהצעת המחיר שלו לא הייתה הזולה ביותר.

  הנושא. מנהלת בית הספר הודיעה לביקורת, כי יש לתייק הצעות מחיר לפי
 היא תיישם את כל ההמלצות.

 
 מלגות. - 43338סעיף 

  

  ולנמק קבלת החלטות בנוגע למלגות. לתעדיש חובה 
 .יש להגדיר את הקריטריונים להענקת מלגות 

 .יש להקפיד על הגשת מסמכים כגון מקורות הכנסה וכל זאת לתעד 
 

 ן.ניקיון וגינו - 43339סעיף 
  

מניהול עצמי  ןהינך מתבקשת להקפיד ולנתב את הכנסות הגינו – בנושא הגינון
 "בפיתוח הגינון בבית הספר. ולהשקיע

 
 

    27/2/12להלן ההנחיות שנשלחו ע"י מנהלת המחלקה לחינוך יסודי בתאריך 
 :למדריכת מזכירות

  

 .הנהלת חשבונות וגזברות .1
 

ישנה הערה חוזרת שוב ושוב  ,בטיוטת ממצאי ביקורת בתי ספר יסודיים
בנושא תוכנת "אסיף".  אבקש בדיקתך וקבלת הנחיות על פי המלצות מבקר 

 העירייה.
 

כי  ,רענון, טיפול במספר נושאים –אבקש לתכנן מפגש לכל המזכירות  .2
 שהדבר מתבקש מדוח מבקר העירייה.

 
למנהלת שנשלחו לממצאי הביקורת מנהלות בתי הספר להלן יפורטו תגובות 
 .המחלקה לחינוך יסודי

 
 :כדלהלן 28/2/12מתאריך תגובת מנהלת בית ספר "בארי" 

 
 רישום והכנסות.- 533315סעיף "
 

יש להקפיד גם בגבייה של סכומים קטנים על מתן קבלה לכל משלם.  אין להסתפק 
בקבלה מרוכזת למורה נוהל זה אינו תקין ואין לפעול בצורה זו. לחילופין, יש 

 על המורות לגבות כספים. לאסור
    

 .לאור ההערה של המבקר3 התחלנו לבצע את הגבייה מסוג זה בהתאם 
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 .ספקים-4333232סעיף 

 
במזכירות  –קלסר טיולים יישאר במשרד  –יש להקפיד ולוודא כי כל קלסר כולל 

 לביקורת ומעקב.
 

  מצא במזכירותינקפיד שתיק הטיולים. 
 

 .טיולים-53332סעיף 
 

 להקפיד על ביצוע נוהל קבלת הצעות מחיר על פי מפרט ברור ומפורט ולתעד.יש 
   

 .לערוך טבלת השוואה מפורטת בין הספקים שמגישים הצעת מחיר 

 .יש להקפיד, כי הצעות הספקים תהיינה לפי מפרט זהה ומאותו פרק זמן 
  יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספקים במיוחד אם נבחר ספק עם

 לא הכי זול.מחיר 
 

 .לקחנו לתשומת ליבנו ונבצע 
 

 .ספרים-53333סעיף 
 

  יש להקפיד על רישום הוצאות בסעיפים נכונים. אין לרשום הוצאות אחרות
 בסעיף השאלת ספרים.

 

 נבצע כנדרש. 

ספקים  3לפחות עם  –יש לבצע השוואת מחירים בהתקשרויות עם ספקים 
 כנדרש.

 

  מקפידים בהתקשרות לשלושה ספקיםהחל משנת הלימודים תשע"ב אנו. 
 

 יש להוציא פרוטוקול ולתעד את ההחלטות.

 .נבצע תיעוד 
 

 .שלושה ספקיםעם החל מתחילת שנת תשע"ב התקשרנו 

 
 .ספקים-53333סעיף 

 

 .יש להקפיד על עריכת טבלאות להשוואת מחירים בין הספקים 
 .יש להקפיד על ביצוע מפרט זהה ובאותו פרק זמן 

 כל קבלת החלטה בתחום ספקים. יש לנמק בכתב 
 

 המבקר ונערוך טבלת השוואה תנפעל בהלימה לדריש   . 
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 .ניכוי מס במקור מספקים-5333632סעיף 

 
ים ולנהל ייש להקפיד על תיוק כל האישורים של ניכוי מס במקור לפי סדר מסו

 מעקב אחרי תוקף האישורים של הספקים.
 

  הקלסר לפי שנים על פי דרישתו. וכך מאז הביקור של המבקר סידרנו את
 "נמשיך.

 
 

  :כדלהלן 20/2/12 מתאריך בית ספר "אפיקים בנגב"מנהלת  תגובת
 
 .ספקים-4333232סעיף "
 

 קבלת הצעות מחיר מפורטות.   –יש לבצע כפי שמתחייב מנוהל בחירת ספקים 
 

כל יש להקפיד לבחירה על בסיס השוואת מחירים על כתיבת פרוטוקול ותיעוד 
 קבלת החלטות.

 
הצעות מחיר לפחות3 ניהול  3קיבלתי על עצמי את הנהלים לבחירת ספקים3 קבלת 

קלסר משותף ובו טבלאות השוואת מחירים כולל פרוטוקול שיקולי דעת והחלטה  
 בחירת ספק או שירות כלשהו. 

 
 .ספקים-53333סעיף 

 

 יקט השאלת ספרים.ייש לפעול להרחבת המשתתפים בפרו 
  ספקים לפחות.   3 –יש לקבל הצעות מחיר מ 

 .יש לערוך טבלת השוואת מחירים מפורטת 
 .חובה להוציא פרוטוקול ולנמק בחירת הספק 

 
יקט השאלת ספרים וכן נקיים נוהל יבשנה"ל תשע"ג נעודד הורים להשתתף בפרו
 43332323בחירת ספק כמתבקש על פי הערותיי  לסעיף 

 
 .ספקים-63337סעיף 

 

 .בחירת הספקים-6333731סעיף 
 –יש לתקן את כל הליקויים שנמצאו בביקורת ולהקפיד על 

 .עריכת קלסר מסודר ומאורגן על פי סדר נושאים ושנים 
 .עריכת טבלת השוואת מחירים מפורטת בין הספקים 
 .יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירת ספקים 

 
 43332323 נקיים נוהל בחירת ספק כמתבקש על פי הערותיי  לסעיף

 
 .ספריית בית הספר-63339סעיף 

 
 שבע.-הספרייה הוקמה באיגום משאבים של תרומה ועיריית באר
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  ובאופן מיידי.  להפעלה נדרשת  כמתחייביש להפעיל את ספריית בית הספר
 מורה מתקן בית הספר.

 
 .גינון-633311סעיף 

 
התאם לכך יש לטפח יש להקפיד ולנתב את תקציב הגינון מניהול עצמי לייעודו.  ב

 את הגינון.
 

בעתיד אשתדל לנתב את תקציב הגינון לייעודו. עד כה השנה זה לא נעשה מבעיה 
של ניתוב תקציב זה לניהול השוטף של ביה"ס כמו תשלומי חשמל3 מים3 ניקיון 
וכד. כאמור בהמשך השנה אשתדל להשקיע גם בסביבה החיצונית של ביה"ס כמו 

 הגינון. 
 

 .הצטיידות ואחזקה-633314סעיף 
 

 .יש להקפיד בכל רכישה ולבצע נוהל קבלת הצעות מחיר 
 .לערוך טבלת השוואה מפורטת בין הספקים שמגישים הצעת מחיר 
 .יש להקפיד, כי הצעות הספקים תהיינה לפי מפרט זהה ומאותו פרק זמן 

  יש לנמק בכתב כל קבלת החלטה בבחירות ספקים במיוחד אם נבחר ספק עם
 .ביותר מחיר לא הזול

 
 43332323נקיים נוהל בחירת ספק כמתבקש על פי הערותיי  לסעיף 

 
 .כיבוד ואירוח-633315סעיף 

 
 אחרות. מנת לבחון אפשרויות   על לפרט ההוצאות   כיבוד להקפיד בכל הוצאת  יש 

קיים פירוט הוצאות כולל רשימת הפריטים שנרכשו3 אך לא במערכת הממוחשבת 
שאין מקום לפירוט זה. הפירוט קיים  בתיקייה נפרדת בחשבונית/ קבלה כיוון 

  "המצויים בתיקייה.
 

 
 :כדלהלן 29/2/12מתאריך "נווה במדבר"  ביה"סמנהלת  תגובת

 
 רישום והכנסות – 4.3.1.4סעיף "
 

נוהל העברת קבלות המקור ידוע ונשמר  נמסרים להורים קבלות המקור, 99% –ב 
 בקפדנות.

 
 ספקים  – 4.3.2.2סעיף 

 
 קלסר הטיולים נמצא במזכירות מאז הערת המבקר.

 
 ספרים – 4.3.3סעיף 

 
    ולקבלת החלטות. מחירים  לשם השוואת  להבא נערוך טבלות השוואה של ספקים 

 המפרט שישלח לספקים יהיה אחיד.
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 פרוטוקול ובו החלטה מנומקת לאחר השוואת המחירים, בטבלת השוואה, יכתב 

 בדבר בחירת הספק.
 

 שיפוצי קיץ  – 4.3.4סעיף 
 

 .4.3.3עייני סעיף 
 

 נוודא שלספק יש אישור פטור מניכוי מס במקור.
 

 השכרת כיתות 4.3.5סעיף 
 

 השכרת הכיתות נעשית עפ"י הנוהל. לא נחתם חוזה ללא קבלת חתימת הרשות.
 

 וזאת עפ"י נוהל השכרת חדרים. השנה )תשע"ב( מושכרים חדרים רק לאיג"ום
 

 מלגות – 4.3.8סעיף 
 

 החלטות בדבר מתן מלגות ינומקו ויתועדו.
 

 יוגדרו קריטריונים לחלוקת מלגות.
 

 כמו כן נקפיד על איסוף מסמכים כגון: תלושי משכורת/מקורות הכנסה וכו'.
 

 ניקיון וגינון – 4.3.9סעיף 
 

  "נערוך תכנון לפיתוח הגינון בביה"ס.
 
 

את תגובתו לטיוטת ממצאי הביקורת  12/3/2012העביר בתאריך  גזבר העירייה
 כדלקמן:

 

לדוח הביקורת, מינהל הכספים סבור, כי עריכת  4בע"מ  3.2.2לעניין סעיף . 1"
לשנת תשע"א לא מהווה  י חשבון כפי שנעשתה עדיים ע"י רואהדוחות הכספ

תווך בבקרה על בתי"ס כפי שנכתב. הדוחות עצמם שימשו כדיווח של  עמוד
הכספים תוצאות הפעילות ללא ביקורת על נתוני הדוח אלא איסוף הנתונים 

בלבד. לעניין זה הייתה חלופה כאשר העובדת הממונה על הדרכת הנח"ש 
בבתי"ס ובגנים הפיקה לחשבת העירייה ולמנהל הכספים של מינהל החינוך 

כספיים של בתי הספר. נוסיף ונאמר, כי ההתקשרות החדשה שנערכה עם  דוחות
רואי החשבון שנבחרו שיפרה במובן שנערך מפרט מסודר לשירותים שינתנו על 
ידם, לרבות ביצוע עבודות ביקורת בתחום נהלי עבודה בתחום הכספים וניהול 

 הכספים בבתי"ס מצ"ב מפרט.
 

רש בהוראות לבתי"ס על ידי מינהל החינוך לעניין אי ביצוע הצעות מחיר כנד. 2
ומנהל הכספים של מינהל החינוך נבהיר, כי במפרט של העבודה של רואי 
החשבון שנבחרו לביצוע העבודה ניתן דגש לבדיקת הנושא והדרכת בתי"ס 

 בביצוע הצעות המחיר.
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שנבחר לביצוע עבודות  ".ש.ד"מינהל הכספים באמצעות רו"ח  –השכרת כיתות  .3

הביקורת, יטפל בהסדרת נוהל עבודה לביצוע דיווח על השכרת הכיתות לחשבות 
 העירייה על מנת להפיק עסקאות אקראי ודוחות למע"מ.

 

חשבת העירייה תעביר את דוח המבקר לרואי החשבון שנבחרו לביצוע הבקרה  .4
 בבתי הספר על מנת לעקוב אחר תיקון הליקויים.

 

יתוח הממצאים של הביקורת ניהול הכספים בבתי"ס הינו תקין לדעתנו מנ .5
 באופן כללי."

 
הצעת מחיר של חשבת העירייה לקבלת ה תבקש פהתגובת גזבר העירייה צורל

. כמו כן צויין בבקשה ווי חשבונאי של מוסדות חינוך בניהול עצמאיילביקורת ול
עים יוסדות בין המצלעצמה את הזכות להקצות את המ  העירייה שומרת הנ"ל, כי 

 כדלקמן:לכל היותר(  3)
 

לצורך ביצוע ביקורת וליווי חשבונאי של מוסדות חינוך בניהול עצמי, אבקש לקבל "

 הצעת מחיר לביצוע העבודה שתכלול את המפורט להלן:

 ליווי והדרכת צוות ההנהלה האחראיים על כספי בית הספר: .1

 .ליווי, תמיכה והדרכה באופן שוטף .1.1
 

 .תקציבים שנתיים וכן ביצוע בקרה תקציבית מדי רבעוןבניית  .1.2
 

 דוחות כספיים ותקציב: .2
עריכת דוחות כספיים שנתיים לבית הספר בתום שנת לימודים בהתאם  .2.1

 והגשתו לרשות. XX.31.08לכללי חשבונאות מקובלים עד ליום 
 

ביצוע בקרה אחרי נתוני הביצוע ביחס לתקציב תוך התראה במקרה של  .2.2
 .ל חשבונות הורים(חריגות )כול

 

 פיקוח ובקרה: .3

ביצוע פיקוח ובקרה שוטפת על הנהלת החשבונות של בית הספר  .3.1
  –הכוללת 

 

ן מועד התשלום ומהותו יבדיקת תקינות הרישומים הן לעני 3.1.1
 ביחס לאסמכתאות המבססות.

 

 .ביצוע התאמות שוטפות )בנקים, ספקים וכו'( 3.1.2
 

  .ביצוע ביקורת פתע קופה הכוללת ספירת הקופה 3.1.3
 
 –ביצוע בקרה פנימית שוטפת הכוללת  .3.2

 

 .בדיקת ביצוע בהתאם לנהלי עבודה  הקיימים 3.2.1
 

 בדיקת ביצוע התקשרויות מול ספקים בהתאם לנוהל. 3.2.2
 

 הפקת דוח ליקויים פעם בשנה על פי ממצאי הבקרה השוטפת. 3.2.3
 

 .ריכוז הממצאים והמלצות לעדכון ותיקון נהלים 3.2.4
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הוראות משרד החינוך על פי חוזרי מנכ"ל הקיימים בדיקת קיום  .4

ן ניהול כספים לרבות ניהול חשבון בנק ניפרד ילעני והמפורסמים מעת לעת
 "לכספי הורים והשימוש בכספים בהתאם לייעודם.

 

 
 סיכום והמלצות  .8

    

ל לחידוש הוצאת דוחות כספיים לכל בית ספר פעועל מינהל החינוך ל 8.1 
בתגובת גזבר העירייה  1ראה סעיף ודוחות מצרפיים על ידי רואי חשבון. 

 לפיה החל משנת תשע"ב נערכה התקשרות חדשה עם רואי חשבון.
  

יש לשפר את תוכנת הנהלת החשבונות ואת הרישום בה, ראה סעיף   8.2 
4.3.1.1. 

 

כספים בפנקס קבלות אך עדיף שהמורות לא יש לצייד מורות הגובות  8.3
 תעסוקנה כלל בגביית כספים אלא רק המזכירות.

 

מצא במזכירות ולא יכל המסמכים והתכתבות של בתי הספר חייבים לה   8.4
 בידי רכזים שונים )כגון רכזת טיולים, רכזת ספרים(.

 

על העירייה להוציא הנחיות ברורות לבתי הספר בקשר לרכישות מספקים:    8.5
הליכי בחירת הספק, תיוק ההצעות, רישום מסודר של השוואות בין 

קים, קבלת הצעות מתאריכים ההצעות, הקפדה על מפרט זהה לכל הספ
 ונימוקי ההחלטות. קרובים

 

 על המזכירות להקפיד לרשום את ההוצאות השונות בסעיפים המתאימים.    8.6
 

 יש להקפיד לחתום חוזים עם כל הספקים.     8.7
  

 על המזכירות של בתי הספר להתמצא בהוצאת אישורים על ניכוי במקור  8.8 
 מספקים מהאינטרנט.

 

את אישורי ניכוי במקור מספקים יש להדפיס ולתייק בצורה מסודרת,  8.9
 ולעקוב אחר תאריכי פגות תוקף.

 

בתי הספר משכירים כיתות והדבר אינו כי  ,על העירייה לתת דעתה על כך 8.10
ווח לשלטונות מס ערך מוסף כנדרש בחוק. מאחר ונושא ההשכרה דמ

 ,מרוכז במינהל החינוך )ההשכרה נעשית רק לאחר אישורו( נראה לביקורת
 ווח למע"מ צריך להעשות במרוכז ע"י מינהל החינוך. יכי הד

 
 

 יש לסמן את הציוד והריהוט של כל בית ספר במדבקה או חותמת.  8.11
 

ת צריכה להתנהל כך שתלמיד אחד לא יקבל לדעת הביקורת חלוקת מלגו 8.12
ליותר מתלמיד אחד  היותר ממלגה אחת. כמו כן עדיף שלא תינתן מלג

 במשפחה.
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 החלטות על חלוקת מלגות צריכות להיות מתועדות בפרוטוקולים  8.13

 מסודרים בהם ירשמו הקריטריונים והנימוקים להחלטות.
 

לגינון. מומלץ לנצל את בחלק מבתי הספר לא נוצל רוב התקציב שנועד  8.14
 תקציבי הגינון ולשפר את מצב הגינון.

  
על מינהל החינוך להעביר לבתי הספר את חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  8.15

המעודכנים ועל כל  בית הספר לפעול על פי אותו חוזר ביחס לגביה 
 מהורים ונושאים אחרים. )כרגע המצב אינו כך(.

 

הספקים יספקו טובין ושרותים במחירים הזהים להצעות כי  ,יש להקפיד 8.16
 המחיר.

 

מומלץ להתקין מנגנון למניעת גניבת  ,בבתי הספר בהם קיימת ספריה 8.17  
הספריות תהיינה סגורות בשעות שאין פעילות. כי  ,ספרים. עוד מומלץ

 בספריות חייבת להיות כרטסת ממוחשבת לניהול מלאי הספרים.
  

רוח בבתי הספר. יחינוך לתת דעתו על הוצאת כיבודים ואעל מינהל ה 8.18
לו בחלקן דורשות תשלום מס על הוצאות עודפות לפקיד הוצאות א

יווח מיוחד על הוצאות השומה. על מינהל החינוך לדרוש מכל בתי הספר ד
לו ולשלם במרוכז את המס )לבתי הספר אין תיקי ניכויים במס הכנסה א

 זאת(. ולפיכך אין באפשרותם לבצע
 
 


