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 לשכת ראש העיר

 ה"עתש תמוז, יב'                                                                                                         
 9025    יוני       92   

                                                                                        04220 
 

 לכבוד
 חברי מועצת העיר

 יהודה -אור
 

 שלום רב,
 2014לשנת  9דו"ח מבקר העירייה מס'  הנדון:

 

כם בזאת את ג. לפקודת העיריות, הריני מתכבד להגיש לעיונ 071בהתאם לסעיף 

 .4102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 עבודת הביקורת היא חלק בלתי נפרד מהעשייה בעירייה.

דו"ח המבקר משקף נאמנה את עבודת המבקר המקצועית בנושאים שבוקרו 

 והמפורטים.

אני רואה ביישום הארות והמלצות הביקורת כנדבך חשוב בהתייעלות גופי העירייה 

 .ובאחריות לקופה הציבורית

 אנו פועלים ליישום דו"ח המבקר, בהתאם להנחיות החוק.

אני מודה למבקר העירייה על הביקורת האובייקטיבית ועל הפעילות תוך שיתוף בין 

 כל הגורמים.

 
 

 בכבוד רב,                                                                                               
 

 עופר בוזי                                                                                  
 מ"מ ראש העירייה                                                                                  

 
 

 העתקים:
 מנכ"ל העירייה, כאן -בנצי אזאצ'י 

 מבקר העירייה, כאן -רמי בן סעדון 
 יועמ"ש לעירייה, כאן –ו"ד שלומית שפינדל ע
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 משרד מבקר העירייה

 התשע"       ניסן       'י

  9025מרס                 00

 424   ביקורת סימוננו:                                                                                                   

 לכבוד,

 אש העירייהר ,מר דוד יוסף

 נכבדי!

 4902לשנת   2דו"ח מבקר העירייה מס'  הנדון:

. 4102לשנת  9להגיש אליך את דין וחשבון מבקר העירייה מס'  הרני מתכבד .0

בה בעת  ג )א( לפקודת העיריות. 071הדו"ח מוגש על פי הוראות סעיף 

מועברים עותקים מהדו"ח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת 

 ות.העירי

הדו"ח מקיף את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהלך השנה שלגביה מוגש  .4

, ובעלי ההדו"ח, לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרים, באשר היית

 התפקידים מולם נערכה הביקורת.

התחומים שנסקרו  שיפור ניהולמועיל ל אני מקווה כי תמצא בדו"ח כלי עזר .3

 .בעירייה

הנדרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול  .2

כן מודגש עניין איסור פירסום פרטי הדו"ח  .( לפקודת העיריותו) -ג )ג( 071

 בטרם חלף המועד להגשתו למועצה.

 בכבוד רב,

 רמי    בן סעדון                                                                                    
 מבקר העירייה                                                                                    

 והממונה על תלונות הציבור
 העתקים:

 , יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.דוד חיוןמר 
 מר בנצי אזצ'י, מנכ"ל העירייה.

 הגב' מזל זרחיה, גזברית העירייה.
 עו"ד שלומית שפינדל, היועמ"ש לעירייה.

 .חברי הוועדה לענייני ביקורת
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 תוכן העניינים
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 תוכן העניינים

מס' 
 הנושא 

 עמ' שם הנושא

 

2. 

 

 

 הניהול הכספי בבתי הספר היסודיים

 

5 

 

 

9. 

 

ניהול כספי בבית הספר "קריית החינוך 
 יובלים"

 

85 

 

0. 

 

 ביצוע צווי הריסה מנהליים

 

294 

 

4. 

 

 הבסיס החוק לעבודת הביקורת

 

206 
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 ביקורת

הניהול הכספי         
 בבתי הספר היסודיים

 

 219024דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים

 

  

 עמוד הנושא

 7 מבוא -פרק א 

 8 עובדות -פרק ב 

 ממצאים -פרק ג 

 ספר ממלכתי "הדרים"-דו"ח מפורט בית 

 ספר ממלכתי דתי "סעדיה גאון"-דו"ח מפורט בית 

 ספר ממלכתי "שיזף"-דו"ח מפורט בית 

22 

90 

42 

62 

 80 המלצות -פרק ד 

 נספחים:

 ספח א' מסמכים ישימיםנ       

84 
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 מבוא -פרק א

חוק לימוד חובה מעגן את חובת ההורים לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך מוכרים 

ומצד שני את חובת המדינה לממן את עלויות החינוך. עם זאת, החוק מאפשר לרשות 

 חינוך מקומית או למוסדות החינוך לגבות מהורי התלמידים תשלומים בעד פעילויות

 או שירותים מסוימים, על אף שהחינוך ככלל ניתן חינם.

ניהול כספים תקין ומלא מקל על עבודתם של המנהלים והמורים בבתי הספר 

 ומבטיח ניצול מיטבי של הכספים המוקצים לעשייה חינוכית והכרוך בה.

 .9024אפריל  –ינואר הביקורת נערכה במהלך החודשים 

 מטרת הביקורת

 ניהול הכספים בבתי הספר היסודיים.לבחון את נאותות 

 מתודולוגית הביקורת

תשע"ג. הסקירה נערכה בשלושה בתי  -הביקורת סקרה את שנת הלימודים תשע"ב ו

 ספר אשר נקבעו כמדגם.

במהלך עבודתה נפגשה הביקורת עם הצוות המופקד על ניהול כספי ביה"ס: מנהלת 

 ומזכירת ביה"ס.

דקו ספרי החשבונות והאסמכתאות המצורפים הביקורת סקרה דוחות כספיים, נב

להם, תוך מתן דגש על עמידה בדרישות המפורטות בתקנות ובחוזרי מנכ"ל משרד 

 החינוך ובהנחיות שהופצו עד כה. 

כן נתקיימה שיחת פתיחת ביקורת בראשות מנכ"ל העירייה, מנהלת מח' החינוך, 

חינוך ונציגי חברת ק. גזברית העירייה, מנהלות בתיה"ס המבוקרים, חשב מח' ה

 בע"מ.

 סימנים מוסכמים

 >< מסמן סימוכין, פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.
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 עובדות -פרק ב

 רקע נורמטיבי

"( מאפשר לרשות חינוך מקומית או החוק" -)להלן 0929 -חוק לימוד חובה, התש"ט

לומים והחזר למוסד חינוך לגבות מהורי התלמידים במוסדות החינוך שבבעלותן תש

 הוצאות בעד תשלומים מסוימים ואף שהחינוך ככלל הוא חינוך חינם.

( וכן כל תשלום אחר 0)ד -)ד( ו6)א()א( לחוק קובע כי תשלומים כאמור בסעיף 6סעיף 

בין אם הוא  6שהתקבל, במישרין או בעקיפין, ממי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 

שלומים(, ישמשו רק  -ובה )בסעיף זהתשלום חובה ובין אם הוא תשלום שאינו ח

 ייעוד כספי תשלומים(. -למטרות שלשמן נועדו )להלן

א)ב( קובע כי רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יחזיקו את כספי 6סעיף 

התשלומים בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו. בסעיף זה "חשבון בנק 

ך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו בעד חשבון בנק נפרד לכל מוסד חינו -נפרד"

 תלמידי אותו מוסד.

א)ד( נקבע כי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע 6בסעיף 

בהוראות לביצוע סעיף זה לרבות בדבר ניהול חשבון הבנק ודרכי הביקורת על ניהולו, 

החינוך, לעניין כספי  וכן בדבר מתן זכות עיון ודיווח להורים ולוועד ההורים במוסד

 התשלומים וניהולם.

קובעת כי  9004-לתקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"ה)א( 4תקנה 

רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, 

באוגוסט בכל שנה, את פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שאליו  0 -לא יאוחר מ

 פקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.יו

)ב( קובעות בין היתר כי חשבון הבנק הנפרד יוגבל באופן שלא 7-)א(ו7, 2)א(, 3תקנות 

ניתן יהיה למשוך ממנו יתרת יתר, כי כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב 

נהל בחתימת שני מורשה חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך. מ

להורי התלמידים ,  -מוסד חינוך ידווח לוועד ההורים במוסד, ואם אין ועד הורים

בספטמבר, על פי הדיווח המפורט  31-בתום כל שנת לימודים, ולא יאוחר מה

 בתקנות, לרבות כל סכום חריג.

מנהל מוסד חינוך חייב לתת לממונה ולגזבר, לפי דרישתם מזמן לזמן, העתק 

ם לתקנה זו, כל אסמכתא המעידה על הוצאות התשלומים מהדיווח שהוגש בהתא

לגבי שנת הלימודים המתקיימת באותה עת, וכן לגבי כל אחת מחמש שנות הלימוד 
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שקדמו לה. הגזבר ידווח לממונה על ליקויים שימצא לגבי אופן ניהול כספי 

 התשלומים.

השלטון  חוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים ולמשרד החינוך, שנקבע על דעת מרכז

כספים  י, בנושא "הוראות בענייני0993המקומי, וארגון ההורים הארצי, משנת 

למוסדות החינוך" בא להדריך, את מי שמופקד על ניהול הכספים במוסדות החינוך 

בתחומי הגביה, ההכנסות וההוצאות, להבחין בין המותר והאסור, ולהקפיד על ניהול 

כספיות, כדי להבטיח סדרי מינהל תקינים ורישום מדויק ופשוט של כל הפעולות ה

 בענייני כספים, העומדים בפני הביקורת .

)א( בנושא תשלומי הורים, בא לפרט את סוגי 3חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשס"ג /

האספקה והשירותים, שמוסד חינוכי רשאי לתת. כולל ניהול גבייתם, תשלומי 

ות, כגון שיעורי שחייה, טיולים, החובה, כגון ביטוח תאונות אישיות, תשלומי רש

סיורים, השאלת ספרי לימוד, דמי חבר לוועד הורים, סל תרבות, מסיבות, ותשלומי 

 רכישות שירותים מרצון, כגון רכישות מרוכזות, קרן קרב, הזנה וכו'.

התעריפים מתפרסמים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ומחייבים את כל מנהלי מוסדות 

עבר למחירים המאושרים, אפילו אם רוב ההורים מוכנים לשלם החינוך. אין לגבות מ

 סכום גבוה יותר.

)א(, מפרט את תקנות שרת החינוך            2חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ה/ 

. המחייבות: חשבון 4112 -"תקנות לימוד חובה" )יעוד כספי תשלומים(, התשס"ד 

ים, ונקבעים כללים בדבר אופן בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי התלמיד

 ניהול החשבון והביקורת עליו, החזרת כספים בתום שנת הלימודים.

, מחייבות את בית הספר להכין הצעת   0993הוראות מנכ"ל משרד החינוך משנת 

ביולי בכל שנה. הצעה זו תשלח לרשות המקומית  01 -תקציב שנתי מאוזן, עד ה

גות עליה, תראה כמאושרת ותהא מסמך לביצוע. ולמשרד החינוך לאישור, ובהעדר הש

חוברת "דפי עזר לתכנון תקציב"  4113אגף התכנון במשרד החינוך פרסם בשנת 

 שיועדה להנהלות בתיה"ס, במטרה לסייע להם להכין תוכנית עבודה ותקציב שנתי.

כיום, עם השימוש הגובר במערכות הממוחשבות, בית הספר מחויב לדווח למשרד 

פירוט האגרות המוצע לגבייה על ידו, בשנה החדשה, באמצעות מערכת החינוך, 

ממוחשבת של משרד החינוך "אפיק". משרד החינוך בודק את גובה האגרות, מול 

האישור השנתי המקסימאלי, שקבעה ועדת החינוך של הכנסת. יצוין כי, ללא אישור 
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ר זה נערך התקציב מפורש ממשרד החינוך, לא ניתן לגבות אגרות אלו. בהתאם לאישו

 הצפוי, בכל שכבה בנפרד.

מנהל בית הספר, מוסמך מטעם משרד החינוך ורשות החינוך המקומית, לטפל    

בכספי בית הספר, והוא אחראי לכל הפעולות הכספיות. על המנהל חלה האחריות 

 לפקח על עבודת המזכירה, ולוודא שהיא ממלאת אחר ההוראות .

בפני המנהל ובפני רשות החינוך המקומית, על ניהול  מזכירת בית הספר, אחראית 

תקין ויעיל של ענייני הכספים בבית הספר, כמפורט בחוזר מנכ"ל. המזכירה אחראית 

אישית, לניהול תקין של ספרי החשבונות ולשמירה על הכספים, וכל המסמכים 

 הכספיים שבשימוש בית הספר .

 הרשות המקומית. האחריות לפיקוח שוטף וסדיר בנושא מוטלת על

אשר החליף  4103באוגוסט  47)א( מיום  0משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל תשע"ד/

תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר מפרט את  3.7-79. חוזר המנכ"ל 4114חוזר משנת 

 דרישות התקינה לתוכנה כספית התומכת את תפעול המערך הכספי בבתי הספר. 
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 ממצאים -פרק ב 

בתי ספר יסודיים. מתוכם ערכה  9תשע"ג פעלו בעיר  -נת הלימודים תשע"ב ובש

 0-בחינוך הממלכתי ו 4הביקורת בחינה וסקירה מדגמית של שלושה בתי ספר )

 "הדרים", "שיזף" ו"סעדיה גאון". -בחינוך הממלכתי דתי(

 א. מסגרת התקציב ומרכיביו 

הרשות המקומית ומכספי  בתי הספר שתקציבם מורכב מהשתתפות משרד החינוך,

הורים, אמורים לפעול עפ"י תקציב מתוכנן ומאוזן, וזאת במטרה למנוע חריגות 

בהוצאות מעבר להכנסות הצפויות ולאפשר תכנון יעיל לגבי אופן השימוש 

 בתקבולים.

 י, "הוראות בעניינ 0993חוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים, ולמשרד החינוך משנת 

. קובע "בית הספר יפעל במסגרת תקציב 0וך" פרק שביעי )א'(כספים למוסדות החינ

. קובע "התקציב יכלול הקצבות משרד החינוך 4של שנת לימודים".  בנוסף, סעיף 

והתרבות, הקצבות רשות החינוך המקומית וכספי תרומות ותקבולים", וכן ההצעה 

וצאה תתבסס על אומדן סעיפי ההוצאה וההכנסה, ויתרות בבנק, ותפרט את הה

 השנתית של ביה"ס לסעיפיה".

חוברת "דפי עזר לתכנון תקציב"  4113אגף התכנון במשרד החינוך פרסם בשנת 

שיועדה להנהלות בתיה"ס, במטרה לסייע להם להכין תוכנית עבודה ותקציב שנתי. 

במסך האמור צוין כי בית הספר רשאי לשמור עתודה )רזרבה(לשנים הבאות בתנאי 

 ק מתוכנית רב שנתית.שעתודה זו היא חל

הוראות מנכ"ל משרד החינוך מחייבות את בית הספר להכין הצעת תקציב שנתי 

 ביולי בכל שנה, לקראת שנה"ל הבאה. 01 -מאוזן עד ה

הביקורת ביקשה לקבל מבתי הספר המבוקרים את התקציב לשתי שנות הלימוד 

 המבוקרות.

"שיזף" טענו מנהלות -ן" ו"הדרים", "סעדיה גאו –בשלושת בתי הספר המבוקרים 

בתי הספר כי בתי הספר אינם פועלים על פי תקציב שנתי ולא ערכו תקציב לאף שנת 

 לימודים, עד כה, וממלא לא ערכו ולא הגישו תוכנית תקציב רב שנתית.

ניהול כספים, אין  –הביקורת מדגישה כי בניגוד להוראות מנכ"ל משרד החינוך 

 .ביה"ס מגישים תקציב מדי שנה

בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת מחלקת החינוך כי אומנם אין דוח כתוב של 

הכנת תקציב אך נציגת חברת קרמה יושבת בתחילת כל שנה עם המנהלת על 
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ההכנסות הצפויות לביה"ס מהעירייה וממשרד החינוך וההנחיות לא לחרוג מתקצוב 

 וזר מנכ"ל.זה. החל משנת תשע"ה המנהלים יכינו ויגישו במועד ע"פ ח

 ב. ניהול חשבון הבנק של ביה"ס

קובעת כי רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך  )א( לתקנות לימוד חובה4תקנה 

באוגוסט בכל שנה, את  0 -ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, לא יאוחר מ

פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שאליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד 

 מידי אותו מוסד.תל

התקנות וחוזר מנכ"ל משרד החינוך קובעים כאמור כי ביה"ס ינהל שני חשבונות 

בנק. האחד, בו מתנהלים כספי הורי התלמידים והשני, בו מתנהלים כספי העירייה, 

 לניהול ביה"ס.

הביקורת מצאה כי בכל שלושת בתי הספר לא מקיימים את ההוראה לפתיחת שני 

"ס מנהלים חשבון בנק אחד בו מתנהלים כספי הורים וכספי חשבונות בנק. ביה

העירייה במשותף, במקום לנהל שני חשבונות בנק נפרדים, כפי שקובעים התקנות 

 וחוזר מנכ"ל.

על פי חוזר מנכ"ל, רשות החינוך המקומית ובעל מוסד החינוך יסמיכו מטעמם את 

, וכן נציג נבחר של וועד מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף המועסק על ידם )המזכירה(

ההורים, לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד, בחשבון 

 הבנק. מורשי החתימה בחשבון הבנק של ביה"ס הן המנהלת והמזכירה.

הביקורת ביקשה לבדוק את פרטי חשבון הבנק כפי שנרשמו בבנק במטרה לוודא 

ות עירונית או בית ספרית ולא בבעלות שחשבונות הבנק של בתי הספר הם אכן בבעל

פרטית )ע"ש מורשי בחתימה( ולכן עיינה בהעתק המחאה שנמשכה מחשבון הבנק של  

  -כל אחד מבתי הספר וממנה עולה כי  

 -בתי הספר "הדרים" ו"סעדיה גאון" 

 . 111442110עיריית אור יהודה, ת.ז.  –חשבון הבנק נרשם כ 

חתימה, המזכירה והמנהלת, זאת בהתאם להנחיות כמו כן מצוינים שמות מורשי ה

 משרד החינוך, בנושא ניהול חשבונות בנק של ביה"ס.

עיריית "אור  –הביקורת מדגישה כי בשני חשבונות בנק אלו, בעלי החשבון הינם 

 יהודה".
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 - ביה"ס "שיזף"

 חשבון הבנק נרשם על שם המנהלת והמזכירה, ולא צוין כי זהו חשבון של ביה"ס או

 של עיריית אור יהודה.

זאת בניגוד לתקנות לימוד חובה ולהוראות משרד החינוך, בנושא ניהול חשבונות בנק 

 של ביה"ס.

הביקורת מדגישה כי לרישום חשבון בנק של ביה"ס, על שם מורשי החתימה שלו, 

 ישנן השלכות רחבות. יש לתקן לאלתר טעות זו.

חינוך כי מנהלת ביה"ס "שיזף" בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת מחלקת ה

התבקשה לבדוק האומנם חשבון הבנק פרטי, בבדיקה התברר שהחשבון הועבר 

מהעירייה לפרטי לפני מספר שנים, בזמנה של המנהלת הקודמת עקב עיקולים של 

 חשבונות העירייה.

הועברה בקשה לגזברות להפנות מכתב לבנק להסב את חשבון הבנק של ביה"ס 
 רייה.לחשבון של העי

בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהל ביה"ס "שיזף" כי החשבון נרשם על שם 

המנהלת והמזכירה עוד בימי המנהל הקודמת בידיעת ראש העיר הקודם, עקב 

עיקולים של חשבון העירייה. בעקבות הביקורת נתבצעה פניה לעירייה ואנו ממתינים 

 למכתב מטעם לצורך תיקון הטעות.

  ג. תשלומים לספקים

בנושא ניהול כספים,  0993 -בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, המשותף למשרד הפנים מ

( "לאחר רישום התשלום בספר התשלומים ייתלש שובר 1נקבע בפרק שמיני ג' )

התשלום ואליו יצורפו החשבוניות ו/או הקבלות ומסמכי הלוואי המתייחסים לאותו 

תשלום ירשם על גבי תשלום, וכן ההמחאה שהוכנה לתשלום. מספר שובר ה

החשבונית. מנהל ביה"ס יבדוק את המסמכים המצורפים לשובר התשלום, ויחתום 

עליו ועל ההמחאה. הקבלות והחשבוניות ומסמכי הלוואי שצורפו, יחתמו בחותמת 

 "נפרע", ויירשם עליהם מספר שובר התשלום". 

כספים מבדיקת ספר התשלומים אשר היום הינו ממוחשב והינו חלק מתוכנת "

", עולה כי המזכירה, בשלושת בתי הספר, המשמשת גם כמנהלת 4111

האדמיניסטרטיבית בנוגע לביצוע התשלומים לספקים, מנהלת בצורה נאותה ותקינה 

 את מערך התשלומים לספקים.
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הביקורת בדקה את כל המסמכים הנוגעים לתשלומים, אשר שולמו בשנת הלימודים 

 בתי הספר ונמצא כי :תשע"ג  בכל שלושת  -תשע"ב ו 

 לכל תשלום שבוצע מצורף חשבונית מס מקור . .0

לכל חשבונית מצורף שובר הוצאה ושובר תשלום שהופקו ממערכת הכספים  .4

 הממוחשבת .

תשע"ג , ולא בשנים  -החשבוניות אשר שולמו הופקו בשנת הלימודים תשע"ב ו  .3

 קודמות.

יש סימן מוסכם לצורך  לא נמצא על החשבונית הטבעה של חותמת "נפרע", אולם .2

 הימנעות מכפל תשלומים.

 למרבית החשבוניות מצורפת תכתובת עם הספק המאשרת את ההתקשרות . .1

לא נמצא על החשבוניות והמסמכים המצורפים  סימני בדיקת החישובים  .6

 שנערכו, אם נערכו .

ביה"ס מקפיד לעבוד עם ספקים להם יש אישורים על פטור מניכוי מס במקור  .7

 ייבות ההוראות.כפי שמח

מבדיקת מערך התשלומים לספקים עולה כי התשלומים מבצעים בהתאם ועל פי  .9

 ההוראות המתחייבות.

בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת מחלקת החינוך כי תועבר הנחיה לבתי הספר  

 להכין חותמת "נפרע" לצורך החתמת חשבוניות.

 ד. רכוש קבוע בבית הספר

הספר את הרכוש הקבוע. העירייה הקימה מערכת לניהול העירייה רוכשת עבור בית 

המצאי שבבעלותה, במסגרת זו בוצעה פעילות סימון וספירה של פריטי מצאי 

באתרים השונים של העירייה ועל בסיס קטלוג פריטים מרכזי. ניהול רישום המצאי 

 מבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת של העירייה.

ס לא ירכוש ציוד קבוע, אלא אך ורק באמצעות על פי הוראות משרד החינוך, ביה"

העירייה. במידה ונרכש רכוש קבוע לביה"ס שלא באמצעות העירייה, יועברו 

 האסמכתאות לרישום הציוד בספרי העירייה.

משיחות שהתקיימו עם מנהלי בתי הספר, תיארו המנהלים את תהליך רכישת הציוד 

תקבל ומעבירים לעירייה את בבית הספר וציינו כי הם מאשרים את הציוד שה
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המסמכים המעידים על הרכישות בגין הציוד. בסוף שנה"ל נציג מטעם העירייה מגיע 

 לבית הספר, אליו מתלווה אב הבית לצורך ספירה וסימון של המצאי.

הביקורת מציינת כי לא נמצא בכל אחד מבתי הספר דו"ח המפרט את פרטי המצאי, 

ם, פסילות( מעודכן לסוף כל שנת לימוד בו מתבצע לרבות: כמותו ואיכותו )תיקוני

 תהליך הספירה וסימון המצאי.

הביקורת מדגישה את העובדה שכל אחד מבתי הספר אחראי לרכוש הנמצא בחצרו 

 והשייך לעירייה. העדר רישום מפורט של רכוש זה עלול לגרום לאובדנו.

 רייה.כמו כן, בקרות אירוע ביטוחי בגין רכוש זה, לא תשופה העי

בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת מחלקת החינוך כי נושא האינוונטר באחריות 

 מחלקת הרכש.

מנהלת ביה"ס "סעדיה גאון" מסרה לביקורת כי נציג העירייה לא השאיר דו"ח 

 המפרט את פרטי המצאי.

 ה. מערכת ניהול חשבונות ממוחשבת

פ"י כללי מנהל תקין, כדי לאפשר להנהלות מוסדות החינוך לנהל את בתיה"ס ע

משרד החינוך פעל לספק להם כלים ממוחשבים להפיכת המינהל הבית ספרי 

למערכת ארגונית מוכללת שתשמש כלי עזר לגורמים השונים העוסקים בניהול 

 המוסד ובתפעולו.

רישום ניהול חשבונות ביה"ס הפך להיות ממוחשב בשנים האחרונות. כיום קיימות 

ול חשבונות ביה"ס, כאשר איכות התוכנה וטיב השרות הניתן בשוק מספר תוכנות ניה

 ע"י בית התוכנה שונים מחברה לחברה.

תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר מפרט את  3.7-79חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

דרישות התקינה לתוכנה כספית התומכת את תפעול המערך הכספי בבתי הספר. 

בע כי המערכת תאפשר להפיק גם דוחות מודולים דוחות ושאילתות נק 3.4.6בסעיף 

 כספיים: מאזן בוחן, מאזן תנועות, מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים.

" 4111העירייה התקשרה עם חברת "מטרופולינט" המספקת את תוכנת "כספים 

בשנה"ל תשע"א )קודם לכן ניהלה מערכת חשבונות של החברה לאוטומציה 

ניהול גבייה מההורים בכל אופני התשלום : שיק, מזומן,  "אסיף"(. התוכנה מאפשרת

הוראת קבע וכרטיסי אשראי. כן מאפשרת התוכנה ניהול הנחות לתלמידים, מלגות, 

 גיליונות איסוף, ניהול מערך תשלומים לספקים וקופה קטנה.
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כמו כן, התוכנה מאפשרת קליטת דפי חשבון בנק של ביה"ס וביצוע התאמת בנק 

לקבל דו"ח יתרות קופה בכל רגע נתון, הקבלות המופקות להורי מלאה. ניתן 

התלמידים ולכלל המשלמים האחרים לביה"ס מוגשות בצורה ברורה. יחד עם זאת, 

מפיקה התוכנה שוברי הוצאה ושוברי תשלום בגין כל התשלומים המבוצעים ע"י 

 ביה"ס. 

 כל התוצרים שצוינו לעיל מופקים גם בתוכנת "אסיף".

דו"חות שנתקבלו מביה"ס מתברר כי התוכנה אינה מספקת כלים חשבונאיים מעיון ב

חשובים לניהול חשבונות ביה"ס, לדוגמא: לא ניתן להפיק "מאזן שנתי" לביה"ס 

הכולל את הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות של ביה"ס, נכון ליום סגירת 

הוצאות" המופק שנת הכספים. כמו כן, יש סתירות בין דו"ח "הכנסות מול 

מהתוכנה, לבין "מאזן הבוחן ללא תקציב" המופק גם הוא ועליו מסתמכים מנהלת 

 ביה"ס ומנהלת החשבונות המלווה את ביה"ס לאורך השנה.

התוכנה אינה מספקת מאזן ודו"ח על ההכנסות וההוצאות לכספי הורים ולכספי 

 עירייה.

המערכת אינו משקף באופן זאת ועוד, הביקורת מדגישה כי מאזן הבוחן המופק מ

ברור את התוצאות הכספיות של שנה"ל ונדרשת התערבות של בעל מקצוע , מנהל 

 חשבונות מוסמך, להבנת הדוחות הכספיים המופקים מהמערכת.

בשיחה שהתקיימה עם מנהלת החשבונות נציגת החברה המקצועית והמלווה את 

כנה דו"ח "מאזן בוחן ללא ביה"ס לאורך שנת הכספים, נאמר כי ביה"ס מפיק מהתו

 תקציב" ביום סגירת שנת הכספים ואותו מפיצים לכל הגורמים.

מאזן בוחן זה , שמופק על ידי מנהלת החשבונות, מכיל את כל היתרות הכספיות של 

 ביה"ס, בדו"ח אחד שאינו ברור למי שאינו חשבונאי מוסמך.

הוצאות" מפורט לפי  הביקורת מדגישה כי ביה"ס חייב להציג דו"ח "הכנסות מול

סעיפים בסוף כל שנת כספים, וכן "מאזן שנתי" על מנת שניתן יהיה לאמוד את 

תוצאות פעילות ביה"ס ומצבו הכספי. ועד ההורים של ביה"ס זכאי לקבל דו"ח 

הכנסות מול הוצאות ומאזן שנתי ברורים, בכל הקשור לסעיפי הורים, על מנת שיוכל 

לומי הורים לשנה"ל, סה"כ התשלומים שהוצאו לזהות את סה"כ התקבולים מתש

מהחשבון בשנה"ל, יתרת עודף או גרעון בתום שנה"ל, יתר סכומים שנותרו בחשבון, 

עמלות הבנק שנגבו, פיקדונות לזמן קצר אם היו, וכמובן שלדיווח זה יצורפו 

המסמכים המבססים, כפי שנקבע על פי תקנות לימוד חובה וחוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך.
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הביקורת מעירה, כפי שהודיעו מנהלות בתי הספר לנציגי הביקורת, אין כל דיווח 

לוועד הורים של ביה"ס בסוף כל שנת לימודים, וזאת בניגוד לתקנות ולהוראות 

 משרד החינוך.

" אינם עונים 4111הביקורת מדגישה כי הדו"חות שהופקו מהתוכנה "כספים 

 ר המנכ"ל שצוין לעיל.לדרישות משרד החינוך כפי שנקבעו בחוז

המערכת מאפשרת יצירת כל בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל מערכות המידע כי 

גם במידה והדו"ח  שחפצים בו, ע"י מחולל דוחות רב עצמה של מייקרוסופט . דו"ח

אינו ברור לעין לא מקצועית )בתחום החשבונאות(, מוקד הפניות של תמיכת 

ת וזאת לאחר שביצעתי סקר קטן מול המערכת תמיד מסביר פנים ללקוחו

 המזכירות.

התוכנה בעלת אישור  בתי ספר בארץ. 0,111עובדת במעל ל  4111תוכנת "כספים "

 .לרישום חשבונאי-ממס הכנסה 

בתגובתה לביקורת באמצעות מנהל מערכות המידע מסרה מנהלת תוכנת "כספים 

ראשי לכל בתי הספר,  כמעט בכל הרשויות שאנו עובדים מנוהל אינדקס" כי  4111

ועל בסיס אינדקס זה גם נבנה בצורה מרוכזת התשתית של הדוחות )קודי מיון( 

 שיוצגו בסופו של דבר בבתי הספר. 

וים את בתי הספר באישור השליטה על כך היא רק בידי העיריה או רו"ח המלו

 העיריה. 

  המאזן השנתי קיים במערכת וניתן להוציאו בשליפה ע"י כל מזכירה.

ההתערבות היחידה היא בבניית קודי מיון , ע"מ לאפשר גמישות למשתמש ולהציג 

 את סכומי הביניים בצורה הברורה לו והמותאמת לצרכי בי"ס באותה רשות. 

בכניסה שלנו לאור יהודה הייתה התנגדות מצד העיריה ובתי הספר לבניית אינדקס 

 אחיד, מסודר ובניית תשתית אחידה לדוחות.

 יקורתהערת הב

בכל עם זאת, וניתן להפיק כל דוח.   קיים במערכת מחולל דוחות שצוין אכן כפי 

ת בית הספר ישנה חברה מלווה שעושה את העבודה , למזכיר  הרשויות אשר צוינו

את   ויודעת  להוציא את הדוחות , אלא אם כן , היא מנהלת חשבונות  אין אפשרות

 הדוחות אשר יש להוציא . 

ספר, בהם פועלות מזכירות שצריכות לקבל הדרכה להפקת הדוחות , בתי הבאולם 

 הן אינן יודעות להפיק את הדוחות הנדרשים. הדרכה , שלא מתבצעת וככל
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 ו. דיווח שנתי 

בתקנות לימוד חובה ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע כי על מנהל מוסד החינוך 

 31ח יוגש לא יאוחר מיום להגיש דווח לוועד ההורים הנוגע לתשלומי הורים. הדו

 <.0בספטמבר, באמצעות טופס שנקבע בתקנות >

"שיזף" השיבו מנהלות -"הדרים", "סעדיה גאון" ו –בשלושת בתי הספר המבוקרים 

בתי הספר כי בתי הספר לא העבירו דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות הלימוד 

 הוראות משרד החיוך. שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד ההורים כמתחייב בתקנות ו

הביקורת מדגישה כי בניגוד לתקנות לימוד חובה ולהוראות מנכ"ל משרד החינוך, 

 אין ביה"ס מגישים דיווח מדי סוף שנת לימודים.

 ז. התקשרות עם החברה המקצועית המלווה

העירייה התקשרה עם משרד רואי חשבון ק. בע"מ להענקת שירותי ליווי  .0

 .4111באוגוסט  30עד ליום  4111באפריל  04ום כלכלי בי-חשבונאי-מקצועי

נמצא כי מאז ועד היום ממשיכה החברה לתת שירותים אלו, ללא הסכם 

 התקשרות.

 , התחייבה החברה למתן השירותים הבאים:4111במסגרת ההתקשרות בשנת  .4

 בדיקת נהלי עבודה בכל בית ספר והערכה מחדש של הנהלים בסוף שנה. .א

שוטפת של רישומי הנהלת החשבונות בהיבטים  בקרה  –הנהלת חשבונות  .ב

 הבאים:

 תקינות הרישומים. (0

 שיוך נכון של כל אחד ממרכיבי הרישום. (4

 עדכניות הרישום. (3

 ביצוע התאמות שוטפות )בנקים, ספקים(. (2

 סיוע טכני בשימוש בתוכנה. (1

 ייעוץ חשבונאי שוטף. (6

 צוות ניהולי בבתי ספר: –דיווחים וקבלת החלטות  .ג

 ספיים.קריאת דו"חות כ (0

 מעקב תקציבי שוטף. (4

 מעקב גבייה. (3
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 ניתוח עלויות. (2

 הפקת לקחים וייעול. (1

 דיווחים תקופתיים לעירייה: .ד

 עריכת דיווחים תקופתיים לעירייה. (0

 דיווח על מצב ההתחשבנות המעודכן בבתי הספר לעירייה. (4

 טבלאות השוואה בין בתי הספר. (3

 

באוגוסט  30ימת ביום בהצעה צוין כי כל הדו"חות יוגשו בעבור התקופה שמסתי

4111. 

, חלו שינויים 4102ועד היום  4111הביקורת מציינת כי במהלך התקופה משנת 

רבים, הן בהוראות משרד החינוך והן בהתנהלות בתי הספר  ושינויים במערכת 

 ניהול הכספים.

הביקורת מדגישה כי לא נמצא הסכם התקשרות מעודכן ותקף עם החברה וזאת 

 ניהול כספי תקין של העירייה.בניגוד להוראות 

דו"ח הביקורת מצביע על מספר ליקויים אשר מחובתה של החברה המקצועית 

, עת נערך עימה הסכם 4111היה למנוע בעת התגלותם, דהיינו משנת 

 ההתקשרות.

מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי העירייה רכשה את שירותי החברה באופן 

 ועד היום. 4111שוטף, משנת 

חסותה לביקורת השיבה מנהלת מחלקת החינוך כי נושא ההסכם עם בהתיי

חברת קרמה נבדק והוא באחריות הגזברות. הביקורת מציינת כי למרות 

 פניותיה, לא נתקבלה תגובת גזברות העירייה לממצאים כפו שעלו.
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 ביה"ס "הדרים" -דו"ח ממצאים מפורט 

 מהלך הביקורת .א

 תשע"ג . -ב ו הביקורת נערכה עבור שנה"ל תשע"

נציגי הביקורת נפגשו עם הצוות המופקד על ניהול כספי ביה"ס: מנהלת ביה"ס  

 והמזכירה .

נבדקו ספרי החשבונות והאסמכתאות המצורפים להם, תוך מתן דגש על עמידה 

 בדרישות המפורטות בחוזרי מנכ"ל ובהנחיות שהופצו עד כה .

תלמידים בהתאמה. הלימודים  439-ו 462בשנת תשע"ב ובתשע"ג, התחנכו בביה"ס 

 התקיימו בשישה ימי לימוד בשבוע.

 להלן מספרי התלמידים בכל אחת משכבות הלימוד בשתי השנים: 

מספר תלמידים  מספר כיתות מספר תלמידים שכבה
 בממוצע בכיתה

 תשע"ג תשע"ב תשע"ג תשע"ב תשע"ג תשע"ב 

 01 02 3 2 21 16 א

 01 41 2 4 19 21 ב

 41 33 4 0 21 33 ג

 30 46 0 0 30 46 ד

 49 36 0 0 49 36 ה

 36 01 0 1 36 73 ו

 90 22 29 24 902 964 סה"כ

 

 

ובעקבות כך ירד  439 -ל 462 -מהטבלה לעיל מתברר כי מספר התלמידים ירד מ

 כיתות בתשע"ג. 04 -כיתות בתשע"ב ל 02 -מספר הכיתות מ
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 גבייה מהורים .ב

שרד החינוך, על ההורים להשתתף בתשלומי חובה על פי הוראות חוזר מנכ"ל מ

 ובתשלומי רשות לביה"ס, בהתאם להנחיות המתפרסמות מידי שנה .

הוראות אלו אוסרות על גביית סכומים הגבוהים מאלו שאושרו על ידי ועדת החינוך 

 של הכנסת )מידי שנה(.

ותשע"ג, להלן פירוט סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ב 

 (:0בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו )הסכומים בש"ח( )נספח מספר 

 

תשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"ב

תשלום חובה

3434323232323232323232323232ביטוח תאונות אישיות

תשלום רשות

9999999999999999999999999999סל תרבות

2424242424242424242424242424מסיבות כיתתיות

10110180368036עלות טיול לתלמיד א-ב

12612695449544עלות טיול לתלמיד ג-ד

252252650עלות טיול לתלמיד ה

3873870132עלות טיול לתלמיד ו

7575מסיבת סיום ו'

280280השאלת ספרי לימוד

1.51.5ארגון הורים ארצי

1.51.5ועד הורים יישובי

250250רכישת שירותים מרצון

101010101010101010101010**עיתון

555555555555**תעודה

תוכנית לימודים נוספת

348348254254254254254254254254254254254254קרן קרב )3 ש"ש העשרה(

450465450465**מיל"ת

1,979954925954925519468519468489424424556 1,979סה"כ

חוזר מנכ"ל        סוג התשלום              

        שם הסעיף

שכבה ו' שכבה ה' שכבה ד' שכבה ג' שכבה ב' שכבה א'

 
 

 )*( בהסכמת הורים
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הביקורת מדגישה כי בחוזר שהופץ להורים בראשית השנה, ואשר מוצג לעיל, לא 

נכללו סכומים רבים שנגבו במהלך השנה. הביקורת בדקה את ספרי החשבונות של 

 ספים מההורים גם בגין הסעיפים הבאים :בית הספר ומצאה כי ביה"ס גבה כ

 הסעות לתחרויות ספורט .0

 חוברות .4

 טיולים לכיתות ה' בשנה"ל תשע"ג ולכיתות ו' בשנה"ל תשע"ב. .3

 מסיבת פורים .2

 שיעורי שחייה .1

 פעילויות וסיורים .6

 ועד הורים .7

כפי שצוין, סכומי גביה אלו לא נכללו בחוזר שהופץ להורים בראשית השנה, וזאת 

 ות משרד החינוך .בניגוד להורא

לבקשת הביקורת לעיון בחוזרים שהופצו בגין הגבייה הנוספת, שצוינה לעיל, הודיעה 

 מזכירת בית הספר כי החוזרים ישוחזרו על ידה ויועברו לעיון הביקורת.

 החינוך: להלן פירוט הסכומים כפי שדווחו למשרד 

 

 שנה"ל תשע"ב

והדגבא

323232323232ביטוח תאונות אישיות

999999999999סל תרבות

242424242424מסיבות כיתתיות

101010101010רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

250250250250250250תוכנית לימודים נוספת )3 ש"ש(

415415415415415415סה"כ

שם הסעיף
שכבות
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 שנה"ל תשע"ג

 

 

והדגבא

323232323232ביטוח תאונות אישיות

999999999999סל תרבות

242424242424מסיבות כיתתיות

151515151515רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

254254254254254254תוכנית לימודים נוספת )3 ש"ש(

424424424424424424סה"כ

שם הסעיף
שכבות
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 וההוצאות של ביה"ס:דו"ח על ההכנסות  .ג

 –להלן דוח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס בשנה"ל תשע"ב, על בסיס מאזן בוחן 

  –" 4111מתוכנת "כספים  –ללא תקציב 

 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

חובה/ זכות 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח()ש"ח(

א. הורים

      2,446.00                 -         2,446.00              -פרויקט רובוטיקה                760

      1,052.00                 -         1,052.00              - קיזוז ביטוח תאונות                100

               -         6,731.04         6,731.04              -ביטוח תאונות אישיות                    9

      2,096.00         2,669.00         4,765.00              -הסעות לתחרות                  21

      9,492.00            841.00            481.00      9,852.00ועד הורים                  33

         721.00         1,985.00         2,425.00        281.00חוברות                  40

           80.00         4,130.00         4,210.00              -'טיולים א                  49

           90.01         2,869.99         2,960.00              -'טיולים ב                  50

         375.00         3,433.00         2,960.00        848.00'טיולים ג                  51

         166.01         2,259.99         2,155.00        271.00'טיולים ד                  53

         337.00         1,910.00         2,075.00        172.00'טיולים ה                  54

         105.00                 -                 -        105.00'טיולים ו                  55

               -       15,028.00       15,028.00              -מיל"ת                  77

               -         5,065.04         5,065.04              -מסיבות כיתתיות                  87

      1,727.00                 -                 -      1,727.00פרוייקט מוסיקלי                  89

               -         3,361.00         3,075.00        286.00פורים                102

               -         1,011.42         1,011.42              -עיתון ביה"ס                104

      4,832.55       16,600.00       19,598.55      1,834.00סל תרבות                106

         959.84                 -            959.84              -תעודה                126

               -       46,460.11       46,460.11              -קרן קרב                153

               -         1,860.00         1,860.00              -שחיה                159

               -            160.00            160.00              -דוכנים                184

         525.42         1,366.58         1,892.00              -פעילות וסיורים                222

      7,931.00                 -                 -      7,931.00ספרי לימוד                113

    32,935.83     117,741.17     127,370.00    23,307.00סה"כ - הורים
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 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

חובה/ זכות 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח()ש"ח(

ב. עירייה

               -            600.00            600.00משרד הביטחון                758

               -            200.00            200.00              -משלמים מיוחדים                100

    11,124.00                 -       11,124.00              -הקצ' לעולים                100

    17,094.00                 -       17,094.00              -הקצ' לפי תלמיד                100

      4,901.80                 -         4,901.80              -חוב הרשות לבי"ס                100

     2,579.50-         2,579.50                 -              -אחזקת מחשבים                    4

        377.00-            377.00                 -              -ביה"ס קהילתי                    8

     2,419.00-         2,419.00                 -              -ספרי עולים                  37

         789.00            400.00                 -      1,189.00ספריה                  43

        293.80-       10,058.10         9,764.30              -חומרי מלאכה                  45

         867.00                 -                 -        867.00יוזמה לימודית                  65

      7,735.00                 -         7,735.00              -צילום ושכפול                109

     1,694.20-         1,694.20                 -              -אש"ל וכיבוד                129

     2,335.48-         2,335.48                 -              -בדק בית                132

        798.97-            798.97                 -              -דואר ובולים                133

     7,174.04-         7,174.04                 -              -טלפון                142

        882.00-            882.00                 -              -משרדיות                144

     7,005.20-         7,005.20                 -              -ספר ועזרים למורים                146

   15,410.28-       15,410.28                 -              -צילום ושכפול                147

    10,795.00                 -                 -    10,795.00שונות                158

          48.00-              48.00                 -              -עזרה ראשונה                202

      1,783.64            740.36            200.00      2,324.00שנה קודמת                181

     1,619.19-         1,647.19              28.00עמלות בנק                103

    12,452.78       54,369.32       51,647.10    15,175.00סה"כ - עירייה

ג.משרד החינוך

         540.52         3,551.00         4,091.52              -דמי שתייה                  18

     7,089.00-                 -       7,695.00-        606.00מילגות                  76

     6,548.48-         3,551.00       3,603.48-        606.00סה"כ-משרד החינוך

175,413.62 39,088.00סה"כ הורים+עירייה+משרד החינוך  175,661.49  38,840.13  
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  -סיכום    

 ש"ח    

 34,931.93  כספי הורים .א

 04,214.79  כספי עירייה .ב

 -6,129   כספי משרד החינוך .ג

 39,921.03                סה"כ

 

 39,921.03 רת קופה ובנקית .ד

 

  –מהדו"ח המוצג לעיל מתבררים הנתונים הכספיים הבאים 

ש"ח, שניגבו מהורי  047,371.11פעילות ביה"ס בשנה"ל תשע"ב הסתכמה בסך  (0

 ש"ח. 007,720.07התלמידים ושולמו עבור ביצוע פעולות בסך 

 ש"ח. 10,627.01פעילות ביה"ס מכספי עירייה הסתכמה בסך  (4

 39,921.03דפת שנותרה לביה"ס בתום שנה"ל תשע"ב הסתכמה בסך היתרה העו (3

 ש"ח.

להלן הליקויים, כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס 

  –" 4111בשנה"ל תשע"ב, על בסיס מאזן הבוחן, ללא תקציב, מתוכנת "כספים 

 בחלק מסעיפי הורים, נותרו יתרות כספיות גדולות, כלהלן: (.0

 ש"ח, הנובעת מיתרת סגירה בשנה קודמת. 9,294יתרה בסך  –הורים ועד  .א

ש"ח, הנובעת בחלקה מיתרת סגירה בשנה קודמת  2,933יתרה בסך  –סל תרבות  .ב

 ש"ח. 0,932על סך 

 ש"ח, הנובעת מיתרת סגירה משנה קודמת. 7,930יתרה בסך  –ספרי לימוד  .ג

ית כספים לסעיף זה ש"ח, הנובעת מגבי 4,226יתרה בסך  –פרויקט רובוטיקה  .ד

 ומנגד אי ביצוע הוצאות.

הקצאה לעולים, הקצאה לפי תלמיד, חוב   -בסעיפי עירייה )"רשות"( הבאים  (.4

ש"ח ומנגד לא  21,911 -הרשות לביה"ס וצילום ושכפול נרשמו הכנסות בסך כ

 בוצעו הוצאות לסעיפים אלו.
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ר נובעות בעיקרן בנוסף, בחלק מסעיפי העירייה, נרשמו יתרות שליליות אש     

 מרישום הוצאות ללא רישום הכנסות לסעיף, נכון ליום סגירת שנת הכספים.

הביקורת מציינת כי לא בוצעה חלוקה והעברה מסעיף "הקצאה לפי תלמיד"     

לסעיפים בגינם ביה"ס מקבל מהעירייה את ההקצבה השוטפת ומכאן שהיתרות 

 לא מוצגות באופן נאות בתום שנת הכספים.

ש"ח  01,791יף "שונות" הנכלל בסעיפי העירייה, נותרה יתרה על סך של בסע (.3

 הנובעת מיתרת סגירה משנה קודמת.

במענה לשאלת הביקורת בנושא, השיבה נציגת החברה המלווה כי מדובר 

בעודפים שנותרו בכספי עירייה בשנה"ל תשע"א, שהועברו לשנה"ל תשע"ב 

 כיתרת פתיחה.

סעיף "מלגות", בסוף שנה"ל תשע"ב, הינה שלילית,  בסעיפי משרד החינוך, יתרת (.2

 ש"ח. 7,199בסך 

הביקורת מציינת כי יתרת המלגות המוצגת כשלילית אינה נכונה, שכן לא באה     

 לידי ביטוי ההכנסה בגין סעיף מלגות. 

מהדו"ח הכספי המוצג לעיל מתברר כי ללא יתרת סעיף "שונות" משנה קודמת,  (.1

 מימון הגירעון שנוצר בסעיפי "עירייה" ו"משרד החינוך".כספי "הורים" שימשו ל

הביקורת מדגישה כי רישום כספי זה, כפי שעולה מהדו"ח, מצביע על ניהול לקוי     

במוסד החינוכי ועומד בניגוד להנחיות משרד החינוך ובניגוד לכללי ניהול תקין 

 של מוסדות חינוך.
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ביה"ס בשנה"ל תשע"ג, על בסיס מאזן להלן דו"ח על ההכנסות וההוצאות של 

  –" 4111מתוכנת "כספים  –ללא תקציב  –בוחן 

 

 

 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

חובה/ זכות 

)ש"ח(

 הכנסות 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח()ש"ח(
א. הורים

             -     7,200.00     7,200.00                 -ביטוח תאונות אישיות                            9

    1,946.00     1,030.00        880.00         2,096.00הסעות לתחרות                          21

    5,262.60     6,797.40     2,568.00         9,492.00ועד הורים                          33

       824.00     1,057.00     1,160.00            721.00חוברות                          40

       416.00     4,110.00     4,526.00                 -'טיולים א                          49

    1,546.00     4,212.00     5,678.00              80.00'טיולים ב                          50

    1,756.01     3,304.00     4,970.00              90.01'טיולים ג                          51

    1,075.00     3,130.00     3,830.00            375.00'טיולים ד                          53

    2,761.01     2,350.00     4,945.00            166.01'טיולים ה                          54

      305.00-   14,122.00   13,480.00            337.00'טיולים ו                          55

             -   15,681.00   15,681.00                 -מיל"ת                          77

   1,801.00-     8,233.00     6,432.00                 -מסיבות כיתתיות                          87

    1,727.00              -              -         1,727.00'מסיבת סיום ו                          89

   3,185.00-     7,675.00     4,490.00                 -פורים                        102

    1,423.00        648.00     2,071.00                 -עיתון בי"ס                        104

    5,582.55   21,085.00   21,835.00         4,832.55סל תרבות                        106

       509.84     1,500.00     1,050.00            959.84תעודה                        126

             -   52,945.00   52,945.00                 -קרן קרב                        153

       270.00     1,875.00     2,145.00                 -'שחיה ה                        164

    2,447.00     1,500.00     1,501.00         2,446.00פרויקט רובוטיקה                        165

      404.58-     2,690.00     1,760.00            525.42פעילות וסיורים                        192

    1,125.00              -     1,125.00                 -קיזוז ביטוח                        236

160,272.00       23,847.83סה"כ - הורים  161,144.40  22,975.43  
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 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

חובה/ זכות 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח()ש"ח(

 ב. עירייה

        105.00-            105.00                 -                 -מנוי לספריה                          78

     3,710.00-         3,710.00                 -                 -אחזקת מחשבים                        202

     2,314.30-         2,314.30                 -                 -ספרים ועזרים למורים                        203

     2,642.96-         2,642.96                 -                 -אש"ל וכיבוד                        207

        842.80-            842.80                 -                 -דואר ובולים                        208

     5,753.22-         5,753.22                 -                 -טלפון                        210

     2,360.00-         2,360.00                 -                 -משרדיות                        211

     7,478.68-       14,660.68         7,182.00                 -צילום ושכפול                        212

      3,905.14         4,967.00         2,000.00         6,872.14שונות                        214

        385.00-            385.00                 -                 -אחזקת מבנה                        219

          81.47-              81.47                 -0.00עזרה ראשונה                        220

     2,088.60-         2,088.60                 -                 -בדק בית                        224

      9,010.30                 -         9,010.30                 -הקצאת חומרי לימוד א-ו                        226

   12,394.40-       12,394.40                 -                 -חומרי מלאכה                        227

        630.46-            630.46                 -                 -ספרי עולים                        228

    15,774.00                 -       15,774.00                 -הקצ' לפי תלמיד                        235

         105.00            762.00                 -            867.00יוזמה לימודית                        311

               -            780.00            780.00                 -משרד הביטחון                        313

     1,150.13-         1,164.13              14.00                 -עמלות בנק                        100

         881.64         2,113.00            317.00         2,677.64הכנסות שנה קודמת                          39

   12,260.94-       57,755.02       35,077.30       10,416.78סה"כ - עירייה

ג.משרד החינוך

      2,802.00         1,233.00                 -         4,035.00מילגות                        302

             0.04         3,367.74         2,827.26            540.52דמי שתיה                        304

               -       34,229.26       34,229.26                 -מ. החינוך-משלמים מיוחדים                        800

      2,802.04       38,830.00       37,056.52         4,575.52סה"כ -משרד החינוך

232,405.82   38,840.13סה"כ הורים + עירייה + משרד החינוך  257,729.42  13,516.53  
 

  –סיכום      
 ש"ח                    

   44,971.23     כספי הורים (0

 -04,461.92     כספי עירייה (4

 4,914.12    כספי משרד החינוך (3

 20,526.50            סה"כ      

 526.5020,    יתרת קופה ובנק (4



31 

 4102לשנת    9דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

  –מהדו"ח המוצג לעיל מתבררים הנתונים הכספיים הבאים 

ש"ח, שנגבו מהורי  061,474פעילות ביה"ס בשנה"ל תשע"ג הסתכמה בסך  (0

 ש"ח. 060,022.21התלמידים ושולמו עבור ביצוע פעולות בסך 

 ש"ח. 31,177.31פעילות ביה"ס מכספי עירייה הסתכמה בסך  (4

 03,106.13ום שנה"ל תשע"ג הסתכמה בסך היתרה העודפת שנותרה לביה"ס בת (3

 ש"ח.

 

להלן הליקויים, כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס 

  –" 4111בשנה"ל תשע"ג, על בסיס מאזן הבוחן, ללא תקציב, מתוכנת "כספים 

 בחלק מסעיפי "הורים", נותרו יתרות כספיות גדולות, כלהלן: (0

 ש"ח, הנובעת מיתרת סגירה בשנה קודמת. 1,464.11יתרה בסך  –ועד הורים  .א

ש"ח, הנובעת בחלקה מיתרת סגירה בשנה  1,194.11יתרה בסך  –סל תרבות  .ב

 ש"ח. 2,934.11קודמת על סך 

 ש"ח. 7,039 -יתרות בסך כולל של כ –טיולים לשכבות ב', ג', ד, ה'  .ג

נה ש"ח, הנובעת מיתרת סגירה מש 4,227יתרה בסך  –פרויקט רובוטיקה  .ד

 קודמת.

ש"ח, הנובעת מיתרת סגירה משנה  0,926יתרה בסך  –הסעות לתחרות  .ה

 ש"ח. 4,196קודמת בסך 

בסעיפי הורים", יתרות טיולים שכבה ו', מסיבות כיתתיות, פורים ופעילויות  (4

וסיורים, מוצגות כיתרות שליליות.  הביקורת מציינת כי סעיפים אלו אינם 

 אית.מוצגים באופן נאות מבחינה חשבונ

ש"ח  3,911.02בסעיף "שונות" הנכלל בסעיפי העירייה, נותרה יתרה על סך של  (3

 הנובעת מיתרת סגירה משנה קודמת.

במענה לשאלת הביקורת, השיבה נציגת החברה המלווה כי המדובר בכספי 

שהועברה ₪  0,111עירייה שהועברו משנת הלימודים תשע"ב ובעוד הכנסה בסך 

 "ס במבנה ביה"ס בקיץ.לביה"ס עבור שימוש המתנ

ש"ח, בשנה"ל  01,772הקצאה לפי תלמיד, נותרה יתרה בסך   -בסעיף "עירייה"  (2

 תשע"ג.
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שאר היתרות בסעיפי העירייה, כגון: מנוי לספריה, אחזקת מחשבים, ספרים, 

אש"ל וכיבוד, דואר ובולים, טלפון, משרדיות, צילום ושכפול, אחזקת מבנה, 

מרי מלאכה, ספרי עולים ועמלות בנק, נותרו עזרה ראשונה, בדק בית, חו

 ביתרות שליליות ביום סגירת שנת הכספים.

הביקורת מציינת כי לא בוצעה חלוקה והעברה מסעיף "הקצאה לפי תלמיד" 

לסעיפים בגינם ביה"ס מקבל מהעירייה את ההקצבה השוטפת ומכאן שהיתרות 

 לא מוצגות באופן נאות בתום שנת הכספים.

החינוך, יתרת סעיף "מלגות", בסוף שנה"ל תשע"ג, הינה בסך  בסעיפי משרד (1

ש"ח, כפי  2,123ש"ח, הנובעת מיתרת סגירת שנה קודמת על סך  4,914

 שמשתקף מהדו"ח הכספי של שנה"ל תשע"ג.

אולם, בפועל, יתרת הסגירה של סעיף "מלגות" משנה קודמת, כפי שעולה      

 ש"ח. 7,199ילית, על סך מהדו"ח הכספי של שנה"ל תשע"ב הייתה של

מהדו"ח הכספי המוצג לעיל מתברר כי כספי "הורים" שימשו למימון הגירעון  (6

ש"ח, שכן היתרה העודפת מכספי  04,461.92שנוצר בסעיפי "עירייה", על סך 

 ש"ח. 44,971.23"הורים" בשנה"ל תשע"ג הסתכמה בסך 

"ח, מצביע על ניהול הביקורת מדגישה כי רישום כספי זה, כפי שעולה מהדו     

לקוי במוסד ועומד בניגוד להנחיות משרד החינוך ובניגוד לכללי ניהול תקין של 

 מוסדות חינוך.
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  יתרות כספיות בסוף שנה ד.

 04.9א' בנושא תשלומי הורים, קובע בסעיף  3חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג / 

נוצלנה בהתאם להחלטת מהעלות של ההוצאה המתוכננת, ת 01%"יתרות של עד 

,יוחזר התשלום 01%הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורים. אם היתרות תעלינה על 

להורים, או שהכספים ישמשו לפעולות נוספות מאותו סוג, על פי החלטה משותפת 

 של וועד ההורים ושל בית הספר".

פי עוד נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מתשס"ד "תקנות לימוד חובה )יעוד כס

: "מנהל מוסד חינוך, רשאי לאחר היוועצו עם  6" תקנה 4112 -תשלומים( התשס"ד 

וועד ההורים במוסד, ובהעדרו עם נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים 

 שנותרו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה".

ות בעלי " מיועדת למנהלי חשבונ4111מערכת הנהלת החשבונות של ביה"ס "כספים 

 ידע והכשרה מתאימים. מזכירות בית הספר אינן מנהלות חשבונות בהכשרתן.

" ניתן להפיק מאזן בוחן הכולל את כל היתרות הכספיות 4111ממערכת זו "כספים 

בביה"ס, הן בהכנסות והוצאות והן ברכוש והתחייבויות. מאזן בוחן זה משמש את 

 המזכירה והמנהלת בניהול חשבונות ביה"ס. 

הלן תיאור היתרות השייכות לכספי הורים, כפי שהוצגו במאזן הבוחן בסוף שנת ל

  –הלימודים 

 

 שנה"ל תשע"ב .2

יתרההוצאותהכנסות

16,600  19,599סל תרבות  2,999   

       -   6,731    6,731ביטוח תאונות אישיות

       -   5,065    5,065מסיבות כיתתיות

       -   1,011    1,011עיתון

46,460  46,460קרן קרב  -       

75,867  78,866סה"כ  2,999   

סעיף בחוזר הורים

מאזן בוחן - דו"חות כספיים 

)ש"ח(

 

 

ש"ח,  4,999 -מהנתונים לעיל עולה כי בסעיף "סל תרבות" נותרה יתרה כספית בסך
 .01%העולה על 
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 שנה"ל תשע"ג .9

יתרההוצאותהכנסות

21,085 21,835סל תרבות  750       

        -   7,200   7,200ביטוח תאונות אישיות

   1,801-   8,233   6,432מסיבות כיתתיות

    1,423      648   2,071עיתון

      450-   1,500   1,050תעודה

52,945 52,945קרן קרב  -        

91,611 91,533סה"כ  -78        

מאזן בוחן - דו"חות כספיים 

)ש"ח( סעיף בחוזר הורים

 

 

 01%שח, העולה על  0,243 -מהנתונים לעיל עולה כי בסעיף "עיתון" נותרה יתרה בסך

 מסך ההכנסות בסעיף זה.

הוציא בית הספר כספים, יותר מאשר  –מסיבות כיתתיות ותעודה  –בשני הסעיפים 

 קיבל וכך נותר בגרעון בסעיפים אלו.
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 ה. יתרות כספיות בחשבון הבנק 

 . שנה"ל תשע"ב2

, עם 41.9.04יום ש"ח ב 11,617בחשבון הבנק של ביה"ס נרשמה יתרת זכות בסך 

 סיום שנת הלימודים.

על פי הדו"ח הכספי )מאזן בוחן ללא תקציב(, המשמש את ביה"ס, נרשמה יתרת 

 ש"ח. 39,921סגירה בבנק בסך 

הביקורת מדגישה כי היתרה בחשבון הבנק של ביה"ס הייתה צריכה להיות זהה 

 ליתרה בספרי החשבונות של ביה"ס.

הפרשים בין נתוני הבנק לדו"חות הכספיים.  מהנתונים לעיל מתברר, כי ישנם

הביקורת מצאה כי הפערים נובעים מכך שהמחאות שביה"ס הוציא לספקים יום 

לפני סגירת שנת הכספים, וביום סגירת שנת הכספים לעירייה )התחשבנות וקיזוז 

סכומים של כל השנה( לא באו לידי ביטוי בחשבון הבנק ביום סגירת שנת הכספים 

 .41/9/4104 -כאמור ביוםאשר היה 

, "סגירת חשבונות בסוף שנת 0-, סעיף ח0993חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 

ביולי,  02 –הלימודים" קובע כי יש לסיים את כל התשלומים של בית הספר עד ל 

וזאת על מנת שהדוחות הכספיים אכן ישקפו את הנתונים הכספיים בחשבון הבנק 

י ביה"ס פועל בניגוד להנחיות משרד החינוך, ובכך של ביה"ס. הביקורת מעירה כ

יוצר מצב של חוסר שקיפות לוועד ההורים בבית הספר, אשר אינו מחזיק בכלים 

 מקצועיים לצורך הבנת המצג הכספי המעורפל, כפי שהוצג.

כאן המקום להזכיר, כי בסיום שנת הלימודים לא הוגשו לידיעת ועד ההורים 

 ועות הבנק, כפי שמחייבות ההוראות.הדו"חות הכספיים ודפי תנ

 

 . שנה"ל תשע"ג9

, עם 9.7.4103ש"ח ביום  11,117בחשבון הבנק של ביה"ס נרשמה יתרת זכות בסך 

 סיום שנת הלימודים.

על פי הדו"ח הכספי )מאזן בוחן ללא תקציב(, המשמש את ביה"ס, נרשמה יתרת 

 ש"ח. 03,317סגירה בבנק בסך 

בחשבון הבנק של ביה"ס הייתה צריכה להיות זהה  הביקורת מדגישה כי היתרה

 ליתרה בספרי החשבונות של ביה"ס.
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מהנתונים לעיל מתברר, כי ישנם הפרשים בין נתוני הבנק לדוחות הכספיים. 

הביקורת מצאה כי הפערים נובעים מכך שהמחאות שביה"ס הוציא לספקים יום 

ירייה )התחשבנות וקיזוז לפני סגירת שנת הכספים, וביום סגירת שנת הכספים לע

 סכומים של כל השנה( לא באו לידי ביטוי בחשבון הבנק. 

וביה"ס סיים את  9/7/4103הביקורת מציינת כי שנת הכספים תשע"ג הסתיימה ביום 

, כפי שקבע חוזר מנכ"ל 02/7/4103 -ביצוע ורישום כל התשלומים שלו עד ליום ה

לידיעת ועד ההורים הדו"חות הכספיים משרד החינוך. אולם, גם בשנה זו לא הוגשו 

 ודפי תנועות החשבון בבנק, כפי שמתחייב בהתקנות ומהוראות משרד החינוך.

 

 ו. ספירת קופה  

בפרק שמיני סעיף ב'  0993 -בחוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים ולמשרד החינוך מ

התאמה , נקבע כי "מנהל ביה"ס חייב לערוך ספירת פתע של קופת ביה"ס, ולוודא 00

עם הרשום בספר התקבולים, פעם בחודש לפחות. לאחר הספירה, יחתום המנהל 

בספר התקבולים, ליד היתרה בקופה של אותו יום. הביקורת ביקשה לבדוק את 

ביצוע נוהל ספירת פתע, לקופת ביה"ס בהתאם להוראה, ועל כן, בקשה הביקורת את 

ספירת פתע, במהלך השנה, על העתקי דוחות ספירת הפתע. מתברר כי לא נערכה כל 

 ידי מנהלת ביה"ס. 

הביקורת מדגישה כי אי ביצוע ספירות פתע מידי חודש, על ידי מנהלת ביה"ס, הינו 

 בניגוד להוראות משרד החינוך.

 04.13.4102לאור האמור לעיל, ערכה הביקורת ספירת פתע לקופת ביה"ס, ביום 

  –ולהלן הממצאים 

 ש"ח לספירה שנערכה. 9,292.11קופה בסך  קיימת התאמה בין דו"ח מצב .0

 9,292.11ש"ח ולא  02,124.11במאזן הבוחן של ביה"ס נרשמה יתרת קופה בסך  .4

 ש"ח, כפי שאכן היה צריך להירשם.

 2,119.11הביקורת מציינת כי קיים הפרש בין מצב הקופה לבין מאזן הבוחן בסך 

 ש"ח, שלא נמצאו בקופה.

"ס נהנה משירותים חשבונאיים של חברת רואי הביקורת מבקשת לציין כי ביה

חשבון המלווה את ביה"ס במהלך כל השנה, מזה שנים רבות ועל כן, תמוה ההפרש 

 בסכום הקופה במאזן הבוחן לבין הסכום הרשום בקופת בית הספר.
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 ש"ח  בקופה נמצאו:

 המחאות דחויות  9,392     

 מזומן  011     

     9,292 

 

כי המצאות המחאות דחויות בביה"ס, הינה בניגוד לחוזר מנכ"ל הביקורת מצינת 

 משרד החינוך ויש להימנע בכל מחיר מהחזקת כספים בבית הספר.

 

 ז. חובות הורים

במערכת ניהול החשבונות של ביה"ס ניתן להפיק דו"ח מצב הגבייה, המפרט את צפי 

 הגבייה בהשוואה לגבייה בפועל.

 תשע"ג : -ע"ב  ו להלן תמצית הדו"חות לשנים תש

 תשע"ג )ש"ח( תשע"ב )ש"ח( הסעיף מס"ד

 039,997 016,134 חיובים –ו  –כיתות א  .0

 (049,961) (042,969) תקבולים -גבייה בפועל  .4

 00,047 30,163 יתרת חייבים .3

 94% 91% שיעור הגבייה .2

 

של ביה"ס הביקורת מדגישה כי יתרות חובה אלו אינן נרשמות בספרי החשבונות 

כיתרות חובה לגבייה, לשנה"ל הבאה, ועם סיום שנת הכספים, מסתיימת גם הגבייה 

 לשנה זו והחובות יורדים לטמיון.

 -מעיון בטבלאות המוצגות לעיל מתברר איפוא כי ההורים חייבים לביה"ס סך של

 ש"ח בגין שנה"ל תשע"ג .כפי שמוצג 00,047 -ש"ח בגין שנה"ל תשע"ב , וסך  30,163

לעיל ניתן לראות כי ביה"ס שיפר משמעותית את שיעור הגבייה מההורים, על אף 

 העובדה כי הינו משרת אוכלוסייה במצב סוציואקונומי נמוך .

משיחה שהתקיימה עם מנהלת ביה"ס, הודגש בפני הביקורת כי ביה"ס עושה את 

דים, מרבית המאמצים ונוקט באמצעים מסוימים על מנת לגבות את חובות התלמי

הוצאת מכתבים להורים, שיחות טלפון להורים ואזכור בכל מפגש הורים  כגון :
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באשר לחוב התלמיד. אך בפועל הורים בודדים מגיעים לביה"ס על מנת לשלם את 

חובם. יחד עם זאת, הודגש בפני הביקורת כי כאשר מדובר ב"תשלומי רשות" אין 

 יכולת לביה"ס לאכוף את הגבייה על התלמידים.

 

 ח. דו"חות כספיים שהוצגו על ידי החברה המקצועית המלווה

המקצועית המלווה את ביה"ס, מגישה לעירייה, בכל סיום שנת לימודים,  החברה .0

 דו"חות מרוכזים עבור כל בתי הספר.

להלן הנתונים המתייחסים לביה"ס "הדרים" אשר לוקטו מדו"חות החברה       

 המרוכזים:

 תשע"ג        תשע"ב                        

  ש"ח           ש"ח                             

 03,107      39,921        יתרת סגירה בבנק .א

 פירוט העודף/ גירעון: .ב

 הורים (0

 46,141   01,376         יתרת פתיחה 

      019,262             044,904          תקבולים 

 (363063,)  (007,720)         תשלומים 

 44,647   41,127                       עודף 

 עירייה (4

 04,301   43,704           יתרת פתיחה 

 37,199   29,466            תקבולים 

 (19,144)  (12,446)           תשלומים 

 (9,001)  07,714            עודף/ )חוסר( 

 שונות (3

 1   2,194            תקבולים 

 1   (3,110)           תשלומים 

 1        120                         עודף 

 20,527       08,840 יתרה בסיום שנה"ל    סך ה (4
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מהדו"חות המוצגים לעיל מתברר כי אין התאמה בין יתרות הסגירה בשנה"ל תשע"ב 

 לבין יתרות הפתיחה בשנה"ל תשע"ג, כלהלן:

יתרת סגירה  תיאור מס"ד
 תשע"ב )ש"ח(

רת פתיחה ית
 תשע"ג )ש"ח(

פער בין 
היתרות 

 )ש"ח(

 1,979 46,141 41,127 כספי הורים 0

 (1,237) 04,301 07,714 כספי עירייה 4

 (120) 1 120 שונות 3

 1 39,921 39,921 סה"כ 2

 

מהטבלה המוצגת לעיל ניכר כי בשנה"ל תשע"ג הועברו מכספי עירייה לכספי הורים 

 פים שנרשמה בשונות, הועברה לכספי הורים.ש"ח וכן יתרת כס 1,237סך 

הביקורת מדגישה כי ביה"ס נהנה משירותים חשבונאיים מקצועיים אשר היו 

 אמורים למנוע רישומים חשבונאיים שגויים בספרי החשבונות של ביה"ס.
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 ט. התחשבנות עם העירייה
 

סיום שנת העירייה נוהגת לערוך התחשבנות עם בית הספר אחת לשנה, עם 

 הלימודים.

במהלך  השנה, גובה בית הספר מהורי התלמידים עבור העירייה: ביטוח תאונות 

אישיות, "קרן קרב" ותוכנית "מיל"ת". סכומים אלו, שנגבו על ידי ביה"ס בעבור 

העירייה, נשארים בבית הספר במקום שיועברו לעירייה ומשמשים להתנהלותו 

 השוטפת.

עבירה לביה"ס את הסכומים אשר היו מגיעים לו ממנה בשל כך, העירייה אינה מ

 בעבור: אחזקת ביה"ס, אגרת שכפול וחומרים, שנתקבלו ממשרד החינוך בעבורו.

כפי שצוין, רק בסיום שנה"ל נערכת ההתחשבנות בין העירייה לבין בית הספר עבור 

 כל הפעילויות שצוינו לעיל.

ר נערכה על ידי החברה המלווה הביקורת קיבלה לידיה את העתקי ההתחשבנות אש

 בתום שנת הלימודים ולהלן הממצאים:

 

תשע"ג )ש"ח(תשע"ב )ש"ח(תאור

סכומים המגיעים לבית הספרא.

       15,774        17,094הקצבה שוטפת )1(1

         7,182          7,735אגרת שכפול2

         9,010          9,764החזר חומרים3

         6,150        11,124מלגות עולים4

         1,125          1,052זיכוי - ביטוח תלמידים5

       39,241        46,769סה"כ זיכויים לטובת ביה"ס6

סכומים אשר נגבו על ידי ביה"ס ומגיעים לעירייהב.

       52,945        46,460קרן קרב1

       15,681        14,828מיל"ת2

         7,200          6,731ביטוח תאונות3

            200         4,902-חוב שנים קודמות4

              98              -קיזוז - החזר טיולים משרד החינוך5

       76,124        63,117סה"כ זיכויים לטובת העירייה6

       36,883        16,348יתרה לתשלום לעירייה

       36,883        16,348שולם לעירייה בסיום השנה

             -              -יתרה לתשלום

מס"ד
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ש"ח לתלמיד כפול מספר החודשים בשנה  1.1ההקצבה השוטפת מורכבת מסך  ( 0)

 ( כפול מספר התלמידים בביה"ס באותה שנת לימודים, כלומר:04)

 1.1*04*419=07,192 –בשנה"ל תשע"ב 

 1.1*04*439=01,772 –בשנה"ל תשע"ג 

הביקורת ביקשה לאמת את הסכומים שהועברו ממשרד החינוך לעירייה  (4)

לטובת בית הספר "הדרים" והתאמתם לסכומים שהועברו על ידי העירייה 

 לבית הספר.

נמצא כי ההתחשבנות בין הצדדים נערכה על ידי החברה המלווה על בסיס 

ך נערך נתוני חודש יוני מדי שנה, כאשר בפועל גמר ההתחשבנות במשרד החינו

 בחודש אוגוסט, מדי שנה.

לפיכך, נמצא כי נוצרו פערים כספיים אשר לא הועברו לטובת בית הספר, 

 כלהלן:

 

נתקבל 

ממשרד החינוך

הועבר 

פערמהעירייה

נתקבל 

ממשרד החינוך

הועבר 

פערמהעירייה

      6,151   2,952     9,010         11,962 3,199   9,764        12,963חומרים1

      4,966   2,391     7,182           9,573 2,575   7,735        10,310אגרת שכפול2

      7,274   6,150     6,150         12,300 1,124 11,124        12,248מלגות לעולים3

11,493   22,342         33,835 6,898 28,623        35,521סה"כ  18,391    

תאור הנושאמס"ד

תשע"גתשע"ב

סה"כ פער

 

  

מהנתונים הרשומים לעיל מתברר כי בשנה"ל תשע"ב, קיבלה העירייה ממשרד 

 ש"ח. 31,140החינוך עבור ביה"ס 

ש"ח,  6,999סך ש"ח בלבד. היתרה ב 49,643 –העירייה זיכתה את בית הספר ב 

 לא הועברה לבית הספר.

 33,941בשנה"ל תשע"ג קיבלה העירייה ממשרד החינוך עבור בית הספר סך 

 00,293ש"ח. היתרה בסך  44,324ש"ח. העירייה זיכתה את בית הספר בסך 

 ש"ח לא הועברה לבית הספר.
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 ביה"ס "סעדיה גאון" -דו"ח ממצאים מפורט 

 א. מהלך הביקורת 

 תשע"ג . -ערכה עבור שנה"ל תשע"ב ו הביקורת נ 

נציגי הביקורת נפגשו עם הצוות המופקד על ניהול כספי ביה"ס: מנהלת ביה"ס  

 והמזכירה .

עמידה  נבדקו ספרי החשבונות והאסמכתאות המצורפים להם, תוך מתן דגש על 

 בדרישות המפורטות בחוזרי מנכ"ל ובהנחיות שהופצו עד כה .

תלמידים בהתאמה. הלימודים  077-ו 419התחנכו בביה"ס בשנת תשע"ב ובתשע"ג, 

 התקיימו בשישה ימי לימוד בשבוע.

 

 להלן מספרי התלמידים בכל אחת משכבות הלימוד בשתי השנים:

מספר תלמידים  מספר כיתות מספר תלמידים שכבה
 בממוצע בכיתה

 תשע"ג תשע"ב תשע"ג תשע"ב תשע"ג תשע"ב 

 40 07 0 4 40 32 א

 07 09 4 4 32 31 ב

 02 09 4 4 49 36 ג

 09 07 4 4 31 32 ד

 06 46 4 0 34 46 ה

 47 01 0 3 47 22 ו

 28 27 20 29 277 902 סה"כ

 

 

ובעקבות כך ירד  077 -ל 419 -מהטבלה לעיל מתברר כי מספר התלמידים ירד מ

 כיתות בשנה"ל תשע"ג. 01 -כיתות בשנה"ל תשע"ב ל 04 -מספר הכיתות מ
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 ה מהוריםב. גביי

על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, על ההורים להשתתף בתשלומי חובה 

 ובתשלומי רשות לביה"ס, בהתאם להנחיות המתפרסמות מידי שנה .

הוראות אלו אוסרות על גביית סכומים הגבוהים מאלו שאושרו על ידי ועדת החינוך 

 של הכנסת )מידי שנה(.

שנשלחו להורים, בשנת הלימודים תשע"ב ותשע"ג, להלן פירוט סכומי הדרישות כפי 

 (:0בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו )הסכומים בש"ח( )נספח מספר 

 

תשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"ב

תשלום חובה

3434323232323232323232323232ביטוח תאונות אישיות

תשלום רשות

9999999999999999999999999999סל תרבות

2424242424242424242424242424מסיבות כיתתיות

10110170307030עלות טיול לתלמיד א-ב

12612640308530עלות טיול לתלמיד ג-ד

2522528030עלות טיול לתלמיד ה

387387030עלות טיול לתלמיד ו

66 )בנות מצווה(

7575150מסיבת סיום ו'

280280השאלת ספרי לימוד

1.51.5ארגון הורים ארצי

1.51.5ועד הורים יישובי

רכישת שירותים מרצון

250250שרותים וציוד אישי לתלמיד

203020302030203020302030**מחשוב

405040504050405040504050**חומרי למידה וציוד

405040504050405040504050**פעילות העשרה חברתית

040040040040040040**ימי שיא

תוכנית לימודים נוספת

348348250254250254250254250254250254250254קרן קרב )3 ש"ש העשרה(

4504650465**מיל"ת

1,979102510745751074545609590609585609655675 1,979סה"כ

חוזר מנכ"ל        סוג התשלום                     

       שם הסעיף

שכבה ו' שכבה ה' שכבה ד' שכבה ג' שכבה ב' שכבה א'

 

 )*( בהסכמת הורים
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הביקורת מדגישה כי בחוזר שהופץ להורים בראשית השנה, ואשר מוצג לעיל, לא 

 נכללו סכומים רבים נוספים שנגבו במהלך השנה. 

החשבונות של בית הספר ומצאה כי ביה"ס גבה כספים  הביקורת בדקה את ספרי

 מההורים גם בגין הסעיפים הבאים :

 סך )ש"ח( –תשע"ג  סך )ש"ח(–תשע"ב  שם הסעיף

 01 1 הסעות לתחרויות ספורט .0

 011 411 4111מצוינות  .4

 66 1 בנות מצווה .3

 056 545 סה"כ

 
בראשית השנה, וזאת  כפי שצוין, סכומי גביה אלו לא נכללו בחוזר שהופץ להורים

בניגוד להוראות משרד החינוך, סכומי גבייה אלו נכללו בחוזרים שהופצו במהלך 

 שנות הלימודים.

 החינוך: להלן פירוט הסכומים כפי שדווחו למשרד 

 שנה"ל תשע"ב

והדגבא

323232323232ביטוח תאונות אישיות

999999999999סל תרבות

242424242424מסיבות כיתתיות

101101126126252387עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 40 תלמידים

100100100100100100רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

250250250250250250תוכנית לימודים נוספת 3 שעות "קרן קרב"

0000075מסיבת סיום

606606631631757967סה"כ

שכבות

שם סעיף
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 שנה"ל תשע"ג

והדגבא

323232323232ביטוח תאונות אישיות

999999999999סל תרבות

242424242424מסיבות כיתתיות

170170170170170170רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

75מסיבת סיום

325325325325325400סה"כ

שם סעיף

שכבות

 

 כפי שצוין, סכומי גבייה אלו אושרו על ידי משרד החינוך.

ה מנהלת ביה"ס באשר לגביית כספים נוספים. אכן נגבו בהתייחסותה לביקורת השיב

           4111סכומים נוספים במהלך השנה באישור ההורים כגון בנות מצווה, מצוינות 

) תוכנית חיצונית לביה"ס(. כמו כן נכתב להורים בחוזר שיגבו כספים בהמשך. בשל 

 ומים.קושי בגביית כספים מההורים, אנו נאלצים להפריד חלק מהתשל
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 ג. דו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס:

 –להלן דוח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס בשנה"ל תשע"ב, על בסיס מאזן בוחן 

  –" 4111מתוכנת "כספים  –ללא תקציב 

 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה חובה/ 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(זכות )ש"ח(

 א. הורים

                    -        6,454.19         6,454.19                        -ביטוח תאונות אישיות                        9

          1,039.00           936.00         1,975.00                        -'טיולים א                      49

             934.00        1,136.00         2,070.00                        -'טיולים ב                      50

             412.52                  -             412.52                        -'טיולים ג                      51

            352.96-        2,618.00         2,265.04                        -'טיולים ד                      53

              28.40-        1,868.40         1,840.00                        -'טיולים ה                      54

        29,846.80      45,522.80       45,522.80             29,846.80מיל"ת                      77

          1,532.05        3,207.62         4,739.67                        -מסיבות כיתתיות                      87

          1,875.00        3,740.00         5,615.00                        -'מסיבת סיום ו                      89

          2,087.50           512.50         2,600.00                        -מצויינות 2000                      93

          1,008.00                  -         1,008.00                        - קיזוז ביטוח תאונות                   100

        11,672.58        7,988.00       19,660.58                        -סל תרבות                   106

          6,538.06      12,440.20       18,978.26                        -רכישה מרוכזת                   115

             126.90                  -             126.90                        -פעולות איכות                   116

                    -      41,459.94       41,459.94                        -קרן קרב                   153

        56,691.05    127,883.65     154,727.90             29,846.80סה"כ הורים

ב. עירייה

            300.00-           300.00                   -                        -אחזקת מחשבים                        4

        35,078.00           420.00                   -             35,498.00חוב משנה קודמת                      39

          8,027.80              40.00         8,067.80                        -חומרי מלאכה                      45

             404.53                  -             404.53                        -הכנסות מריבית                      94

         1,378.82-        1,416.24               37.42                        -עמלות בנק                   100

        20,400.00                  -       20,400.00                        -הקצ' לעולים                   100

        25,680.00                  -       25,680.00                        -הקצ' לפי תלמיד                   100

            738.67-           738.67                   -                        -אש"ל וכיבוד                   129

         2,224.00-        2,224.00                   -                        -בדק בית                   132

         9,880.72-        9,880.72                   -                        -טלפון                   142

         5,156.90-        5,156.90                   -                        -משרדיות                   144

       15,934.91-      20,907.41         4,972.50                        -צילום ושכפול                   147

        15,607.20                  -                   -             15,607.20שונות                   158

             200.00                  -             200.00                        -שנה קודמת                   181

              97.00-              97.00                   -                        -אחזקת מבנה                   187

                    -           270.00                   -                 270.00חוב ביה"ס לרשות                   222

         69,686.51      41,450.94       59,762.25             51,375.20סה"כ - עירייה
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 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה חובה/ 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(זכות )ש"ח(

ג.משרד החינוך

16330-      16,330.00                        -מילגות76

                    -        1,927.96         1,927.96                        -דמי שתייה                      18

       16,330.00-      18,257.96         1,927.96                        -סה"כ - משרד החינוך

    110,047.56  187,592.55   216,418.11         81,222.00סה"כ הורים + עירייה + משרד החינוך
 

  –סיכום היתרות הכספיות בסוף שנת הלימודים 

 ש"ח                      

 16,690.11  כספי הורים .א

 69,696.10  יהכספי עירי .ב

 -06,331.11 כספי משרד החינוך .ג

 001,127.16         סה"כ

 001,127.16 יתרת קופה ובנק .ד

  –מהדו"ח המוצג לעיל מתבררים הנתונים הכספיים הבאים 

ש"ח, שנגבו מהורי  012,747.91פעילות ביה"ס בשנה"ל תשע"ב הסתכמה בסך  .0
 ש"ח. 047,993.61התלמידים ומהם שולמו עבור ביצוע פעולות סך של 

 ש"ח. 19,764.41פעילות ביה"ס מכספי עירייה הסתכמה בסך  .4

 001,127.16היתרה העודפת שנותרה לביה"ס בתום שנה"ל תשע"ב הסתכמה בסך  .3
 ש"ח.

להלן הליקויים, כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס 

  –" 4111"כספים  בשנה"ל תשע"ב, על בסיס מאזן הבוחן, ללא תקציב, מתוכנת

 בחלק מסעיפי הורים, נותרו יתרות כספיות גדולות, כלהלן: .0

ש"ח, הנובעת מיתרת סגירה בשנה  49,926.91יתרה בסך  –סעיף "מיל"ת"  .א

 קודמת.

בנוסף, נמצאו יתרות עודפות בסעיפים מסיבות כיתתיות, מסיבת סיום ו',  .ב

 ש"ח. 43,711, סל תרבות ורכישה מרוכזת, בסך כולל של 4111מצויינות 

בסעיפי הורים, טיולים שכבה ד' וטיולים שכבה ה', מוצגות יתרות שליליות  .4

 ומכאן נראה כי אינן מוצגות באופן נאות מבחינה חשבונאית.
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ש"ח  01,617.41בסעיפי עירייה, סעיף "שונות" נותר עם יתרה חיובית על סך  .3

 הנובעת מיתרת סגירה משנה קודמת.

קורת, השיבה נציגת החברה המלווה כי מדובר ביתרת במענה לשאלת הבי         

 פתיחה של סעיפים מכספי עירייה, שהועברה משנה"ל תשע"א.

ש"ח  41,691בסעיפי עירייה, בסעיף הקצאה לפי תלמיד, נותרה יתרה על סך  .2

 לשנה"ל תשע"ב.

שאר היתרות בסעיפים, כגון: אחזקת מחשבים, עמלות בנק, אש"ל וכיבוד, בדק      

טלפון, משרדיות, צילום ושכפול ואחזקת מבנה, נותרו ביתרות שליליות, בית, 

 ביום סגירת שנת הכספים.

הביקורת מציינת כי לא בוצעה העברה מסעיף הקצאה לפי תלמיד לסעיפים 

אשר בגינם ביה"ס קיבל מהעירייה את ההקצבה השוטפת ועל כן היתרות לא 

 מוצגות באופן נאות בתום שנת הלימודים.

י משרד החינוך, יתרת סעיף "מלגות" מוצגת בתום שנת הכספים ביתרה בסעיפ .1

 ש"ח. 06,331שלילית בסך 

הביקורת מדגישה כי יתרת סעיף "מלגות" מוצגת כיתרה שלילית, עובדה      

 שאינה יכולה להיות נכונה.

בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהל ביה"ס כי נשארו יתרות וכאמור עפ"י הסכמת 

 היתרות הועברו לשנה הבאה.ועד ההורים 

 אכן היתרות שליליות אך בעודפים הכלליים קיימת יתרת זכות.

בשל המצב הסוציואקונומי של התלמידים סה"כ הגביה לא מכסה את עלות הטיול, 

אך קיימים עודפים בסעיפי הורים הכללים. ביה"ס מעדיף לשקף נכון את ההוצאות 

 הרלוונטיות.

ד, כי המלגות הוכנסו לשני סעיפים. סעיף מלגות וסעיף , הוסיפה עו1לעניין סעיף 

 עולים. שתי היתרות ביחד מהוות את יתרת הפתיחה של שנת הלימודים הבאה.
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 –להלן דוח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס בשנה"ל תשע"ג, על בסיס "מאזן בוחן 

  –" 4111מתוכנת "כספים  –ללא תקציב" 

 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה חובה/ 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(זכות )ש"ח(

 א. הורים

                    -            5,600.00            5,600.00                      -ביטוח תאונות אישיות            9

               20.00-               350.00               330.00                      -הסעות לתחרות          21

               433.00            1,907.00            2,340.00                      -'טיולים א          49

            1,895.50            2,325.50            3,182.00             1,039.00'טיולים ב          50

            1,150.50            3,557.50            3,774.00                934.00'טיולים ג          51

            2,103.02            2,851.50            4,542.00                412.52'טיולים ד          53

            2,734.50            4,831.50            7,566.00                      -'טיולים ה          54

               870.54            8,104.06            8,974.60                      -'טיולים ו          55

             338.20-               338.20                    -                      -'מוכנות א          73

                    -          49,183.80          19,337.00           29,846.80מיל"ת          77

          1,052.95-            6,190.00            3,605.00             1,532.05מסיבות כיתתיות          87

            3,355.71            2,131.79            3,400.00             2,087.50מצויינות 2000          93

          20,899.38            6,685.00          15,911.80           11,672.58סל תרבות        106

            8,992.15          20,427.61          22,881.70             6,538.06רכישה מרוכזת        115

               15.00-            1,005.00               990.00                      -בנות מצווה        116

                    -          40,860.50          40,860.50                      -קרן קרב        153

          41,008.15        156,348.96        143,294.60           54,062.51סה"כ הורים

ב. עירייה

          37,141.64               568.00               938.00           36,771.64חוב משנה קודמת          39

               239.97                    -               239.97                      -ריבית מפיקדון        199

          2,537.00-            2,537.00                    -                      -אחזקת מחשבים        202

          1,904.65-            1,904.65                    -                      -אש"ל וכיבוד        207

        10,732.97-          10,732.97                    -                      -טלפון        210

          3,813.80-            3,813.80                    -                      -משרדיות        211

        14,091.97-          20,959.47            6,867.50                      -צילום ושכפול        212

          39,109.31               260.00          24,225.90           15,143.41שונות        214

          1,559.00-            1,559.00                    -                      -אחזקת מבנה        219

          3,110.00-            3,110.00                    -                      -בדק בית        224

          5,426.00-            5,426.00                    -                      -חומרי לימוד א-ו        226

            6,672.90                    -            6,672.90                      -חומרי מלאכה        227

          21,240.00                    -          21,240.00                      -הקצ' לפי תלמיד        235

               875.00                    -               875.00                      -קיזוז ביטוח        236

          1,274.00-            1,274.00                    -                      -ספריה        310

          1,372.69-            1,409.39                 36.70                      -עמלות בנק        100

           59,456.74          53,554.28          61,095.97           51,915.05סה"כ - עירייה
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 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה חובה/ 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(זכות )ש"ח(

ג. משרד חינוך

             474.51-            2,102.07            1,627.56                      -דמי שתיה        304

            2,560.00          19,340.00          17,830.00             4,070.00מילגות        307

            2,085.49          21,442.07          19,457.56             4,070.00סה"כ משרד חינוך

      102,550.38     231,345.31     223,848.13       110,047.56סה"כ הורים + עירייה + משרד החינוך

 

  –סיכום  

 ש"ח           

 20,119.01  כספי הורים .א

 19,216.72  כספי עירייה .ב

 4,191.29  כספי משרד החינוך .ג

 014,111.39          סה"כ   

 

 (6התייחסות בליקויים סעיף  - 01)עמ'  014,111.39 יתרת קופה ובנק .ד

 

  –מהדו"ח המוצג לעיל מתבררים הנתונים הכספיים הבאים 

ש"ח, שנגבו מהורי  023,492.61פעילות ביה"ס בשנה"ל תשע"ג הסתכמה בסך  (0

 ש"ח. 016,329.96התלמידים ושולמו עבור ביצוע הפעולות סך של 

 ש"ח. 60,191.97פעילות ביה"ס מכספי עירייה הסתכמה בסך  (4

 014,111.39היתרה העודפת שנותרה לביה"ס בתום שנה"ל תשע"ג הסתכמה בסך  (3

 ש"ח.

וההוצאות של ביה"ס  להלן הליקויים, כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח על ההכנסות

  –" 4111בשנה"ל תשע"ג, על בסיס מאזן הבוחן, ללא תקציב, מתוכנת "כספים 

 בחלק מסעיפי הורים, נותרו יתרות כספיות גדולות, כלהלן: (0

סעיפים טיולים שכבה ב', טיולים שכבה ג', טיולים שכבה ד', טיולים שכבה ה',       

ותרו עם יתרות חיוביות גדולות , סל תרבות, רכישה מרוכזת נ4111מצויינות 

הנובעות בחלקן מיתרות סגירה חיוביות בשנה קודמת. סך היתרות הינן 

 ש"ח. 20,031.76
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מנגד, בסעיפי הורים, הסעות לתחרות, מוכנות לכיתה א', מסיבות כיתתיות ובנות  (4

מצווה, מוצגות יתרות שליליות ומכאן נראה כי אינן מוצגות באופן נאות מבחינה 

 ית.חשבונא

ש"ח  39,019.30בסעיפי עירייה, סעיף "שונות" נותר עם יתרה חיובית על סך  (3

 הנובעת, בחלקה, מיתרת סגירה משנה קודמת.

במענה לשאלת הביקורת, השיבה נציגת החברה המלווה כי מדובר ביתרת פתיחה 

חוב ישן של  –ש"ח  42,111משנה"ל תשע"ב של כספי העירייה ובנוסף, הועברו 

 ית הספר.העירייה לב

ש"ח  40,421בסעיפי עירייה, בסעיף הקצאה לפי תלמיד, נותרה יתרה על סך  (2

 לשנה"ל תשע"ג.

שאר היתרות בסעיפים, כגון: אחזקת מחשבים, עמלות בנק, אש"ל וכיבוד, בדק     

בית, טלפון, משרדיות, צילום ושכפול, חומרי לימוד, ספריה ואחזקת מבנה, נותרו 

 גירת שנת הכספים.ביתרות שליליות, ביום ס

הביקורת מציינת כי לא בוצעה העברה מסעיף הקצאה לפי תלמיד לסעיפים אשר     

בגינם ביה"ס קיבל מהעירייה את ההקצבה השוטפת ועל כן היתרות לא מוצגות 

 באופן נאות בתום שנת הלימודים.

בסעיפי משרד החינוך, יתרת סעיף "דמי שתייה" מוצגת בתום שנת הכספים  (1

 ש"ח. 272.10לילית בסך ביתרה ש

לא ניתן להציג יתרה שלילית בדו"ח כספי, שכן אינה משקפת באופן נאות הצגה     

 נאותה  מבחינה חשבונאית.

בדו"ח זה לא באו לידי ביטוי יתרות הכספים שהיו בבנק ובקופה וכפי שמשתקף  (6

ש"ח. דהיינו, ללא יתרה, בעוד שבפועל,  1 –מהדו"ח, יתרות אלו עומדות על 

 ביה"ס סיים את שנת הכספים תשע"ג עם יתרות כלהלן:

 ש"ח                                  

 93,074    בנק 

 09,729   פיקדונות

 631    קופה

 209,550   סה"כ
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בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת ביה"ס כי סעיף "מיל"ת" היה שנוי במחלוקת 

 הצדדים להבנה בנושא והסכום שולם.בין ביה"ס לעירייה. במהלך שנת תשע"ג הגיעו 

 

 ד. יתרות כספיות בסוף שנה 

 04.9א' בנושא תשלומי הורים, קובע בסעיף  3חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג / 

מהעלות של ההוצאה המתוכננת, תנוצלנה בהתאם להחלטת  01%"יתרות של עד 

זר התשלום ,יוח01%הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורים. אם היתרות תעלינה על 

להורים, או שהכספים ישמשו לפעולות נוספות מאותו סוג, על פי החלטה משותפת 

 של וועד ההורים ושל בית הספר".

עוד נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מתשס"ד "תקנות לימוד חובה )יעוד כספי 

: "מנהל מוסד חינוך, רשאי לאחר היוועצו עם  6" תקנה 4112 -תשלומים( התשס"ד 

ההורים במוסד, ובהעדרו עם נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים וועד 

 שנותרו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה".

" מיועדת למנהלי חשבונות בעלי 4111מערכת הנהלת החשבונות של ביה"ס "כספים 

 ידע והכשרה מתאימים. מזכירות בית הספר אינן מנהלות חשבונות בהכשרתן.

" ניתן להפיק מאזן בוחן הכולל את כל היתרות הכספיות 4111זו "כספים  ממערכת

בביה"ס, הן בהכנסות והוצאות והן ברכוש והתחייבויות. מאזן בוחן זה משמש את 

 המזכירה והמנהלת בניהול חשבונות ביה"ס. 
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להלן תיאור היתרות השייכות לכספי הורים, כפי שהוצגו במאזן הבוחן בסוף שנת 

 ם:הלימודי

  –שנה"ל תשע"ב  .2

הכנסות 

)ש"ח(

הוצאות 

)ש"ח(

יתרה 

)ש"ח(

11,673     7,988      19,661סל תרבות  

       -     6,454        6,454ביטוח תאונות אישיות

   1,532     3,208        4,740מסיבות כיתתיות

רכישה מרוכזת של 

   6,538   12,440      18,978שירותים וציוד אישי לתלמיד

       -   45,523      45,523מיל"ת

       -   41,460      41,460קרן קרב

117,073    136,816סה"כ  19,743  

מאזן בוחן - דו"חות כספייםסעיף בחוזר הורים

 

מהנתונים לעיל עולה כי בסעיפים: "סל תרבות", מסיבות כיתתיות ורכישה מרוכזת 

 .01% -של שירותים וציוד אישי לתלמיד, נותרה יתרה הגבוהה מ

  –שנה"ל תשע"ג  .9

הכנסות 

)ש"ח(

הוצאות 

)ש"ח(

יתרה 

)ש"ח(

   9,227   6,685   15,912סל תרבות

       -   5,600     5,600ביטוח תאונות אישיות

  2,085-   5,690     3,605מסיבות כיתתיות

רכישה מרוכזת של 

20,428   22,882שירותים וציוד אישי לתלמיד  2,454   

19,337   19,337מיל"ת  -       

40,861   40,861קרן קרב  -       

98,601 108,197סה"כ  9,596   

מאזן בוחן - דו"חות כספייםסעיף בחוזר הורים
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מהנתונים לעיל עולה כי בסעיפים "סל תרבות" ורכישה מרוכזת של שירותים וציוד 

המותרת, וזאת בניגוד להוראות משרד  01% -ה יתרה הגבוהה מאישי לתלמיד, נותר

 החינוך.

ש"ח וזאת בניגוד  4,191לעומת זאת בסעיף מסיבות כיתתיות, נרשם גרעון בסך 

 לניהול תקין של כספי בית הספר.

 

 ה. יתרות כספיות בחשבון הבנק 

 . שנה"ל תשע"ב2

, עם 9.9.4104ביום  ₪ 047,219בחשבון הבנק של ביה"ס נרשמה יתרת זכות בסך 

 סיום שנת הלימודים.

על פי דו"ח כספי )מאזן בוחן ללא תקציב(, המשמש את ביה"ס, נרשמה יתרת סגירה 

 ש"ח . 91,902 –בבנק בסך 

ש"ח ויתרה בקופת ביה"ס בסך של  09,119בנוסף, לביה"ס יש פיקדון בבנק בסך של 

 .9.9.4104ש"ח, נכון למועד סגירת שנה"ל ביום  741

קורת מדגישה כי היתרה בחשבון הבנק של ביה"ס הייתה צריכה להיות זהה הבי

 ליתרה בספרי החשבונות של ביה"ס.

מהנתונים לעיל מתברר, כי ישנם הפרשים בין נתוני הבנק לדו"חות הכספיים. 

הביקורת מצאה כי הפערים נובעים מכך שהמחאות שביה"ס הוציא לספקים יום 

ם סגירת שנת הכספים לעירייה )התחשבנות וקיזוז לפני סגירת שנת הכספים, וביו

סכומים של כל השנה( לא באו לידי ביטוי בחשבון הבנק ביום סגירת שנת הכספים 

 .9/9/4104 -אשר היה כאמור ביום

 

 . שנה"ל תשע"ג9

, עם 46.19.4103ביום ₪  000,141בחשבון הבנק של ביה"ס נרשמה יתרת זכות בסך 

 סיום שנת הלימודים.

דו"ח כספי )מאזן בוחן ללא תקציב(, המשמש את ביה"ס, נרשמה יתרת סגירה  על פי

 ש"ח . 93,074 –בבנק בסך 

ש"ח ויתרה בקופת ביה"ס בסך של  09,729בנוסף, לביה"ס יש פיקדון בבנק בסך של 

 .46.9.4103ש"ח, נכון למועד סגירת שנה"ל, ביום  631
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הייתה צריכה להיות זהה  הביקורת מדגישה כי היתרה בחשבון הבנק של ביה"ס

 ליתרה בספרי החשבונות של ביה"ס.

מהנתונים לעיל מתברר, כי ישנם הפרשים בין נתוני הבנק לדו"חות הכספיים. 

הביקורת מצאה כי הפערים נובעים מכך שהמחאות שביה"ס הוציא לספקים יום 

וז לפני סגירת שנת הכספים, וביום סגירת שנת הכספים לעירייה )התחשבנות וקיז

סכומים של כל השנה( לא באו לידי ביטוי בחשבון הבנק. כמו כן, יום סגירת שנת 

 .46.9.4103 -הכספים היה כאמור ביום

 

, "סגירת 0-, סעיף ח0993הביקורת מדגישה כי חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 

חשבונות בסוף שנת הלימודים" קובע כי יש לסיים את כל התשלומים של בית הספר 

ביולי, וזאת על מנת שהדוחות הכספיים אכן ישקפו את הנתונים הכספיים  02 –עד ל 

בחשבון הבנק של ביה"ס. הביקורת מעירה כי ביה"ס פועל בניגוד להנחיות משרד 

החינוך, ובכך יוצר מצב של חוסר שקיפות לוועד ההורים בבית הספר, אשר אינו 

 פל, כפי שהוצג.מחזיק בכלים מקצועיים לצורך הבנת המצג הכספי המעור

כאן המקום להזכיר, כי דפי תנועות הבנק לא הוגשו לידיעת ועד ההורים כמו גם 

 הדו"חות הכספיים, כפי שמחייבות ההוראות.

וביה"ס סיים  9/7/4103הביקורת מציינת כי שנת הלימודים תשע"ג הסתיימה ביום 

בע חוזר מנכ"ל , כפי שק02/7/4103 -את ביצוע ורישום כל התשלומים שלו עד ליום ה

משרד החינוך. אולם, שוב יש לציין כי גם בשנה זו דפי תנועות הבנק לא הוגשו 

לידיעת ועד ההורים יחד עם הדו"חות הכספיים כפי שמתחייב מתקנות לימוד חובה 

 ומהוראות משרד החינוך.
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 ו. ספירת קופה  

רק שמיני סעיף ב' בפ 0993 -בחוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים ולמשרד החינוך מ

, נקבע כי "מנהל ביה"ס חייב לערוך ספירת פתע של קופת ביה"ס, ולוודא התאמה 00

עם הרשום בספר התקבולים, פעם בחודש לפחות. לאחר הספירה, יחתום המנהל 

בספר התקבולים, ליד היתרה בקופה של אותו יום. הביקורת ביקשה לבדוק את 

"ס בהתאם להוראה, ועל כן, בקשה הביקורת ביצוע נוהל ספירת פתע, של קופת ביה

 את העתקי דוחות ספירת הפתע. 

בשיחה שהתקיימה עם מנהלת ביה"ס, טענה המנהלת כי היא נוהגת לערוך ספירות 

פתע של קופת ביה"ס בתדירות של שלוש פעמים בשנה, אולם, אין פרוטוקול של 

ותשע"ג , לא נמצאו  ביצוע ספירת הפתע. הביקורת מציינת כי בשתי שנה"ל, תשע"ב

 העתקי דו"חות ספירת הפתע.

הביקורת מדגישה כי אי ביצוע ספירות פתע מידי חודש, על ידי מנהלת ביה"ס, הינו 

 בניגוד להוראות משרד החינוך.

, 04.13.4102לאור האמור לעיל, ערכה הביקורת ספירת פתע לקופת ביה"ס, ביום 

 ולהלן הממצאים:

 ש"ח לספירה שנערכה בפועל. 4,417קופה בסך קיימת התאמה בין דו"ח מצב  .0

ש"ח, כפי  4,417ש"ח ולא  4,666במאזן הבוחן של ביה"ס נרשמה יתרת קופה בסך  .4

 שאכן היה צריך להירשם.

 ש"ח. 219הביקורת מציינת כי קיים הפרש בין מצב הקופה לבין מאזן הבוחן בסך 

של חברת רואי הביקורת מבקשת לציין כי ביה"ס נהנה משירותים חשבונאיים 

חשבון המלווה את ביה"ס במהלך כל השנה, מזה שנים רבות ועל כן, תמוה ההפרש 

 בסכום הקופה במאזן הבוחן לבין הסכום הרשום בקופת בית הספר.

  –בקופה נמצאו 

 ש"ח     

 המחאות דחויות 0,161     

 המחאות מזומן 694     

     4,417 

במזומן ודחויות, הינה בניגוד לחוזר  הביקורת מציינת כי המצאות של המחאות

 מנכ"ל משרד החינוך ויש להימנע בכל מחיר מהחזקת כספים בביה"ס.
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 ז. חובות הורים

במערכת ניהול חשבונות ביה"ס ניתן להפיק דו"ח מצב הגבייה, המפרט את צפי 

 הגבייה בהשוואה לגבייה בפועל.

 תשע"ג : -להלן תמצית הדו"חות לשנים תשע"ב ו 

 

 ש"ח –תשע"ג  ש"ח -תשע"ב  הסעיף מס"ד

 039,677 091,006 חיובים -ו  –כיתות א  .0

 (006,497) (013,024) תקבולים -גבייה בפועל  .4

 44,391 36,972 יתרת חייבים .3

 92% 90% שיעור הגבייה .2

 

יתרות חובה אלו אינן נרשמות בספרי החשבונות של ביה"ס לשנה"ל הבאה, ועם 

 ם, מסתיימת גם הגבייה לשנה זו והחובות יורדים לטמיון.סיום שנת הכספי

 -מעיון בטבלאות המוצגות לעיל מתברר איפוא כי ההורים חייבים לביה"ס סך של

ש"ח בגין שנה"ל תשע"ג .כפי שמוצג  44,391 –ש"ח בגין שנה"ל תשע"ב , וסך  36,972

רים, על אף לעיל ניתן לראות כי ביה"ס שיפר משמעותית את שיעור הגבייה מההו

 העובדה כי הינו משרת אוכלוסייה במצב סוציואקונומי נמוך .

משיחה שהתקיימה עם מנהלת ביה"ס, הודגש בפני הביקורת כי ביה"ס עושה את 

מרבית המאמצים ונוקט באמצעים מסוימים על מנת לגבות את חובות התלמידים, 

כל מפגש הורים הוצאת מכתבים להורים, שיחות טלפון להורים ואזכור ב כגון :

באשר לחוב התלמיד. אך בפועל הורים בודדים מגיעים לביה"ס על מנת לשלם את 

חובם. יחד עם זאת, הודגש בפני הביקורת כי כאשר מדובר ב"תשלומי רשות" אין 

 יכולת לביה"ס לאכוף את הגבייה על התלמידים.
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 ח.  דו"חות כספיים שהוצגו על ידי החברה המקצועית המלווה

המקצועית המלווה את ביה"ס, מגישה לעירייה, בכל סיום שנת לימודים,  ברההח

 דו"חות מרוכזים עבור כל בתי הספר.

להלן הנתונים המתייחסים לביה"ס "סעדיה גאון", אשר לוקטו מהדו"חות הכספיים 

 המרוכזים:

 תשע"ג         תשע"ב        

  ש"ח   ש"ח           

 014,111  001,129  יתרת סגירה בבנק .א

 פירוט העודף/ גירעון: .ב

 הורים (1

 91,932   61,321              יתרת פתיחה

 022,433  013,709           תקבולים

 (076,327)  (047,993)    תשלומים

 19,741   90,090            עודף

 עירייה (6

 09,403   01,617       יתרת פתיחה

 79,669   22,212              תקבולים

 (11,114)  (20,022)    מיםתשלו

 23,931   09,967            עודף

 שונות (7

 1   0,949          תקבולים

 1   (0,949)    תשלומים

 1   1               עודף

 209,550  220,048סך היתרה בסיום שנה"ל  (8
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מהדו"חות המוצגים לעיל מתברר כי אין התאמה בין יתרות הסגירה בשנה"ל תשע"ב 

 ות הפתיחה בשנה"ל תשע"ג, כלהלן:לבין יתר

יתרת סגירה  תיאור מס"ד
 תשע"ב )ש"ח(

יתרת פתיחה 
 תשע"ג )ש"ח(

פער בין 
היתרות 

 )ש"ח(

 327 91,932 90,090 כספי הורים 0

 (326) 09,403 09,967 כספי עירייה 4

 0 001,127 001,129 סה"כ 3

 

הורים לכספי עירייה  מהטבלה המוצגת לעיל ניכר כי בשנה"ל תשע"ג הועברו מכספי

 ש"ח. 326סך 

הביקורת מדגישה כי ביה"ס נהנה משירותים חשבונאיים מקצועיים אשר היו 

 אמורים למנוע רישומים חשבונאיים שגויים בספרי החשבונות של ביה"ס.
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 ט. התחשבנות עם העירייה

ת העירייה נוהגת לערוך התחשבנות עם בית הספר אחת לשנה, עם סיום שנ

 הלימודים.

במהלך  השנה, גובה בית הספר מהורי התלמידים עבור העירייה: ביטוח תאונות 

אישיות, "קרן קרב" ותוכנית "מיל"ת". סכומים אלו, שנגבו על ידי ביה"ס בעבור 

העירייה, נשארים בבית הספר במקום שיועברו לעירייה ומשמשים להתנהלותו 

 השוטפת.

ביה"ס את הסכומים אשר היו מגיעים לו ממנה בשל כך, העירייה אינה מעבירה ל

 בעבור: אחזקת ביה"ס, אגרת שכפול וחומרים, שנתקבלו ממשרד החינוך בעבורו.

כפי שצוין, רק בסיום שנה"ל נערכת ההתחשבנות בין העירייה לבין בית הספר עבור 

 כל הפעילויות שצוינו לעיל.

על ידי החברה המלווה  הביקורת קיבלה לידיה את העתקי ההתחשבנות אשר נערכה

 בתום שנת הלימודים ולהלן הממצאים:

תשע"ג )ש"ח(תשע"ב )ש"ח(תאור

סכומים המגיעים לביה"סא

          21,240          25,680הקצבה שוטפת )1(1

            3,868            4,973אגרת שכפול2

            6,673            8,068החזר חומרים3

          11,600          20,400מלגות עולים4

               875            1,008זיכוי - ביטוח תלמידים5

               341                -טיולים - הפרש ממשרד החינוך6

          44,597          60,129סה"כ זיכויים לטובת ביה"ס

סכומים אשר נגבו ע"י ביה"ס ומגיעים לעירייהב

          40,860          41,460קרן קרב1

          19,337          45,523תוכנית מיל"ת2

            5,600            6,454ביטוח תאונות אישיות3

          65,797          93,437סה"כ זיכויים לטובת העירייה

          21,200          33,308יתרה לתשלום לעירייה

          21,200          33,308שולם לעירייה בסיום השנה

               -                -יתרה לתשלום

מס"ד
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ש"ח לתלמיד כפול מספר החודשים בשנה  01ההקצבה השוטפת מורכבת מסך  ( 0)

 ( כפול מספר התלמידים בביה"ס באותה שנת לימודים, כלומר:04)

 01*04*402=41,691 –בשנה"ל תשע"ב 

 01*04*077=40,421 –בשנה"ל תשע"ג 

 לעירייה החינוך ממשרד שהועברו הסכומים את לאמת שהביק הביקורת (4)

 ידי על שהועברו לסכומים והתאמתם" סעדיה גאון" הספר בית לטובת

 .הספר לבית העירייה

 ידי החברה המלווה על בסיס על נערכה הצדדים בין ההתחשבנות כי נמצא      

 נערך ךהחינו במשרד ההתחשבנות גמר בפועל כאשר, שנה מדי יוני חודש נתוני

 .שנה מדי, אוגוסט בחודש

, הספר בית לטובת הועברו לא אשר כספיים פערים נוצרו כי נמצא, לפיכך      

 :כלהלן

נתקבל 

ממשרד 

החינוך

הועבר 

פערמהעירייה

נתקבל 

ממשרד 

החינוך

הועבר 

פערמהעירייה

      4,829      2,186      6,673      8,859      2,643     8,068   10,711חומרים1

      2,942      1,287      3,868      5,155      1,655     4,973     6,628אגרת שכפול2

    11,600    11,600    11,600    23,200         -   20,400   20,400מלגות לעולים3

    19,371    15,073    22,141    37,214      4,298   33,441   37,739סה"כ

תאור הנושאמס"ד

תשע"גתשע"ב

סה"כ פער

 

 

מהנתונים הרשומים לעיל מתברר כי בשנה"ל תשע"ב, קיבלה העירייה ממשרד 

 ש"ח. 37,739החינוך עבור ביה"ס 

ש"ח,  2,499רה בסך ש"ח בלבד. הית 33,220 –העירייה זיכתה את בית הספר ב 

 לא הועברה לבית הספר.

 37,402בשנה"ל תשע"ג קיבלה העירייה ממשרד החינוך עבור בית הספר סך 

 01,173ש"ח. היתרה בסך  44,020ש"ח. העירייה זיכתה את בית הספר בסך 

 ש"ח לא הועברה לבית הספר.
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 ביה"ס "שיזף" –דו"ח ממצאים מפורט 

 א. מהלך הביקורת

 תשע"ג . -ת נערכה עבור שנה"ל תשע"ב ו הביקור        

נציגי הביקורת נפגשו עם הצוות המופקד על ניהול כספי ביה"ס: מנהלת ביה"ס  

 והמזכירה .

עמידה  נבדקו ספרי החשבונות והאסמכתאות המצורפים להם, תוך מתן דגש על 

 בדרישות המפורטות בחוזרי מנכ"ל ובהנחיות שהופצו עד כה .

תלמידים בהתאמה. הלימודים  191-ו 117ג, התחנכו בביה"ס בשנת תשע"ב ובתשע"

 התקיימו בשישה ימי לימוד בשבוע.

 להלן מספרי התלמידים בכל אחת משכבות הלימוד בשתי השנים:

מספר תלמידים  מספר כיתות מספר תלמידים שכבה
 בממוצע

 תשע"ג תשע"ב תשע"ג תשע"ב תשע"ג תשע"ב 

 33 34 3 3 99 91 א

 33 49 3 3 99 97 ב

 31 46 3 3 99 79 ג

 49 41 3 1 92 046 ד

 41 49 1 3 041 99 ה

 31 32 3 3 99 014 ו

 92 92 90 90 585 577 סה"כ

 

 

כיתות בשתי שנות הלימוד  41 -מהטבלה המוצגת לעיל מתברר כי בביה"ס למדו ב

 ומספר התלמידים היה ללא שינוי מהותי.
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 ב. גבייה מהורים

ר מנכ"ל משרד החינוך, על ההורים להשתתף בתשלומי חובה על פי הוראות חוז

 ובתשלומי רשות לביה"ס, בהתאם להנחיות המתפרסמות מידי שנה .

הוראות אלו אוסרות על גביית סכומים הגבוהים מאלו שאושרו על ידי ועדת החינוך 

 של הכנסת )מידי שנה(.

דים תשע"ב ותשע"ג, להלן פירוט סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנת הלימו

 (:0בהשוואה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך לשנים אלו )הסכומים בש"ח( )נספח מספר 

 

תשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"בתשע"גתשע"ב

תשלום חובה

3434323232323232323232323232ביטוח תאונות אישיות

תשלום רשות

9999999999999999999999999999סל תרבות

2424242424242424242424242424אירועים בית ספריים

1011011016010160עלות טיול לתלמיד א-ב

1261261267512675עלות טיול לתלמיד ג-ד

252252252150עלות טיול לתלמיד ה

387387387232עלות טיול לתלמיד ו

75757575מסיבת סיום ו'

280280השאלת ספרי לימוד

1.51.5ארגון הורים ארצי

1.51.5ועד הורים יישובי

250250רכישת שירותים מרצון

110110110110110110110110110110110110סיור לימודי בית ספרי

505050505050505050505050חומר למידה ותוכנות

606060606060606060606060עיתון דיגיטלי, ימי שיא לימודיים

תוכנית לימודים נוספת

348348250254250254250254250254250254250254קרן קרב )3 ש"ש העשרה(

197919797266897266897517047517048777791087936סה"כ

חוזר מנכ"ל        סוג התשלום                               

        שם הסעיף

שכבה ו' שכבה ה' שכבה ד' שכבה ג' שכבה ב' שכבה א'

 

 

 )*( בהסכמת הורים
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מהטבלה המוצגת לעיל, עולה כי ביה"ס לא הציג מספר סעיפי גבייה בחוזר, למרות 

שבוצעה גביית כספים בסעיפים אלו. בסעיפים שהוצגו ישנה התאמה של כל אחד 

 ומים שנדרשו מההורים בחוזר להורים, לשתי שנות הלימוד המבוקרות.מהסכ

הביקורת מדגישה כי בחוזר שהופץ להורים בראשית השנה, ואשר מוצג לעיל, לא 

 נכללו סכומים נוספים שנגבו במהלך השנה. 

הביקורת בדקה את ספרי החשבונות של בית הספר ומצאה כי בשנה"ל תשע"ג, 

ים גם בגין הסעיפים הבאים, אשר אינם מוצגים בחוזר ביה"ס גבה כספים מההור

 שהופץ בראשית השנה:

מס"ד
שם 

הסעיף

תשע"ג – סך 

)ש"ח(

                 175שחייה ו'1

                 175שחייה ה'2

                  350סה"כ

כפי שצוין, סכומי גביה אלו לא נכללו בחוזר שהופץ להורים בראשית השנה, וזאת 

 בניגוד להוראות משרד החינוך, אלא בחוזר שהופץ במהלך שנת הלימודים תשע"ג.

 החינוך: להלן פירוט הסכומים כפי שדווחו למשרד 

 שנה"ל תשע"ב

והדגבא

323232323232ביטוח תאונות אישיות

999999999999סל תרבות

101101126126252387עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 40 תלמידים

220220220220220220רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

250250250250250250תוכנית לימודים נוספת 3 שעות "קרן קרב"

75מסיבת סיום

 1,063 702702727727853סה"כ

שם סעיף

שכבות
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 שנה"ל תשע"ג

והדגבא

323232323232ביטוח תאונות אישיות

999999999999סל תרבות

242424242424מסיבות כיתתיות

60607575150232עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 40 תלמידים

220220220220220220רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

254254254254254254תוכנית לימודים נוספת 3 שעות

75מסיבת סיום

689689704704779936סה"כ

שם סעיף

שכבות
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 ג. דו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס:

על בסיס מאזן בוחן  בשנה"ל תשע"ב,להלן דו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס 

  –" 4111מתוכנת "כספים  –ללא תקציב  –

 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(חובה/ זכות )ש"ח(
 א. הורים

                  -                   29.00                       -                 29.00ארועים בביה"ס            5

                  -           19,092.50           19,092.50                     -ביטוח תאונות אישיות            9

        2,983.00             2,983.00הכנסות קיזוז ב.תאונות       559

        1,197.42             8,373.58             9,571.00                     -'הצגות ומופעים א         25

        1,201.00             8,006.00             9,207.00                     -'הצגות ומופעים ב         26

          105.00-             9,114.00             9,009.00                     -'הצגות ומופעים ג         27

             62.60           14,133.00           11,929.60           2,266.00'הצגות ומופעים ד         28

        1,787.40             7,154.00             8,941.40                     -'הצגות ומופעים ה         29

             16.20             9,779.00             9,634.20               161.00'הצגות ומופעים ו         30

           885.00             8,912.00             9,797.00                     -'טיולים א         49

        2,695.00             7,314.00             9,494.00               515.00'טיולים ב         50

        1,390.00           11,460.00           11,592.00           1,258.00'טיולים ג         51

        1,429.33           14,669.27           15,046.60           1,052.00'טיולים ד         53

        3,008.70           20,195.20           22,641.90               562.00'טיולים ה         54

           383.51           34,758.99           35,142.50                     -'טיולים ו         55

        1,557.10           11,604.80           13,161.90                     -מסיבות כיתתיות         87

           133.10             7,057.00             7,178.10                 12.00'מסיבת סיום ו         89

           687.47           66,178.99           64,352.46           2,514.00סיורים       105

        3,744.99           28,112.85           31,814.84                 43.00עיתון ודפי מידע       114

        2,502.68           21,701.82           26,815.50          2,611.00-תוכנה ולומדות       130

                  -         131,673.84         131,673.84                     -קרן קרב       153

           460.00                       -                       -               460.00'שחייה ה       164

             20.00             2,350.00                       -           2,370.00דוכנים       184

        6,874.40             8,115.60           10,547.00           4,443.00קפה שיזף       185

                  -                     2.00                       -                   2.00יוזמה לימודית       311

       7,899.00-             7,899.00                       -                     -פנימיות יום         96
      25,014.90         457,686.44         469,625.34         13,076.00סה"כ הורים
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 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(חובה/ זכות )ש"ח(
ב. עירייה

    30,834.66-           21,047.66                       -          9,787.00-חומרי לימוד         36
                  -                       -                 136.00             136.00-חלילית         47

           432.56                   89.05                 521.61                     -שנה קודמת         39

            55.00-                   55.00                       -                     -יום ספורט         66

                  -                       -                  46.00-                 46.00ספרי לימוד       113

      45,615.62           28,954.38           21,724.00         52,846.00מתנ"ס       188

           543.44                       -                 543.44                     -ריבית מפיקדון       199

    14,491.50-           14,491.50                       -                     -אחזקת מחשבים       202

          676.00-                 676.00                       -                     -ספר ועזרים למורים       203

          664.00-                 664.00                       -                     -נסיעות בתפקיד       205

       3,155.70-             3,155.70                       -                     -אש"ל וכיבוד       207

       2,089.80-             2,089.80                       -                     -דואר ובולים       208

       4,672.00-             4,672.00                       -                     -חומרי ניקיון       209

    12,913.85-           12,913.85                       -                     -טלפון       210

       6,188.00-             6,188.00                       -                     -משרדיות       211

    13,071.30-           24,121.30           11,050.00                     -צילום ושכפול       212

                0.00                 987.78                     0.89               986.89שונות       214

    27,235.21-           27,235.21                       -                     -אחזקת מבנה       219

       2,808.80-             2,808.80                       -                     -עזרה ראשונה       220

      85,364.60                       -                       -         85,364.60הקצ' מיוחדת לתרומות       221

        3,187.80           11,583.00           22,770.80          8,000.00-חומרי מלאכה א-ו       227

      39,864.00                       -           39,864.00                     -הקצאה לפי תלמיד       235

          245.90-                 245.90                       -                     -ספרייה       310

       1,002.57-             1,061.35                   58.78עמלות בנק       103

      54,903.73         163,040.28           96,623.52       121,320.49סה"כ - עירייה

ג.משרד החינוך

           440.13             4,992.49             4,641.62               791.00דמי שתייה         18

           756.10             7,967.90             8,098.00               626.00מילגות         76

                  -                 414.00                       -               414.00מפתח הלב       186

        1,196.23           13,374.39           12,739.62           1,831.00סה"כ-משרד החינוך

       81,114.86         634,101.11         578,988.48       136,227.49סה"כ הורים + עירייה + משרד החינוך



67 

 4102לשנת    9דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 

  –סיכום 

 ש"ח                     

 41,102.91    כספי הורים .א

 12,913.73    כספי עירייה .ב

 0,096.43   כספי משרד החינוך .ג

 82,224.86                 סה"כ

 0   סה"כ קופה ובנק .ד

  –מהדו"ח המוצג לעיל מתבררים הנתונים הכספיים הבאים 

ש"ח, שניגבו מהורי  269,641.32פעילות ביה"ס בשנה"ל תשע"ב הסתכמה בסך  (0

 ש"ח. 217,696.22התלמידים ושולמו עבור ביצוע הפעולות סך של 

 ש"ח. 96,643.14פעילות ביה"ס מכספי עירייה הסתכמה בסך  (4

 90,002.96היתרה העודפת שנותרה לביה"ס בתום שנה"ל תשע"ב הסתכמה בסך  (3

 ש"ח.

להלן הליקויים, כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס 

  –" 4111פים בשנה"ל תשע"ב, על בסיס מאזן הבוחן, ללא תקציב, מתוכנת "כס

 בחלק מסעיפי הורים, נותרו יתרות כספיות גדולות, כלהלן: (.0

 ש"ח. 4,399.24 –יתרות בסך כולל של כ  –ב' -הצגות ומופעים א' .א

 ש"ח. 0,797.21יתרה בסך  –הצגות ומופעים ה'  .ב

ש"ח. בטיולים  9,143.13 –יתרות בסך כולל של כ  –ה' -טיולים לשכבות ב' .ג

 עות בעיקר מיתרות סגירה בשנה הקודמת.ד', היתרות נוב-לשכבות ג'

 ש"ח. 0,117.01יתרה בסך  –מסיבות כיתתיות  .ד

 03,044.17יתרות בסך כולל של  –עיתון ודפי מידע, תוכנה ולומדות, קפה שיזף  .ה

 ש"ח.

מוצגות כיתרות  –הצגות ומופעים ג' ופנימיות יום  –בסעיפי "הורים", יתרות  (.4

 שליליות.

 אלו אינם מוצגים באופן נאות מבחינה חשבונאית.הביקורת מציינת כי סעיפים 
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 ₪.  39,962 -הקצאה לפי תלמיד, נותרה יתרה בסך כ -בסעיף עירייה )"רשות"(  (.3

שאר היתרות בסעיפי העירייה, כגון: חומרי לימוד, יום ספורט, אחזקת מחשבים, 

ן, ספר ועזרים למורים, נסיעות בתפקיד, אש"ל וכיבוד, דואר ובולים, חומרי ניקיו

טלפון, משרדיות, צילום ושכפול, אחזקת מבנה, עזרה ראשונה, ספרייה ועמלות 

 בנק נותרו ביתרות שליליות ביום סגירת שנת הכספים.

הביקורת מציינת כי לא בוצעה חלוקה והעברה מסעיף "הקצאה לפי תלמיד" 

לסעיפים בגינם ביה"ס מקבל מהעירייה את ההקצבה השוטפת ומכאן שהיתרות 

 ות באופן נאות בתום שנת הכספים.לא מוצג

מהדו"ח הכספי המוצג לעיל מתברר כי ביה"ס קיבל ממתנ"ס "אור יהודה"  (.2

ש"ח ובנוסף, נותרה לו יתרה משנה  40,742הכנסה בעבור השכרת חדרים בסך של 

הביקורת מדגישה כי ללא כספים אלו, ביה"ס היה ₪.  14,926קודמת בסך של 

 שלו.מתקשה לעמוד בהוצאות האחזקה 

בדו"ח זה לא באו לידי ביטוי יתרות הכספים שהיו בבנק ובקופה וכפי שמשתקף  (.1

ש"ח. דהיינו, ללא יתרה, בעוד שבפועל,  1 –מהדו"ח, יתרות אלו עומדות על 

 ביה"ס סיים את שנת הכספים תשע"ב עם יתרות כלהלן:

 ש"ח

 (07,360)              בנק 

 96,927   פיקדונות

 0,649    קופה

 82,225    סה"כ

בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת ביה"ס כי בהתייחס להערת הביקורת על 

יתרות גדולות בסעיפים השונים. הצגות ומופעים, טיולים: בשנים האחרונות חלה 

עליה באחוזי הגביה בביה"ס ובהתאם לכך נקבעות הפעילויות. ניתנה הסכמה של 

ת, בה נוצלו הכספים כנדרש. קפה יו"ר ועד ההורים להעברת היתרות לשנה העוקב

בסעיף זה נאספים כספים ממכירת עוגות ושתיה ביום הורים ע"י כתות ו'  -שיזף

 ולטובתם. סעיף זה אינו חלק מתשלומי הורים.
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על בסיס מאזן בוחן  בשנה"ל תשע"ג,להלן דו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס 

  –" 4111מתוכנת "כספים  –ללא תקציב  –

 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(חובה/ זכות 
 א. הורים

                572.70                   12,420.00             12,992.70                 -ארועים בביה"ס            5

             2,885.00                   15,579.00             18,464.00                 -ביטוח תאונות אישיות            9

             3,272.00                              -               3,272.00                 -הפסקה מתוקה          23

              100.00-                        100.00                        -                 -הצגות          24

                363.00                     9,298.00               9,661.00                 -'הצגות ומופעים א          25

             1,373.42                     9,448.00               9,624.00         1,197.42'הצגות ומופעים ב          26

                149.00                     9,666.00               8,614.00         1,201.00'הצגות ומופעים ג          27

             1,022.00                     6,832.00               7,959.00          105.00-'הצגות ומופעים ד          28

                169.69                   11,786.00             11,893.00              62.69'הצגות ומופעים ה          29

                667.40                     9,670.00               8,550.00         1,787.40'הצגות ומופעים ו          30

                  32.81                        500.00                        -            532.81שנה קודמת          39

             5,070.50                     7,639.00             12,709.50                 -'טיולים א          49

             6,326.50                     7,348.00             12,789.50            885.00'טיולים ב          50

             4,804.50                   11,605.00             13,714.50         2,695.00'טיולים ג          51

             2,193.50                   12,536.00             13,339.50         1,390.00'טיולים ד          53

                772.98                   25,375.85             24,719.50         1,429.33'טיולים ה          54

             1,002.69                   28,327.51             26,321.50         3,008.70'טיולים ו          55

                  89.10                     1,468.00                        -         1,557.10   מסיבות          80

              112.00-                        112.00                        -                 -מסיבות כיתתיות          87

                75.00-                     6,675.00               6,600.00                 -'מסיבת סיום ו          89

                790.47                   60,549.00             60,652.00            687.47סיורים        105

             7,562.99                   27,757.00             31,575.00         3,744.99עיתון ודפי מידע        114

             4,806.10                   21,749.90             26,556.00                 -תוכנה ולומדות        130

                     -                 139,433.75           139,433.75                 -קרן קרב        153

                918.50                   12,480.00             13,398.50                 -'שחיה ו        159

                    2.00                     6,000.00               6,002.00                 -קרן הילדים שלנו        163

             2,453.00                   16,520.00             18,513.00            460.00'שחייה ה        164

             3,499.80                     4,000.00               7,499.80                 -קפה שיזף        185

           1,725.00-                     1,725.00                        -                 -תמונת מחזור        201

           3,421.30-                     3,421.30                        -                 -יוזמה לימודית        311

                426.30                              -                  426.30                 -תאגיד איסוף        315
           45,792.65                 480,021.31           505,280.05       20,533.91סה"כ הורים
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 שם חשבון מיון

 יתרת פתיחה 

 יתרה )ש"ח( הוצאות )ש"ח( הכנסות )ש"ח(חובה/ זכות 
ב. עירייה

              220.00-                        220.00                        -                 -נסיעות בתפקיד        145

                  34.64                              -                    34.64                 -ריבית מפיקדון        199

         13,338.00-                   13,338.00                        -                 -אחזקת מחשבים        202

           1,018.00-                     1,018.00                        -                 -ספרים ועזרים למורים        203

           6,035.90-                     6,035.90                        -                 -אש"ל וכיבוד        207

           1,394.90-                     1,394.90                        -                 -דואר ובולים        208

           1,962.98-                     1,962.98                        -                 -חומרי ניקיון        209

         10,685.73-                   10,685.73                        -                 -טלפון        210

           4,744.97-                     4,744.97                        -                 -משרדיות        211

         14,765.00-                   32,815.00             18,050.00                 -צילום ושכפול        212

         41,284.06-                   41,284.06                        -                 -אחזקת מבנה        219

           3,151.36-                     3,151.36                        -                 -עזרה ראשונה        220

           11,428.70                   10,625.80             22,054.50                 -חומרי מלאכה א-ו        227

           52,378.83                              -             38,610.00       13,768.83הקצ' לפי תלמיד        235

           46,542.62                   23,619.00             24,546.00       45,615.62מתנ"ס        216

           1,358.20-                     1,428.20                    70.00                 -עמלות בנק        100
           10,425.69                 152,323.90           103,365.14       59,384.45סה"כ - עירייה

ג. משרד החינוך

             1,482.73                     3,572.00               4,614.60            440.13דמי שתייה        304

                453.10                     8,803.00               8,500.00            756.10מילגות        307

             1,197.00                     1,803.00               3,000.00                 -מפתח הלב        316

             3,132.83                   14,178.00             16,114.60         1,196.23סה"כ - משרד החינוך

            59,351.17                 646,523.21           624,759.79       81,114.59סה"כ הורים+עירייה+משרד החינוך

  –סיכום 

 ש"ח       

 21,794.61  כספי הורים (0

 01,241.69  כספי עירייה (4

 3,034.93 כספי משרד החינוך (3

 52,052.27    סה"כ

 52,052.27 יתרת קופה ובנק (4
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  –מהדו"ח המוצג לעיל מתבררים הנתונים הכספיים הבאים 

ש"ח, שנגבו מהורי  111,491.11פעילות ביה"ס בשנה"ל תשע"ג הסתכמה בסך  (0

 ש"ח. 291,140.30ידים ושולמו עבור ביצוע הפעולות סך של התלמ

 ש"ח. 013,361.02פעילות ביה"ס מכספי עירייה הסתכמה בסך  (4

 19,310.07היתרה העודפת שנותרה לביה"ס בתום שנה"ל תשע"ג הסתכמה בסך  (3

 ש"ח.

להלן הליקויים, כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח על ההכנסות וההוצאות של ביה"ס 

  –" 4111"ג, על בסיס מאזן הבוחן, ללא תקציב, מתוכנת "כספים בשנה"ל תשע

 בחלק מסעיפי "הורים", נותרו יתרות כספיות גדולות, כלהלן: (0

 ש"ח. 3,474יתרה בסך  –הפסקה מתוקה  .א

 ש"ח. 00,397 -יתרות בסך כולל של כ –ב' -טיולים לשכבות א' .ב

בעות בחלקן ש"ח, הנו 6,999יתרות בסך כולל של  –ד' -טיולים לשכבות ג' .ג
 מיתרות סגירה בשנה קודמת.

יתרות בסך כולל  –עיתון ודפי מידע, תוכנה ולומדות, שחייה ה', קפה שיזף .ד
 ש"ח. 09,340.99 -של כ

בסעיפי "הורים", יתרות תמונת מחזור, יוזמה לימודית, מסיבת סיום ו', מסיבות  (4

יפים אלו כיתתיות והצגות, מוצגות כיתרות שליליות.  הביקורת מציינת כי סע

 אינם מוצגים באופן נאות מבחינה חשבונאית.

ש"ח, בשנה"ל  14,379.93בסעיף "עירייה", הקצאה לפי תלמיד, נותרה יתרה בסך  (3

 תשע"ג.

שאר היתרות בסעיפי העירייה, כגון: נסיעות בתפקיד, אחזקת מחשבים, ספרים      

פון, משרדיות, ועזרים למורים, אש"ל וכיבוד, דואר ובולים, חומרי ניקיון, טל

צילום ושכפול, אחזקת מבנה, עזרה ראשונה ועמלות בנק, נותרו ביתרות שליליות 

 ביום סגירת שנת הכספים.

הביקורת מציינת כי לא בוצעה חלוקה והעברה מסעיף "הקצאה לפי תלמיד" 

לסעיפים בגינם ביה"ס קיבל מהעירייה את ההקצבה השוטפת ומכאן שהיתרות 

 ת בתום שנת הכספים.לא מוצגות באופן נאו

מהדו"ח הכספי המוצג לעיל מתברר כי ביה"ס קיבל ממתנ"ס "אור יהודה"  (2

ובנוסף, נותרה לו יתרה משנה ₪  42,126הכנסה בעבור השכרת חדרים בסך של 

הביקורת מדגישה כי ללא כספים אלו, לא יכול היה ₪. 21,601.64קודמת בסך של 

 ביה"ס לעמוד בהוצאות האחזקה שלו.
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חסותה לביקורת השיבה מנהלת ביה"ס כי בהתייחס להערת הביקורת על בהתיי

יתרות גדולות בסעיפים השונים. הצגות ומופעים, טיולים: בשנים האחרונות חלה 

בנוסף, בשנה זו בוצע  עליה באחוזי הגביה בביה"ס ובהתאם לכך נקבעות הפעילויות.

 "י הנחיות חוזר מנכ"ל.סבסוד ע"י משרד החינוך בסעיפים אלו. הפעילות בוצעה עפ

ניתנה הסכמה של יו"ר ועד ההורים להעברת היתרות לשנה העוקבת, בה נוצלו 

בסעיף זה נאספים כספים ממכירת עוגות ושתיה ביום  -הכספים כנדרש. קפה שיזף

 הורים ע"י כתות ו' ולטובתם. סעיף זה אינו חלק מתשלומי הורים.

 ד. יתרות כספיות בסוף שנה 

 04.9א' בנושא תשלומי הורים, קובע בסעיף  3שרד החינוך תשס"ג / חוזר מנכ"ל מ

מהעלות של ההוצאה המתוכננת, תנוצלנה בהתאם להחלטת  01%"יתרות של עד 

,יוחזר התשלום 01%הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורים. אם היתרות תעלינה על 

ה משותפת להורים, או שהכספים ישמשו לפעולות נוספות מאותו סוג, על פי החלט

 של וועד ההורים ושל בית הספר".

עוד נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מתשס"ד "תקנות לימוד חובה )יעוד כספי 

: "מנהל מוסד חינוך, רשאי לאחר היוועצו עם  6" תקנה 4112 -תשלומים( התשס"ד 

וועד ההורים במוסד, ובהעדרו עם נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים 

 התשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה".שנותרו מ

" מיועדת למנהלי חשבונות בעלי 4111מערכת הנהלת החשבונות של ביה"ס "כספים 

 ידע והכשרה מתאימים. מזכירות בית הספר אינן מנהלות חשבונות בהכשרתן.

" ניתן להפיק מאזן בוחן הכולל את כל היתרות הכספיות 4111ממערכת זו "כספים 

, הן בהכנסות והוצאות והן ברכוש והתחייבויות. מאזן בוחן זה משמש את בביה"ס

 המזכירה והמנהלת בניהול חשבונות ביה"ס. 
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הורים", כפי שהוצגו במאזן הבוחן בסוף שנת  -להלן פירוט היתרות השייכות ל"כספי 
 הלימודים:

 שנה"ל תשע"ב .א

יתרההוצאותהכנסות

          1,197        8,374         9,571הצגות ומופעים א'

          1,201        8,006         9,207הצגות ומופעים ב'

            105-        9,114         9,009הצגות ומופעים ג'

         2,203-      14,133       11,930הצגות ומופעים ד'

          1,787        7,154         8,941הצגות ומופעים ה'

            145-        9,779         9,634הצגות ומופעים ו'

              -      19,093       19,093ביטוח תאונות אישיות

          1,557      11,605       13,162אירועים בית ספרתיים

             885        8,912         9,797טיולים שכבה א'

          2,180        7,314         9,494טיולים שכבה ב'

             132      11,460       11,592טיולים שכבה ג'

             378      14,669       15,047טיולים שכבה ד'

          2,447      20,195       22,642טיולים שכבה ה'

             384      34,759       35,143טיולים שכבה ו'

             121        7,057         7,178מסיבת סיום ו'

         1,827-      66,179       64,352סיור לימודי בית ספרי

          3,702      28,113       31,815עיתון ודפי מידע

              -    131,674     131,674קרן קרב

        11,691    417,590     429,281סה"כ

סעיף בחוזר הורים
מאזן בוחן - דו"חות כספיים )ש"ח(

 

' הצגות ומופעים ב', הצגות מהנתונים לעיל עולה כי בסעיפים: הצגות ומופעים א

ומופעים ה', אירועים בית ספרתיים, טיולים שכבה א', טיולים שכבה ב', טיולים 

, בניגוד להוראות משרד 01% -שכבה ה' ועיתון ודפי מידע, נותרה יתרה הגבוהה מ

 החינוך.

 מנגד בסעיפים הצגות ומופעים ג', הצגות ומופעים ד', הצגות ומופעים ו' וסיור לימודי

 בית ספרי, נרשמו גירעונות וזאת בניגוד לניהול תקין של כספי בית הספר.
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 שנה"ל תשע"ג .ב

יתרההוצאותהכנסות

      363     9,298     9,661הצגות ומופעים א'

      176     9,448     9,624הצגות ומופעים ב'

  1,052-     9,666     8,614הצגות ומופעים ג'

   1,127     6,832     7,959הצגות ומופעים ד'

      107   11,786   11,893הצגות ומופעים ה'

  1,120-     9,670     8,550הצגות ומופעים ו'

   2,885   15,579   18,464ביטוח תאונות אישיות

      573   12,420   12,993אירועים בית ספרתיים

   5,071     7,639   12,710טיולים שכבה א'

   5,441     7,348   12,789טיולים שכבה ב'

   2,110   11,605   13,715טיולים שכבה ג'

      804   12,536   13,340טיולים שכבה ד'

     656-   25,376   24,720טיולים שכבה ה'

  2,006-   28,328   26,322טיולים שכבה ו'

       75-     6,675     6,600מסיבת סיום ו'

      103   60,549   60,652סיור לימודי בית ספרי

   3,818   27,757   31,575עיתון ודפי מידע

139,434 139,434קרן קרב  -       

411,946 429,615סה"כ  17,669  

סעיף בחוזר הורים
מאזן בוחן - דו"חות כספיים )ש"ח(

 

 

מהנתונים לעיל עולה כי בסעיפים הצגות ומופעים ד', ביטוח תאונות אישיות, טיולים 

שכבה א', טיולים שכבה ב', טיולים שכבה ג' ועיתון ודפי מידע, נותרה יתרה הגבוהה 

 המותרת. 01% -מ

זאת בסעיפים הצגות ומופעים ג', הצגות ומופעים ו', טיולים שכבה ו', מסיבת לעומת 

 סיום ו', נרשמו גירעונות וזאת בניגוד לניהול תקין של כספי בית הספר.
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 ה. יתרות כספיות בחשבון הבנק 

 . שנה"ל תשע"ב2

, עם 49.17.4104ביום ₪  16,279בחשבון הבנק של ביה"ס נרשמה יתרת זכות בסך 

 שנת הלימודים. סיום

על פי דו"ח כספי )מאזן בוחן ללא תקציב(, המשמש את ביה"ס, נרשמה יתרת סגירה 

 ש"ח )משיכת יתר(.( 07,360) –בבנק בסך 

ש"ח ויתרה בקופת ביה"ס בסך של  96,927בנוסף, לביה"ס יש פיקדון בבנק בסך של 

 .49.7.4104ש"ח, נכון למועד סגירת שנה"ל ביום  0,649

גישה כי היתרה בחשבון הבנק של ביה"ס הייתה צריכה להיות זהה הביקורת מד

 ליתרה בספרי החשבונות של ביה"ס.

מהנתונים לעיל מתברר, כי ישנם הפרשים בין נתוני הבנק לדוחות הכספיים. 

הביקורת מצאה כי הפערים נובעים בעיקרם מכך שהמחאות שביה"ס הוציא יום לפני 

סגירת שנת הכספים לעירייה )התחשבנות  סגירת שנת הכספים לספקים, וביום

וקיזוז סכומים של כל השנה( לא באו לידי ביטוי בחשבון הבנק, ביום סגירת שנת 

 .49/17/4104 -הכספים אשר היה כאמור ביום

 

 . שנה"ל תשע"ג9

, עם 10.19.4103ביום ₪  3,913בחשבון הבנק של ביה"ס נרשמה יתרת זכות בסך 

 סיום שנת הלימודים.

דו"ח כספי )מאזן בוחן ללא תקציב(, המשמש את ביה"ס, נרשמה יתרת סגירה  על פי

 ש"ח )משיכת יתר(.( 003,474) –בבנק בסך 

ש"ח ויתרה בקופת ביה"ס בסך  071,140בנוסף, לביה"ס יש פיקדון בבנק בסך של 

 .0.9.4103ש"ח, נכון למועד סגירת שנה"ל ביום  4,614

שים בין נתוני הבנק לדוחות הכספיים. מהנתונים לעיל מתברר, כי ישנם הפר

הביקורת מצאה כי הפערים נובעים בעיקרם מכך שהמחאות שביה"ס הוציא יום לפני 

סגירת שנת הכספים לספקים, וביום סגירת שנת הכספים לעירייה )התחשבנות 

וקיזוז סכומים של כל השנה( לא באו לידי ביטוי בחשבון הבנק, ביום סגירת שנת 

 .10/9/4103 -יה כאמור ביוםהכספים אשר ה
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, "סגירת 0-, סעיף ח0993הביקורת מדגישה כי חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 

חשבונות בסוף שנת הלימודים" קובע כי יש לסיים את כל התשלומים של בית הספר 

ביולי, וזאת על מנת שהדוחות הכספיים אכן ישקפו את הנתונים הכספיים  02 –עד ל 

ביה"ס. הביקורת מעירה כי ביה"ס פועל בניגוד להנחיות משרד בחשבון הבנק של 

החינוך, ובכך יוצר מצב של חוסר שקיפות לוועד ההורים בבית הספר, אשר אינו 

 מחזיק בכלים מקצועיים לצורך הבנת המצג הכספי המעורפל, כפי שהוצג.

גם כאן המקום להזכיר, כי דפי תנועות הבנק לא הוגשו לידיעת ועד ההורים כמו 

 הדו"חות הכספיים, כפי שמחייבות התקנות וההוראות.

 ו. ספירת קופה  

בפרק שמיני סעיף ב'  0993 -בחוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים ולמשרד החינוך מ

, נקבע כי "מנהל ביה"ס חייב לערוך ספירת פתע של קופת ביה"ס, ולוודא התאמה 00

הספירה, יחתום המנהל עם הרשום בספר התקבולים, פעם בחודש לפחות. לאחר 

בספר התקבולים, ליד היתרה בקופה של אותו יום. הביקורת ביקשה לבדוק את 

ביצוע נוהל ספירת פתע, של קופת ביה"ס בהתאם להוראה, ועל כן, בקשה הביקורת 

 את העתקי דוחות ספירת הפתע. 

בשיחה שהתקיימה עם מנהלת ביה"ס, טענה המנהלת כי היא נוהגת לערוך ספירות 

תע של קופת ביה"ס בתדירות של שלוש פעמים בשנה, אולם, אין פרוטוקול של פ

ביצוע ספירת הפתע. הביקורת מציינת כי בשתי שנה"ל, תשע"ב ותשע"ג , לא נמצאו 

 העתקי דו"חות ספירת הפתע.

הביקורת מדגישה כי אי ביצוע ספירות פתע מידי חודש, על ידי מנהלת ביה"ס, הינו 

 ד החינוך.בניגוד להוראות משר

 ולהלן הממצאים: 04.3.4102לאור האמור לעיל, ערכה הביקורת ספירת פתע ביום 

ש"ח לבין הספירה שנערכה  67,979קיימת התאמה בין דו"ח מצב קופה בסך  (0

 בפועל.

ש"ח, כפי שאכן  67,979ש"ח ולא  69,199במאזן הבוחן נרשמה יתרת קופה בסך  (4

 היה צריך להירשם.

 409קיים הפרש בין דו"ח מצב קופה לבין מאזן הבוחן בסך  הביקורת מציינת כי   

 ש"ח.
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הביקורת מבקשת לציין כי ביה"ס נהנה משירותים חשבונאיים של חברת רואי 

חשבון המלווה את ביה"ס במהלך כל השנה, מזה שנים רבות ועל כן, תמוה ההפרש 

 בסכום הקופה במאזן הבוחן לבין הסכום הרשום בקופת בית הספר.

  -נמצאו  בקופה

 ש"ח                

 0,111    מזומן 

 66,979 המחאות למשמרת 

 67,979    סה"כ 

 

הביקורת מציינת כי המצאות של המחאות דחויות ומזומן, הינה בניגוד לחוזר מנכ"ל 

 משרד החינוך ויש להימנע בכל מחיר מהחזקת כספים בביה"ס.

ות הערת הביקורת תבוצענה בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת ביה"ס כי בעקב

 ספירות פתע מידי חודש.

בגין המחאות ₪  09החזקת ההמחאות הדחויות בביה"ס נובעת מעלות העמלה של 

 דחויות. ביה"ס אינו יכול לשלם עמלה זו.

מנכ"ל זו השיבה הביקורת כי בניהול עפ"י התקנות המחייבות וחוזר  תגובהלעניין 

משרד החינוך, הרשות המקומית היא הנושאת בעלות העמלות בגין ניהול חשבון 

הבנק.



78 

 4102לשנת    9דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 ז. חובות הורים

במערכת ניהול חשבונות ביה"ס ניתן להפיק דו"ח מצב הגבייה, המפרט את צפי 

 הגבייה בהשוואה לגבייה בפועל.

 תשע"ג : -להלן תמצית הדו"ח לשנים תשע"ב ו 

 

 תשע"ג )ש"ח( תשע"ב )ש"ח( הסעיף מס"ד

 266,190 293,449 ו -כיתות א  .0

 (223,943) (234,397) גבייה בפועל .4

 44,419 61,930 יתרת חייבים .3

 91% 99% שיעור הגבייה .2

 

יתרות חובה אלו אינן נרשמות בספרי החשבונות של ביה"ס לשנה"ל הבאה, ועם 

 יורדים לטמיון. סיום שנת הכספים, מסתיימת גם הגבייה לשנה זו והחובות

 -מעיון בטבלאות המוצגות לעיל מתברר איפוא כי ההורים חייבים לביה"ס סך של

ש"ח בגין שנה"ל תשע"ג. כפי שמוצג  44,419 –ש"ח בגין שנה"ל תשע"ב , וסך  61,930

לעיל ניתן לראות כי ביה"ס שיפר משמעותית את שיעור הגבייה מההורים, על אף 

 סייה במצב סוציואקונומי נמוך .העובדה כי הינו משרת אוכלו

משיחה שהתקיימה עם מנהלת ביה"ס, הודגש בפני הביקורת כי ביה"ס עושה את 

מרבית המאמצים ונוקט באמצעים מסוימים על מנת לגבות את חובות התלמידים, 

הוצאת מכתבים להורים, שיחות טלפון להורים ואזכור בכל מפגש הורים  כגון :

פועל הורים בודדים מגיעים לביה"ס על מנת לשלם את באשר לחוב התלמיד. אך ב

חובם. יחד עם זאת, הודגש בפני הביקורת כי כאשר מדובר ב"תשלומי רשות" אין 

 יכולת לביה"ס לאכוף את הגבייה על התלמידים.
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 ח. דו"חות כספיים שהוצגו על ידי החברה המקצועית המלווה

ירייה, בכל סיום שנת לימודים, המקצועית המלווה את ביה"ס, מגישה לע החברה .4

 דו"חות מרוכזים עבור כל בתי הספר.

 להלן הנתונים המתייחסים לביה"ס "שיזף":

 תשע"ג  תשע"ב                           

 ש"ח   ש"ח                           

 19,314   90,001               יתרת סגירה בבנק .א

 פירוט העודף/ גירעון: .ב

 הורים (0

 41,132   66,411                      תיחהיתרת פ

 297,312  299,110                       תקבולים

 (292,702)  (279,404)                      תשלומים

 43,072   71,299                            עודף

 עירייה (4

 61,190   69,437                       יתרת פתיחה

 009,133   77,992                        תקבולים

 (024,936)  (024,136)                        תשלומים

 36,079   1,091                              עודף

 שונות (3

 1   790                         יתרת פתיחה

 1   2,624                          תקבולים

 1   (2,994)                        תשלומים

 1   220                                     עודף

 52,059   82,225               סך היתרה בסיום שנה"ל (4
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מהדו"חות המוצגים לעיל מתברר כי אין התאמה בין יתרות הסגירה בשנה"ל תשע"ב 

 לבין יתרות הפתיחה בשנה"ל תשע"ג, כלהלן:

 

יתרת סגירה  תיאור מס"ד
תשע"ב 

 "ח()ש

יתרת פתיחה 
 תשע"ג )ש"ח(

פער בין 
היתרות 

 )ש"ח(

 12,911 41,132 71,299 כספי הורים 0

 (11,396) 61,190 1091 כספי עירייה 4

 220 1 220 שונות 3

 1 90,001 90,001 סה"כ 2

 

מהטבלה המוצגת לעיל ניכר כי בשנה"ל תשע"ג הועברו מכספי הורים לכספי עירייה 

 רת כספים שנרשמה בשונות, הועברה לכספי עירייה.ש"ח וכן ית 11,396סך 

הביקורת מדגישה כי ביה"ס נהנה משירותים חשבונאיים מקצועיים אשר היו 

 אמורים למנוע רישומים חשבונאיים שגויים בספרי החשבונות של ביה"ס.
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 ט. התחשבנות עם העירייה
ה, עם סיום שנת העירייה נוהגת לערוך התחשבנות עם בית הספר אחת לשנ

 הלימודים.

במהלך  השנה, גובה בית הספר מהורי התלמידים עבור העירייה: ביטוח תאונות 

אישיות, "קרן קרב" ותוכנית "מיל"ת". סכומים אלו, שנגבו על ידי ביה"ס בעבור 

העירייה, נשארים בבית הספר במקום שיועברו לעירייה ומשמשים להתנהלותו 

 השוטפת.

אינה מעבירה לביה"ס את הסכומים אשר היו מגיעים לו ממנה בשל כך, העירייה 

 בעבור: אחזקת ביה"ס, אגרת שכפול וחומרים, שנתקבלו ממשרד החינוך בעבורו.

כפי שצוין, רק בסיום שנה"ל נערכת ההתחשבנות בין העירייה לבין בית הספר עבור 

 כל הפעילויות שצוינו לעיל.

נות אשר נערכה על ידי החברה המלווה הביקורת קיבלה לידיה את העתקי ההתחשב

 בתום שנת הלימודים ולהלן הממצאים:

תשע"ב )ש"ח(תשע"ג )ש"ח(תאור

סכומים המגיעים לביה"סא

          39,864          38,610הקצבה שוטפת )1(1

          11,050          11,050אגרת שכפול2

          22,770          22,055החזר חומרים3

               898               400מלגות עולים4

            2,983               -זיכוי - ביטוח תלמידים5

          77,565          72,115סה"כ זיכויים לטובת ביה"ס

סכומים אשר נגבו ע"י ביה"ס ומגיעים לעירייהב

        131,674        139,434קרן קרב1

          19,092          15,579ביטוח תאונות אישיות2

        150,766        155,013סה"כ זיכויים לטובת העירייה

          73,201          82,898יתרה לתשלום לעירייה

          73,201          82,898שולם לעירייה בסיום השנה

                -               -יתרה לתשלום

מס"ד

 

ש"ח לתלמיד כפול מספר החודשים בשנה  1.1ההקצבה השוטפת מורכבת מסך  ( 0)

 ( כפול מספר התלמידים בביה"ס באותה שנת לימודים, כלומר:04)

 1.1*04*612=39,962 –בשנה"ל תשע"ב 

 1.1*04*191=39,601 –בשנה"ל תשע"ג 
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 לטובת לעירייה החינוך ממשרד שהועברו הסכומים את לאמת ביקשה הביקורת   (4)

 .הספר לבית העירייה ידי על שהועברו לסכומים והתאמתם" שיזף" הספר בית

 נתוני ידי החברה המלווה על בסיס על נערכה הצדדים בין ההתחשבנות כי נמצא       

 בחודש נערך החינוך במשרד תההתחשבנו גמר בפועל כאשר, שנה מדי יוני חודש

 .שנה מדי, אוגוסט

, הספר בית לטובת הועברו לא אשר כספיים פערים נוצרו כי נמצא, לפיכך       

 :כלהלן

 

נתקבל 

ממשרד 

החינוך

הועבר 

פערמהעירייה

נתקבל 

ממשרד 

החינוך

הועבר 

פערמהעירייה

    14,684      7,225    22,055    29,280      7,459   22,771   30,230חומרים1

      7,358      3,679    11,050    14,729      3,679   11,050   14,729אגרת שכפול2

         898         400         400         800         498        898     1,396מלגות לעולים3

    22,940    11,304    33,505    44,809    11,636   34,719   46,355סה"כ

תאור הנושאמס"ד

תשע"גתשע"ב

סה"כ פער

 

 

מהנתונים הרשומים לעיל מתברר כי בשנה"ל תשע"ב, קיבלה העירייה ממשרד 

 ש"ח. 26,311החינוך עבור ביה"ס 

ש"ח,  00,636ש"ח בלבד. היתרה בסך  32,709 –העירייה זיכתה את בית הספר ב 

 לא הועברה לבית הספר.

 22,919בשנה"ל תשע"ג קיבלה העירייה ממשרד החינוך עבור בית הספר סך 

ש"ח  00,312ש"ח. היתרה בסך  33,111ש"ח. העירייה זיכתה את בית הספר בסך 

 לא הועברה לבית הספר.
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 המלצות –פרק ד 

י "הורים", בו מורשי החתימה יהיו יש לפתוח חשבונות בנק נפרדים לכספ .0

מנהלת ביה"ס ויו"ר ועד ההורים ולכספי "רשות" בו מורשי החתימה יהיו 

 מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס.

ביה"ס יפעל במסגרת תקציב של שנת לימודים. דהיינו, מחודש ספטמבר ועד  .4

לחודש אוגוסט, מדי שנה. הצעת התקציב תועבר לאישור מחלקת החינוך 

 העירייה. וגזברות

ביה"ס יקפיד על הצגה נאותה של יתרות בדו"ח הכספי, נכון ליום סגירת שנת  .3

אין להציג יתרות שליליות בדו"ח הכספי ביום סגירת שנת  הלימודים.

 הכספים.

ביה"ס יקפיד להימנע משימוש בסעיף "שונות" בדו"ח הכספי. כל סעיף  .2

 ה והוצאה.בדו"ח הכספי חייב להיות ייעודי וספציפי לאותה הכנס

מעלות ההוצאה המתוכננת, כפי שמשתקף  01%יתרות כספיות העולות על  .1

בדו"ח הכספי, יש להחזיר להורים או שהכספים ישמשו לפעולות נוספות 

 מאותו סוג, על פי החלטה משותפת של וועד ההורים ושל ביה"ס.

ביה"ס יציג בפני ועד ההורים דו"ח הכנסות מול הוצאות ומאזן שנתי  .6

, בכל הקשור לסעיפי הורים וזאת על מנת שיוכל לזהות את סה"כ ברורים

התקבולים מתשלומי הורים לשנה"ל וסה"כ התשלומים אשר הוצאו 

מהחשבון בשנה"ל. בנוסף, יצורפו המסמכים המבססים כמו דפי חשבון הבנק 

  ואישור יתרה לסוף שנה.

הרשום  מנהל ביה"ס יערוך ספירת פתע על קופת ביה"ס ויוודא התאמה עם .7

 במערכת החשבונות, פעם בחודש לפחות.

על גזברות העירייה להקפיד ולהעביר את כל הכספים המגיעים לבית הספר  .9

 עד לסיום שנת הלימודים.

יש לבחון מחדש את הסכם ההתקשרות עם החברה המלווה את בתי הספר  .9

 בנושא הבקרות והליווי החשבונאי השוטפים לבתי הספר בעיר.
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 מכים ישימיםמס –נספח א' 

 

 תוספת

 )א((7)תקנה 

 דיווח שנתי של מנהל מוסד חינוך

, אנו מדווחים 4112-על פי תקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(,התשס"ד
 בזאת כמתחייב לשנת הלימודים______:

 בשקלים חדשים

 ___     מתשלומי הורים לשנת:                                              התקבוליםסך כל  .0

 סך כל התשלומים שהוצאו מהחשבון בשנת הלימודים:                            ___ .4

 )ה((:                                   ___9יתרה: עודף בתום שנת הלימודים )ראה פרט  .3

 בתום שנת הלימודים הועברה להורים יתרת הסכומים שנותרה בחשבון: ___ .2

 ___                                                                            עמלות שגבה הבנק:         .1

 הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד במוסד החינוך:      ___ .6

 הסכום שנותר לניהול החשבון בתקופת הפגרה:                                         ___ .7

 שלהלן:לדיווח זה מצורפים המסמכים  .9
)א(. פירוט התנועות בחשבון הבנק מתחילת שנת הלימודים בשנה המבוקרת עד 

 יום פתיחת שנת הלימודים שאחריה.
)ב(. פירוט סכום התקבולים השנתיים, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד הפעילויות 

 שלשמן נתקבלו.
)ג(. פירוט סכום ההוצאות השנתיות, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד הפעילויות  

 לשמן הוצאו.ש
 )ד(. הסבר מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מחשבון זה.
 )ה(. פירוט הנסיבות שבהן נוצרו עודפים בחשבון )אם קיימים(:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
 

______________                                   _____________ 
 עובד -מנהל מוסד החינוך                                 מורשה חתימה

 בעל מוסד חינוך                                                                   
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקורת

 ניהול כספי 

בית הספר "קריית ב

  החינוך יובלים"

 )שש שנתי(

 919024דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים

 עמוד הנושא

 87 מבוא  –פרק א' 

 82 עובדות –פרק ב' 

 29 ממצאים –פרק ג 

 290 המלצות –פרק ד

 נספחים:

 דוח שנתי מנהל מוסד חינוך -נספח א'

 קרטריונים למלגות -נספח ב'

 

299 

290 
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 מבוא -פרק א 

בית ספר יובלים( הינו בית  –"קריית החינוך יובלים" )להלן  –בית הספר העל יסודי 

יב'. כל אחד  –י', יא'  –ח', ט'  –שנתי, המחולק לשלושה בתים: כיתות ז' -ספר שש

ח' ממוקמות במתחם נפרד ממתחם  –מהבתים מנוהל על ידי מנהלת אחרת. כיתות ז' 

 יב'. –כיתות ט' 

מדעית  –"אורט" )"הרשת הטכנולוגית  עד לשנת תש"ע, בית הספר היה בבעלות רשת

 המובילה בישראל"(.  

הניהול הכספי, בנושאים כגון: גביית תשלומי הורים, הפקדות כספים בבנק, הפקת 

 המחאות וכו', הינו אחיד לשלושת הבתים ומנוהל על ידי גזברות בית הספר. 

 .9024מאי  –מרץ הביקורת נערכה במהלך החודשים 

 מטרת הביקורת 

ת נאותות ניהול הכספים בבית הספר יובלים בהתאם לחוק ולהוראות משרד בחינ

 החינוך.

 היקף הביקורת

 תשע"ג וכללה את הנושאים הבאים: -הביקורת סקרה את שנת הלימודים תשע"ב ו

 .מבנה ארגוני של בית הספר 

 .תקציב 

 .פיקוח ובקרה של הרשות המקומית 

 .ניהול חשבון בנק 

 .התאמות בנק 

 .קופה קטנה 

 חסון מזומנים/המחאות.א 

 .ניכוי מס במקור 

 .מלאי ורכוש קבוע 

 .מלגות 

 .תרומות 
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 .תשלומי הורים 

 .דיווחים לועד ההורים 

 

 מתודולגיית הביקורת

במהלך הביקורת נפגש צוות הביקורת עם מנהלת מחלקת החינוך, חשב מחלקת 

 החינוך, שלוש מנהלות בית בבית ספר יובלים וגזברית בית הספר.

חנה עמידה בהוראות חוק, תקנות משרד החינוך, סקרה דוחות כספיים הביקורת ב

וכרטסות הנהלת חשבונות, חשבוניות, קבלות, דפי חשבון בנק, מסמכים 

ופרוטוקולים. כמו כן, נערכה שיחת פתיחת ביקורת בראשות מנכ"ל העירייה 

ובהשתתפות גזברית העירייה, מנהלת מחלקת חינוך, חשב המחלקה, מנהלת בית 

 ספר וגיזברית בית הספר. ה
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 עובדות -פרק ב 

 רקע נורמטיבי

"( חוק לימוד חובה" או "החוק" –)להלן  0929 -חוק לימוד חובה, התש"ט  .0

מאפשר לרשות החינוך המקומית או למוסד חינוך לגבות מהורי התלמידים, 

במוסדות החינוך שבבעלותן, תשלומים והחזרי הוצאות בעד תשלומים מסויימים 

 החינוך ככלל הוא חינוך חינם. ואף ש

( וכן כל 0)ד-)ד( ו6כאמור בסעיף  תשלומיםא)א( לחוק מציין כדלקמן: 6סעיף  .4

 6תשלום אחר שהתקבל, במישרין או בעקיפין, ממי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 

הלומד במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נושא בשכר 

(, בין אם הוא תשלום חובה ובין אם הוא תשלום שאינו )ג6הלימוד בו לפי סעיף 

 תשלומים(, ישמשו רק למטרות שלשמן נועדו. –חובה )בסעיף זה 

א)ב( לחוק קובע כי רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יחזיקו 6סעיף  .3

חשבון הבנק( המיועד אך  –את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד )בסעיף זה 

חשבון בנק נפרד לכל מוסד  –סעיף זה, "חשבון בנק נפרד" ורק למטרה זו; ב

 חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.

א)ג( לחוק מציין כדלקמן: כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל 6סעיף  .2

שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם 

הלימודים שלאחריה, במועד ובאופן שיקבע השר, באישור ועדת החינוך  בשנת

 והתרבות של הכנסת.

, הכנסת של והתרבות החינוך ועדת באישור, השרא)ד( מציין כדלקמן: 6סעיף  .1

 הביקורת ודרכי הבנק חשבון ניהול בדבר לרבות זה סעיף לביצוע הוראות יקבע

, החינוך במוסד ההורים ולועד להורים ודיווח עיון זכות מתן בדבר וכן, ניהולו על

 .וניהולם התשלומים כספי לענין

)להלן  9004לתקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"ה )א( 4 תקנה .6

 מוסד בעל או מקומית חינוך רשות: כדלקמן מציינת"תקנות לימוד חובה"(,  –

 בכל אוגוסטב 0-מ יאוחר לא, שבבעלותם חינוך מוסד מנהל לכל ימסרו חינוך

 התשלומים כספי יופקדו שאליו, המוסד של הנפרד הבנק חשבון פרטי את, שנה

 .מוסד אותו תלמידי בעד שהתקבלו
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 שלא באופן יוגבל הנפרד הבנקחשבון  קובעת כי חובה לימוד לתקנות)א(  3 תקנה .7

 .יתר משיכת ממנו למשוך יהיה היתן

 תחויב הבנק מחשבון פיםכס משיכת כללתקנות לימוד חובה קובעת כי  2תקנה  .9

 .החינוך מוסד מנהל יהיה מהם שאחד ובלבד חתימה מורשי שני בחתימת

מנהל מוסד חינוך ידווח לועד )א( לתקנות לימוד חובה, מציינת כדלקמן: 7תקנה  .9

להורי התלמידים במוסד החינוך, בתום כל  –ההורים במוסד, ואם אין ועד הורים 

פטמבר, על פי הדיווח כמפורט בתוספת, בס 31-שנת לימודים, ולא יאוחר מה

סכום העולה על  –לרבות כל סכום חריג; בתקנת משנה זאת, "סכום חריג" 

 שקלים חדשים. 01,111

 לממונה לתת חייב חינוך מוסד מנהל)ב( לתקנות לימוד חובה קובעת כי 7תקנה  .01

 משנה לתקנת בהתאם שהוגש מהדיווח העתק, לזמן מזמן דרישתם לפי, ולגזבר

 המתקיימת לימודים שנת לגבי התשלומים הוצאת על המעידה אסמכתה כל(, )א

 .לה שקדמו הלימודים שנות מחמש אחת כל לגבי וכן, עת באותה

 על לממונה ידווח הגזבר)ג( לתקנות לימוד חובה, מציינת כדלקמן: 7תקנה  .00

 .התשלומים כספי ניהול אופן לגבי שימצא ליקויים

"תשלומי הורים" דן בתשלומי החובה  3.00-9)א( 3חוזר מנכ"ל משרד החינוך סג/ .04

לחוזר מנכ"ל, מציין כדלקמן: יש לפרט להורים בכתב  9ותשלומי רשות. סעיף 

את שיעור התשלומים ואת השירותים הניתנים תמורתם לפי סוגיהם, כל אחד 

 בנפרד, חובה ורשות. כמו כן, דן החוזר בניהול הגביה במוסד חינוך.

מנכ"ל קובע כי מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי לכל לחוזר ה 04.0סעיף 

 הפעולות הכספיות של המוסד.

 האחריות לפיקוח שוטף וסדיר בנושא מוטלת על הרשות המקומית.     

דפי עזר לתכנון תקציב(  –)להלן  4113( לדפי עזר לתכנון תקציב, אפריל 1) 6סעיף  .03

נון תקציב( מציין כדלקמן: דפי עזר לתכ –שפורסמו על ידי משרד החינוך )להלן 

הספר רשאי לשמור עתודה )רזרבה( לשנים הבאות בתנאי שעתודה זו היא -בית

 שנתית. -חלק מתכנית רב

אשר  4103באוגוסט  47)א( מיום  0משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל תשע"ד/ .02

תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר  3.7-79. חוזר המנכ"ל 4114החליף חוזר משנת 
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רישות התקינה לתוכנה כספית התומכת את תפעול המערך הכספי מפרט את ד

 בבתי הספר. 
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 ממצאים -פרק ג 

 -ח', ט'  -בית הספר יובלים הינו בית ספר שש שנתי המחולק לשלושה בתים: ז'  .0

ח'  -יב'. כל אחד מהבתים מנוהל על ידי מנהלת אחרת. כיתות ז'  -י', יא' 

 יב'.  -ממוקמות במתחם אחר מכיתות ט' 

עד סוף שנת תש"ע נוהל בית הספר על ידי רשת אורט. החל משנת הלימודים  .4

( עבר ניהול בית הספר לבעלות העירייה. בשנים בהם ניהול  0.19.4101תשע"א ) 

 11%בית הספר היה בידי רשת "אורט", העירייה ו"אורט" השתתפו בשיעור של 

פית בין העירייה לגבי הגרעונות של בית הספר. בעת המעבר נוצרה מחלוקת כס

לבין רשת "אורט". רשת "אורט" טענה כי, העירייה חייבת להם כסף. בהתאם 

למסמך "כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת" שהועבר לביקורת על ידי 

 012 –חשב מחלקת החינוך, נכון למועד הביקורת המחלוקת הינה על סך של כ 

 אלפי ש"ח.  

 תשע"ג: –אחד מהבתים בשנים תשע"ב  בכל התלמידים מספרלהלן פירוט  .3

 תשע"ג תשע"ב כיתה

 301 349 ז'

 344 339 ח'

 341 319 ט'

 093 023 י'

 034 020 יא'

 031 026 יב'

 2,429 2,406 סה"כ
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 מבנה ארגוני

המבנה הארגוני של בית ספר יובלים בשנת תשע"א כפי שנמסר לביקורת על ידי  .2

 יב', הינו כדלקמן: –א' מנהלת מחלקת החינוך ומנהלת בית י

    

(, 4100הביקורת העלתה כי במהלך שנת הלימודים תשע"א )בחודש פברואר 

החליטה העירייה על סיום העסקתה של מנהלת בית הספר, הגב' פ.ד.         

בנושא ניהול תקציבי לשנים תשע"ב המבנה הארגוני של בית ספר יובלים, 

יב' ומנהלת מח'  –נהלת כיתות יא' , כפי שנמסר לביקורת על ידי מותשע"ג

יב',  -החינוך, שונה לאחר עזיבת מנהלת בית הספר באופן שבו מנהלת כיתות יא' 

הינה הגורם האחראי בגיבוש התקציב הראשוני. בתחילת שנה, בישיבת התקציב 

יב'  -של העלאת הצרכים המתבקשים של כוח אדם בתיכון, מנהלת כיתות יא' 

יב', שהם המפתח לתקציב  –ם של תלמידים בכיתות י' מציגה נתונים מספריי

משרד החינוך וגיבוש התקציב החודשי של כל בית על פי הנחיית העירייה. בנוסף 

לגיבוש התקציב הראשוני, קיים תיאום חודשי של חשב אגף החינוך ומנהלת 

יב' על ידי בדיקה במית"ר של הכנסות ממשרד החינוך, הפחתת  -כיתות יא' 

 קיימת לא, פדגוגית מבחינהתרת הכספים המיועדים לבית הספר. השכר וי

הביקורת העלתה כי ממועד עזיבת  .הספר בתי מנהלות בין ארגונית היררכיה

מנהלת בית הספר ועד למועד ביצוע הביקורת )כשלוש שנים(, לא מונתה מנהלת 

 חדשה לבית הספר.

 :ארגוני למבנה הערה

 רואה ממשרד חשבונות הנהלת שירותי בלקי הספר בית"ג, ותשע"ב תשע*בשנת 
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 לחודש"ח ש 1,111שעות עבודה חודשיות בעלות של  91חשבון חיצוני בהיקף של 

 "מ.מע כולל לא

על  ומנוהלת מרוכזת הינה, הספר ביתשל  הבתים תשלושהחשבונות של  הנהלת .1

מול  תעמתבצ, ד מהבתיםאח בכלמהתלמידים  הגבייהידי גזברית בית הספר. 

 יב'.  –הממוקמת במתחם של כיתות יא'  הגזברות

 

 מסגרת התקציב ומרכיביו

בתי הספר שתקציבם מורכב מהשתתפות משרד החינוך, הרשות המקומית ומכספי 

הורים, אמורים לפעול עפ"י תקציב מתוכנן ומאוזן, וזאת במטרה למנוע חריגות 

וש בהוצאות מעבר להכנסות הצפויות ולאפשר תכנון יעיל לגבי אופן השימ

בתקבולים. הוראות חוזר מנכ"ל מחייב את בתי הספר בהכנת הצעת תקציב שנתי 

 ביולי בכל שנה, לקראת שנת הלימודים הבאה. 01מאוזן עד 

 מקורות כדלקמן: 4 –תקציב בית ספר יובלים מתקבל מ  .6

התקציב מתקבל ברמה חודשית לידי העירייה המפחיתה  –משרד החינוך  .6.0

ת, כגון: ניקיון וכו'. יתרת התקציב מועברת לידי בית מהתקציב הוצאות שונו

 הספר.

מידי תחילת שנה, משרד החינוך מפרסם חוזר מנכ"ל,  –הורי תלמידים  .6.4

הכולל את אישור ועדת החינוך של הכנסת עבור תשלומי ההורים המירביים 

שניתן לגבות במהלך השנה. בשנת הלימודים תשע"ב ותשע"ג הגבייה נחלקה 

 כדלקמן: 

 תשלום בגין ביטוח תאונות אישיות. -שלום חובה" "ת .א

 תשלום בגין ביטוח בריאות השן. -"תשלום מיוחד"  .ב

תשלום בגין סל תרבות, מסיבת סיום, השאלת ספרי  -"תשלומי רשות"  .ג

 לימוד, טיולים וכו'.

הביקורת ביקשה מגזברית בית הספר מאזן שנתי ודוח רווח והפסד. גזברית בית  .7

" אפשרות להפיק 4111כי, לא קיים במערכת "כספים  הספר מסרה לביקורת

מאזן שנתי ודוח רווח והפסד וכי היא פנתה לאנשי התמיכה של המערכת לצורך 

הפקת דוחות אלו, אך נדרש לבצע אפיון של הדוח. עד מועד סיום כתיבת טיוטת 

 דוח הביקורת לא הועברו לביקורת דוחות אלו. 
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הספר לשנים תשע"ב ותשע"ג, כפי שנמסר להלן פירוט הכנסות והוצאות בית  .9

לביקורת על ידי חשב מח' החינוך, עבור תקציב המתקבל ממשרד החינוך בניכוי 

 הוצאות העירייה:

 תשע"ב תשע"ג סעיף

 04,341,297 03,019,206 הכנסות ממשר החינוך

 -01,094,207 -01,407,133 הוצאות שכר

 21,111 - הפרש בגין שנים קודמות

 4,111 - חאה לטובת התיכוןהפקדת המ

 - 33,170 ביטוח לאומי

 - 41,372 זיכוי ניקיון

 9,270,080 9,250,898 סה"כ הכנסות לטובת פעולות

 - -462,111 הפרשה שונות

 - -341,169 העברה טיולים

 - -42,972 כיתת תלם

 - -29,399 העברה מלגות פולין

 - -39,720 שיפוצי קיץ

 - -04,111 צבוע מלגות עולים

 -4,419 - הוצאות רכב שלא נרשמו

 -393,711 -219,117 צבוע לטובת פעולות

 -674,196 -630,099 הוצאות ניקיון

 -0,010,191 -0,414,111 הועבר לתיכון*

 0 0 סה"כ עודף לתקופה

*סעיף "הועבר לתיכון" הינו התקציב שמועבר לבית הספר מאת משרד החינוך 

 ייה. בניכוי הוצאות של העיר

מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, בשנת תשע"ג למול שנת תשע"ב, היתה  .9.0

. בשנת תשע"ג למול שנת 6% –עלייה בהכנסות ממשרד החינוך בשיעור של כ 
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 בתקציב שהועבר לתיכון.  9% –תשע"ב, היתה עלייה של כ 

 

התקציב המתקבל ממשרד החינוך ומיועד לבית הספר, מתקבל לידי העירייה  .9

 מעבירה את התקציב לבית הספר בניכוי הוצאות, כגון: הוצאות ניקיון וכו'. אשר 

, "הוראות 0993חוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים, ולמשרד החינוך משנת  .01

כספים למוסדות החינוך" קובע כי בית הספר יפעל במסגרת תקציב של  יבעניינ

ן סעיפי ההוצאה . קובע כי התקציב יתבסס על אומד4שנת לימודים. בנוסף, סעיף 

 וההכנסה, ויתרות בבנק, ותפרט את ההוצאה השנתית של ביה"ס לסעיפיה.

הביקורת בחנה אם מנהלות בתי הספר וגזברית בית הספר מבצעות תכנון עבור 

הכספים שבית הספר זכאי לקבל מאת משרד החינוך לרבות הניכוי המבוצע על 

 וכו'.  ידי העירייה ונכונותו בגין הוצאות כגון: ניקיון

מממצאי הביקורת עולה כי, מנהלות בתי הספר וגזברית בית הספר אינן מבצעות 

 בקרה אחר נכונות התקציב המתקבל מידי העירייה. 

 תגובת מנכ"ל העירייה

 הבתים כשלמנהלות, ומצטבר חודשי דוח חינוך מחלקת חשב מעביר לחודש אחת

 בשקיפות רואות הן שדקכה, החינוך משרד של"ח או למערכת ישירה הרשאה יש

 .המפורט הדוח את מלאה

 לחשב הבתים מנהלות בין הדינאמיקה, בדוח לנאמר שבניגוד, לציין חשוב

 אופטימאלי תקציב ניהול תוך מיטבית תקציבית לבקרה מביאות החינוך מחלקת

  .ואיתנה מאוזנת פיננסית מערכת שמבטיח, ויעיל

ת הספר מבטא את תכנית דפי העזר לתכנון תקציב, מציינים כי תקציב בי .00

העבודה השנתית שלו וכן שהתקציב חייב להיות מאוזן. הביקורת בחנה האם בית 

הספר מנהל תוכנית תקציבית הכוללת את הכנסות בית הספר מכל המקורות 

)עירייה, משרד החינוך, תשלומי הורים( וכן את ההוצאות הצפויות במהלך השנה 

 עולה כדלקמן:)תכנון מול ביצוע( מבדיקת הביקורת 

מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, היא לא עורכת תוכנית  –ח'  –כיתות ז'  .00.0

 תקציב שנתית.

מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, היא עורכת תוכנית  –י'  –כיתות ט'  .00.4
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 תקציב שנתית. עד מועד סיום הביקורת לא התקבל תיעוד בנושא. 

א לא עורכת תוכנית מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, הי -יב'  –כיתות יא'  .00.3

 תקציב שנתית.

 תגובת מנכ"ל העירייה

לציין שבכל שנה נבנה תקציב המבטא את תוכנית העבודה וכולל את  חשוב

 ההכנסות מגורמי מימון והתפלגות ההוצאות. 

מורים ומנהלה, הוצאות חשמל,  –מההוצאות הן קשיחות: שכר  91% מעל

 גמיש תקציב קבלותמ הבתיםניקיון וכיו"ב. כתוצאה מכך, מנהלות 

 בונות הן זה בסיס שעל(, התלמידים)מספר  הבית לגודל בהתאם לארגוניות

 .שוטפת בקרה מבצעות ועליה שנתית תוכנית

 הערת הביקורת

 חשבעל ידי  כתשנער התקציבית התוכנית, כי לציין מבקשת הביקורת

את התקציב המתקבל ממשרד החינוך בלבד. מנהלות  כוללת חינוך מחלקת

המקורות  מכלשל הכנסות  שנתית תוכנית עורכת לא, לעיל כמפורט, יםהבת

 . הוצאות ותוכנית

חוק לימוד חובה מציין כי תקציב אשר נותר בסוף השנה בחשבון הורים, יוחזר  .04

)א( 3לתלמידים או ינוכה מתשלומי שנה הבאה. חוזר מנכ"ל משרד החינוך סג/

מהעלות של ההוצאה  01% כי יתרות של עד מציין"תשלומי הורים"  3.00-9

המתוכננת תנוצלנה בהתאם להחלטת הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורים. אם 

, יוחזר התשלום להורים, או שהכספים ישמשו לפעולות 01% היתרות תעלינה על

 חלטה משותפת של ועד ההורים ושל בית הספר.הנוספות מאותו סוג, על פי 

בצע שימוש ביתרות כספי הורים שנשארו כאמור בדפי עזר לתכנון תקציב, ניתן ל

 משנה קודמת בתנאי שקיימת תוכנית תקציב רב שנתית. 

מבדיקת הביקורת עולה כי בשנים תשע"ב ותשע"ג נותרו יתרות כספיות של כספי 

הורים ובוצעה העברת תקציב לשנה הבאה. העברת יתרת כספי ההורים לשנה 

ת כנדרש על ידי משרד החינוך.  הבאה בוצעה ללא קיום תוכנית תקציב רב שנתי

 , תשלומי הורים.11 -ו 29ראה גם סעיפים 
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 המקומית הרשות של ובקרה פיקוח

כאמור בתקנות המפורטות בפרק העובדות לעיל, לרשות המקומית קיימת  .03

אחריות לבצע פיקוח שוטף על הניהול הכספי בבית הספר. הביקורת בחנה באם 

העירייה ו/או על ידי מנהלת מחלקת החינוך  קיים פיקוח ובקרה על ידי גזברות

 וחשב מחלקת החינוך על הניהול הכספי של בית הספר. 

מממצאי הביקורת עולה כי, חשב מחלקת חינוך עורך בקרה אחר התקציב 

המתקבל ממשרד החינוך כדלקמן: החשב עורך תוכנית תקציבית של ההכנסות 

י העירייה לבית הספר, לאחר הצפויות ממשרד החינוך וכן תקציב שיועבר על יד

ניכוי הוצאות שונות כגון: שכר. בנוסף, חשב מחלקת חינוך עורך דוח חודשי 

ומצטבר הכולל את פירוט התקציב שהתקבל ממשרד החינוך ומעבירו לבית 

הספר. חשב מחלקת חינוך מסר לביקורת דוגמאות למיילים בהם הוא נתן את 

 אליו על ידי בית הספר. הערותיו על הנתונים הכספיים שהועברו 

הספר מתנהל באופן עצמאי, -הביקורת העלתה כי לעניין ניהול כספי הורים, בית

אינו מעביר דיווח לגזברות העירייה ו/או למנהלת מחלקת החינוך ואלו אף לא 

 הספר כי זה יעביר דיווח שנתי בנושא ניהול כספי הורים.-דרשו מהנלת בית

שיב חשב מחלקת החינוך כי אינו מבצע בקרה בהתייחסותו לפניית הביקורת ה

הספר –הספר ואף אינו מבקש נתונים מבית -ידי בית-אחר ניהול כספי הורים על

 בעניין זה.

הביקורת מבקשת להדגיש כי, לא קיימת כל בקרה על ידי חשב מחלקת חינוך או 

 גורם אחר בעירייה אודות ההכנסות וההוצאות של בית הספר עבור כספי הורים.

הביקורת סבורה כי, מנהלת מח' החינוך מעצם תפקידה וחשב מח' החינוך  .02

מהווים גורם בקרה אחר ההתנהלות הכספית של בית הספר. על כן, על בית הספר 

להעביר למנהלת המח' או לחשב וכן לגזברות העירייה, דיווח אודות ההכנסות 

ן השימוש וההוצאות עבור כספי הורים וכן לגבי היתרות הכספיות ועל אופ

 ביתרות אלו. 
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 חשבון בנק

חוק לימוד חובה, מחייב את כל בתי הספר לנהל חשבונות בנק נפרדים, עבור  .01

 כספים המתקבלים מהרשות.  תשלומי הורים ועבור 

הביקורת בחנה באם קיימים בפועל שני חשבונות נפרדים, האחד בגין "תשלומי 

 שות". הורים" וחשבון נוסף בגין "כספים המתקבלים מהר

בפועל, כלל כספי הרשות מנוהלים בחשבון בנק  מבדיקת הביקורת עולה כי, 

המיועד לכספי רשות בלבד, אשר כולל את כל הכספים שמעבירה הרשות בגין 

שלושת הבתים בבית ספר. בנוסף, קיים חשבון בנק נוסף, אשר מיועד לתשלומי 

ומי הורים(. בית הורים בלבד )לכל אחד מהבתים קיים חשבון בנק עבור תשל

  תקין.הספר מנהל את חשבונות הבנק, בבנק הפועלים. 

הביקורת בחנה באם בחשבונות הבנק המשמשים לניהול תשלומי ההורים נרשמה  .06

משיכת יתר )יתרת חובה(. הביקורת בדקה את יתרות חשבונות הבנק בשנים 

נק תשע"ג, בגין שלושת הבתים, כפי שהן מופיעות בדפי חשבון הב –תשע"ב 

שנמסרו לביקורת על ידי גזברית בית הספר. מבדיקת הביקורת עולה כי, חשבון 

 תקין.תשע"ג היה ביתרת זכות.  –הבנק בשנים תשע"ב 

בבנק הפועלים קיים מנגנון אוטומטי להפקדת יתרות זכות המאפשר צבירת  .07

ריבית יומית. במסגרת סקירת דפי חשבונות הבנק של שלושת הבתים עולה כי, 

 השנה קיימות יתרות זכות גבוהות בחלק מהימים, לדוגמא:במהלך 

 330היתה יתרה בין  40.1.4103 – 4.1.4103בתאריכים  –ח'  -כיתות ז'  .07.0

 אלפי ש"ח. 320 -אלפי ש"ח 

 326היתה יתרה בין  44.1.4103 – 4.1.4103בתאריכים  –י'  –כיתות ט'  .07.4

 אלפי ש"ח. 201 -אלפי ש"ח 

 003היתה יתרה בין  1.1.4103 – 3.2.4103בתאריכים  –יב'  –כיתות יא'  .07.3

 אלפי ש"ח. 070 -אלפי ש"ח 

מממצאי הביקורת עולה כי, בית הספר לא עושה שימוש במנגנון הקיים בבנק 

 הפועלים ועל כן אינו מזוכה בריבית עבור היתרות הכספיות. 

הביקורת סבורה כי, שימוש במנגון זה יגדיל את הכנסות בית הספר מצבירת 

נציין שמבדיקת הביקורת עולה כי, גזברית בית הספר עורכת צפי הוצאות  ריבית.
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שבועיים, לכל אחד מהבתים. לכן, לדעת הביקורת יכולה להעריך  –אחת לשבוע 

 את הצורך בקיום יתרות זכות גבוהות כמפורט לעיל ולהערך בהתאם בעת הצורך. 

יישמה את בעקבות ממצאי הביקורת והערתה, מסרה גזברית בית הספר כי 

 המנגנון כאמור בסמוך לסיום מועד ביצוע הביקורת.

 תגובת בית הספר

 בוצע באופן מיידי.

בית הספר משלם לספקים בין היתר באמצעות המחאות, כך גם במקרה של  .09

 החזרי הורים. 

הביקורת בחנה האם קיימות המחאות חתומות מראש על ידי מורשי חתימה. 

המחאות בכל אחד מהבתים עולה  41ללה מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת וכ

כי, לא קיימות המחאות החתומות מראש על ידי מורשי החתימה של בית הספר. 

 תקין.

בהתאם לפרוטוקול מורשי החתימה של בית הספר, מורשי החתימה בכל אחד  .09

 משלושת הבתים, הינם כדלקמן:

 .)גזברית בית הספר )חתימת חובה 

 .מנהלת בית הספר בכל בית 

  ועד ההורים.נציג 

 בכל תשלום נדרשת חתימת הגזברית בנוסף למנהלת או נציג ועד הורים. 

הביקורת בחנה באם המחאות נחתמו בהתאם לפרוטוקול זכויות חתימה. 

העתקי המחאות ששולמו בשנים  41מבדיקה מדגמית שהביקורת ערכה וכללה 

ומנהלת בית תשע"ב ותשע"ג, עולה כי המחאות נחתמו על ידי גזברית בית הספר 

 תקין. הספר בהתאם לזכויות החתימה.
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 התאמות בנק

התאמת בנק משמשת להתאמת התנועות הכספיות בחשבון הבנק לבין התנועות  .41

 הכספיות בספרי הנהלת החשבונות. 

גזברית בית הספר מסרה לביקורת כי היא מבצעת התאמת בנק מידי שבוע עד  .40

מות בנק על מנת לבחון את שבועיים. הביקורת ביקשה תיעוד לביצוע התא

תקינותן. הביקורת לא יכולה הייתה לבדוק זאת מכיוון שהגזברית איננה שומרת 

תיעוד למועד ההתאמה שבוצעה על ידה. אלא ניתן לשחזר מהמערכת את תאריך 

 הערך של הפקודות עבורן בוצעה התאמת הבנק.

 תגובת בית הספר

רכת אינה מדפיסה דף אילוץ של מערכת הכספים הממוחשבת כיוון שהמע

 התאמות. לבקשת רואה החשבון הועבר דוח התאמות שהוכן במיוחד.

 הערת הביקורת

תיעוד לביצוע התאמות בנק לא חייב לכלול הדפסה של התאמות הבנק שבוצעו 

 במערכת. ניתן לתעד את הבקרה באפשרויות שונות.

  

כל שנת לימודים הביקורת בחנה תיעוד לקיום תנועות פתוחות שלא נסגרו בסיום  .44

 )חודש אוגוסט בתשע"ב ותשע"ג(. מבדיקת הביקורת עולה כדלקמן:

 47.9.4104קיימת תנועה פתוחה המופיעה בספרים מתאריך  -שנת תשע"ב  .44.0

 ש"ח. 369בסך 

 0.7.4103קיימת תנועה פתוחה המופיעה בספרים מתאריך  -שנת תשע"ג  .44.4

 ש"ח. 093בסך 

קבלת הסבר לממצאי הביקורת.  הביקורת פנתה לגזברית בית הספר לצורך .44.3

גזברית בית הספר מסרה לביקורת כי, מדובר בשיקים שניתנו ולא נפרעו עד 

 לסוף השנה. בנוסף, מסרה כי, תנועות אלו נסגרו בשנת תשע"ד.   
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 קופה קטנה

קופה קטנה מאפשרת לבצע הוצאת מזומן באופן מיידי ומשמשת להוצאות, כגון:  .43

יב' קיימת קופה קטנה אחת המנוהלת על  –לכיתות ט'  כיבוד, חניה, נסיעות וכו'.

ח' קיימת קופה קטנה בנפרד וזאת מכיוון שהם  –ידי עובדת הגזברות. לבית ז' 

 ממוקמים במתחם נפרד בעיר. 

לנספח ג' במסמך ההבנות שנערך על ידי משרד החינוך מציין כי  00.6סעיף  .42

ש"ח )בכפוף לנהלי  0,111"מומלץ כי סכום דמי המחזור לא יעלה על סך של 

 הרשות המקומית(". 

הביקורת בחנה את היתרות הכספיות בקופה הקטנה. מבדיקת הביקורת עולה 

 כדלקמן:

מזכירת הבית הינה הגורם האחראי על ניהול הקופה  –ח'  -כיתות ז'  .42.0

הקטנה. מזכירת הבית וגזברית בית הספר מסרו לביקורת כי, דמי 

 ש"ח.  0,111סך המחזור של הקופה הקטנה הינם ב

הביקורת בחנה התאמת יתרת הקופה הקטנה בפועל לדמי המחזור 

עולה כי,  43.3.4102שנקבעו. מבדיקה שנערכה על ידי הביקורת בתאריך 

ש"ח. אי התאמת הקופה הקטנה לדמי המחזור  0.4קיים עודף בקופה בסך 

 שנקבעו עשויה לנבוע מטעויות שנעשו בחובה או בזכות.   

 הספרתגובת בית 

ש"ח הוא מבחינת סכום שאינו משמעותי או משקף  0.4עודף של 

 התנהלות. אין לגזור מכך הערה כפי שנרשמה בסעיף.

 הערת הביקורת

קופה קטנה חייבת להיות תואמת )מזומנים וקבלות( בכל עת לסכום דמי 

 המחזור שנקבעו.

 יב'  –כיתות ט'  .42.4

ה הקטנה. עובדת הגזברות הינה הגורם האחראי על ניהול הקופ .42.4.0

גזברית בית הספר מסרה לביקורת כי, דמי המחזור של הקופה 

 ש"ח.  2,111הקטנה הינם בסך 

הביקורת בחנה התאמת יתרת הקופה הקטנה בפועל לדמי 
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המחזור שנקבעו. מבדיקה שנערכה על ידי הביקורת עולה כי, 

יתרת המזומנים בקופה הקטנה תואמת לרישום בכרטסת הנהלת 

 תקין.החשבונות. 

ש"ח.  2,111הביקורת בחנה תיעוד לאישור דמי מחזור בסך  .42.4.4

מממצאי הביקורת עולה כי, לא קיים אישור לניהול הקופה 

 הקטנה בסכום הנ"ל.

גזברית בית הספר מסרה לביקורת כי, הסכום הנ"ל נקבע כאשר 

בית הספר נוהל על ידי רשת "אורט" ולא אושר מחדש בעת 

 המעבר לבעלות העירייה. 

לנספח ג' במסמך ההבנות, מציין כדלקמן: "מידי רבעון יבדוק  00.01סעיף  .41

המנהל את ההתאמות בין הקופה הקטנה לבין הרישום בספרים לצורך בקרה 

 ומעקב". 

הביקורת בדקה באם קיימת בקרה תקופתית של הקופה הקטנה על ידי מנהלות 

 בית הספר. מבדיקת הביקורת עולה כדלקמן:

בית הספר, האחראית על ניהול הקופה הקטנה, מזכירת  –ח'  -כיתות ז'  .41.0

מסרה לביקורת כי, מנהלת הבית לא מבצעת ביקורת תקופתית לבדיקת 

 הקופה הקטנה.

יב', שהינה הגורם האחראי על  -מנהלת כיתות יא'  –יב'  -כיתות ט'  .41.4

הניהול הכספי, מסרה לביקורת כי, היא לא מבצעת ביקורת תקופתית 

ת הספר מסרה כי, היא מבצעת בקרה לבדיקת הקופה. גזברית בי

 תקופתית של הקופה הקטנה אך אינה מתעדת את הבדיקה.

הביקורת מבקשת להדגיש כי, אי ביצוע בדיקה רבעונית של הקופה 

 הקטנה על ידי מנהלת הבית הינה בניגוד למסמך ההבנות. 

הביקורת סבורה כי, תיעוד הבקרה המבוצעת על ידי גזברית בית הספר 

טי על מנת לעמוד בהוראות משרד החינוך. על פי התיעוד הקיים הינו קרי

 בבית הספר לא מתקיימת כל בקרה אחר הקופה הקטנה.

 תגובת בית הספר

יב' לנושא הכספים. בקרה מתקיימת כל  -אין רלבנטיות למנהלת בית יא' 
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 הזמן ולא יוצא כל סכום מהקופה הקטנה לפני בדיקה. סעיף זה מנוסח

ת הנוטה לחומרה שלא לצורך כיוון שהכל מפוקח בצורה חד משמעי

 ומבוקר.

 הערת הביקורת

כפי שציינו בסעיף לעיל, מנהלות הבתים אחראיות על ניהול הכספים, על 

כן מעצם תפקידן הן אחראיות לבצע בקרה על כל ההכנסות וההוצאות 

 לרבות קופה קטנה.

   

יב' )הקופה  -תים ט' ח', ב -קופות קטנות נפרדות: בית ז'  4בית הספר מנהל  .46

 יב' משמשת בנוסף את עובדות הגזברות(. –הקטנה של כיתות ט' 

הביקורת בחנה את אופן הרישום בהנהלת החשבונות של בית הספר. מממצאי 

 4הביקורת עולה כי, מבוצע רישום בכרטסת הנהלת חשבונות אחת הכוללת את 

 תקין.הקופות. 

 

 אחסון מזומנים1המחאות 

ת מקבלות במהלך היום מאת ההורים/תלמידים כסף מזומן, עובדות הגזברו .47

המחאות מזומן והמחאות דחויות. הכספים מאוחסנים בכספת לרבות המחאות 

 ריקות המשמשות לתשלום לספקים והחזרים להורים והקופה הקטנה. 

הביקורת בחנה את אופן האבטחה הפיזית של כספי בית הספר. מבדיקת 

ת הספר מאוחסנים בכספת הממוקמת בבית הספר הביקורת עולה כי, כספי בי

יב'. מפתח לחדר שבו ממוקמת הכספת יש לגזברית בית  -במתחם כיתות יא' 

יב'. בכניסה לחדר ממוקמת  -הספר, אב הבית ומזכירת מנהלת כיתות יא' 

 תקין.מצלמת אבטחה המכוונת לכניסה לחדר. 

ת הכספת הנשמר על מבדיקת הביקורת עולה כי, קיים מפתח אחד לצורך פתיח .49

 ידי גזברית בית הספר, כאשר בסוף היום הגזברית לוקחת את המפתח הביתה. 

הביקורת ערכה ביקורת פתע לצורך בדיקת אחסון הכספים.  9.13.4102בתאריך  .49

ש"ח( והמחאות על השולחן של  901מבדיקת הביקורת עולה כי, נשמרו מזומנים )

ביקורת כי, הכספים היו על שולחנה מזכירת הגזברות. עובדת הגזברות מסרה ל
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 לצורך הכנת הפקדות לבנק. 

תשלומי הורים מציין כדלקמן:  3.00-9)א( 3לחוזר מנכ"ל תשס"ג/ 04.0סעיף  .31

"מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי לכל הפעולות הכספיות של המוסד". 

מבצעת ביקורות  יב' –מנהלת בית ספר כיתות יא'  הביקורת בחנה באם

לבחינת התאמת הקופה ואחסון כספים. מנהלת בית הספר מסרה תקופתיות 

 לביקורת כי היא לא מבצעת בדיקת קופה.

הביקורת סבורה כי, מנהלת בית הספר, מעצם תפקידה כאחראית על פעילותו 

הכספית התקינה של בית הספר כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל, אמורה לבצע ביקורת 

 על הכספים בקופה.     

 פרתגובת בית הס

לחוזר מנכ"ל מתייחס רק לתשלומי הורים, נקבע כי המנהל הינו  04.0בסעיף 

אחראי לכל הפעילות הכספית. אין מדובר בתקציב בית הספר. פרשנותה של 

הביקורת לקשור זאת לביקורת כספים אינה מקובלת כיוון שזה באחריות 

 הגזברות שעושה זאת באופן הנאמן ביותר.

בית הספר מבצעת ביקורות תקופתיות לבחינת  הביקורת בחנה באם גזברית .30

התאמת הקופה ואחסון כספים. הגזברית מסרה לביקורת כי, היא מבצעת 

ביקורת קופה תקופתית, כגון: בחינת המחאות ומזומנים שלא הופקדו אך לא 

 קיים תיעוד למועד בדיקתה ותוצאות בדיקתה.

כגורם האחראי על  הביקורת סבורה כי, מתוקף תפקידה של גזברית בית הספר

ניהול הכספים בבית הספר ולצורך קיום נתיב בקרה עליה לשמור תיעוד לבקרה 

 אותה היא מבצעת באופן תקופתי.  

 

 ניכוי מס במקור

 לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( מציין כדלקמן: 062סעיף  .34

"כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה לרבות חלק ממענק 

א(, של השתכרות או 7) 9ה או מוות, שאינו פטור על פי סעיף שנתקבל עקב פריש

רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 

ב, או 9א או 9א, של סכום המתקבל עקב היוון קיצבה שאינו פטור על פי סעיפים 4

לם )ב( והמהווים הכנסה בידי מקב09של סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 
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(, או של הכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות 1)4או של הכנסה לפי סעיף 

לבעלי מניותיה, או של תמורה כמשמעותה  4א62במקרקעין כהגדרתה בסעיף 

, או של ריבית או דיבידנד או של כל הכנסה אחרת ששר האוצר, 99בסעיף 

מן באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבעה לכך בצו, ינכה בשעת התשלום 

הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו ואולם רשאי שר האוצר לקבוע 

א כי ניכוי המס יהיה כפי שיקבע, אף 4לענין השתכרות או רווח כאמור בסעיף 

 שלא בשעת התשלום ושלא מן הסכום המשתלם, הוראה זו חלה גם על המדינה."

ך ההבנות( שנערך מסמ –מעבר לניהול עצמי" )להלן  –נספח ג' ל"מסמך ההבנות 

 על ידי משרד החינוך מציין בין היתר, כדלקמן:

"בית הספר יעבוד רק עם ספקים בעלי פטור מלא מניכוי מס במקור  – 01.9סעיף 

 ואישור ניהול ספרים".

"בית הספר יקבל מהספק את כל האישורים הנדרשים, דהיינו:  – 01.01סעיף 

וריים, אישור ניהול ספרים פרטי הספק המלאים, אישור עסקאות גופים ציב

 ופטור מניכוי מס במקור".

בהתאם למסמך ההבנות, בית הספר נדרש לבצע רכש מספקים בעלי פטור מניכוי  .33

 מס במקור. 

תשע"ג בית הספר רכש מספקים שאינם  –הביקורת בחנה באם בשנים תשע"ב 

בעלי פטור מניכוי מס במקור. מבדיקת הביקורת עולה כי, בשנים אלו חלק 

הרכישות שביצע בית הספר בוצעו מספקים שאינם בעלי פטור מניכוי מס מ

ש"ח ובשנת  0,137במקור. נציין כי סה"כ הניכוי בשנת תשע"ב עמד על סך של 

 ש"ח. 02.11תשע"ג 

גזברית בית הספר מסרה לביקורת כי בשנת תשע"ד לא רוכשים מספקים שאינם 

 בעלי פטור מניכוי מס במקור.    

 פרתגובת בית הס

 בשנה כבר לעירייה הועבר והכסף העירייה עם בתיאום"ג בתשע כבר תוקן

 .קודמת
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הביקורת בחנה קיום טופס אישור ניכוי מס במקור לספקים וניהול ספרים.  .32

 תשע"ג כמפורט להלן: –חשבוניות מהשנים תשע"ב  6בדיקת הביקורת כללה 

מספר  שם ספק שנה
 חשבונית

תאריך 
 חשבונית

סכום 
חשבונית 

 ש"ח()ב

האם קיים 
אישור ניכוי 
מס במקור 

התקף 
למועד 

 התשלום

האם קיים 
אישור 
ניהול 

ספרים 
התקף 
למועד 

 התשלום

 תשע"ג

 כן כן 09,311 44.4.4103 0117 דיג ודוג

 מאפיית

 השלום
 כן כן 0,607 7.04.4104 0423

 תיאטרון

 גשר
 כן כן 231 6.0.4103 1412

 תשע"ב

אורי 

 שפירא
 כן כן 4,341 0.04.4100 0161

 טל סטודיו

 רם
 כן כן 7,639 42.00.4100 6164

 לי קל

 השכרת

 ציוד

 כן כן 4,131 40.6.4104 026

 

החשבוניות שנדגמו על ידי הביקורת  6מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, בגין  .31

קיים תיעוד לאישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים התקף למועד 

 תקין.התשלום. 

 

 ורכוש קבועמלאי 

מציין  0973להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, תשל"ג  )א( 46סעיף  .36

ישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת המלאי יפקוד את כדלקמן: "נ

המצאי ליום המאזן של כל הטובין שבבעלותו או ברשותו, לרבות הטובין 

 ."השייכים לאחרים

מציין  0973נקסי חשבונות(, תשל"ג להוראות מס הכנסה )ניהול פ 01סעיף 
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 כדלקמן:

 –ויכלול  46תעוד פנים שהוא רשימת מפקד המצאי ייערך כאמור בסעיף "

 .מספר עוקב לכל גיליון (0)

 .תאריך מפקד המצאי (4)

 .המקום בו מוחסן המצאי (3)

תיאורם של הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין; טובין מיושנים,  (2)

במחזור איטי, פסולת וכו' וכן טובין השייכים לאחרים, יצויינו  מקולקלים,

יצויין שם היצרן  36לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף  .בסימון מתאים

 .ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן

 .היחידה שלפיה נמדדת הכמות (1)

 .כמות הטובין (6)

 .שמות הפוקדים (7)

 .יוב או הזיכוי, כולל מס ערך מוסףסכום הח (9)

 "חתימת הפוקדים על כל גיליון. (9)

בית הספר כולל מלאי מתכלה וכן רכוש קבוע כגון: שולחנות, כיסאות, מחשבים  .37

 וכו'. 

הביקורת בחנה באם בית הספר מבצע ספירות של המלאי והרכוש הקבוע הקיים 

 בבית הספר. מבדיקת הביקורת עולה כדלקמן:

 

 תאריכי ספירת מלאי בית שנה

 תשע"ב

 ח' –ז' 

)תאריך המייל אליו  40.16.4104

 צורפו קבצי ספירת המלאי(.

ספירת המלאי כללה: ציוד מחשוב 

)מחשב, מסך, מדפסת וכו'(, שולחנות 

 וכיסאות.

 י' –ט' 
)תאריך המייל אליו  40.16.4104

 צורפו קבצי ספירת המלאי(.
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 תאריכי ספירת מלאי בית שנה

ספירת המלאי כללה: ציוד מחשוב 

 , מסך, מדפסת וכו'(.)מחשב

 יב' –יא' 

)תאריך המייל אליו  40.16.4104

 צורפו קבצי ספירת המלאי(.

ספירת המלאי כללה: ציוד מחשוב 

 )מחשב, מסך, מדפסת וכו'(.

 תשע"ג

 ח' –ז' 

)כפי שצויין במסמך  49.2.4103

ספירת המלאי כללה: ציוד  -הספירה( 

 מחשוב )מחשב, מסך, מדפסת וכו'(.

קיימת ספירת מלאי נוספת נציין כי 

אין שכללה שולחנות וכיסאות אך 

 .תיעוד לתאריך הספירה

 י' –ט' 

)כפי שצויין במסמך  49.2.4103

ספירת המלאי כללה:  -הספירה( 

 שולחנות וכיסאות.

)כפי שצויין במסמך  02.7.4103

ספירת המלאי כללה:  -הספירה( 

 שולחנות וכיסאות.

 יב' –יא' 

שצויין במסמך )כפי  49.2.4103

ספירת המלאי כללה:  -הספירה(  

 שולחנות וכיסאות.

 מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמן: .39

נערכו ספירות מלאי בכל בית בבית הספר של שולחנות וכיסאות. עם זאת,  .39.0

נציין כי לא קיימת רשימת מלאי מסודרת הכוללת את המלאי מהספירה 

 ם לרבות הסבר להפרשים.הקודמת, המלאי בספירה הנוכחית והפרשי

ח' נערכה ספירת מלאי נוספת אך לא קיים תיעוד  -בשנת תשע"ג בכיתות ז'  .39.4

 למועד ביצוע ספירת המלאי. 
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הביקורת בחנה את אופן הטיפול בגריעת מלאי מבדיקת הביקורת עולה כי, בבתי  .39

הספר קיים מלאי שיש לגרוע אותו, כגון: שולחנות וכסאות שבורים, מחשבים 

 מנהלות בית הספר מסרו לביקורת כדלקמן: ישנים.

מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, קיימים שולחנות,  –ח'  –כיתות ז'  .39.0

כיסאות ומחשבים שיש לגרוע אותם והם מרוכזים בחדר נפרד. בנוסף 

מסרה כי, היא פנתה בטרם תחילת הביקורת לוועדת רכש ובלאי של 

ע הביקורת לא קיבלה העירייה לצורך גריעת המלאי, אך עד מועד ביצו

 מענה בנושא.

מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, כל הבלאי הקיים מרוכז  –י'  –כיתות ט'  .39.4

 יב'.  –במשותף עם כיתות יא 

מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, קיימים שולחנות,  –יב'  –כיתות יא'  .39.3

כיסאות המוצאים מחדרי הכיתות לחדר אחר ונשמרים על תקן ציוד עודף 

ים בהיותם תקינים פחות. בנוסף מסרה כי, בית הספר לא גורע למלא חוסר

 מלאי ולא פנו לוועדת רכש ובלאי של העירייה לצורך גריעת מלאי.  

 תגובת בית הספר

 העירייה.  –כל נושא המלאי הינו באחריות הבעלות 

 

 מלגות

תשלומי הורים מציין כדלקמן:  3.00-9)א( 3א' לחוזר מנכ"ל תשס"ג/ 7.4סעיף  .21

ממשפחות  ד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידיםמשר

העשרה חינוכיות  נזקקות באמצעות הענקת מלגות למימון טיולים ופעולות

ספר הנמצאים בפיקוח רשמי של  וחברתיות. המלגות ניתנות רק לתלמידים בבתי

לפי מספר התלמידים ומצב הטיפוח של בית  המשרד. כל מוסד מקבל הקצאה

בשני העשירונים העליונים(. ועדת המלגות בכל מוסד  )למעט מוסדות הספר

 שמות התלמידים הזכאים ואת גובה המלגה לכל תלמיד. הורים קובעת את

 המעוניינים לקבל מלגה יפנו אל הנהלת בית הספר.

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות  .20

מעביר לבית הספר תקציב המיועד למלגות  נזקקות. מידי שנה משרד החינוך

לתלמידים. בית הספר מבצע חלוקה של תקציב המלגות לכל כיתה בנפרד, 
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 בהתאם למספר התלמידים בכל כיתה.

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, על מנהל בית הספר להקים ועדת מלגות אשר 

הנחיות משרד תדון בבקשה לקבלת מלגה וכן לגבי הסכום שיוענק לתלמיד. על פי 

ש"ח )לפירוט הקריטריונים  111 – 411החינוך, גובה המלגה לתלמיד הינו בין 

 לחלוקת מלגות ראה נספח ב'(. 

 תשע"ג: –להלן פירוט תקציב המלגות בחלוקה לכיתות לשנים תשע"ב  .24

 כיתה   
תקציב תשע"ב 

 )בש"ח(

תקציב תשע"ג 

 )בש"ח(

שיעור השינוי בין 

 השנים

 -37% 04,402 09,133 ז'

 -39% 04,703 41,610 ח'

 -49% 04,373 07,366 ט'

 -0% 00,662 00,921 י'

 -23% 9,261 02,761 יא'

 -24% 9,270 02,111 יב'

 -00% 65,200 28,600 סה"כ

 33%מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, בשנת תשע"ג חלה ירידה בשיעור של  .23

 תשע"ב.בתקציב המלגות שהתקבל ממשרד החינוך לעומת שנת 

 תגובת בית הספר

 ברמה, שנה בכל המחליט, בלבד החינוך משרד החלטת פי על הינה הירידה

 .הספר בית שעל לביקורת רלבנטי לא. המלגה גובה מה, ארצית

גזברית בית הספר מעבירה למנהלות מסמך המפרט את תקציב המלגה שיש לכל  .22

הורה התלמיד  כיתה וכן את המסמכים הנדרשים )טופס בקשה הממולא על ידי

 ופרוטוקול החלטת הוועדה(. 

הביקורת בחנה תיעוד למסמכים וכן לאופן קבלת ההחלטה על גובה סכום 

מלגות שניתנו לתלמידים  6המלגה. מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת וכללה 

 יב' בשנת תשע"ג עולה כמפורט להלן:  -בכל אחת מכיתות ז' 
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 מס"ד
שם 

 תלמיד

סכום 

המלגה 

 )בש"ח(

 מסמך

בקשה 

לקבלת 

 מלגה

פרוטוקול 

ועדת 

 מלגות

אופן חישוב סכום 

 המלגה

 קיים קיים 271 ע.א 0

לא קיים תיעוד 

לאופן חישוב המלגה 

 שניתנה.

 קיים קיים 111 ש.א 4

לא קיים תיעוד 

לאופן חישוב המלגה 

 שניתנה.

 קיים קיים 311 ס.ב 3

לא קיים תיעוד 

לאופן חישוב המלגה 

 שניתנה.

 קיים םקיי 362 ל.מ 2

לא קיים תיעוד 

לאופן חישוב המלגה 

 שניתנה.

 קיים קיים 411 ע.י 1

לא קיים תיעוד 

לאופן חישוב המלגה 

 שניתנה.

 קיים קיים 497 ש.א 6

לא קיים תיעוד 

לאופן חישוב המלגה 

 שניתנה.

 

 מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמן: .21

י הביקורת קיים המקרים שנדגמו על יד 6בכל  –מסמך בקשה לקבלת מלגה  .21.0

 תיעוד למסמך הבקשה לקבלת מלגה.

המקרים שנדגמו על ידי הביקורת  6בכל  –מסמך פרוטוקול ועדת מלגות  .21.4

 קיים תיעוד לפרוטוקול הועדה.

לא קיים תיעוד לאופן קבלת ההחלטה של הוועדה  –חישוב סכום המלגה  .21.3

 לגבי סכום המלגה המוענק לתלמיד. 
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 תגובת בית הספר

מלגה אינו רלבנטי ולכן אין צורך בתיעוד. משרד החינוך אופן חישוב ה

 מגדיר מראש את צורת החישוב.

 הערת הביקורת

משרד החינוך מגדיר קריטריונים של אחוזים להכנסה לנפש, רווחה 

ותוספת ניקוד פרטני. יש לתעד את החישוב והסיבות להחלטה לגבי גובה 

 המלגה שניתנה.

 

 תרומות

ביקורת כי, בית הספר קיבל מלגות מהקרן לקידום מנהלת אגף חינוך מסרה ל .26

החינוך בישראל עבור שיעורי מוזיקה. בנוסף לתרומה זו, נמסר על ידי גזברית 

ש"ח  01,111בית הספר כי, קרן מלגות ד"ר בר שני מעבירה מידי שנה תרומה של 

 המיועדת לעזרה לתלמידים בתשלום שכר הלימודים.

בלת תרומות ואופן הטיפול בהן. מממצאי הביקורת בחנה קיומו של נוהל ק .27

הביקורת עולה כי, לא קיים נוהל כתוב הן בידי מנהלת מחלקת החינוך והן בידי 

 גזברית בית הספר.

הביקורת פנתה לגזברית בית הספר לצורך קבלת הסבר לממצאי הביקורת.  .29

גזברית בית הספר מסרה כי אופן העבודה הינו עוד מימי רשת "אורט" וכי לא 

 ים נוהל עבודה חדש.קי

 תגובת בית הספר

 ועדת פרוטוקול ישמלגות ד"ר בר שני קיימת מספר שנים בבית הספר.  קרן

 בתקופת קיים שהיה נוהל כאמור. מפנה ומכתב לתורם מסודר דיווח, מלגות

 .קודמת בעלות
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 תשלומי הורים

להלן פירוט סה"כ הגבייה מההורים בשנים תשע"ב ותשע"ג, בהתאם למאזן  .29

 בוחן שנמסר לביקורת על ידי גזברית בית הספר: ה

 'יב -יא'  כיתות 'י -' ט כיתות 'ח -' ז כיתות סעיף

 "בתשע

 )בש"ח(

 "גתשע

 )בש"ח(

 "בתשע

 )בש"ח(

 "גתשע

 )בש"ח(

 "בתשע

 )בש"ח(

 "גתשע

 )בש"ח(

 יתרת

 פתיחה

228,022 79,229 25,607 50,028 02,904 9,605 

 201,927 217,999 270,149 300,719 221,346 126,413 הכנסות

 (329,044) (236,267) (247,674) (312,499) (294,419) (194,061) הוצאות

 יתרת

 סגירה

79,229 90,020 50,028 26,074 9,605 64,460 

הביקורת העלתה כי בשנים תשע"ב ותשע"ג נותרו יתרות כספיות גדולות בבית  .11

יתרת התקציב לשנה הבאה  הספר ובוצעה העברת תקציב לשנה הבאה. העברת

בוצעה ללא קיום תוכנית תקציב רב שנתית כנדרש וכמתחייב על ידי משרד 

 החינוך.  

מידי תחילת שנת לימודים, משרד החינוך מפרסם חוזר "תשלומי הורים" המפרט  .10

את הסעיפים בגינם בית הספר רשאי לגבות תשלום מההורים. בית הספר עורך 

בו תשלומי הורים ומאשר זאת יחד עם ועד ההורים רשימה של הסעיפים בגינם יג

 ומשרד החינוך.

להלן פירוט תשלומי הורים שאושרו לבית הספר על ידי משרד החינוך לשנת  .14

 תשע"ב:

 שם סעיף
 בתים

 יב' יא' י' ט' ח' ז'

 32 32 32 32 32 32 ביטוח תאונות אישיות

 076 076 076 061 029 029 סל תרבות

 42 42 42 42 42 42 מסיבות כיתתיות

 606 103 103 397 397 397עלות טיול לתלמיד 
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 שם סעיף
 בתים

 יב' יא' י' ט' ח' ז'

 תלמידים 21באוטובוס של 

רכישה מרוכזת של 

שירותים ושל ציוד אישי 

 לתלמיד

211 211 411 011 211 211 

 - - 011 011 - - של"ח

 411 - -  - - מסיבת סיום

 2,450 2,247 2,047 2,020 224 224 סה"כ

ם ששולמו בשנת תשע"ב שלא בהתאם לסכומים שאושרו הביקורת בחנה תשלומי .13

 כמפורט להלן:

שם  מס"ד
 התלמיד

סכום  כיתה
מאושר 

לתשלום 
 )בש"ח(

סכום 
התשלום 

 בפועל
 )בש"ח(

 הפרש
 )בש"ח(

הסבר להפרש 
כפי שעולה 

מכרטסת 
התלמיד  
 והקבלות

גבייה נוספת  +21 0,132 992 ז' צ.ג 0
 עבור חוברות 

יתרה משנים  -913 090 992 ח' א.מ 4
קודמות + 

 מלגה
תשלום עבור  +079 0,099 0,101 ט' נ.ט 3

 שנים קודמות
תשלום עבור  +13 0,011 0,127 י' י.ק 2

 שנים קודמות
תשלום עבור  +797 0,922 0,027 יא' ד.י 1

שנים קודמות 
+ גבייה 
נוספת עבור 

 חוברת
 הנחת אחים -73 0,377 0,211 יב' ב.ב.ב 6

 לה לעיל עולה כדלקמן:מניתוח נתוני הטב .12

ש"ח מתלמידים מצטיינים עבור חוברת  21גבייה נוספת של  – 0מס"ד  .12.0
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 תקין. לימוד. 

לתלמיד היתה יתרת זכות משנה קודמת בנוסף למלגה שקיבל  – 4מס"ד  .12.4

 תקין. השנה. 

התלמידים שילמו עבור חובות משנים קודמות. לביקורת  – 2 -ו  3מס"ד  .12.3

ם קשיים כלכליים ובוצעו ניסיונות גבייה נמסר כי, מדובר בתלמידים ע

 מההורים. 

התלמיד שילם עבור שנים קודמות. לביקורת נמסר כי, מדובר  – 1מס"ד  .12.2

בתלמיד עם קשיים כלכליים ובוצעו ניסיונות גבייה מההורים. בנוסף, 

 ש"ח מתלמידים מצטיינים עבור חוברת לימוד.  21בוצעה גבייה נוספת של 

יד שאחיו לומד באותו בית ספר, לכן על פי הוראות משרד מדובר בתלמ – 6מס"ד  .11

 תקין. החינוך זכאי להנחת אחים. 

להלן פירוט תשלומי הורים שאושרו לבית הספר על ידי משרד החינוך לשנת  .16

 תשע"ג:

 שם סעיף
 בתים

 יב' יא' י' ט' ח' ז'

 32 32 32 32 32 32 ביטוח תאונות אישיות

 076 076 076 061 029 029 סל תרבות

 42 42 42 42 42 42 מסיבות כיתתיות

עלות טיול לתלמיד 

 תלמידים 21באוטובוס של 
093 093 093 431 431 477 

רכישה מרוכזת של שירותים 

 ושל ציוד אישי לתלמיד
411 411 411 411 211 211 

 - - 011 011 - - של"ח

 411 - - - - - מסיבת סיום

 2,222 864 864 826 650 650 סה"כ
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הביקורת בחנה תשלומים ששולמו בשנת תשע"ג שלא בהתאם לסכומים שאושרו  .17

 כמפורט להלן:

שם  מס"ד
 התלמיד

סכום  כיתה
מאושר 

לתשלום 
 )בש"ח(

סכום 
התשלום 

 בפועל
 )בש"ח(

 הפרש

 )בש"ח(

הסבר להפרש 
כפי שעולה 

מכרטסת 
התלמיד  
 והקבלות

התלמיד לא  -611 1 611 ז' ט.ב 0

 שילם.

תשלום עבור  +711 0,211 611 ח ש.א 4

 שנים קודמות

תשלום עבור  +167 0,393 906 ט' ג.ר 3

 שנים קודמות

 הנחת אחים -24 944 962 י' א.ר 2

תשלום עבור  +0,761 4,649 962 יא' ש.ח 1

 שנים קודמות

תשלום עבור  +093 0,492 0,000 יב' ש.ע 6

 שנים קודמות

 מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמן: .19

התלמידה לא שילמה. לביקורת נמסר כי, לתלמידה קשיים  – 0ד מס" .19.0

 כלכליים ובוצעו ניסיונות גבייה מההורים. 

התלמידים שילמו עבור חובות משנים קודמות.  - 6, 1, 3, 4מס"ד  .19.4

לביקורת נמסר כי, מדובר בתלמידים עם קשיים כלכליים ובוצעו 

 ניסיונות גבייה מההורים.

אחיו לומד באותו בית ספר, לכן על פי מדובר בתלמיד ש - 2מס"ד  .19.3

 תקין. הוראות משרד החינוך זכאי להנחת אחים. 

חוזר "תשלומי ההורים" של משרד החינוך מציין כי, ועד ההורים של בית הספר  .19

 נדרש לאשר את גובה התשלומים. 

הביקורת בחנה אישור של "תשלומי ההורים" לשנת תשע"ב על ידי יו"ר ועד 
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הביקורת עולה כי, קיים תיעוד למכתב שנשלח להורי ההורים. מבדיקת 

 תקין. יב' הנחתם על ידי יו"ר ועד ההורים. –התלמידים בכיתות ז' 

 דיווחים לועד ההורים

בהתאם לתקנות לימוד חובה וחוזר מנכ"ל, יש להעביר דיווח שנתי לוועד ההורים  .61

נוך נקבע כי לגבי הניהול הכספי. בתקנות לימוד חובה ובחוזר מנכ"ל משרד החי

על מנהל מוסד החינוך להגיש דווח לוועד ההורים הנוגע לתשלומי הורים. הדוח 

 <.0בספטמבר, באמצעות טופס שנקבע בתקנות > 31יוגש לא יאוחר מיום 

הביקורת בחנה את הדיווח השנתי ואם בוצע דיווח כנדרש בשנים תשע"ב 

ביקורת עולה ותשע"ג, לוועד ההורים בהתאם למפורט בתקנות. מבדיקת ה

 כדלקמן:

לא רלוונטי מכיוון שמנהלת הבית החלה בתפקידה בשנת  –ח'  -כיתות ז'  .61.0

 תשע"ד.

מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, היא לא העבירה דיווח  –י'  -כיתות ט'  .61.4

 שנתי לוועד ההורים.

מנהלת הבית מסרה לביקורת כי, היא מדווחת לוועד  –יב'  -כיתות יא'  .61.3

 וצאות. מבדיקת הביקורת עולה כדלקמן:ההורים על הכנסות וה

מבדיקת הדיווחים של המנהלת לשנים תשע"ב ותשע"ג עולה כי,  .61.3.0

הדיווחים אינם כוללים את כל דרישות הדיווח המופיעים 

 בתקנות לימוד חובה.

 לא קיים תיעוד לכך שהועבר דיווח לועד ההורים. .61.3.4

כ"ל משרד החינוך, הביקורת מדגישה כי בניגוד לתקנות לימוד חובה ולהוראות מנ

 אין ביה"ס מגישים דיווח מדי סוף שנת לימודים.

 תגובת בית הספר

דיווח ניתן בפגישה עם יו"ר ועד הורים. בתשע"ג ליו"ר הועד אירע אירוע טרגי 

 ולכן לא התקיימה פגישה בסוף שנת לימודים.

 הערת הביקורת

 אי העברת דיווח הינה בניגוד לתקנות.
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 מוחשבתמערכת ניהול חשבונות מ

כדי לאפשר להנהלות מוסדות החינוך לנהל את בתיה"ס עפ"י כללי מנהל תקין,  .60

משרד החינוך פעל לספק להם כלים ממוחשבים להפיכת המינהל הבית ספרי 

למערכת ארגונית מוכללת שתשמש כלי עזר לגורמים השונים העוסקים בניהול 

 המוסד ובתפעולו.

ממוחשב בשנים האחרונות. כיום רישום ניהול חשבונות ביה"ס הפך להיות 

קיימות בשוק מספר תוכנות ניהול חשבונות ביה"ס, כאשר איכות התוכנה וטיב 

 השרות הניתן ע"י בית התוכנה שונים מחברה לחברה.

תקינה לתוכנה כספית לבתי ספר מפרט את  3.7-79חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

הכספי בבתי הספר.  דרישות התקינה לתוכנה כספית התומכת את תפעול המערך

מודולים דוחות ושאילתות נקבע כי המערכת תאפשר להפיק גם  3.4.6בסעיף 

דוחות כספיים: מאזן בוחן, מאזן תנועות, מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים 

 מזומנים.

" 4111מערכת המידע המשמשת להנהלת החשבונות של בית הספר, הינה "כספים 

 של חברת "מטרופולינט".

בדו"חות שנתקבלו מביה"ס מתברר כי התוכנה אינה מספקת כלים מעיון 

חשבונאיים חשובים לניהול חשבונות ביה"ס, לדוגמא: לא ניתן להפיק "מאזן 

שנתי" לביה"ס הכולל את הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות של 

 ביה"ס, נכון ליום סגירת שנת הכספים.

" אפשרות 4111ים במערכת "כספים גזברית בית הספר מסרה לביקורת כי, לא קי

להפיק מאזן שנתי ודוח רווח והפסד וכי היא פנתה לאנשי התמיכה של המערכת 

לצורך הפקת דוחות אלו, אך נדרש לבצע אפיון של הדוח. עד מועד סיום כתיבת 

 טיוטת דוח הביקורת לא הועברו לביקורת דוחות אלו.

" אינם עונים 4111כספים הביקורת מדגישה כי הדו"חות שהופקו מהתוכנה "

 לדרישות משרד החינוך כפי שנקבעו בחוזר המנכ"ל שצוין לעיל.

 תגובת בית הספר

 .החינוך משרד של בתנאים עומדת התוכנה
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 המלצות –פרק ד 

מומלץ לגייס מנהלת לבית הספר אשר תהיה אחראית על כל שכבות הגיל בבית  .0

 כספי של בית הספר.יב'(, לרבות בנושא הניהול ה –הספר )כיתות ז' 

", תאפשר להפיק דוחות מאזן מתוך 4111מומלץ לוודא כי מערכת "כספים  .4

 המערכת אשר יציגו ריכוז של כל נתוני מאזן הבוחן.

מומלץ כי מנהלת שכבת הגיל ו/או הגזברית תבחן מידי חודש את נכונות התקציב  .3

בית המתקבל מהעירייה, הכולל את התקציב המתקבל ממשרד החינוך עבור 

 הספר בניכוי הוצאות שונות שמשלמת העירייה עבור בית הספר.

 על בית הספר לערוך תוכנית תקציבית שנתית ורב שנתית. .2

על בית הספר להעביר דיווח למנהלת מחלקת חינוך או חשב המחלקה אודות  .1

ההכנסות וההוצאות של כספי ההורים. כמו כן, מומלץ להתוות ולהטמיע נוהל 

דיווח למחלקת חינוך, אשר יכלול את תוכן הדיווח, אופן  עבודה ברור בנושא

 הדיווח, תדירות הדיווח, אחריות וכו'.

מומלץ כי גזברית בית הספר תערוך תיעוד למועד ביצוע התאמות הבנק, אשר  .6

 יכלול בין היתר את תאריך ביצוע התאמת הבנק, חתימה, הסבר להפרשים.

ת( תתאים בכל עת לסכום דמי יש להקפיד כי הקופה הקטנה )מזומנים וקבלו .7

 המחזור שנקבע.

יש להתוות ולהטמיע נוהל עבודה לניהול הקופה הקטנה. על הנוהל לכלול בין  .9

היתר, סכום דמי המחזור של הקופה, ביצוע בדיקה על ידי כל אחת ממנהלות 

שכבות הגיל, בדיקת הקופה על ידי גזברית בית הספר, תדירות ביצוע הבדיקה, 

 רבות הסבר לאי התאמות במידה וישנן וכו'.אופן התיעוד ל

יב',  –מומלץ לבחון שכפול מפתח נוסף לכספת הממוקמת במבנה של בית יא'  .9

 אשר יישמר בידי מנהלת בית הספר.

יש להתוות ולהטמיע נוהל עבודה לניהול כספי הקופה. על הנוהל לכלול בין  .01

דיקת הקופה על היתר, ביצוע בדיקה על ידי כל אחת ממנהלות שכבות הגיל, ב

ידי גזברית בית הספר, תדירות ביצוע הבדיקה, אופן התיעוד לרבות הסבר לאי 

 התאמות במידה וישנן וכו'.
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יש לוודא כי בית הספר מבצע רכישות מספקים בעלי פטור מניכוי מס במקור  .00

 בלבד.

מומלץ כי, בית הספר יערוך רשימת מלאי מסודרת הכוללת את המלאי  .04

מלאי בספירה הנוכחית והפרשים לרבות הסבר להפרשים. מהספירה הקודמת, ה

 לצורך גריעת מלאי יש לפנות לוועדת רכש ובלאי של העירייה. 

מומלץ כי, פרוטוקול ועדת מלגות יכלול את חישוב המלגה והשיקולים שהובילו  .03

 את הועדה להחלטה לאופן הקצאת המלגה לתלמיד.

אופן הטיפול והדיווח לגבי  יש להתוות ולהטמיע נוהל עבודה אשר יכלול את .02

 תרומות המתקבלות.

מומלץ כי, עבור כל תלמיד עמו יש קשיי גבייה, יישמר תיעוד לניסיונות הגבייה  .01

לצורך בקרה ומעקב אחר חובות עבר ויכולת גבייה בשנים הבאות במידה 

 והתלמיד נשאר בבית הספר.

 ת.על בית הספר להעביר דיווח לוועד ההורים בהתאם לנקבע בתקנו .06

", לפתח את הדוחות הכספיים כנדרש 4111יש לדרוש מחברת התוכנה "כספים  .07

 מחוזר מנכ"ל משרד החינוך.    
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 דיווח שנתי לועד ההורים –נספח א'  
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 קריטריונים של משרד החינוך לחלוקת מלגות –נספח ב' 
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקורת

הוועדה המקומית מרחבית לתכנון 
  -ובניה 

ביצוע צווי הריסה 

 מנהליים

 

 019024ח מס' דו"
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 תוכן העניינים

 עמוד הנושא

 296 מבוא -א פרק

 297 עובדות –פרק ב 

 292 ממצאים -פרק ג 

 204 המלצות -פרק ד 

  -נספח א'
צווי הריסה מנהליים מדגם לשנים  -דוח תיקי פיקוח 

9020 ,9022 

205 
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 מבוא -פרק א
 

 כללי
 

בניית נכס והשימוש בו אמורים להיעשות בהתאם לתוכנית מתאר מקומית )תב"ע( 

ין ובהתאם להיתר הבניה שאושר על ידי הוועדה המקומית החלה על הקרקע או הבנ

א. בא לסייע לרשויות התכנון והבניה בהתמודדות מול 439לתכנון ובניה. סעיף 

 תופעת עבריינות הבניה ברחבי הרשות המקומית.

א לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק את פעולות העירייה,  071לפי סעיף 

, נעשו כדין, בידי המוסמך 0961-כנון והבניה, התשכ"הלרבות פעולות לפי חוק הת

 לעשותם, תוך שמירה על טוהר מידות ועקרונות היעילות והחסכון.

 , לסירוגין.4102הביקורת נערכה במהלך החודשים אוגוסט  ואוקטובר 

 מטרת הביקורת

הביקורת נועדה לסקור ולבחון את טיפול הוועדה המקומית מרחבית לתכנון ובניה 

 א ביצוע צווי הריסה מנהליים שהוצאו עפ"י חוק התכנון והבניה.בנוש

 מתודולוגית הביקורת

 -במהלך עבודתו נפגש המבקר עם מנהלים בוועדה המקומית מרחבית אור יהודה

 אזור, עובדיה ועובדי העירייה.

הביקורת עיינה בפרוטוקולים, בתיקי בנין ופיקוח, בדוחות ומסמכים רלוונטיים 

 ממערכת ניהול הנדסה והוועדה לתכנון ובניה. והפיקה דוחות

 סימנים מוסכמים 

 >< מסמן סימוכין, פירוט ראה בנספחים, נספח מסמכים ישימים.
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 עובדות -פרק ב
 רקע נורמטיבי

הוא חוק המסדיר את פעולתם של מוסדות  2265 -חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

ועדת הערר, תוכניות התכנון בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, את 

המתאר )ארצית, מחוזית, מקומית(, שימור אתרים, סלילת דרכים, סידורים לנגישות 

מותקנות תקנות התכנון והבניה ע"י שר  1לנכים, סדרי הרישוי ועוד. מכוח החוק

 הפנים.

עבודות טעונות היתר בניה נקבע, כי לא יעשה אדם אחד  -021רישוי, סעיף  –בפרק ה' 

תחיל  לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הוועדה המקומית או רשות הרישוי מאלה ולא י

 המקומית, לפי העניין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

 ( הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה 4ס"ק )

 לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה.

 ( כל עבוד3ס"ק ) ה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות

 כעבודה או כשימוש הטוענים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תוכנית. 

המקומית וזו לא תיתן  יבקשה להיתר כאמור בסעיף קטן )א( תוגש לרשות הרישו

ההיתר, אלא אם כן העבודה או השימוש בעדם מבוקש ההיתר מתאים לתכנית 

 יי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין הנדונים. רשות הרישוולתקנות אחרות לפ

המקומית רשאית להעביר את הבקשה להחלטת מליאת הוועדה לתכנון והבניה 

 המקומית.

א. )א( הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר 439החוק מגדיר בסעיף 

ועדה המקומית או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש ה

לצוות בכתב שהבנין, או אותו חלק ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או 

בסטיה מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום 

ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או 

 –אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך המציין כי 

 לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג; (0)

לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים  (4)

 לפני יום הגשת התצהיר;

                                                           
1
 0961 -חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  



128 

 4102לשנת    9דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

ביום הגשת התצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא  (3)

 מים;מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים י

 ".צו הריסה מינהלילצו כאמור ייקרא "

א.)ב( נקבע כי היתה הועדה המקומית ועדה למרחב תכנון מקומי כאמור 439בסעיף 

, כלומר במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית 09בסעיף 

הרשויות המרחביות(,  לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא לאחר  -אחת )להלן 

 ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבנין החורג. התייעצות עם 

 –א.)ו( נקבע כי צו הריסה מינהלי יהיה ניתן לביצוע 439בסעיף 

 שעות משעת הדבקתו; 42בתום  -אם הוקם בנין ללא היתר  (0)

 שעות משעת הדבקתו. 74בתום  -בכל מקרה אחר  (4)

חלפו שלושים ימים א.)ט( לחוק קובע כי לא יבוצע צו הריסה מנהלי אם 439סעיף 

מיום הגשת התצהיר כאמור בסעיף קטן )א( או מיום מתן ההחלטה של בית המשפט 

הדוחה את הבקשה לביטול הצו, אם ניתנה החלטה כאמור, הכל לפי המאוחר; 

 הימים, אם ראה כי נכון לעשות כן. 31ורשאי בית המשפט להאריך את תקופת 

למת ביצוע צו הריסה בפועל. משמעותו, הסעיף שלעיל מהווה תנאי נוסף והכרחי להש

ימים מיום הגשת תצהיר של  31כי לא ניתן יהיה לבצע צו הריסה מינהלי אחרי 

 מהנדס או החלטת בית המשפט על בקשת ביטולו של הצו.

תוקפו של צו הריסה המינהלי מוגבל, כך שהרשות המקומית המעוניינת  עולה כי כן,

ריסת המבנה עד לתום המועד הקבוע בחוק, בקיום הצו חייבת להזדרז בביצוע ה

שעות מרגע הדבקת הצו  42-יום, מיום חתימת המהנדס ולא פחות מ 31דהיינו בתוך 

 על הבנין המיועד להריסה.

.)א( לחוק קובע, כי מתפקידה של הוועדה המקומית ושל הרשות המקומית 47סעיף 

ח את קיומן של במרחב תכנון הכולל תחום של יותר מרשות מקומית אחת להבטי

 הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו.
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 ממצאים –פרק ג 

מדור רישוי הבניה במחלקת ההנדסה/ הוועדה המקומית מרחבית לתכנון ובניה  .0

אחראי, בין השאר, על הליך מתן היתרים לבניה, ועל כך שהינו תואם לתוכנית 

אר,  לפקח על בנין עיר )תב"ע( קיימת. מדור הפיקוח על הבניה אחראי, בין הש

כך שהשימוש בנכס יעשה בהתאם להיתר, בניית הבנין והעבודות בקרקע אכן 

 תואמות להיתר הבניה שהוצא ובהתאם לתוכנית. 

הביקורת סקרה את הנתונים המפורטים במערכת ניהול הנדסה והוועדה לתכנון  .4

 ובניה )קומפלוט(.

להלן  4103בר לדצמ 30לבין  4101הביקורת העלתה כי בתקופה שבין ינואר  .3

 צו הריסה מינהלי.-תיקי פיקוח 62התקופה הנסקרת, רשומים במערכת  

 הביקורת בחנה את סטטוס מעמד תיקי הפיקוח הרשומים. נמצא כי:

   
 2תרשים מס' 

הריסה מנהליים שהוצאו בתקופה  יצוו 69עולה כי מתוך  0מעיון בתרשים מס' 

תיקי פיקוח נמצאים  9, 4103דצמבר  30לבין  4101נואר י 0הנסקרת בין 

תיקי פיקוח נמצאים בסטטוס  61-, ו01%בסטטוס "לא פעיל" ואשר מהווים 

הריסה  ימסך התיקים שנפתחו בגין הוצאת צוו 91%"פעיל", המהווים 

 מנהליים.
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הריסה מינהליים  יצוו -הביקורת בחנה את התפלגות סטטוס תיקי הפיקוח .2

ם במערכת בתקופה הנסקרת בפילוח לפי שנת הוצאת הצו ולהלן הרשומי

 הנתונים כפי שעלו:

 
 9תרשים מס' 

תיקי  07, 4101הריסה אשר הוצאו בשנת  יצוו 43מעיון בתרשים עולה כי מתוך 

 46%תיקי פיקוח המהווים  6 -נמצאים בסטטוס "פעיל", ו 72%פיקוח המהווים 

 בסטטוס "לא פעיל". נמצאים

 
 0תרשים מס' 
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תיקי  42, 4100הריסה אשר הוצאו בשנת  יצוו 47מעיון בתרשים עולה כי מתוך 

תיקי פיקוח המהווים   3 -נמצאים בסטטוס "פעיל", ו 99% -פיקוח המהווים כ

 נמצאים בסטטוס "לא פעיל". 00% -כ

 
 4תרשים מס' 

אשר הוצאו בשנת  011%תיקי פיקוח המהווים  02מעיון בתרשים עולה כי מתוך 

 צווי ההריסה המנהלים נמצאו בסטטוס "פעיל". 4104

 
  5תרשים מס' 

אשר הוצאו בשנת  011%תיקי פיקוח המהווים  04מעיון בתרשים עולה כי מתוך 

 מנהלים נמצאו בסטטוס "פעיל".צווי ההריסה ה 4103
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הריסה  יבגין צוו 4103-ו 4104עולה כי כן כי כל תיקי הפיקוח שנפתחו בשנים 

 , נמצאים בסטטוס "פעיל".םצווי 46מנהליים הכוללים 

. מעיון וסקירת הנתונים כפי שנמצאו במערכת ניהול הנדסה והוועדה לתכנון 1

הוצאו ולא בוצעו. זאת ועוד  ובניה עולה כי ישנם צווי הריסה מנהליים אשר

עולה כי בכללם קיימים צווים אשר המועד הקבוע בחוק המאפשר לרשות לפעול 

ולבצעם, חלף זה מכבר ולמעשה אין הרשות המקומית רשאית לפעול מכוח 

 בחוק. סעיף זה,
.  הביקורת הפנתה מדגם תיקי פיקוח בגין הוצאת צווי הריסה   מינהליים לשם 6 

מנת לבחון האם -תייחסותו של מנהל הפיקוח על הבניה עלקבלת עדכון וה

 הצווים בוצעו בפועל. להלן הנתונים שעלו ממצאי הבדיקה:

 2טבלה מס' -ים ומצב הבניהרשימת הצוו

 
מס' 
תיק 

 פיקוח

תאריך 
 האירוע

סטטוס  חלקה גוש 
ביצוע צו 

 הריסה

הערות 
הפיקוח על 

 הבניה
בהנחיית יו"ר  לא בוצע 069 6291 46.0.01 4101116

הוועדה  
הקודמת הגב' 

 ש.ד.
  לא בוצע 90 6290 47.0.01 4119494

התיק הועבר  לא בוצע 33 7402 9.4.01 4101142
 לתובע הוועדה

  לא בוצע 216 6449 6.01.01 4101191

המחסן נהרס  בוצע 16 6991 02.00.01 4101019
 ע"י בעל הנכס

  בוצע 4 7401 43.04.01 4101009

ניתן צו מניעה  לא בוצע 26 7401 06.0.00 4100112
ע"י ביהמ"ש. 

התיק אצל 
 תובע הוועדה

התיק הועבר  לא בוצע 43 7401 01.2.00 4100120
 לתובע הוועדה.

בתאריך 
הוגשה  06.9.02

 תביעה משפטית
  בוצע 67 7409 01.1.00 4100114

  בוצע 21 7404 03.6.00 4100117

ניתן צו מניעה  לא בוצע 79 6441 09.7.00 4100160
 ע"י ביהמ"ש
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בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל הפיקוח על הבניה כי ממצאי הביקורת . 7

כן בחלק מהתיקים, הנתונים טרם הוזנו -משקפים את המצב לאשורו.  כמו

 ול הנדסה/הוועדה לתו"ב.למערכת ניה

 . בהתייחסותו לביקורת השיב תובע הוועדה כמפורט:9

 התייחסותהתיק לא הועבר לתובע הוועדה ]בניגוד ל -4101142.תיק פיקוח 9.0

 ע"י הפיקוח על הבנייה[. ה לביקורתשנמסר

תיק הפיקוח הועבר לתביעה לצורך הגשת כתב אישום.  -4100112. תיק פיקוח 9.4

. נקבע מועד נוסף 4100דצמבר  1כתב אישום הוגש על ידי התביעה ביום 

 .4102 נובמבר 47לדיון ליום 

תיק הפיקוח הועבר לתביעה לצורך הגשת כתב   -4100120קוח תיק פי. 9.3

. נקבע 4102ספטמבר  06אישום. כתב אישום הוגש על ידי התביעה ביום 

 .4101ינואר  0מועד נוסף לדיון ליום 

תיק זה לא טופל. התיק לא הועבר לתובע הוועדה  -4100160. תיק פיקוח 9.2

 פיקוח על הבנייה[.ע"י ה ה לביקורתשנמסר התייחסות ]בניגוד ל
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 המלצות –פרק ד 

. מומלץ להזין את מערכת ניהול הנדסה/וועדה לתכנון ובניה הממוחשבת 9

 )קומפלוט( בנתונים העדכניים, בזמן סביר ובסמוך לאירוע.
. יש לקבוע נוהל עבודה המסדיר את תהליך ביצוע, פיקוח ובקרה של צווי הריסה 01

 מנהליים ,על היבטיו השונים.
ש להסדיר את נוהלי העבודה בין הפיקוח על הבנייה לבין תובע הוועדה, לרבות . י00

שבטיפול הגורמים. מעקב אחר אופן הטיפול והמעקב אחר תיקי הפיקוח
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 צו הריסה מינהלי –דוח תיקי פיקוח  –נספח א' 
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 מבקר העירייה                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 הבסיס החוקי
 
 ביקורתלעבודת ה
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת 
 המשנה, המתייחסים באופן ישיר לעבודת הביקורת בעירייה.

 :עירייה( בנושא הביקורת בנוסח חדש)פקודת העיריות להלן הוראות 

 העירייהעובדי י: תשיעפרק 

 (תשס"וינוי מבקר וסמכויותיו )תיקון : ' :  מאסימן 

  עירייהמינוי מבקר ה 

 לעירייה מבקר במשרה מלאה.  תמנה בהחלטת רוב חבריה,ה, המועצ)ב( 067

 אם כן תקיימו בו כל אלה:לא העירייה אמבקר כאדם  ולא יכהן  לא ימונה (ג)
 .הוא יחיד (0)
 .הוא תושב ישראל  (4)
  .הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון  (3)
 ל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסדהוא בע (2)

 להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו,  לעניין זה,  מוסד להשכלה
 .גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. (1)
 הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף   (6)

 דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.                  
לא ימונה ולא יכהן כמבקר העירייה מי שכיהן כחבר  מועצה,אלא אם (   0)ג

כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה, או 
 שנתיים מתום כהונתו כחבר  מועצה בעירייה גובלת.

 בקר אותהן כמלא יכה ת העירייה,שהיה מועמד בבחירות למועצמי (  4)ג
שהיה  שאליה  המועצהל  אותה , למשך כל תקופת כהונתה שעירייה

 מועמד.

של  רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו)ג(, בסעיף קטן הוראות על אף  (ד)
( לסעיף קטן 1)-( ו2אשר  לא נתמלא בו מן התנאים המנויים בפסקאות ) אדם 
מבקר העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת )ג(, כ

 .0994-בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב
 

 מועצה שלא מינתה מבקר  .א267

כי בצו ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר,  רשאי הוא לדרוש ממנה  (א)
 בצו.תוך הזמן הנקוב  ,067כאמור בסעיף  ,תמנה מבקר

למנות מבקר תוך הזמן האמור,  רשאי הממונה הצו לא מילאה המועצה אחר  (ב)
 לעירייה ולקבוע את שכרו.
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 תפקידי המבקר .א270

 ואלה תפקידי המבקר : (א)

     ,  לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, עירייהפעולות האת לבדוק  (0)
 טוהר  על  תתוך שמיר ,בידי המוסמך לעשותם ,,  נעשו כדין0961 - התשכ"ה

 .סכוןיהמידות ועקרונות היעילות והח
 העירייה.לבדוק את פעולות עובדי  (4)
 מבטיחות קיום הוראות סדרי הבוחן והוראות הנהוגים בעירייה לבדוק אם  (3)

 .חסכוןת כל דין,  טוהר המידות ועקרונות היעילו
    ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה לבקר את הנהלת חשבונות  (2)

 .מניחות את הדעתרכושה והחזקתו  שמירתו העירייה 

הדתית שבתחום העירייה הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי  (ב)
העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף  אשר העירייה 

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או 
  .משתתפת במינוי הנהלתם

 .לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " גוף עירוני מבוקר"למי שעומד לביקורת 

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,   ,בכפוף להוראות סעיף קטן )א( (ג)
  :את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת

 של המבקר. שיקול דעתועל פי   (0)
 .לבקר עניין פלוניהעירייה דרישת ראש  (4)
 רת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא על פי דרישת הועדה לענייני ביקו (3)

 יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.       

 פי שיקול דעתו  את הדרכים לביצוע ביקורתו.על המבקר יקבע  (ד)

מדי שנה הצעת תקציב שנתי העירייה יכין ויגיש לראש העירייה  מבקר (ה)
לפי הפקודה. היקף התקציב הכנת במסגרת  ,לרבות הצעת תקן,ללשכתו

לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של  קציבהצעת הת
שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה  כפיהעירייה, 

 ובגודל תקציבה השנתי.

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר  (ו)
ב העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקצי

 השנתי.
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 מסמכים ומסירת מידע המצאת  ב.270

ראש המועצה הדתית העירייה, וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה ראש  (א)
וחברים ועובדים של כל  ,וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית

, על פי דרישתו, כל מסמך העירייה ימציאו למבקר עירוני מבוקר, ,גוף
 רכי הביקורת ויתנו למבקרודרוש לצ העירייה  בקרשברשותם אשר לדעת מ

בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן  כל מידע או הסבר שיבקש העירייה 
 הקבוע בה.

לצורך ביצוע  ,או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה העירייה  למבקר (ב)
לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת  ,תפקידו

המשרתים את העירייה או של גוף  או שלהעירייה ים אוטומטי של עיבוד נתונ
 .עירוני מבוקר 

ועל עובדים מטעמו  העירייה  לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר (ג)
 המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.

עבודתו  ןלעניי ,, יחולו עליוהעירייה שאינו עובד העירייה  של המבקר ועובד (ד)
 כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר ,האמורה
 .העירייה

ויהיה רשאי להיות נוכח בכל  העירייה לצורך ביצוע תפקידו יוזמן המבקר (ה)
או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של ת העירייה ישיבה של מועצ

אף על ידי להיות נוכח  הוא אימבוקר. בישיבה שאינה סגורה רש עירוני גוף
 מעובדיו.עובד 
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 המבקרדו"ח  .ג270

העירייה דוח על ממצאי  הביקורת שערך, הדו"ח יוגש המבקר יגיש לראש  (א)
באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה  הוגש  0-אחת לשנה, לא יאוחר מ

הדוח, בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ 
 ון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.על תיק

ה ולועדהעירייה בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש  (ב)
ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר לענייני 

 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.ה לענייני ועדהאו העירייה ראש 

ה לועדהעירייה יגיש ראש  תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר (ג)
העתק לכל חברי המועצה ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לענייני 

 מהדו"ח בצירוף הערותיו.

עליו העירייה יקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש ה לענייני בועדה (ד)
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו 

לא הגיש ראש העירייה את כאמור בסעיף קטן )ג(. ה העיריילה הערות ראש 
הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר 
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים 

בטרם תשלים הועדה את סיכומיה  ממועד המצאתו על ידי מבקר לועדה.
ורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של והצעותיה  רשאית היא, אם ראתה צ

 מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. עירוני  או של גוףהעירייה 

סיכומיה והצעותיה תקיים  ה אתועדההגישה שתוך חודשיים מן היום ( 0) (ה)
ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או  המועצה דיון מיוחד בהם

 .ההצעות כאמור

תוכנו,  לפני  חלק ממנו או מן האמורים בסעיף זה או לא יפרסם אדם דו"ח (ו)
ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר  שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום  בקרהעירייה, ואולם מ
 כאמור.

העירייה או היועץ המשפטי של ראש היה למבקר העירייה יסוד להניח ש (ז)
עשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העירייה, הוא צד ל

, יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר 0977-העונשין,התשל"ז
  המדינה.

 

 מינוי עובדים ללשכת המבקר ה.270

 העירייה מבקר עובדים ללשכת ימנה העירייה בהסכמת מבקר העירייה ראש )ה(  
י האמור בהוראות סעיפים פ-הפנים בתקנות ועל קבע שרילתקנים שבהתאם 

קטנים )א( עד )ד(. תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב 
  במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגדול תקציבה השנתי.

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם  כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה  (  0)ה
 (.2( עד )0)ג()067אלא אם  כן התקיימו בו הוראות סעיף 
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עירייה, בהסכמת מבקר (, רשאי ראש ה0( על אף הוראות סעיף קטן )ה4)ה
לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור העירייה, 

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף 2)ג()067בסעיף 
 . 0994ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

   העירייה דינם כאשר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו עובדי לשכת מבקר)ו(  
 הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.

       לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר )ז(  
 (.0)070העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 

 .עובד המבצע פעולת ביקורת –בסעיף זה, "עובד ביקורת" )ח(  
 

 

 המועצה : ועדותשמיניפרק 

 ועדה לענייני ביקורת )תיקון תשס"ב(   .ג242

שתפקידה לדון בכל דו"ח  ביקורת ה לענייני המועצה תבחר מבין חבריה ועד (א)
של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח 

קוב אחרי של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה, וע
תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת 
אחר על העירייה שהוגש לפי דין: הועדה תגיש למועצה את סיכומיה 

 .והצעותיה
מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה: הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן,  (ב)

 ברי ועדת ההנהלה וח וסגניוהעירייה,  ראשאת ההרכב הסיעתי של המועצה: 
 הביקורת. ה לענייני לא יהיו חברים בוועד

 

 

 א. צוות לתיקון ליקויים2ג 270

 עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים,  –בסעיף זה , "בצוות"  (א)
]נוסח  0919-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"יח40שמונה לפי  הוראות סעיף 

 חוק מבקר המדינה(.  -משולב[ )בסעיף זה

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר  (ב)
(, לפי העניין, 4( או )0ג)ה()071העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח  (ג)
על ידי המועצה, וידווח  לוועדה לענייני ביקורת על יישום  מבקר העירייה נדון

 המלצותיו אחת לשלושה חודשים.
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 הראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיי (ד)
זו לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה 

 חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

ב לחוק מבקר 40-א ו40בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  אין (ה)
 המדינה.

 

 2274-ד"ה( התשליתקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העירי

 אלה: לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות 327בתוקף סמכותי לפי סעיף  

 וחשבון  תאריך הגשת דין .2
בכל שנה,  2באוגוסט ה, לא יאוחר מהאחדייה יגיש לראש העיריימבקר העיר

דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי 
 הביקורת שערך.

 וחשבון תוכן דין .9
בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את 

 הליקויים.

 המלצות .0
 המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד.

 ת מעקברשימ .4
הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים 
 וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם

 , והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעוההעירייבתחום סמכויותיו של מבקר 
 תוקן.

 תחילה .5
 תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 

 

                                                           
הוקדם מועד הגשת דו"ח המבקר,  02.0.14לפקודת העיריות מיום  91בתיקון מס'  הערה:  2

מדי שנה. לאור תיקון זה, צפוי שינוי בהתאם גם   באפריל  0-ונקבע שיוגש לא יאוחר מה
 .באפריל 0 בתקנות העיריות, וכמובן שהתאריך המחייב הינו 

 


