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  ד"בית הספר יסודי הממלכתי דתי חב
  

 

  רקע כללי .1

.  שנה על ידי שליחיו של הרבי מילובאויטש40 �ד הוק� לפני למעלה מ "בית הספר חב

  .ס עבר תהליכי שינוי רבי� מאז הקמתו"ביה

  .  שני� נבנה מבנה חדש לבית הספר4 �לפני כ 

 6 � כיתות בני� ו 6 � כיתות לימוד 12בבית הספר .  תלמידי�200בית הספר מונה היו� 

  .כיתות בנות

ד ממנה בעזרת "עמותת רשת חב.  כיתות תקניות מטע� משרד החינו 8לבית הספר רק 

. כדי ליצור הפרדה בי" המיני� שזו רוח בית הספר,  כיתות נוספות4ההורי� השלמת 

הגישה החינוכית של בית הספר מעמידה במרכזה את קידו� הילד וטיפוחו בהתא� 

מקנה ערכי� , בית הספר מחנ  לקיו� תורה ומצוות מתו  אהבה, ל פי הגדרתוע. לרמתו

  . האר% והתורה, חינוכיי� לאהבת הע�

  כללי .2

במסגרת תוכנית העבודה השנתית נערכה ביקורת בבית הספר , 2002 � 2001בשנת 

הספר באופ" כללי ולרישו� �תו  התייחסות לניהול בית, "ד"חב"היסודי הממלכתי דתי 

  .בפרטהכספי 

  

מעודכ" , ב"א ולשנת הלימודי� תשס"הביקורת התייחסה לסיו� שנת הלימודי� תשס

  .15.1.2002עד  

  להל� הנושאי� אשר נבדקו במהל� הביקורת .3

כפי , ב והתאמת מספר התלמידי�"קבלת התלמידי� לשנת הלימודי� תשס  .א

אג) החינו  , מחלקת הגבייה: שהדבר מופיע ברשימות אצל הגורמי� הבאי�

  .ד  "ת הספר היסודי הממלכתי דתי חבובי

  .גביית אגרת חינו   .ב

תקבולי� , תקבולי� מהורי התלמידי�: ש בספר התקבולי�"רישומי הנהח  .ג

  .שוני� ותקבולי� מהעירייה

  .גיליונות איסו) כיתתי  .ד
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  .חש בספר התשלומי�"רישומי הנה  .ה

התאמות חודשיות של חשבו" הבנק  ואישורי הבנק על היתרות לתקופות   .ו

  :הבאות

  .31.7.2001 �א "סיו� שנת הלימודי� תשס*

  .14.1.2001 �ב נכו" ל "ל תשס"אישורי� שוטפי� בגי" שנה*

  .הפקדות שוטפות בבנק*

  .התאמות קופה יומיות  .ז

  .חות כספיי�"דו  .ח

  .תשלומי הורי� להוצאות השונות  .ט

  . חשבוניות�בדיקת מסמכי�   .י

  .ספרב והשתתפות העירייה בתקציב בית ה"ל תשס"ס לשנה"תקציב ביה  .יא

רישו� האינוונטר בבית הספר לעומת הרישו� במחלקת הרכש בעירייה וספירת   .יב

  . מצאי בסו) השנה

  .בעת ביצוע תשלומי� לספקי�, קבלת אישורי� בגי" פטור מניכוי מס במקור  .יג

  .עריכת מכרזי� בי" הספקי� ונותני שרות לבית הספר  .יד

  .הנחות להורי התלמידי�  .טו

  .תרומות  .טז

  

  

  די� וחשבו� כספי שנתי .4

  

פי הנחיות משרד החינו  בכל סיו� שנת לימודי� נדרשי� בתי הספר להכי" די" �לע .4.1

  :וחשבו" כספי אשר יוגש כלהל"

  

בסו) שנת לימודי� יוכ" די" וחשבו" כספי בשלושה העתקי� שישק) את כל   .א

 באוגוסט 1שנרשמו בפנקסי� בתקופה , הפעולות הכספיות של בית הספר

  .לאחריה ביולי של השנה ש31שנה שוטפת עד 

איגרות חוב , ח הכספי השנתי יכלול ג� יתרות של חשבו" ניירות ער "הדו  .ב

א� נרכשו על ידי בתי הספר לשמירת ערכ� של המזומני� , ממשלתיות

  .הפנויי� שברשותו
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  .בסו) השנה יש להפקיד את כל כספי הקופה בחשבו" הבנק  .ג

וניירות , ש"לדי" וחשבו" יש לצר) אישורי� מהבנק בגי" היתרות בחשבו" העו  .ד

למאז" , כמו כ".  ביולי של סו) שנת הלימודי�31 �הער  של בית הספר ל 

  .בסו) השנה יש לצר) התאמת הבנק לאותו תארי 

  .ש בית הספר"ת ומנהח/על הדי" וחשבו" יחתמו המנהל  .ה

 בספטמבר שלאחר שנת הלימודי� השוטפת לרשות 30הדי" וחשבו" יוגש עד   .ו

פי דרישת �על(של משרד החינו  והתרבות החינו  המקומית ולמנהל המחוז 

  ).סבא�מנהל אג) החינו  בעיריית כפר

הנוגעי� לשימוש בכספי� של תרומות הורי� יוגשו , פרקי� מ" הדי" וחשבו"  .ז

  .לוועד ההורי�

  

אשר נתקבל בלשכת מבקר , א"להל� די� וחשבו� כספי לשנת הלמודי� תשס .4.2

  ):31.7.2001 �כולל התאמת בנק ליו�  (16.9.2001 �העירייה ב
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  ד"בית הספר הממלכתי דתי חב

  )16.9.2001 �שנתקבל ב (א "די� וחשבו� כספי לשנת הלימודי� תשס

  

  הוצאות  הכנסות  פרטי�  'מס

    100.80  31.7.2000יתרה בבנק ביו�   

  תקבולי� מהעירייה 

  22,539.22  22,429.56  הוצאות כלליות  .1

  תקבולי� ממשרד החינו) 

  1,274.57  1,300.50  ראהשתייה לעובדי הו .2

  1,500.00    )הרצאה למורי�(שונות  .3

  תקבולי� מהורי� 

  1,100.00  1,100.00  תמונות מחזור .4

  14,330.00  14,832.50  סל תרבות  .5

  32,783.00  32,785.00  טיולי�  .6

  22,226.78  23,028.26  ציוד .7

  26,194.55  27,130.50  רכישה מרוכזת  .8

  תקבולי� שוני� 

  730.28    קעמלות בנ .9

  28.72    31.7.2001           יתרה בבנק ביו� 

  122,707.12  122,707.12  כ"סה

  

  

א העלו "עבור שנת הלימודי� תשס, ל"ח הכספי השנתי הנ"בדיקת וניתוח נתוני הדו .4.3

  :4.12.2001ח ביקורת הביניי� מיו� "אשר מצאו ביטוי בדו, את הממצאי� הבאי�

  

  

  . נא לתק" בהתא�, 1.8.2000. ל.ספי בצד ההכנסות צח הכ" בדותארי  היתרה בבנק  "

  ].' סעי) ו28.11.2000ס מיו� "ל תש"ח ביקורת לשנה"ראי דו[
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  תקבולי� מהעירייה  .4.3.1  

      .ח"ש   22,539.22  ס"ע     כ הוצאות"סה  

    .ח"ש  )22,429.66(  ס"ע     כ הכנסות"סה

  .ח"     ש       109.56  ס"ע    כ עוד) הוצאות"סה

    

  בהתא� לחוזר משרד החינו) - גבייהאיסור 

  אלה ) 2000תשלומי הורי� מדצמבר , הוראות קבע, חוזר המנהל הכללי (

  :הנושאי� שאי" לגבות עבור� כספי� מההורי�

ציוד  תפעול ורכישת, התקנת ציוד ותשתיות, ציוד, אחזקה, הוצאות מינהלה  .א

יקורת חשבונות ב ,צרכי משרד, טלפו", דואר, מכונות צילו�, בסיסי של המוסד

תיקוני נגרות , צביעה, סיוד, בדק בית, חומרי ניקוי וסניטציה, מי�, חשמל', וכד

ובכלל זה (הוצאות ביטוח ציוד נגד גניבות , תיקוני ריהוט וציוד', ושמשות וכד

  . 'ביטוח ואחזקה וכד, הובלות, ל"אש, נסיעות, )השתתפות עצמית

  

למעט שכר במסגרת תכנית , הוראהשכר עובדי מינהלה ושירותי� ושכר עובדי   .ב

  . לימודי� נוספת

  

  . שכפול חוזרי� מינהליי� והודעות של בית הספר להורי�  .ג

  

  . שימוש בספרייה  .ד

  

, למעט תשלו� מוגבל לנושאי� מיוחדי�, תשלומי� כוללי� לקופת כיתה נפרדת  .ה

  ).אי" לנהל קופת כיתה" (הודעות ומידע"חד פעמיי� שפורסמו בחוזר , כיתתיי�

  

  ).ובכלל זה שיעורי השלמה לעולי� חדשי�(     הפעלת תכנית השלמה בבית הספר  .           ו   
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  :שירותי היגיינה  .ז

  .חינו  להרגלי בריאות )1

  .עזרה ראשונה במוסד החינו  )2

 עבודת עובדי� סוציאליי� למניעת חיסורי� ונשירה במוסד החינו  �טיפול מונע   .ח

  .ולעידוד הביקור

  .ייעו% מקצועי  .ט

  .עבור גביית תשלומי� כלשה�עמלה   .י

, ע� זאת. אי" להטיל עונשי� כספיי� על תלמידי� בגי" אי תשלו�, כמו כ"

במקרה של גרימת נזק לרכוש בית הספר על ידי תלמידי� אפשר לחייב� 

  .בתשלו� עבור תיקו" הנזק

  

אי� לבקש או לגבות מהורי� כל סכו� כס* שהוא עבור מתנות למורי� או 

תרומת עצי� של , אלא לשי סמלי כגו� פרחי�, ת לימודי�למנהלי� בסו* שנ

  . ל או תשורה מעבודות תלמידי� והדבר ייעשה א) ורק ביוזמת ההורי�"הקק

על המורי� להימנע מקבלת מתנות שיש בה� משו� טובת הנאה מתלמידי� או 

פרט למתנות הבאות להביע בצורה סמלית , בצורה מקובצת או פרטית, מהורי�

  .ודההערכה או ת

    תקבולי�  ממשרד החינו    .4.3.2  

   

  .ח" ש1,500.00  ס"ע   כ הוצאות"סה    שונות  . א

א נאמר "ל תשס"ח הכספי לשנה" שצור) לדו28.8.2001במכתבכ� מיו�   .ב

ח עבור הוצאה לסו) השנה " ש1,500משרד החינו  טר� העביר לנו ס  "

  ".עבור הרצאה למורי�

  .נא לפתוח סעי) נפרד בהנהלת החשבונות  .ג

הביקורת מבקשת לברר מאיזה סעי) שול� עבור הרצאה למורי� עד   .ד

  .לקבלת ההחזר ממשרד החינו 
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  תקבולי� מהורי�  .4.3.3

      
  .ח"ש  )502.50(  ס"ע  עוד) הכנסות    סל תרבות  .א  

      
  .ח"ש  )801.48(  ס"ע  עוד) הכנסות      ציוד  .ב    

  
  .ח"ש  )935.95(  ס"ע  עוד) הכנסות  רכישה מרוכזת  .ג  

  

   � להנחיות חוזר המנהל הכללי של משרד החינו בהתא  .ד

  .2000תשלומי הורי� מדצמבר . הוראות קבע

 מהעלות של הוצאה המתוכננת תנוצלנה בהתא� 10%יתרות של עד "

א� היתרות תעלנה על . להחלטות הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורי�

או שהכספי� ישמשו לפעולות נוספות , יוחזר התשלו� להורי�, 10%

  ."על פי החלטה משותפת של ועד ההורי� ושל בית הספר, אותו סוגמ

ח הכספי אישור בנוגע "הביקורת מבקשת להקפיד בכל שנה לצר) לדו  .ה

להחלטות הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורי� בנושא יתרות הזכות 

בחתימת . שנוצרו בסעיפי� השוני� אשר בגינ� נגבו כספי� מההורי�

  . בית הספר וועד ההורי�

  .א"ל תשס"לכ" נא לצר) אישור לשנה  .ו

ס אינו "ח הכספי תש"האישור שנתקבל מועד ההורי� בגי" בקשת הביקורת בדו  .4.3.4

  :תקי" מהסיבות הבאות

  .י ועד ההורי�"האישור לא היה חתו� ע  .א

  . לא פורטו הסעיפי� כולל סכומי� אשר הועברו בי" השני�  .ב

  
  

  31.7.2001התאמת הבנק ליו�   .4.4
    

  .מת הבנק שהוגשה לא היתה תקינההתא  .א

יש להקפיד לרשו� את כל הפרטי� בהתאמת הבנק בהתא� לסעיפי� המופיעי�   .ב

  .בהתאמת הבנק
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  'חלק א

  כ המחאות שנרשמו בספרי בית הספר "סה"

  .ח" ש1,730ס "ע.  ל.צ    " ל"ושלא נפרעו בבנק עד לתארי  הנ

  

  'חלק ב

    .ח" ש28.72ס "ע. ל.צ  " ל"היתרה לפי ספרי בית הספר בתארי  הנ"

  ".אבקש להגיש התאמת בנק חדשה לביקורת

  

א ובמהל) שנת הלימודי� "הביקורת מבקשת לציי� כי בשנת הלימודי� תשס

י וג� "או פר/מ ו"הביקורת הכינה טופס לרישו� הפקדות בחשבונות פק, ב"תשס

 בי� להעברת יתרות הזכות) 'ונספח ב' ראה נספח א(טופס לאישור ועד ההורי� 

  :הטפסי� הועברו לבית הספר בליווי ההסברי� הבאי�. הסעיפי� השוני�

וברישו� מלא ,  להשתמש בטפסי� האלהלהקפידהביקורת ביקשה מבתי הספר 

  .ובכ) זה יפשט ויחסו) זמ� מעבודת מנהלת החשבונות ומעבודת הביקורת, ומדוייק

  

 אשר התייחסה 30.12.2001ד מיו� "להל" תשובת מנהלת בית הספר הממלכתי דתי חב

  :4.12.2001א מיו� "ל תשס"ח הביקורת השנתי לשנה"לדו

    ....1.8.001.8.001.8.001.8.00    ---- ל  ל  ל  ל 31.7.0031.7.0031.7.0031.7.00    ----תאריך היתרה בסעיף הכנסה תוקן מ תאריך היתרה בסעיף הכנסה תוקן מ תאריך היתרה בסעיף הכנסה תוקן מ תאריך היתרה בסעיף הכנסה תוקן מ         ....אאאא""""

, , , , ח עבור הרצאה למורים שנרשם בסעיף שונות בהוצאותח עבור הרצאה למורים שנרשם בסעיף שונות בהוצאותח עבור הרצאה למורים שנרשם בסעיף שונות בהוצאותח עבור הרצאה למורים שנרשם בסעיף שונות בהוצאות"""" ש ש ש ש1,5001,5001,5001,500סכום סכום סכום סכום   ....בבבב

 ונרשם בסעיף הרצאות משרד  ונרשם בסעיף הרצאות משרד  ונרשם בסעיף הרצאות משרד  ונרשם בסעיף הרצאות משרד 01010101נתקבל ממשרד החינוך בחודש אוקטובר נתקבל ממשרד החינוך בחודש אוקטובר נתקבל ממשרד החינוך בחודש אוקטובר נתקבל ממשרד החינוך בחודש אוקטובר 

    ....החינוךהחינוךהחינוךהחינוך

ח עבור הרצאה למורים שולם מסעיף סל תרבות ח עבור הרצאה למורים שולם מסעיף סל תרבות ח עבור הרצאה למורים שולם מסעיף סל תרבות ח עבור הרצאה למורים שולם מסעיף סל תרבות """" ש ש ש ש1,5001,5001,5001,500    ----ם של ה ם של ה ם של ה ם של ה הסכוהסכוהסכוהסכו  ....גגגג

    ....ורכישה מרוכזתורכישה מרוכזתורכישה מרוכזתורכישה מרוכזת

    ....ל יועבר השנה לזכות הסעיפים סל תרבות ורכישה מרוכזתל יועבר השנה לזכות הסעיפים סל תרבות ורכישה מרוכזתל יועבר השנה לזכות הסעיפים סל תרבות ורכישה מרוכזתל יועבר השנה לזכות הסעיפים סל תרבות ורכישה מרוכזת""""הסכום הנהסכום הנהסכום הנהסכום הנ  ....דדדד
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ב אישור מועד הורים עם חתימת ועד ההורים על העברת היתרה ב אישור מועד הורים עם חתימת ועד ההורים על העברת היתרה ב אישור מועד הורים עם חתימת ועד ההורים על העברת היתרה ב אישור מועד הורים עם חתימת ועד ההורים על העברת היתרה """"מצמצמצמצ  ....הההה

    ).).).).סל תרבות רכישה מרוכזתסל תרבות רכישה מרוכזתסל תרבות רכישה מרוכזתסל תרבות רכישה מרוכזת((((לסעיפים שונים לסעיפים שונים לסעיפים שונים לסעיפים שונים 

    ."."."."אאאא""""תשסתשסתשסתשסל ל ל ל """"ב התאמת בנק תקינה לשנהב התאמת בנק תקינה לשנהב התאמת בנק תקינה לשנהב התאמת בנק תקינה לשנה""""מצמצמצמצ  ....וווו

 להערות אשר נרשמו 30.12.01להל" הערות הביקורת הנוגעות לתשובת בית הספר מיו� 

  .א"ל תשס"ח הביקורת בגי" די" וחשבו" הכספי לשנה"בדו

   בהתייחסות בית הספר�' לסעי* ג

  ) או קבוע(הביקורת מבקשת להדגיש כי חל איסור מוחלט לממ" באופ" זמני 

  ל " מכספי ההורי� כפי שנעשה בשנהאת ההרצאות למורי� במהל  השנה

  ח ההרצאות למורי� מתו  עודפי תשלומי� "א כאשר בית הספר שיל� ע"תשס

  :אשר נוצרו בסעיפי� הבאי�

  .יתרת זכות    ח"ש) 502.50(  בס      סל תרבות 

  .יתרת זכות   ח "ש) 935.95(  בס   רכישה מרוכזת 

  

פי� אשר נוצרו בסעיפי� סל הביקורת מבקשת לציי" שעודפי הכס, ל"בנוס) לאיסור הנ

  :   תרבות ורכישה מרוכזת היו כלהל"

  .יתרת זכות  ח             "ש)         1,438.45(                                   בס     

  .יתרת חובה    ח "ש  1,500.00  בס   כ הרצאות"סה

  . יתרת חובה    ח"ש    61.55  בס      כ גירעו" "סה

  רות הזכות אשר היו בסעיפי� סל תרבות ורכישה שבכל מקרה ית, יוצא אפוא

  . מרוכזת ג� ה� לא כיסו באופ� זמני את עלות ההרצאות אשר ניתנו למורי בית הספר

    בהתייחסות בית הספר�' לסעי* ה

אישור הועד אשר הוגש בפע� נוספת לביקורת אינו תקי" מאחר ולא פורטו הסעיפי� 

  . ב"א לתשס"י� תשסכולל יתרות הזכות אשר הועברו בי" השנ

ח "ס ביחד ע� דו"הביקורת מבקשת להשתמש בטופס האחיד אשר הועבר לביה

 הטופס מיועד לאישור ועד ההורי� בגי" העברת יתרות 4.12.2001הביקורת בתארי  

הזכות אשר נוצרו בסעיפי� שוני� במהל  השנה לסעיפי� אחרי� אשר היו ביתרת 

  . או העברות בי" השני�, החובה
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   בהתייחסות בית הספר'  ולסעי*

התאמת הבנק אשר הועברה לביקורת פע� נוספת עדיי" אינה תקינה מהסיבות 

  :הבאות

כ המחאות שנרשמו בספרי בית הספר ושלא "סה":  הרישו� בספרי הבנק"' בחלק א

בהתאמת הבנק . ח" ש1,730.00 צרי  להיות בס  31.7.01נפרעו בבנק עד לתארי  

  .ל"יע הרישו� הנשהוגשה לביקורת לא הופ

ח ולא כפי " ש28.72היתרה המתואמת של חשבו" הבנק צרי  להיות בס  , בנוס)

  .ח" ש1,730.00שנרש� בהתאמת הבנק ס  

ח שיוכ" על "שאיננו הדו(נערכה על ידה די" וחשבו" זמני ומשוער , לצור  סיו� הביקורת  .4.5

  . 15.1.2002נכו" ליו� ) ב"ידי בית הספר בסיו� שנת הלימודי� תשס

  :ח התבסס על ספרי הנהלת החשבונות כלהל""הדו  

  .14.1.2002 � מ 11420 עד ד) 1.8.2001 � מ 11402 מד) 179' ספר תקבולי� מס  

  .20.12.2001 � מ 14451 עד ד) 31.8.2001 � מ 14444 מד) 78' ספר תשלומי� מס

  .20022.1. � מ 14877 עד ד) 25.12.2001 � מ 14876 מד) 96' ספר תשלומי� מס

  

  : ח כפי שהוכ� על ידי הביקורת"להל� הדו
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  ד"בית הספר הממלכתי דתי חב

  
  )15.1.2002נכו� ליו� (ב  "די� וחשבו� כספי לשנת הלימודי� תשס

  

  הוצאות  הכנסות  פרטי�  'מס

    28.72  1.8.2001            יתרה בבנק ביו� 

  תקבולי� מהעירייה 

  12,249.26  14,641.35  הוצאות כלליות  .1

  תקבולי� ממשרד החינו) 

  499.93  500.52  שתייה לעובדי הוראה .2

    1,500.00  )הרצאה למורי�(שונות  .3

  תקבולי� מהורי� 

  1,662.01  6,896.00  סל תרבות  .4

  5,507.00  5,750.00  טיולי�  .5

  5,894.90  9,561.00  )חוברות(ציוד  .6

  7,969.50  11,217.00  רכישה מרוכזת  .7

  תקבולי� שוני� 

  1,500.00  1,500.00  רומותת .8

  93.72  93.72  משרד הבטחו�  .9

  212.98    עמלות בנק .10

  3,262.00    1 � 15.2002הפקדות בבנק  .11

            

  31.12.2001                יתרה בבנק ביו� 

    

12,837.01  

  

  כ"סה

  

51,688.31  

  

51,688.31  
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נתוני� שבספרי ח הוכ� על ידה ועל סמ) ה"הביקורת חוזרת ומציינת שהדו

 ולצור) עבודה בלבד 31.12.2001התקבולי� והתשלומי� ובהתאמת הבנק ליו� 

ח הכספי השנתי שעל הנהלת בית הספר להגיש בסיו� שנת "ואי� זה הדו

  .ב"הלימודי� תשס

  הנהלת חשבונות בית הספר   .4.6

  פי משרד החינו)� על� הוראות כלליות    4.6.1

ח "דו, ספר תשלומי�, קבולי�ספר ת: בית הספר חייב לנהל  .א

כמפורט , ומסמכי� אחרי�) קופה קטנה(מחזור �תשלומי� מדמי

  .בהוראות אלה

כל הפעולות הכספיות של בית הספר טעונות רישו� מדוייק   .ב

  .בפנקסי� ובמסמכי� כמפורט בהוראות אלה

הרישו� בספרי� ייעשה באופ" כרונולוגי ומיד לאחר ביצוע כל   .ג

  .פעולה

  .� בספרי� יהיה על בסיס מסמכי� נאותי�הרישו  .ד

. הרישומי� השוטפי� בספרי החשבונות ובמסמכי� ייעשו בדיו  .ה

  .סיכומי� שנעשו בעיפרו" ייכתבו לאחר מכ" א) ה� בדיו

ייעשה באופ" , שינוי או ביטול בספרי� או במסמכי�, תיקו"  .ו

  .שאפשר יהיה לקרוא את הרישו� המקורי

כ" הועבר קו על �א��אלא, ו שורות בספרי�אי" לפסוח על דפי� א  .ז

  .השורות

וא� , אי" לתלוש מהספרי� דפי� שאינ� מיועדי� לתלישה  .ח

  .יש לשומר� במקומ�, נותקו

  .הספרי� והמסמכי� ינוהלו ויוחזקו בבית הספר  .ט

המפורטי� בהוראות , הספרי� והמסמכי� הכספיי� האחרי�  .י

אליה� והגישה , יישמרו בתיקי� מיוחדי� בבית הספר, אלה

נציג מוסמ  של משרד החינו  . ש בלבד"ת ולמנהח/תהיה למנהל

או של רשות ביקורת , והתרבות או של הרשות המקומית
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, יהיה רשאי להוציא מסמכי� מבית הספר, מוסמכת אחרת

  .ובתנאי שיאשר את קבלת� בכתב

ר "תהיה גישה ליו, למסמכי� העוסקי� בכספי תרומות ההורי�  .יא

  .ולגזבר ועד ההורי�

, ש לשמור את הספרי� והמסמכי� שישמשו בסיס לרישומי�י  .יב

בבית הספר או בגנז  הרשות , כמוגדר בחוק הארכיוני�

  .המקומית

  .האחריות לפיקוח שוט) וסדיר מוטלת על הרשות המקומית  .יג

הפעולות הכספיות של בית הספר תהיינה נתונות לביקורת של מי   .יד

, פיה�� עלפי חוקי המדינה והתקנות שהותקנו�שהוסמ  לכ  על

ושל נציגי� מוסמכי� מטע� הרשות המקומית ומשרד החינו  

  .והתרבות

  פי הנחיות משרד החינו)� על� ניהול ספר התקבולי�  .4.6.2
  

ספר התקבולי� מיועד לרישו� כל התקבולי� בבית הספר מכל   .א

  .כ" הוא משמש כפנקס קבלות. המקורות

רי� ספר התקבולי� יהיה מכור  ודפיו יודפסו מראש במספ  .ב

  .סדורי�

כל סכו� במזומני� , באופ" כרונולוגי, בספר התקבולי� יירש�  .ג

  .ובהמחאות מיד ע� קבלתו

. בשימוש בנייר העתקה, הרישו� בספר יעשה במקור ובהעתק  .ד

ובכלל זה משרד (לכל משל� . ישמש כקבלה, בצורת תלוש, המקור

מוחתמת , תינת" קבלה) החינו  והתרבות והרשות המקומית

ההעתק יישאר . ש" הספר וחתומה בידי המנהחבחותמת בית

  .בספר

: הפרטי� האלה, לגבי כל תקבול, בספר התקבולי� יירשמו  .ה

היה ; פרטי� על התקבול, ש� המשל�, הסכו�, תארי  הקבלה

שעליו היא , ההמחאה וש� הבנק וסניפו'  מס�התקבול בהמחאה 

פירוט סעיפי "מטורי ) או יותר(הסכו� יירש� באחד . משוכה

הסכו� "וכ" בטור , שאליו מתייחס התקבול, "בולי�התק

  .במקו� המיועד לכ , הסכו� יירש� ג� במילי�". שנתקבל
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נפלה טעות . אי" לשנות ואי" למחוק כל פרט שנרש� בקבלה  .ו

ולאור  , יש לבטלה ולרשו� קבלה אחרת במקומה, בהכנת קבלה

אי" ". מבוטל"יש לרשו� ) המקור וההעתק(הקבלה המבוטלת 

  .קבלה מבוטלת מהספרלתלוש 

התקבולי� יופקדו כל יו� בשלמות� בבנק וסכו� ההפקדה   .ז

א� ס  כל התקבולי� במש  מספר ". הפקדה בבנק"יירש� בטור 

ימי� יסתכ� בסכו� קט" וכאשר בקירבת בית הספר אי" סני) 

. לכל היותר, אפשר להפקיד את הסכו� לאחר שבוע ימי�, בנק

" אסמכתא"ר ובטור טופסי ההפקדה ימוספרו במספר סוד

  ).אסמכתא של הבנק'  ומס1' בנק מס(' וכו, /2ב, /1ב: יירש�

ההפרש בי" התקבולי� וההפקדות (בסו) כל יו� תצויי" היתרה   .ח

  ".יתרה בקופה"בטור ) בבנק

ויעשה תיאו� יומי בי" , ש ימנה את הכס) שבקופה מדי יו�"מנהח  .ט

  .היתרה בספר התקבולי� לבי" תוצאות הספירה היומית

, סו) כל ד) יסוכמו סעיפי התקבולי� ותיער  בדיקה כדי לוודאב  .י

רק ". הסכו� שנתקבל"שס  כל הסיכומי� שווה לסיכו� של טור 

  .לאחר מכ" יועברו הסכומי� לד) הבא

מנהל בית הספר חייב לערו  ספירת פתע של קופת בית הספר   .יא

,  פע� בחודש�ולוודא התאמה ע� הרשו� בספר התקבולי� 

ליד , הספירה יחתו� המנהל בספר התקבולי�לאחר . לפחות

  .היתרה בקופה של אותו יו�

  

  ממצאי הביקורת לגבי ספר התקבולי�  .4.6.3

נבדקה    15.1.2002 �ב, ב"בביקורת שנערכה במהל  שנת הלימודי� תשס  .א    

 11402 מד) 179' מס נבדק ספר התקבולי�, כמו כ". התאמת הקופה

  .14.1.2002 �מתארי   11420 עד ד) 1.8.2001 �מתארי  

  :  מצביעה כי15.1.2002התאמת קופה ליו�   .ב    

כל הכספי� שהיו בכספת בית הספר הופקדו בבנק ולכ" הרישו� של 

    ).יתרת אפס(יתרת הקופה בספר התקבולי� היה ללא יתרה 
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  :להל� הערות הביקורת בגי� הרישומי� בספר התקבולי� .4.6.4

המדוייק של ההחזרי� למנהלת החשבונות לא היה ידוע התחשיב   .א

שצריכי� להתקבל מהעירייה בגי" תקציב בית הספר ולכ" לא היה 

  . באפשרותה לעקוב אחר ההתחשבנות בי" העירייה לבית הספר

לדעת הביקורת רצוי לפתוח שני סעיפי� בגי" התקבולי� שמתקבלי�   .ב

  :לפי הפירוט הבא, 1/12לפי התחשיב של , מהעירייה בכל חודש

  .תקציב שוט) ♦

  .פולי�שיכ ♦

יש להקפיד למק� את הסעיפי� האלה בתו  ספר התקבולי� בי" , כמו כ"

) 26בסעי) (לא כפי שנרש� , סעיפי התקבולי� מהעירייה ומשרד החינו 

  .ששיי  לקבוצת התקבולי� מההורי�

קי� 'על בית הספר לקבוע מועדי� קבועי� של תאריכי הפירעו" של הצ  .ג

ת עבודות מנהלת החשבונות דבר שיקל וייפשט א, המתקבלי� מההורי�

  . ש בבנק"קי� והפקדת� בחשבו" העו'בזמ" העברת הצ

נכו" לתארי  הביקורת ההורי� נהגו לרשו� את תאריכי הפירעו" על גבי 

  . קי� בהתא� להחלטת�'הצ

 כיתות עקב 12ובפועל קיימות ,  כיתות תקניות8ד אושרו "לבית הספר חב  .ד

  . יתות הנוספות מכספ� ה� הכ4כ  ההורי� ממני� את העלויות בגי" 

ב "ד בחודש תשרי תשס"בחוזר שהועבר להורי� על ידי בית הספר חב

  :נאמר כ 

ההורים נדרשים ההורים נדרשים ההורים נדרשים ההורים נדרשים , , , , על מנת לשמור על מתכונת של כיתות קטנות והפרדהעל מנת לשמור על מתכונת של כיתות קטנות והפרדהעל מנת לשמור על מתכונת של כיתות קטנות והפרדהעל מנת לשמור על מתכונת של כיתות קטנות והפרדה""""

קים יש לרשום קים יש לרשום קים יש לרשום קים יש לרשום ''''הצהצהצהצ את  את  את  את ....ח עבור כל תלמידח עבור כל תלמידח עבור כל תלמידח עבור כל תלמיד"""" ש ש ש ש450450450450לשלם תשלום שנתי של לשלם תשלום שנתי של לשלם תשלום שנתי של לשלם תשלום שנתי של 

        ".".".".דדדד""""לפקודת רשת חבלפקודת רשת חבלפקודת רשת חבלפקודת רשת חב

הורה שישלם את תשלומי ההורים הורה שישלם את תשלומי ההורים הורה שישלם את תשלומי ההורים הורה שישלם את תשלומי ההורים . . . . ח לילדח לילדח לילדח לילד"""" ש ש ש ש----....400400400400 ילדים  ילדים  ילדים  ילדים 2222    ----הסכום ל הסכום ל הסכום ל הסכום ל 

        ".".".". מכל הסכום מכל הסכום מכל הסכום מכל הסכום10101010%%%% תינתן הנחה של  תינתן הנחה של  תינתן הנחה של  תינתן הנחה של 28.11.0128.11.0128.11.0128.11.01בחשוון בחשוון בחשוון בחשוון ' ' ' ' עד לתאריך יאעד לתאריך יאעד לתאריך יאעד לתאריך יא

ד אינ� נרשמי� בספר "הביקורת העלתה כי התקבולי� עבור רשת חב

התקבולי� כולל העברות התשלומי� בספר התשלומי� כמקובל 

 ד* נייר ג"ובהתא� להנחיית משרד החינו) אלא ישנה רשימה ידנית ע

  . הכוללת את רישו� התקבולי� שנתקבלו מההורי� בכל חודש
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כי ההורי� "י מנהלת החשבונות "בתשובה לשאלת הביקורת הוסבר ע

אלא , ח" ש�.450אינ� מקבלי� קבלות בגי" התשלומי� הנוספי� בס  

בגי" ) לא קבלה(א� כ" ההורי� מבקשי� זאת ואז נמסר לה� אישור 

ד מועברי� "ולי� החודשיי� עבור רשת חבהתקב". "קבלת התשלומי�

ללא כל קבלת אישור בגי" הכספי� , לנציגת ההורי� פע� אחת בחודש

  ".שנמסרו ממנהלת החשבונות לנציגת ההורי�

ד ללא קבלת אישור או "נציגת ההורי� מוסרת את הכספי� לרשת חב"

  ".ד"קבלה מרשת חב

פנתה הביקורת מבקשת לציי" שבמהל  הביקורת אחת מההורי� 

ד ואז נאמר לה על "למנהלת החשבונות בנוגע להעברת התשלו� לרשת חב

ד או להשאיר "ק לפקודת רשת חב'ידי מנהלת החשבונות שיש לרשו� בצ

  . אותו ריק והמזכירה תמלא את הפרטי�

הביקורת מדגישה כי היא רואה בחומרה רבה וכדבר לא תקי� את כל 

� והעברת הכספי� רישומ, התהלי) של גביית הכספי� מההורי�

  :ד מהסיבות הבאות"לרשת חב

 התקבולי� לא נרשמו בספרי הנהלת החשבונות של בית הספר �

  .ולא ניתנו קבלות להורי�) אלא נרשמו בד* נייר(כמקובל 

 לא נתקבלו קבלות או אישורי� מנציגת ההורי� אשר קיבלה את �

  .ד"התקבולי� מבית הספר על מנת להעביר� לרשת חב

ד בגי� "הורי� לא קיבלה כל אישור או קבלה מרשת חב נציגת ה�

.                                                                                          העברת הכספי� אליה�

הרי , ד" עקב אי הרישו� בספרי הנהלת החשבונות של בית הספר חב�

ח הכספי השנתי "דושהתקבולי� שנתקבלו מההורי� לא מצאו ביטוי ב

  .ד"שהוגש לביקורת כולל העברת התשלומי� לרשת חב

קי� אשר 'הביקורת העלתה כי לא נרשמו בספרי התקבולי� תאריכי הצ  .ה

  . נתקבלו בבית הספר

, תקבולי� אשר מתקבלי� ממשרד החינו  יש לרשו� בספר התקבולי�  .ו

  .ולא כפי שנרש� בתקבולי הורי�, בקבוצת הסעיפי� של משרד החינו 

  :גיליו" איסו) כספי� כיתתי  .ז

בית הספר אינו משתמש בפנקס הקיי� והמקובל של גיליו" איסו) כספי� 

אלא , שהוא כרו  וממוספר בהתא� להנחיות משרד החינו , כיתתי
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ש מדפיסה רשימת תלמידי� במחשב וש� נרשמי� הסכומי� "מנהח

  . המתקבלי� מהתלמידי�

יות של הקופה בספר הביקורת העלתה כי לא נרשמו היתרות היומ  .ח

התקבולי� במהל  השנה ולכ" לא נערכו התאמות קופה יומיות בהתא� 

  . להנחיות משרד החינו 

קי� הופקדו בבנק לא נתאפשר לביקורת לבדוק הא� 'מאחר וכל הצ  .ט

בכל מקרה . הוטבעה חותמת בית הספר על החלק האחורי של ההמחאות

רטי� כולל רישו� יש להקפיד על קבלת המחאות שמופיעי� בה� כל הפ

ק מיד ע� 'יש להצליב את הצ, כמו כ". ד"בלעדי לפקודת בית הספר חב

קבלתו והכנת קבלות באופ" מיידי ומסירת הקבלות למשלמי� ללא כל 

ק את מספר הקבלה 'מומל% לרשו� בחלק האחורי של הצ. דיחוי

ל מאפשר "הרישו� הנ. ק שנתקבל'שנרשמה בספר התקבולי� בגי" הצ

ק חוזר או במידה 'במידה והצ, לשחזר את פרטי המשל�לבית הספר 

  . קי� שנתקבלו בבית הספר'ונגנבו או אבדו הצ

 �.750 לאחר ההפקדה בבנק בס  14.1.2002 תארי  11420ד) התקבולי�   .י

  . ח" ש�.750ולא כפי שנרש� , באפס יתרה. ל.הרי שהיתרה בקופה צ. ח"ש

  11420ד) תקבולי�   .יא

יש לתק" את הרישו� להעברה לד) , 11420נרש� בסעי) העברה לד) 

11421.  

  תרומות .4.6.5

  .ח" ש�.1,500  נכו" למועד הביקורת, כ הכנסות מתרומות"סה    

מנהל , הביקורת מבקשת להעיר כי על פי חוזר המנהל הכללי של משרד החינו)

 א� � זולת מפלגה �מוסד חינו) רשאי לקבל תרומה מידי כל אד� שאינו הורה 

  :בתנאי� אלה, ד או לתלמידי� המתחנכי� בוייעד אותה התור� למוס

, מנהל המוסד יודיע לרשות החינו) המקומית ולמנהל המחוז על התרומה  .א

יקבל מראש את אישור רשות החינו) המקומית וישתמש בכספי התרומה 

  .על דעת מנהל המחוז, כפי שקבעו הוא ורשות החינו) המקומית

  

יקבל , ד אותה להנצחהשנתקבלה מידי מי שייע, על תרומה שאינה כס*  .ב

  .מנהל המוסד אישור מראש הרשות החינו) המקומית
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שיקבל על עצמו , מנהל המוסד רשאי לקבל כספי� מוועד ההורי� המוסדי  .ג

, שליחות להעביר כספי� שנתרמו למוסד החינו) מידי מי שאיננו הורה

שהועמדו למכירה , ובכלל זה רווח נטו ממכירת� של מוצרי� או שירותי�

  . ובלבד שכספי� אלה יימסרו בצירו* תיעוד מתאי��הרחב לקהל 

  

כי מנהל המוסד אינו רשאי לקבל כספי� או , אנו חוזרי� ומדגישי�  .ד

נעשה הדבר , אלא א� כ�, הקצבות מאישי� פרטיי� או מגופי� ציבוריי�

  .בתיאו� מלא ע� הרשות המקומית ועל דעת מנהל המחוז

  

  ממצאי הביקורת 

 בדיקת ספרי הנהלת החשבונות כי בספרי בית הספר הביקורת העלתה במהל 

ק ללא כל מסמ  'ח שנתקבלה בצ" ש�.1,500נרשמה תרומה מחברת קדישא בס  

יוצא אפוא שבית הספר לא פעל בהתא� להנחיות . המפרט את ייעוד התרומה

  . משרד החינו  בנושא קבלת תרומות

  

ורמי� חיצוניי� הרי הביקורת חוזרת ומדגישה שבכל פע� שמתקבלות תרומות מג

בציו" , שיש לפנות בכתב אל מנהל אג) החינו  בעירייה ולפרט את ש� התור�

  .ייעודה של התרומה וסכומה

בכתב במידה והיא בהתא� להנחיות , על מנהל האג) לאשר את קבלת התרומה

  . משרד החינו  והודעה תימסר למנהל המחוז על דעתו

כספי כספי כספי כספי " ד בו נאמר"לת בית הספר חב נתקבלה תשובה ממנה12.2.2002בתארי  

. . . . ח לרשות החינוךח לרשות החינוךח לרשות החינוךח לרשות החינוך""""על כל תרומה מועבר דועל כל תרומה מועבר דועל כל תרומה מועבר דועל כל תרומה מועבר דו, , , , התרומות המתקבלים אינם קבועיםהתרומות המתקבלים אינם קבועיםהתרומות המתקבלים אינם קבועיםהתרומות המתקבלים אינם קבועים

    ".".".".ח על תרומה שנתקבלהח על תרומה שנתקבלהח על תרומה שנתקבלהח על תרומה שנתקבלה""""ב דוב דוב דוב דו""""מצמצמצמצ

הביקורת מבקשת להעיר כי העתק המכתב שנשלח למנהל אג) החינו  שצור) 

, 23.10.2001 כאשר התרומה מיו� 6.2.2002לתשובת מנהלת בית הספר היא מיו� 

זאת אומרת המכתב למנהל אג) החינו  נכתב כשלושה וחצי חודשי� לאחר קבלת 

לפי הנחיית משרד החינו  יש לשלוח מכתב למנהל האג) לפני . התרומה בפועל

  . רישומו בספרי הנהלת החשבונות כלומר מייד ע� קבלת התרומה

  

  י הנחיות משרד החינו)" עפ�" גיליו� איסו* כספי�"גבייה באמצעות  .4.6.7

גיליונות בפנקס איסו) כספי� מיועדי� לרישו� ראשוני של איסו) ה  .א

, כאשר מדובר בסכומי� קטני� ולנושאי� מוגדרי�, כספי� מתלמידי�

  .כפי שייקבע מנהל בית הספר
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  .ל"לא תיער  כל גבייה מתלמידי� ללא רישו� בגיליו" איסו) כספי� כנ  .ב

 יודפסו מראש   פנקס איסו) כספי� מתלמידי� יהא מכור  והגיליונות שבו  .ג

  .במספרי� סודרי�

במקור , ידי מנהל בית הספר בשני עותקי��הגיליו" ימולא על' חלק א  .ד

לגבות סכו� , והעתק ובו יסמי  המנהל את מחנ  הכיתה או גובה אחר

המקור יימסר לגובה וההעתק יישמר . קבוע מראש מכל תלמיד בכיתה

  .בפנקס

יתה ואת סכומי הכס) ירשו� הגובה את שמות התלמידי� בכ' בחלק ב  .ה

  .שנתקבלו מכל תלמיד

, אחת לשבועיי�,  ובמקרה של גבייה מתמשכת�מיד ע� גמר הגבייה   .ו

, ע� הכספי� שגבה,  יסכ� הגובה את הגיליו" וימסור אותו�לפחות 

  .ש בית הספר"למנהח

יאשר , של הגיליו" שנתקבל מהגובה וכ" בהעתק הנשאר בפנקס' בחלק ג  ....זזזז

ו את בדיקת הגיליו" ואת קבלת הסכו� ש בית הספר בחתימת"מנהח

וקבלה על הסכו� , הסכו� יירש� מיד בספר התקבולי�. המצויי" בו

. הגובה יחתו� על הקבלה לפני תלישתה מספר התקבולי�. תימסר לגובה

בהתא� ', וכו/ 2אכ, /1בספר התקבולי� יירש� אכ" אסמכתא"בטור 

' ספי� שעליו מודפס מס גיליו" איסו) כ�/ 1אכ(למספר המודפס על הגיליו" 

1.(  

יש לרשו� על גבי העתק , ש"במקרה של אובד" הגיליו" לפני שנמסר למנהח  .ח

  .והגובה יחתו� עליו, הגיליו" פרוטוקול על נסיבות המקרה

יוציא , יבקש הורה לקבל אישור תשלו� שנרש� בגיליו" איסו) כספי�  .ט

יליו" איסו) שבו יצויי" מספר ג, ש לפונה אישור רשמי של בית הספר"מנהח

  .הכספי� ומספר הקבלה המרוכזת

  

   :ממצאי הביקורת

גיליו� איסו* כספי� כיתתי מיועד לרישו� סכומי כס* קטני� יחסית והוא   .א

בסיו� הגבייה עליה� . י המורי�"צרי) להירש� במהל) שנת הלימודי� ע

להעביר למנהלת החשבונות את גיליו� האיסו* הכיתתי כולל התקבולי� לצור) 

בפרטי התקבולי� יש לציי� את מספר . שו� קבלה מרוכזת בספר התקבולי�רי
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במקביל יירש� בגיליו� . הכיתה ונושא התקבול, גיליו� האיסו* הכיתתי

ל בהנהלת "האיסו* הכיתתי מספר הקבלה שהוכנה בגי� הגבייה הנ

הד* הלב� של גיליו� האיסו* הכיתתי והקבלה המרוכזת יתוייקו . החשבונות

  .סר אחדביחד בקל

גיליו� איסו* כספי� הכיתתי לא היה בשימוש בבית הספר במהל) שנת   .ב

  .15.1.2002 �ב עד לתארי) "הלימודי� תשס

הכספי� שנתקבלו מהתלמידי� נרשמו בד* נייר אשר כלל את פירוט שמות 

  . ל הוא בניגוד להוראות משרד החינו)"רישו� הנ. התלמידי� והסכומי�

  

   פי משרד החינו) על�הוצאת כספי�         .4.7

כל הוצאה מקופת בית הספר תיעשה א  ורק במסגרת התקציב המאושר של   .א

  .על פי אישורו המוקד� של המנהל, בית הספר

אצל עוסקי� מורשי� , ככל הנית", מנהל בית הספר ירכוש שירותי� או טובי"  .ב

  .בלבד

על פי החוק יש לנכות מס במקור מתשלו� של סכו� העולה על זה שנקבע 

יירכשו שירותי� , מאחר ובית הספר אינו ערו  לניכוי מס. ות מס הכנסהבתקנ

היכולי� להמציא אישור על פטור , ל מספקי�"וטובי" העולי� על הסכו� הנ

  .מניכוי מס במקור

  . שהוא ספר התשלומי��המנהל יחתו� על שובר התשלו� ועל העתקו   .ג

�חשבונית " תצור)וכ, בשובר התשלו� יצויינו ליד חתימת המקבל שמו וכתובתו  .ד

  .מס או קבלה ובה פרטי הציוד או השירות שנתקבלו

הכספי� יופקדו ; אי" לבצע תשלומי� במזומני� מכספי� שנתקבלו בבית הספר  .ה

  .בבנק בשלמות�

  .מחזור�למעט תשלומי� מדמי, תשלומי� יתבצעו בהמחאות בלבד  .ו

רי� המנהל לא יקבל ולא יית" הלוואות מכספי המוסד למורי� ולעובדי� אח  .ז

ולא ימיר למזומני� המחאות משוכות לפקודת , במוסד או לכל גו) אחר

  .העובדי� או לפקודת בית הספר

  .אי" לתת מתנות לעובדי� מכספי בית הספר או מכספי ועד ההורי�  .ח
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  ניהול ספר התשלומי� על פי משרד החינו)  .4.7.1

תו  , ספר התשלומי� מיועד לרישו� כרונולוגי של כל התשלומי�  .א

  .� לסעיפי� השוני� של התשלומי�מיונ

  .ספר התשלומי� יהיה מכור  ודפיו יודפסו במספרי�  .ב

למעט תשלומי� , כל התשלומי� יתבצעו באמצעות המחאות בלבד  .ג

בשימוש , הרישו� בספר ייער  במקור והעתק. מחזור�מקופת דמי

, ישמש כשובר תשלו��בצורת תלוש�המקור. נייר העתקה

  .וההעתק יישאר בספר

יירשמו בספר , ידי המנהל�ישור החשבו" או הקבלה עללאחר א  .ד

, תארי  התשלו�: הפרטי� האלה, לגבי כל תשלו�, התשלומי�

. ההמחאה והסכו� ששול�' מס, פרטי� על התשלו�, ש� המקבל

מטורי ) או יותר(וכ" באחד " הסכו� ששול�"הסכו� יירש� בטור 

ו� הסכ. שאליה� מתייחס התשלו�, "פירוט סעיפי התשלומי�"

  .יירש� ג� במילי� במקו� המיועד לכ 

לאחר רישו� התשלו� בספר התשלומי� ייתלש שובר התשלו�   .ה

או הקבלות ומסמכי הלוואי /ואליו יצורפו החשבוניות ו

. וכ" ההמחאה שהוכנה לתשלו�, המתייחסי� לאותו תשלו�

מנהל בית הספר . מספר שובר התשלו� יירש� על גבי החשבונית

ויחתו� עליו , המצורפי� לשובר התשלו�יבדוק את המסמכי� 

הקבלות והחשבוניות ומסמכי הלוואי שצורפו . ועל ההמחאה

  .ויירש� עליה� מספר שובר התשלו�" נפרע"ייחתמו 

יש להעביר לרשות החינו  המקומית ,  בוצע תשלו� לרכישת ציוד  .ו

בשובר ההוצאה יירש� מספר כרטיס . טופס לרישו� אינוונטר

המאשר כי הפריט נרש� בכרטסת , יודהמלאי שבו נרש� הצ

  .המלאי שבית הספר מנהל על הרכוש

נוס) על הרישו� בספר (כל סכו� שיופקד בבנק יירש�   .ז

ההפרש בי" ". הפקדות בבנק"בספר התשלומי� בטור ) התקבולי�

יית" את היתרה  "הסכו� ששול�"ו" הפקדות בבנק"הטורי� 

  ".יתרה בבנק"שצריכה להיות בבנק ויירש� בטור 
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בסו) כל ד) יסוכמו סעיפי התשלומי� ותיעשה בדיקה בד) כדי   .ח

". הסכו� ששול�"שס  כל הסיכומי� שווה לסיכו� הטור , לוודא

  .רק לאחר מכ" יועברו הסיכומי� לד) הבא אחריו

יש לצר) לשובר התשלו� את , כאשר יש להחזיר כספי� שנתקבלו  .ט

. הקבלה מספר התקבולי� של בית הספר שלפיה נתקבל הסכו�

יש לציי" את מספרה על שובר , לא נית" להשיג את הקבלה

  .התשלו�

  :ממצאי הביקורת לגבי ספר התשלומי�        .4.7.2

  

  78ספר תשלומי�   .א

  .20.12.2001 תארי   14451 עד ד) 31.8.2001  תארי  14444מד) 

  96ספר תשלומי�   .ב

    .2.1.2002 תארי  14877 עד ד) 25.12.2001 תארי  14876מד) 

  

: ס"ש בביה" הערות הביקורת לגבי ספר התשלומי� אשר נמסרו למנהחלהל�

במהל) הרישו� בספר התשלומי� יש להקפיד לציי� את היתרה בבנק לאחר 

הפקדות כס* בבנק או : כל פעולה הנעשית והמשפיעה על יתרת הבנק כגו�

  .רישו� שוברי הוצאה בגי� תשלומי� לספקי� שוני�

                תשלומי� לספקי�        .4.7.3

 תהלי  העברת תשלומי� לספקי� השוני� כפי שנמסר לביקורת להל"

  :י מנהלת החשבונות"ע

התשלומי� לספקי� ה� באחריות מנהלת בית הספר ומנהלת 

אזי מנהלת , כאשר מגיע מועד התשלו� לספקי� השוני�. החשבונות

רושמת המחאה , החשבונות מכינה שובר תשלו� בספר ההוצאות

  : את המסמכי� הבאי�לפקודת הספק ומגישה למנהלת

  

  .חשבונית  .א

  .שובר תשלו�  .ב

  .המחאה רשומה  .ג
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מנהלת בית הספר לאחר בדיקה מאשרת בחתימתה את התשלו� המיועד 

  .ג ההמחאה בצירו) חתימת מנהלת החשבונות"לספק כולל חתימה ע

  :הערת הביקורת לגבי ספר התשלומי�

כאשר מתבצע תשלו� לספק ובשלב מאוחר יותר מתקבלת   .א

אזי מנהלת בית הספר צריכה לאשר את התשלו� , שבוניתהח

לפני ביצוע התשלו� ולאחר קבלת , בחתימתה בשובר התשלו�

  .ג החשבונית"החשבונית עליה לחתו� שוב ע

יש להזמי� חותמת נפרע ולהחתי� בצבע אדו� את החשבוניות   .ב

  .  אשר בית הספר פרע את חוב�

   :אישורי ניכוי מס במקור

  ד החינו  בנוגע לניכוי מס במקורלהל" הנחיות משר

  ) בחתימת חשב העירייה 1995 �מכתב נשלח לבתי הספר בתארי  יוני (

מנהל בית הספר ירכוש שרותים או טובין ככל הניתן אצל עוסקים מנהל בית הספר ירכוש שרותים או טובין ככל הניתן אצל עוסקים מנהל בית הספר ירכוש שרותים או טובין ככל הניתן אצל עוסקים מנהל בית הספר ירכוש שרותים או טובין ככל הניתן אצל עוסקים """"

על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלום של סכום העולה על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלום של סכום העולה על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלום של סכום העולה על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלום של סכום העולה . . . . מורשים בלבדמורשים בלבדמורשים בלבדמורשים בלבד

אינו ערוך לניכוי אינו ערוך לניכוי אינו ערוך לניכוי אינו ערוך לניכוי מאחר ובית הספר מאחר ובית הספר מאחר ובית הספר מאחר ובית הספר . . . . על זה שנקבע בתקנות מס הכנסהעל זה שנקבע בתקנות מס הכנסהעל זה שנקבע בתקנות מס הכנסהעל זה שנקבע בתקנות מס הכנסה

ל מספקים ל מספקים ל מספקים ל מספקים """"אז יירכשו שירותים וטובין העולים על הסכום הנאז יירכשו שירותים וטובין העולים על הסכום הנאז יירכשו שירותים וטובין העולים על הסכום הנאז יירכשו שירותים וטובין העולים על הסכום הנ. . . . המסהמסהמסהמס

        ." ." ." ." היכולים להמציא אישור על פטור מניכוי מס במקורהיכולים להמציא אישור על פטור מניכוי מס במקורהיכולים להמציא אישור על פטור מניכוי מס במקורהיכולים להמציא אישור על פטור מניכוי מס במקור

הביקורת מבקשת הקפדה יתרה בנושא כדי להימנע מבעיות מיותרות 

  .ע� שלטונות מס ההכנסה

  

  :ממצאי הביקורת לגבי אישורי מס במקור

ב "ישורי מס במקור במהל  שנת הלימודי� תשסהביקורת בדקה את א

  : ונתבררו העובדות הבאות15.1.2002נכו" לתארי  

המסמכי� אשר נמצאו בבית הספר היו משני� עברו אשר תארי   ♦

  . תוקפ� עבר מזמ"

אלא היו , המסמכי� לא תוייקו בצורה מסודרת בקלסר, כמו כ" ♦

  ).בתפזורת(מונחי� בתו  תיקייה 

  .2002 לא נתקבלו אישורי מס במקור לשנת מחלק גדול מהספקי� ♦

   קי�'פנקסי צ  .ג

קי� הריקי� בבית הספר שנתקבלו מהבנק 'נבדקו פנקסי הצ
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ונתברר שה� לא הודפסו בהתא� למכתב הביקורת מיו� 

  : 6 �  סעי* 3.10.2000

תשלומי� יתבצעו בהמחאות כשה� תהיינה משורטטות "

  ".ותכלולנה את המילי� לא סחיר

 בחתימת מבקר העירייה 23.11.2000 נוס* מיו� במכתב, כמו כ�

שלמו : כ) שירש�" פקודת"יש להעביר קו על המילה :  "נכתב

ובתוכו למוטב ) קרוס(יש להוסי* שרטוט .  פלוני בלבד�ל 

  ".בלבד

  

   -ש של כספי� שנגבו עבור בית הספר "ניהול חשבו� עו .4.8
  פי הנחיות משרד החינו)�על

, יופקד בבנק בשלמותו, מזומ" או בהמחאההמתקבל בבית הספר ב, כל סכו�  .א

  .לאחר שנרש� בפנקס התקבולי� והוצאה עליו קבלה כדי"

  .ש בית הספר"בעלי זכות החתימה בחשבו" הבנק ה� מנהל בית הספר ומנהח  .ב

  .ש"פנקסי ההמחאות וחותמת בית הספר יישמרו בידי מנהח  .ג

, יקהש לחתו� על המחאה ר"חל איסור מוחלט על מנהל בית הספר ומנהח  .ד

  .שעדיי" לא נרשמו בה הפרטי� ובטר� הוכ" עבורה שובר תשלו� מאושר

  .ש יכי" את ההמחאה לחתימה ויצרפה לשובר התשלו�"מנהח  .ה

  .מנהל בית הספר יאשר את התשלו� ואחרי כ" יחתו� על ההמחאה  .ו

כל המחאה תימש  מהבנק רק לאחר שתוטבע בה חותמת בית הספר ליד   .ז

  .ש"חתימות המנהל ומנהח

משו  כספי� מעל ליתרה בחשבו" הבנק שמראה הרישו� המעודכ" בספר אי" ל  .ח

  .ואי" לתת המחאות דחויות, התשלומי� של בית הספר

והיא תישמר , המחאה שהתקלקלה תבוטל מיד בצורה שיימנע השימוש בה  .ט

  ".מבוטל"המלה , על ההמחאה והספח שבוטלו תירש� לאורכ�. בבית הספר

, פי דפי החשבו" של הבנק�חשבו" הבנק עלש את "בסו) כל חודש יבדוק מנהח  .י

, ויתאי� את היתרה שבו ע� היתרה הרשומה בספרי בית הספר לאותו תארי 

  ".התאמת חשבו" הבנק"בטופס 

פרטי� שנרשמו " (התאמת חשבו" הבנק"של טופס ' את הפרטי� בחלק ב  .יא

יש לרשו� בספר ) בהעתק חשבו" הבנק וטר� נרשמו בספרי בית הספר
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על יסוד אסמכתות חיוב או זיכוי , לפי העניי", בספר התשלומי�התקבולי� או 

  .הכוללות את פרטי הזיכוי או החיוב שנעשו בחשבו", מאושרות של הבנק

ש ויאשרה "ידי מנהח�מנהל בית הספר יבדוק את ההתאמה שנעשתה על  .יב

  .בחתימתו

ש אחראי� לשמירת ספחי ההמחאות בבית הספר לתקופה "המנהל ומנהח  .יג

  .ויציג� לביקורת בכל עת שיידרשו,  הארכיוני�הנדרשת בחוק

  

  :להל� הערות הביקורת 

  ב"ל תשס"התאמת הבנק  במהל) שנה  .4.8.1

. הביקורת בדקה את התאמות חשבו� הבנק החודשיות שנערכו בבית הספר

  .ש"במהל) הביקורת ניתנו הסברי� נוספי� למנהח

  :הבאי�להל� יתרות הבנקי� המותאמות בהתא� לחודשי� ולמועדי� 

  

    הסכו�  החודש

  יתרת זכות  ח"         ש6,132.86  9/2001

  יתרת זכות  ח"       ש12,344.86  10/2001

  יתרת זכות  ח "         ש9,463.60  11/2001

  יתרת זכות  ח"       ש12,808.29  12/2001

  
  

  מ"פק  .4.8.2

  

יש להשתמש בטפסי� האחידי� שנמסרו לבית הספר בנושא הפקדות ופירעו" 

  . מ במהל  השנה"פק

  

  על פי הנחיות משרד החינו)) קופה קטנה(דמי מחזור   .4.9

, מדובר בסכומי�. דמי המחזור מיועדי� לתשלו� במזומני� ובסכומי� קטני� )1

חדי� במקרי� מיו. המאושרת לאותה שנה, הקרובי� לסכו� של תרומת הורי�

  .ישמשו דמי המחזור לביצוע תשלומי� מחו% לבית הספר

שיהיה מכור  , "ח התשלומי� מדמי מחזור"דו"ניהול דמי מחזור ייעשה בפנקס  )2

  .ודפיו יודפסו מראש במספרי� סדורי�
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בתחילת שנת הלימודי� תימסר למזכיר בית הספר המחאה לדמי מחזור בסכו�  )3

בספר .  של תרומת הורי� לתלמיד10 �שלא יעלה על מכפלה ב , קבוע מראש

". הסכו� ששול�"ו" דמי מחזור"התשלומי� יירש� סכו� ההמחאה בטורי� 

הכספי� של דמי . ח כתקבול"של הדו' ח דמי מחזור יירש� הסכו� בחלק ב"בדו

  .מחזור יוחזקו בנפרד מכספי התקבולי�

ר כל תשלו� מדמי המחזור ייעשה על סמ  חשבונית או קבלה שיתקבלו ממוכ )4

יכי" מזכיר , א� לא נית" להמציא חשבונית או קבלה. הסחורה או נות" השירות

מהות התשלו� והסכו� , שבו יפרט את ש� מקבל התשלו�, בית הספר מסמ 

  .מסמ  זה ייחת� על ידי מקבל התשלו�. ששול�

 לגבי �) במקור ובהעתק(יירשמו "  מחזור�ח התשלומי� מדמי "דו"של ' בחלק א )5

פרטי� על התשלו� והסכו� , התארי , מספר סודר: רטי� האלה הפ�כל תשלו� 

מטורי ) או יותר(וכ" באחד " הסכו� ששול�"הסכו� יירש� בטור . ששול�

  .שאליה� מתייחס התשלו�" פירוט סעיפי התשלומי�"

, ח זה יתייחס לסוגי� שוני� של הוצאות כלליות"פירוט סעיפי התשלומי� בדו )6

  .שונות,  תיקוני� ושירותי�,נסיעות והובלות, דואר: כגו"

יסוכמו השורות של סעיפי , או כאשר נוצלו מרבית דמי המחזור, אחת לחודש )7

יתרת ". ח התשלומי� מדמי מחזור"דו"של ' התשלומי� ויושל� מילוי חלק ב

  .ח הבא"דמי המחזור תועבר לדו

ייתלש מהפנקס ויצורפו , שמולא, "ח התשלומי� מדמי המחזור"דו"המקור של  )8

  .כל המסמכי� המתייחסי� לתשלומי� הרשומי� בואליו 

ח התשלומי� "דו"ויחתו� על , מנהל בית הספר יבדוק ויאשר את ההוצאות )9

  ".מדמי מחזור

" הסכו� ששול�"יוכ" שובר תשלו� בספר התשלומי� בגובה הסיכו� של הטור  )10

 �כאשר סיכו� פרטי סעיפי התשלומי� מ, "ח התשלומי� מדמי מחזור"דו"ב 

פירוט סעיפי "מועתקי� לטורי� המתאימי� של " ומי� מדמי מחזורח תשל"דו"

  ".התשלומי�

להשלמת דמי מחזור תוכ" המחאה על הסכו� שנרש� בשובר התשלו� על ש�  )11

של ' סכו� ההמחאה יירש� בחלק ב. המחזיק בדמי המחזור, מזכיר בית הספר

  .הבא" ח התשלומי� מדמי מחזור"דו"
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  ת חשבו" דמי המחזור כמפורט בסיו� שנת הלימודי� יש לסגור א )12

  : להל"

  . ביולי15יש לסיי� את כל התשלומי� של בית הספר עד   .א

עד היו� ) קופה קטנה" (ח התשלומי� מדמי מחזור"דו"יש למלא את   .ב

ח התשלומי� "דו"ההוצאות לפי . האחרו" שבו בוצעו תשלומי� ביולי

, ילהאחרו" לשנת הלימודי� יירשמו בשובר התשלו� כרג" מדמי מחזור

המזכיר יפקיד בבנק את . א  הפע� לא תוכ" המחאה על סכו� ההוצאה

, יתרת הכספי� של דמי המחזור וירשו� את ההפקדה בספר התשלומי�

" ח התשלומי� מדמי מחזור"דו"באותה שורה שבה נרשמה ההוצאה לפי 

  .האחרו"

ל יופחת בדיו אדומה הסכו� שעמד לרשות "לאחר רישו� הפעולה הנ  .ג

  ".הסכו� ששול�"וכ" מהטור " דמי מחזור" מהטור הקופה הקטנה

 ביולי יש לרשו� בספרי החשבונות את כל הפעולות הכספיות של 30עד   .ד

  .בית הספר

  דמי מחזור קופה קטנה 

  :ממצאי הביקורת

בית הספר לא נוהג להשתמש בקופה קטנה לצור) ביצוע תשלומי� במזומני� 

תרשמה כי כ� נעשה שימוש הביקורת ה, יחד ע� זאת. במהל) שנת הלימודי�

אי לכ) הביקורת ממליצה על שיטת . במזומני� לצור) תשלומי� שוני�

כל עוד יש , הניהול והרישו� של קופה קטנה בהתא� להנחיות משרד החינו)

  . שימוש בתשלומי� במזומני�

        

  תקציב בית הספר על פי משרד החינו�  .5

  מסגרת התקציב ומרכיביו  .5.1

  .לימודי��ת תקציב של שנתבית הספר יפעל במסגר  .א

  הקצבות רשות , התקציב יכלול הקצבות משרד החינו  והתרבות  .ב

  .החינו  המקומית וכספי תרומות ותקבולי�

  כספי רשות החינו  המקומית ומשרד החינו  והתרבות מיועדי�   .ג

  .להחזקתו ולשיפור תנאיו, לקיומו התקי" של בית הספר
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  תודיע הרשות  , יתע� אישור התקציב של רשות החינו  המקומ  .ד

ובכלל�                     , מה� הסכומי� שהועמדו לרשות בית הספר, למנהל

  .הקצבות משרד החינו  והתרבות

התכנית המאושרת של תרומת ההורי� תהווה פרק נפרד                      .ה

המוגש לרשות החינו  המקומית וללשכה                    , בתקציב בית הספר

  .ית של  משרד החינו  והתרבותהמחוז

  הספר�של בית הכנת התקציב .5.2

  , הצעת תקציב שנתי מאוז",  ביולי15עד , מנהל בית הספר יכי"  .א

  . עותקי�3 �ב 

ההצעה תתבסס על אומד" סעיפי ההוצאה וההכנסה ויתרות הכספי�   .ב

  .ותפרט את ההוצאה השנתית של בית הספר לסעיפיה, בבנק

  :התקציבמנהל בית הספר ישלח את הצעת   .ג

ללשכה המחוזית של משרד החינו  ,  לאישור�לרשות החינו  המקומית 

  . לתיק בית הספר�והתרבות 

א� הרשות המאשרת לא תשיג על הצעת התקציב של מנהל בית הספר   .ד

תיראה התכנית כמאושרת ותהא מסמ  , ) באוגוסט15עד ( יו� 30תו  

 יו� לגיבוש 14) יש להוסי, תוגש השגה כלשהי על הצעת התקציב. לביצוע

  .הצעה מוסכמת

  ד  בעירייה"תקציב בית הספר חב  .5.3

מאחר וטר� אושר , ד" לא היה תקציב לבית הספר חב15.1.2002 �נכו" לתארי  

  . 2002התקציב הכללי של העירייה לשנת 

 ממנהלת מדור חשבונות באג) 10.2.02 �על פי ההסברי� שקיבלה הביקורת ב 

, "ד"חב"י� של התקציב שהועבר לבית ספר החינו  בעירייה בנוגע לחישוב

ח לתלמיד כפול מספר התלמידי� בבית " ש114החישוב הוא לפי "הסתבר כי 

  )".2001בשנת התקציב (הספר 

ח בשנת התקציב " ש22,344ס "ד הוא ע"מאחר והתקציב שהועבר לבית ספר חב

   תלמידי� 196יוצא איפוא שמספר התלמידי� היה , 2001

  .ח"ש) 22,344: 114( = 

חות שנתקבלו מבית הספר ומאג* "הביקורת מבקשת לציי� שמתו) עיו� בדו

קיימי� הפרשי� בי� מספרי התלמידי� בפועל לבי� מספר התלמידי� , החינו)
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הרשומי� בבית הספר לבי� מספר התלמידי� על פי התחשיב שנעשה בנוגע 

  :לתקציב העומד לזכות בית הספר לפי הנתוני� הבאי�

  .ב" תלמידי� בשנת הלימודי� תשס196 �ינו)        ח אג* הח"דו

  .ב" תלמידי� בשנת הלימודי� תשס200 �ד  "ח בית ספר חב"דו

  .2001 � תלמידי� בשנת התקציב 196 �תקציב העירייה          

  

ההפרש נובע כנראה מכ) שטר� הועבר התקציב המאושר , לדעת הביקורת

י מנהלת מדור החשבונות "קורת ע לבית הספר וכמו כ� הוסבר לבי2002לשנת 

של אג* החינו) שהעדכוני� יצאו לבתי הספר לאחר אישור התקציב בעיריית 

  .כפר סבא

  :ממצאי הביקורת .5.4

לא נמצא שבית הספר הכי� הצעת " ד"חב"בביקורת שנערכה בבית ספר   .א

  .  ב"ל תשס"תקציב לשנה

בשני� שעברו היה נהוג שמיד לאחר אישור התקציב השנתי של   .ב

למנהל בית הספר לגבי , נמסרה הודעה מטע� אג* החינו), ייההעיר

החלוקה הייתה על פי שנה תקציבית . המסגרת התקציבית שהוקצבה לו

ולא על פי שנת לימודי� כאשר ההקצבה הייתה לפי הסכו� שהוקצב 

  .לתלמיד כפול מספר התלמידי�

יב  ועד לסיו� הביקורת טר� אושר סופית תקצ2002 �לגבי שנת התקציב   .ג

  . העירייה ובתוכו תקציב החינו)

, כל עוד לא אושר התקציב לשנה השוטפת, על פי חוק יסודות התקציב  .ד

 מתו) תקציב השנה 12 �ס להוציא כל חודש את החלק ה "יכול ביה

    .בתוספת מדדי העדכו�) 2001(הקודמת 

לשאלת הביקורת שהופנתה אל מנהל אג* החינו) בנוגע למסירת הודעות   .ה

נושא התקציב העומד לזכות בית הספר בשנת הלימודי� לבתי הספר ב

קיבלה הביקורת העתק מכתב ממנהלת מדור חשבונות באג* , ב"תשס

החינו) אשר מנהל אג* החינו) בעירייה העביר לבתי הספר ביו� 

  : כדלהל�29.1.2002

        2002200220022002תקציב שוטף תקציב שוטף תקציב שוטף תקציב שוטף """"

אנו ממשיכים להעביר לחשבון אנו ממשיכים להעביר לחשבון אנו ממשיכים להעביר לחשבון אנו ממשיכים להעביר לחשבון , , , , 2002200220022002הננו להודיעכם שגם בשנת התקציב הננו להודיעכם שגם בשנת התקציב הננו להודיעכם שגם בשנת התקציב הננו להודיעכם שגם בשנת התקציב 

עד שיאושר עד שיאושר עד שיאושר עד שיאושר . (. (. (. (2001200120012001 לפי תקציב  לפי תקציב  לפי תקציב  לפי תקציב 12121212////1111ס את התקציב השוטף לפי ס את התקציב השוטף לפי ס את התקציב השוטף לפי ס את התקציב השוטף לפי """"הבנק של ביההבנק של ביההבנק של ביההבנק של ביה
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        ). ). ). ). 2002200220022002תקציב תקציב תקציב תקציב 

אין צורך להעביר חשבונות או בקשת הזמנות לספקים וכן החזרים אין צורך להעביר חשבונות או בקשת הזמנות לספקים וכן החזרים אין צורך להעביר חשבונות או בקשת הזמנות לספקים וכן החזרים אין צורך להעביר חשבונות או בקשת הזמנות לספקים וכן החזרים , , , , אי לכךאי לכךאי לכךאי לכך

אלא לשלם לספקים ישירות כולל תשלומים אלא לשלם לספקים ישירות כולל תשלומים אלא לשלם לספקים ישירות כולל תשלומים אלא לשלם לספקים ישירות כולל תשלומים , , , , ס בעבור הוצאות שנעשוס בעבור הוצאות שנעשוס בעבור הוצאות שנעשוס בעבור הוצאות שנעשו""""לביהלביהלביהלביה

        ....לבזק בעבור חשבונות טלפוןלבזק בעבור חשבונות טלפוןלבזק בעבור חשבונות טלפוןלבזק בעבור חשבונות טלפון

לוקת התקציב החודשי על פיה נעשית העברת לוקת התקציב החודשי על פיה נעשית העברת לוקת התקציב החודשי על פיה נעשית העברת לוקת התקציב החודשי על פיה נעשית העברת ב העתק ההזמנה ובה חב העתק ההזמנה ובה חב העתק ההזמנה ובה חב העתק ההזמנה ובה ח""""רצרצרצרצ

וכן העתק נוהל הרכישות ממאיר אלקיים שנשלח אליכם וכן העתק נוהל הרכישות ממאיר אלקיים שנשלח אליכם וכן העתק נוהל הרכישות ממאיר אלקיים שנשלח אליכם וכן העתק נוהל הרכישות ממאיר אלקיים שנשלח אליכם , , , , סססס""""התקציב לביההתקציב לביההתקציב לביההתקציב לביה

        . . . . בשנת התקציב הקודמתבשנת התקציב הקודמתבשנת התקציב הקודמתבשנת התקציב הקודמת

אנו מקווים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במידה רבה על ניהול אנו מקווים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במידה רבה על ניהול אנו מקווים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במידה רבה על ניהול אנו מקווים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במידה רבה על ניהול 

    ".".".".סססס""""תקציבי ביהתקציבי ביהתקציבי ביהתקציבי ביה

נוהל שהופ% למנהלי  27.02.2001 �בנוס) העביר מנהל מחלקת הרכש והאספקה ב   .5.5

בתי הספר היסודיי� וחטיבות הביניי� בעקבות ההחלטה להעביר תקציבי� 

  : להל" האמור בנוהל זה. שוטפי� ישירות לבתי הספר

הנחיות באשר הנחיות באשר הנחיות באשר הנחיות באשר ' ' ' ' להלן מסלהלן מסלהלן מסלהלן מס    ,,,,בהמשך למכתבו של מנהל אגף החינוך בנושא הנדוןבהמשך למכתבו של מנהל אגף החינוך בנושא הנדוןבהמשך למכתבו של מנהל אגף החינוך בנושא הנדוןבהמשך למכתבו של מנהל אגף החינוך בנושא הנדון""""

 מוצרים  מוצרים  מוצרים  מוצרים במקרים בהם יעשה שימוש בתקציב השוטף לרכישתבמקרים בהם יעשה שימוש בתקציב השוטף לרכישתבמקרים בהם יעשה שימוש בתקציב השוטף לרכישתבמקרים בהם יעשה שימוש בתקציב השוטף לרכישת, , , , ככללככללככללככלל    ::::לשיטת העבודהלשיטת העבודהלשיטת העבודהלשיטת העבודה

    .... בית הספר בית הספר בית הספר בית הספרתתתת////האחריות לביצוע התשלומים לספקים הינה על מנהלהאחריות לביצוע התשלומים לספקים הינה על מנהלהאחריות לביצוע התשלומים לספקים הינה על מנהלהאחריות לביצוע התשלומים לספקים הינה על מנהל    ----    ושירותיםושירותיםושירותיםושירותים

או מחירונים או מחירונים או מחירונים או מחירונים ////יש להשתדל לבצע רכישות מהספקים אשר אושרו במסגרת מכרזים ויש להשתדל לבצע רכישות מהספקים אשר אושרו במסגרת מכרזים ויש להשתדל לבצע רכישות מהספקים אשר אושרו במסגרת מכרזים ויש להשתדל לבצע רכישות מהספקים אשר אושרו במסגרת מכרזים ו

מומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה מומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה מומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה מומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה . . . . רכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקה' ' ' ' כפי שפורסמו על ידי מחכפי שפורסמו על ידי מחכפי שפורסמו על ידי מחכפי שפורסמו על ידי מח

נאי התשלום אשר נקבעו נאי התשלום אשר נקבעו נאי התשלום אשר נקבעו נאי התשלום אשר נקבעו יש לזכור כי תיש לזכור כי תיש לזכור כי תיש לזכור כי ת    ....נוספת מהספק כאשר מדובר בכמויותנוספת מהספק כאשר מדובר בכמויותנוספת מהספק כאשר מדובר בכמויותנוספת מהספק כאשר מדובר בכמויות

מ מ מ מ """" וכל שיפור בתנאי התשלום הינו בסיס למו וכל שיפור בתנאי התשלום הינו בסיס למו וכל שיפור בתנאי התשלום הינו בסיס למו וכל שיפור בתנאי התשלום הינו בסיס למו70707070    ++++בהתקשרות עם הספקים הינם שבהתקשרות עם הספקים הינם שבהתקשרות עם הספקים הינם שבהתקשרות עם הספקים הינם ש

    ....להנחה נוספת מהספקלהנחה נוספת מהספקלהנחה נוספת מהספקלהנחה נוספת מהספק

יש להקפיד לדרוש אישור על פטור יש להקפיד לדרוש אישור על פטור יש להקפיד לדרוש אישור על פטור יש להקפיד לדרוש אישור על פטור , , , , או שירותיםאו שירותיםאו שירותיםאו שירותים////במקרים בהם יש לבצע רכישות ובמקרים בהם יש לבצע רכישות ובמקרים בהם יש לבצע רכישות ובמקרים בהם יש לבצע רכישות ו

ספקים שאין ברשותם ספקים שאין ברשותם ספקים שאין ברשותם ספקים שאין ברשותם     ....ניכוי מס במקור וזאת בהתאם להוראות מס הכנסהניכוי מס במקור וזאת בהתאם להוראות מס הכנסהניכוי מס במקור וזאת בהתאם להוראות מס הכנסהניכוי מס במקור וזאת בהתאם להוראות מס הכנסהמממממלא מלא מלא מלא 

    ....לא ניתן לבצע מהם את הרכישהלא ניתן לבצע מהם את הרכישהלא ניתן לבצע מהם את הרכישהלא ניתן לבצע מהם את הרכישה    ,,,,אישור זהאישור זהאישור זהאישור זה

ניתן לבצע את הרכישה בתנאי שסכום ניתן לבצע את הרכישה בתנאי שסכום ניתן לבצע את הרכישה בתנאי שסכום ניתן לבצע את הרכישה בתנאי שסכום , , , ,  והכרחית והכרחית והכרחית והכרחיתד פעמיתד פעמיתד פעמיתד פעמיתחחחחכאשר הרכישה הינה כאשר הרכישה הינה כאשר הרכישה הינה כאשר הרכישה הינה 

    ....חחחח"""" ש ש ש ש3,0003,0003,0003,000הרכישה לא יעלה על הרכישה לא יעלה על הרכישה לא יעלה על הרכישה לא יעלה על 

    ,,,,מזגניםמזגניםמזגניםמזגנים    ,,,,מחשביםמחשביםמחשביםמחשבים: : : : כגוןכגוןכגוןכגון    ))))אינוונטראינוונטראינוונטראינוונטר((((קיימא קיימא קיימא קיימא ----ם בנים בנים בנים בניבפריטיבפריטיבפריטיבפריטיאין לבצע רכישות הצטיידות אין לבצע רכישות הצטיידות אין לבצע רכישות הצטיידות אין לבצע רכישות הצטיידות 

        ....חחחח"""" ש ש ש ש1,001,001,001,000000באם הרכישה עולה על באם הרכישה עולה על באם הרכישה עולה על באם הרכישה עולה על , , , , ציוד חשמלי ומכשיריםציוד חשמלי ומכשיריםציוד חשמלי ומכשיריםציוד חשמלי ומכשירים, , , , ריהוטריהוטריהוטריהוט

בכל מקרה יש להמשיך ולקבל את חוות דעתם המקצועית של המנחים המקצועיים  בכל מקרה יש להמשיך ולקבל את חוות דעתם המקצועית של המנחים המקצועיים  בכל מקרה יש להמשיך ולקבל את חוות דעתם המקצועית של המנחים המקצועיים  בכל מקרה יש להמשיך ולקבל את חוות דעתם המקצועית של המנחים המקצועיים  

    ....האחראים לתחוםהאחראים לתחוםהאחראים לתחוםהאחראים לתחום

רכישות מעל סכום זה יטופלו בנוהל ועדת קניות ויש להפנות פנייה בכתב למנהל 
 .אגף החינוך בהתאם לנוהל המקובל
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אם אם אם אם בהתבהתבהתבהת    ,,,,ירשמו ברישומי האינוונטר של בית הספרירשמו ברישומי האינוונטר של בית הספרירשמו ברישומי האינוונטר של בית הספרירשמו ברישומי האינוונטר של בית הספר,,,,))))אינוונטראינוונטראינוונטראינוונטר(((( קיימא  קיימא  קיימא  קיימא ניניניני ב ב ב בםםםםפריטיפריטיפריטיפריטי

העתק מטופס הרישום בליווי כל העתק מטופס הרישום בליווי כל העתק מטופס הרישום בליווי כל העתק מטופס הרישום בליווי כל . . . . ל משרד החינוךל משרד החינוךל משרד החינוךל משרד החינוך""""להוראות העירייה והוראות מנכלהוראות העירייה והוראות מנכלהוראות העירייה והוראות מנכלהוראות העירייה והוראות מנכ

)  )  )  )  םםםםסידורייסידורייסידורייסידוריי' ' ' ' לרבות מסלרבות מסלרבות מסלרבות מס, , , , אישור קבלה ורישוםאישור קבלה ורישוםאישור קבלה ורישוםאישור קבלה ורישום, , , , חשבונית מסחשבונית מסחשבונית מסחשבונית מס((((ם ם ם ם ייייהמסמכים הרלוונטיהמסמכים הרלוונטיהמסמכים הרלוונטיהמסמכים הרלוונטי

    ....רכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקה' ' ' ' ידווחו למחידווחו למחידווחו למחידווחו למח

ל מטרתה לקצר את ל מטרתה לקצר את ל מטרתה לקצר את ל מטרתה לקצר את """"יש לזכור שההחלטה שנתקבלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הניש לזכור שההחלטה שנתקבלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הניש לזכור שההחלטה שנתקבלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הניש לזכור שההחלטה שנתקבלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הנ

ניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר של המשאבים ניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר של המשאבים ניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר של המשאבים ניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר של המשאבים תהליכי ההתקשרות ומעתהליכי ההתקשרות ומעתהליכי ההתקשרות ומעתהליכי ההתקשרות ומע

    ....השוטפים שהועמדו לרשותוהשוטפים שהועמדו לרשותוהשוטפים שהועמדו לרשותוהשוטפים שהועמדו לרשותו

וחשוב שתכנון ההוצאות וחשוב שתכנון ההוצאות וחשוב שתכנון ההוצאות וחשוב שתכנון ההוצאות , , , , 12121212////1111חלוקת התקציב כפי שנקבעה הינה במנות חודשיות חלוקת התקציב כפי שנקבעה הינה במנות חודשיות חלוקת התקציב כפי שנקבעה הינה במנות חודשיות חלוקת התקציב כפי שנקבעה הינה במנות חודשיות 

    ....יעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכםיעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכםיעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכםיעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכם

ולכן חשוב שכל ולכן חשוב שכל ולכן חשוב שכל ולכן חשוב שכל , , , , אמינות העירייה ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנואמינות העירייה ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנואמינות העירייה ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנואמינות העירייה ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנו

כישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם כישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם כישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם כישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם רררר

    ....הספקהספקהספקהספק

    ....ר ימשיך להתבצע בהתאם לנוהל העבודה הקייםר ימשיך להתבצע בהתאם לנוהל העבודה הקייםר ימשיך להתבצע בהתאם לנוהל העבודה הקייםר ימשיך להתבצע בהתאם לנוהל העבודה הקיים""""שימוש בתקציבי תבשימוש בתקציבי תבשימוש בתקציבי תבשימוש בתקציבי תב

 חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנוע מחלוקות עם  חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנוע מחלוקות עם  חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנוע מחלוקות עם  חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנוע מחלוקות עם –בגין כל רכישה בגין כל רכישה בגין כל רכישה בגין כל רכישה 

        ....הספקהספקהספקהספק

    ....סססס""""ח של ביהח של ביהח של ביהח של ביה""""יש להקפיד על רישום מלא בספרי הנהיש להקפיד על רישום מלא בספרי הנהיש להקפיד על רישום מלא בספרי הנהיש להקפיד על רישום מלא בספרי הנה

 ואספקה ואגף הגזברות ימשיכו לעמוד לשירותכם ולרשותכם בכל בעיה  ואספקה ואגף הגזברות ימשיכו לעמוד לשירותכם ולרשותכם בכל בעיה  ואספקה ואגף הגזברות ימשיכו לעמוד לשירותכם ולרשותכם בכל בעיה  ואספקה ואגף הגזברות ימשיכו לעמוד לשירותכם ולרשותכם בכל בעיה רכשרכשרכשרכש' ' ' ' מחמחמחמח

    ....''''יעוץ נוסף בנושא מקורות רכש מחירונים וכויעוץ נוסף בנושא מקורות רכש מחירונים וכויעוץ נוסף בנושא מקורות רכש מחירונים וכויעוץ נוסף בנושא מקורות רכש מחירונים וכוייייהקשורה בנושא זה וכן להקשורה בנושא זה וכן להקשורה בנושא זה וכן להקשורה בנושא זה וכן ל

    ....""""מזכירות בתי הספרמזכירות בתי הספרמזכירות בתי הספרמזכירות בתי הספר////נא להביא תוכן מסמך זה למנהלניות נא להביא תוכן מסמך זה למנהלניות נא להביא תוכן מסמך זה למנהלניות נא להביא תוכן מסמך זה למנהלניות 

  :הערות הביקורת
    

 בנוגע הנחיות) 15.1.2002(ד לא נמצאו במועד עריכת הביקורת "בבית הספר חב

    .לנוהל רכישות מתקציב שוט)

 פנתה הביקורת בכתב למנהלת בית הספר לצור  קבלת מידע 21.1.2002בתארי   .5.6

  : כלהל", נוס) בנושא תקציב בית הספר

ב הצעת תקציב "הא� בית הספר ער  בתחילת שנת הלימודי� תשס .5.6.1

והגישו לאישור אג) החינו  בעירייה בהתא� להנחיות משרד החינו  

  :  הסעיפי� הבאי�הכולל את

  .הקצבות משרד החינו *

  .הקצבות רשות החינו  המקומית*
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  .כספי תרומות*

  .תקבולי� מהורי�*

במידה וישנה הצעת תקציב בהתא� לנאמר לעיל לשנת הלימודי�  .5.6.2

  .ב אז הביקורת מבקשת לקבל העתק"תשס

  :  נתקבלה תשובה ממנהלת בית הספר כלהל"12.2.2002בתארי   .5.7

תקציב תקציב תקציב תקציב : : : :  להלן הפירוט לפי הסעיפים במכתבך  להלן הפירוט לפי הסעיפים במכתבך  להלן הפירוט לפי הסעיפים במכתבך  להלן הפירוט לפי הסעיפים במכתבך 21.1.0221.1.0221.1.0221.1.02יום יום יום יום בתשובה למכתבך מבתשובה למכתבך מבתשובה למכתבך מבתשובה למכתבך מ""""

        ....בבבב""""ל תשסל תשסל תשסל תשס""""ס לשנהס לשנהס לשנהס לשנה""""ביהביהביהביה

ל ל ל ל """"השנה לא קיבלנו שום מסמך על תקציב לשנההשנה לא קיבלנו שום מסמך על תקציב לשנההשנה לא קיבלנו שום מסמך על תקציב לשנההשנה לא קיבלנו שום מסמך על תקציב לשנה. . . . ס לא ערך הצעת תקציבס לא ערך הצעת תקציבס לא ערך הצעת תקציבס לא ערך הצעת תקציב""""ביהביהביהביה

ולפי התקציב ולפי התקציב ולפי התקציב ולפי התקציב , , , , מלבד הזיכויים המועברים לחשבון הבנק מדי חודש בחודשומלבד הזיכויים המועברים לחשבון הבנק מדי חודש בחודשומלבד הזיכויים המועברים לחשבון הבנק מדי חודש בחודשומלבד הזיכויים המועברים לחשבון הבנק מדי חודש בחודשו, , , , בבבב""""תשסתשסתשסתשס

ים בהתאם לתקציב ים בהתאם לתקציב ים בהתאם לתקציב ים בהתאם לתקציב המועבר לבנק כך אנו מתכננים את העברת התשלומים לספקהמועבר לבנק כך אנו מתכננים את העברת התשלומים לספקהמועבר לבנק כך אנו מתכננים את העברת התשלומים לספקהמועבר לבנק כך אנו מתכננים את העברת התשלומים לספק

    ."  ."  ."  ."  לללל""""הנהנהנהנ

  ד "ס חב"ב לפי כיתות בביה"ל תשס"מספר התלמידי� בשנה .6

  :הביקורת ביקשה מהגורמי� הבאי�

  .אג) החינו      

  .       מחלקת הגבייה

  .ד"       בית הספר חב

  .ב לפי כיתות"ל תשס"       לקבל את מספרי התלמידי� בשנה

  :מהנתוני� שנתקבלו יוצא כלהל"

  .14.1.2002ח מיו� " תלמידי� דו200ד "התלמידי� לפי הרישו� בבית הספר חב' מסכ "  סה�

  .15.1.2002ח מיו� " תלמידי� דו196התלמידי� לפי הרישו� באג)  החינו  ' כ מס"  סה�

  .ד לבי� אג* החינו) בעירייה"מכא� שאי� התאמה בי� הרישומי� של בית ספר חב

נתקבלה התשובה של מנהלת , ידי בית הספרבדבר מספר תלמ, בתשובה לפניית הביקורת

  :  כלהל"13.2.2002מחלקת הגבייה מיו� 

  ".יש לפנות לאג) החינו  על מנת לקבל הנתוני� שכ" אי" ה� מצויי� בידינו"

להל� פירוט מספר התלמידי� לפי כיתות בהתא� לדיווחי� שנתקבלו מאג* החינו) נכו� 

  :14.1.2002ד נכו� לתארי) "דתי חבס יסודי הממלכתי " ומביה15.1.2002לתארי) 
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  כיתה

מספר 

  הכיתות

  ס"לפי הרישו� בביה

  14.1.2002 �מיו� 

לפי הרישו� באג* 

  החינו)

  15.1.2002מיו� 

  

  הפרש

  1  )32(  33  2  'א

  �  )30(  30  2  'ב

  1  )26(  27  2  'ג

  1  )41(  42  2  'ד

  �  )26(  26  2  'ה

  1  )41(  42  2  'ו

  4  )196(  200  12  כ"סה

  

  

ח נוס) בהתא� לבקשת "ד דו" קיבלה הביקורת מבית הספר חב22.1.2002  בתארי

  .ב"הביקורת המצביע על התפלגות תלמידי� לפי ישוב בשנת הלימודי� תשס

  ב" תשס- ח התפלגות תלמידים לפי ישוב "דו
  

  מוסעי�  כ"סה  'ו  'ה  'ד  'ג  'ב  'א  ש� היישוב

  11  5%  11    1  6  1    3  אלפי מנשה

  1  1%  1            1  בני ציו�

  29  14%  29  5  3  6  4  8  3  הוד השרו�

  2  1%  2    1    1      ירחיב

  140  71%  144  36  20  29  18  22  19  כפר סבא

  8  4%  8  1  1  1  1    4  נווה ימי�

  �  �  �              רמות

  5  3%  5        1    4  רעננה

  2  1%  2      1  1      שערי תקווה 

  198  %100  202  42  26  43  27  30  34  כ"סה
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  :ר כלהל"מהנתוני� שנתקבלו מתבר

חות שנתקבלו מבית הספר "אי" התאמה במספר התלמידי� המופיעי� בשני הדו  .א

  .ד"חב

  

  . תלמידי�200כ  "      סה14.1.2002ב מיו� "ח התפלגות תלמידי� לכיתה בשנת הלימודי� תשס"דו

  . תלמידי�)202(כ "  סה21.1.2002ב מיו� "ח התפלגות תלמידי� לפי ישוב בשנת הלימודי� תשס"דו

  

  .תלמידי�)  2(כ "  סה    חות "סר התאמה במספר התלמידי� כפי שנרש� בשני הדוחו

 תלמידי� 198 �ישנ� הסעות ל ,  תלמידי�202כ תלמידי בית הספר "מתו  סה  .ב

שה� ,  תלמידי� בלבד4( מכלל התלמידי� מסיעי� לבית הספר 98.2% �כלומר כ 

  ).תושבי העיר אינ� מוסעי�

  :לפי החלוקה הבאה

  : של התלמידי� הינ� תושבי העירהרוב הגדול

  .71% �כ   שה�   תלמידי� מכפר סבא   144

  .%29 �כ   שה�   תלמידי� מישובי� אחרי�  58

  .%100שה�              כ"סה  תלמידי�   202

        גביית אגרת חינו�  .7

י מזכירת              "בתשובה לשאלת הביקורת בנושא אגרת החינו) נאמר ע .7.1

י הגורמים הנוגעים בדבר בנושא          י הגורמים הנוגעים בדבר בנושא          י הגורמים הנוגעים בדבר בנושא          י הגורמים הנוגעים בדבר בנושא          """"ים עים עים עים עכי הם אינם מדווחכי הם אינם מדווחכי הם אינם מדווחכי הם אינם מדווח""""  :ס"ביה

תשלומי התלמידים בגין אגרת חינוך ויתרות החוב של הורי                       תשלומי התלמידים בגין אגרת חינוך ויתרות החוב של הורי                       תשלומי התלמידים בגין אגרת חינוך ויתרות החוב של הורי                       תשלומי התלמידים בגין אגרת חינוך ויתרות החוב של הורי                       

    ".".".".התלמידים לעירייההתלמידים לעירייההתלמידים לעירייההתלמידים לעירייה

  :בבירור שערכה הביקורת ע� אג) החינו  נאמר לביקורת .7.2

  :ב נעשה כדלהל�"תהלי) קבלת תלמידי� לבתי הספר בשנת הלימודי� תשס

""""    

ס אזורי וקולט ילדים מכפר סבא ומאזור הסמוך ס אזורי וקולט ילדים מכפר סבא ומאזור הסמוך ס אזורי וקולט ילדים מכפר סבא ומאזור הסמוך ס אזורי וקולט ילדים מכפר סבא ומאזור הסמוך """"ד משמש ביד משמש ביד משמש ביד משמש בי""""ס חבס חבס חבס חב""""ביביביבי  .  א

ס איננו רשאי לקלוט תלמידים ממחוז ס איננו רשאי לקלוט תלמידים ממחוז ס איננו רשאי לקלוט תלמידים ממחוז ס איננו רשאי לקלוט תלמידים ממחוז """"ביהביהביהביה. (. (. (. ( מחוז מרכז מחוז מרכז מחוז מרכז מחוז מרכז----לכפר סבא לכפר סבא לכפר סבא לכפר סבא 

        ).).).).א בכלל והרצליה בפרטא בכלל והרצליה בפרטא בכלל והרצליה בפרטא בכלל והרצליה בפרט""""תתתת

        

ס שייך למסגרת של החינוך הממלכתי דתי אך הוא שומר על ס שייך למסגרת של החינוך הממלכתי דתי אך הוא שומר על ס שייך למסגרת של החינוך הממלכתי דתי אך הוא שומר על ס שייך למסגרת של החינוך הממלכתי דתי אך הוא שומר על """"ביהביהביהביה

ד בתוך מסגרת זו ובאים אליו תלמידים ותלמידות  ד בתוך מסגרת זו ובאים אליו תלמידים ותלמידות  ד בתוך מסגרת זו ובאים אליו תלמידים ותלמידות  ד בתוך מסגרת זו ובאים אליו תלמידים ותלמידות  """"ייחודיותו בזרם חבייחודיותו בזרם חבייחודיותו בזרם חבייחודיותו בזרם חב

        ....למשפחות המזדהות עם השקפת עולם זולמשפחות המזדהות עם השקפת עולם זולמשפחות המזדהות עם השקפת עולם זולמשפחות המזדהות עם השקפת עולם זו
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לפיכך כשני שליש לערך מן התלמידים הם בני כפר סבא ושליש הם לפיכך כשני שליש לערך מן התלמידים הם בני כפר סבא ושליש הם לפיכך כשני שליש לערך מן התלמידים הם בני כפר סבא ושליש הם לפיכך כשני שליש לערך מן התלמידים הם בני כפר סבא ושליש הם 

פ מספר הפונים פ מספר הפונים פ מספר הפונים פ מספר הפונים """"היחס עשוי להשתנות מעת לעת עהיחס עשוי להשתנות מעת לעת עהיחס עשוי להשתנות מעת לעת עהיחס עשוי להשתנות מעת לעת ע. (. (. (. (תושבי האזורתושבי האזורתושבי האזורתושבי האזור

        ).).).).סססס""""להירשם לביהלהירשם לביהלהירשם לביהלהירשם לביה

  

הרישום נעשה כנהוג במערכת החינוך בכלל מבחינת מועד ההרשמה אך הרישום נעשה כנהוג במערכת החינוך בכלל מבחינת מועד ההרשמה אך הרישום נעשה כנהוג במערכת החינוך בכלל מבחינת מועד ההרשמה אך הרישום נעשה כנהוג במערכת החינוך בכלל מבחינת מועד ההרשמה אך 

        ....יחת שנת הלימודיםיחת שנת הלימודיםיחת שנת הלימודיםיחת שנת הלימודיםלעיתים קרובות נמשך התהליך עד לפתלעיתים קרובות נמשך התהליך עד לפתלעיתים קרובות נמשך התהליך עד לפתלעיתים קרובות נמשך התהליך עד לפת

        

ס מדווח על מצבת התלמידים למנהלת מדור ממלכתי דתי ס מדווח על מצבת התלמידים למנהלת מדור ממלכתי דתי ס מדווח על מצבת התלמידים למנהלת מדור ממלכתי דתי ס מדווח על מצבת התלמידים למנהלת מדור ממלכתי דתי """"ביהביהביהביה

        ....אפרת אמיר באגף החינוךאפרת אמיר באגף החינוךאפרת אמיר באגף החינוךאפרת אמיר באגף החינוך' ' ' ' ס הגבס הגבס הגבס הגב""""ולאחראית על המנבולאחראית על המנבולאחראית על המנבולאחראית על המנב

  

    ).).).).קיימת כאן הפרדה ביניהםקיימת כאן הפרדה ביניהםקיימת כאן הפרדה ביניהםקיימת כאן הפרדה ביניהם(((( תלמידים ותלמידות  תלמידים ותלמידות  תלמידים ותלמידות  תלמידים ותלמידות 196196196196ב נקלטו ב נקלטו ב נקלטו ב נקלטו """"לתשסלתשסלתשסלתשס

 ביטוח תלמידים  ביטוח תלמידים  ביטוח תלמידים  ביטוח תלמידים ----ב גובה הרשות המקומית במסגרת אגרת חינוך ב גובה הרשות המקומית במסגרת אגרת חינוך ב גובה הרשות המקומית במסגרת אגרת חינוך ב גובה הרשות המקומית במסגרת אגרת חינוך """"בתשסבתשסבתשסבתשס  .  ב

        ....חחחח"""" ש ש ש ש----....22222222בסך  בסך  בסך  בסך  

העביר למחלקת העביר למחלקת העביר למחלקת העביר למחלקת ) ) ) ) מנהל בית ספר ממוחשבמנהל בית ספר ממוחשבמנהל בית ספר ממוחשבמנהל בית ספר ממוחשב((((ס ס ס ס """" מנב מנב מנב מנב----גף לחינוך גף לחינוך גף לחינוך גף לחינוך האהאהאהא

מחלקת הגבייה מכאן ואילך מטפלת מחלקת הגבייה מכאן ואילך מטפלת מחלקת הגבייה מכאן ואילך מטפלת מחלקת הגבייה מכאן ואילך מטפלת . . . . הגבייה את מצבת התלמידיםהגבייה את מצבת התלמידיםהגבייה את מצבת התלמידיםהגבייה את מצבת התלמידים

        ....בפניה להורים ולגביית האגרהבפניה להורים ולגביית האגרהבפניה להורים ולגביית האגרהבפניה להורים ולגביית האגרה

        

,  ,  ,  ,  מר מאיר אלוניםמר מאיר אלוניםמר מאיר אלוניםמר מאיר אלונים, , , , ל העירייהל העירייהל העירייהל העירייה""""מנכמנכמנכמנכ, , , , מר יצחק ולדמר יצחק ולדמר יצחק ולדמר יצחק ולד, , , , בישיבה עם ראש העירבישיבה עם ראש העירבישיבה עם ראש העירבישיבה עם ראש העיר

פסיק פסיק פסיק פסיק ג תג תג תג ת""""מר דני בוסטין ואנוכי הוחלט שהחל מתשסמר דני בוסטין ואנוכי הוחלט שהחל מתשסמר דני בוסטין ואנוכי הוחלט שהחל מתשסמר דני בוסטין ואנוכי הוחלט שהחל מתשס, , , , גזבר העירייהגזבר העירייהגזבר העירייהגזבר העירייה

הרשות לגבות אגרה זו ובתי הספר יקבלו על עצמם לגבות ישירות נושא הרשות לגבות אגרה זו ובתי הספר יקבלו על עצמם לגבות ישירות נושא הרשות לגבות אגרה זו ובתי הספר יקבלו על עצמם לגבות ישירות נושא הרשות לגבות אגרה זו ובתי הספר יקבלו על עצמם לגבות ישירות נושא 

    ."."."."זה של ביטוח תלמידיםזה של ביטוח תלמידיםזה של ביטוח תלמידיםזה של ביטוח תלמידים

הביקורת פנתה למנהלת מחלקת הגבייה בעירייה וביקשה לקבל מידע בנושאי�  .7.3

  :הבאי�

הא� ישנ� כרטיסי תלמידי� במחלקת הגבייה בגי" תשלומי ההורי�   .א

תשלו� , ח תאונות אישיות ביטו�תשלומי חובה . [עבור אגרות חינו 

  ]. שירות לבריאות הש"�מיוחד 

  .הא� קיי� מעקב בגי" יתרות החוב של הורי התלמידי�  .ב

הא� מחלקת הגבייה מדווחת לבתי הספר בנושא גביית תשלומי� עבור   .ג

  .אגרות חינו  כולל יתרות חוב של הורי התלמידי�

  ממנהלת מחלקת הגבייה מיו�5.3.02נתקבל מכתב תשובה ביו� 

  :  כלהל�13.2.2002

במערכת הגבייה קיימים חיובי אגרות ביטוח תלמידים לשנת במערכת הגבייה קיימים חיובי אגרות ביטוח תלמידים לשנת במערכת הגבייה קיימים חיובי אגרות ביטוח תלמידים לשנת במערכת הגבייה קיימים חיובי אגרות ביטוח תלמידים לשנת         ....1111""""

חיובי אגרות ביטוח תלמידים הופקו חיובי אגרות ביטוח תלמידים הופקו חיובי אגרות ביטוח תלמידים הופקו חיובי אגרות ביטוח תלמידים הופקו . . . . חחחח"""" ש ש ש ש22222222ב לכל תלמיד בסך ב לכל תלמיד בסך ב לכל תלמיד בסך ב לכל תלמיד בסך """"תשסתשסתשסתשס
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י ההוראה מטעם משרד החינוך על י ההוראה מטעם משרד החינוך על י ההוראה מטעם משרד החינוך על י ההוראה מטעם משרד החינוך על """" עפ עפ עפ עפ2001200120012001לכל תלמיד בחודש נובמבר לכל תלמיד בחודש נובמבר לכל תלמיד בחודש נובמבר לכל תלמיד בחודש נובמבר 

        . . . . גובה הסכום לגבייהגובה הסכום לגבייהגובה הסכום לגבייהגובה הסכום לגבייה

 הצביעה על  הצביעה על  הצביעה על  הצביעה על 2002200220022002    בקרת משלמים שנעשתה במחלקה בחודש פברוארבקרת משלמים שנעשתה במחלקה בחודש פברוארבקרת משלמים שנעשתה במחלקה בחודש פברוארבקרת משלמים שנעשתה במחלקה בחודש פברואר        ....2222

מתוכם שילמו סך של מתוכם שילמו סך של מתוכם שילמו סך של מתוכם שילמו סך של . . . .  תלמידים תלמידים תלמידים תלמידים14,20014,20014,20014,200    ----ח כ ח כ ח כ ח כ """" ש ש ש ש312,378312,378312,378312,378    ----חיוב של כ חיוב של כ חיוב של כ חיוב של כ 

 מתוכם שילמו נכון לסוף חודש  מתוכם שילמו נכון לסוף חודש  מתוכם שילמו נכון לסוף חודש  מתוכם שילמו נכון לסוף חודש 50505050%%%%    ----כ כ כ כ . . . .  תלמידים תלמידים תלמידים תלמידים7,3907,3907,3907,390    ----ח כ ח כ ח כ ח כ """" ש ש ש ש162,000162,000162,000162,000

        ....2001200120012001דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר 

שמות חייבים אשר אינם משלמים את אגרת התלמיד אינם מועברים שמות חייבים אשר אינם משלמים את אגרת התלמיד אינם מועברים שמות חייבים אשר אינם משלמים את אגרת התלמיד אינם מועברים שמות חייבים אשר אינם משלמים את אגרת התלמיד אינם מועברים 

ס אינו רשאי לטפל ס אינו רשאי לטפל ס אינו רשאי לטפל ס אינו רשאי לטפל """"ההההי הנחיות משרד החינוך ביי הנחיות משרד החינוך ביי הנחיות משרד החינוך ביי הנחיות משרד החינוך בי"""" עפ עפ עפ עפ----לידיעת בתי הספר לידיעת בתי הספר לידיעת בתי הספר לידיעת בתי הספר 

        . . . . בחובבחובבחובבחוב

על מנת על מנת על מנת על מנת , , , , בימים אלה תוצא פנייה אישית אל הורי התלמידים החייביםבימים אלה תוצא פנייה אישית אל הורי התלמידים החייביםבימים אלה תוצא פנייה אישית אל הורי התלמידים החייביםבימים אלה תוצא פנייה אישית אל הורי התלמידים החייבים

        ....להשלים את חובםלהשלים את חובםלהשלים את חובםלהשלים את חובם

כשאנו מתדיינים עם חייבים בכל מקרה אנו עושים כל פעילות אפשרית כשאנו מתדיינים עם חייבים בכל מקרה אנו עושים כל פעילות אפשרית כשאנו מתדיינים עם חייבים בכל מקרה אנו עושים כל פעילות אפשרית כשאנו מתדיינים עם חייבים בכל מקרה אנו עושים כל פעילות אפשרית 

  ."."."."על מנת לגבות גם חובות בגין יתרות אלהעל מנת לגבות גם חובות בגין יתרות אלהעל מנת לגבות גם חובות בגין יתרות אלהעל מנת לגבות גם חובות בגין יתרות אלה

  

הביקורת מבקשת לציי� כי ידוע  שקיימת בעיה בגביית אגרת 

היות ואי� כל אמצעי לכפות את תשלומה עקב , השירותי� בחינו)

הוראות משרד החינו) האוסרות נקיטת צעדי� נגד תלמידי� שהוריה� 

הוצאה , כגו� אי מת� תעודת סו* שנת לימודי�(לא שילמו את האגרה 

יחד ע� זאת יש לפעול נמרצות על מנת להעמיק את ). 'מהלימודי� וכד

  .מהתלמידי�גביית אגרת השירותי� 

  תיוק מסמכי� על פי משרד החינו� .8

  הנחיות כלליות .8.1

המסמכי� יתוייקו בצורה המאפשרת מעקב והשוואה בי" המסמכי�   .א

  .לבי" הרישו� בספרי�

יתוייקו לפי , שוברי התשלו� בצירו) המסמכי� המתייחסי� אליה�  .ב

  .מספר ר% של השוברי�

ר% של הגיליונות המקוריי� לאיסו) כספי� יתוייקו לפי מספר   .ג

  .הגיליונות

יתוייקו ברצ) כרונולוגי , שיתקבלו מהבנק, העתקי� של דפי חשבו"  .ד

  .המתייחסי� אליה�, "התאמת חשבו" בנק"בצירו) הטפסי� של  

  .טופסי ההפקדה בבנק יתוייקו ברצ) כרונולוגי  .ה
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שנתקבלו ממשרד החינו  והתרבות , )'מכתבי� וכד(אסמכתאות   .ו

ימוספרו במספר ,  החזר הוצאותומהרשות המקומית על הקצבות או על

  .ר% לפי סוג החומר ויתוייקו בנפרד

  :הערות הביקורת .8.2

. הביקורת בדקה את אישורי מס ההכנסה בגי� פטור מניכוי מס במקור  .א

נתברר שבחלק גדול של המקרי� בוצעו תשלומי� ללא קבלת אישורי 

, כמו כ�. בנוגע לניכוי מס במקור מהספקי� השוני�, מס ההכנסה

� שכ� היו בידי בית הספר לא היו מתוייקי� אלא מוחזקי� המסמכי

  .בחבילה לא מסודרת

יש להקפיד לתייק את מסמכי הבנק שכוללי� טופסי הפקדות ודפי   .ב

  . לפי חודשי�, חשבו� ביחד ע� התאמות הבנק החודשיות

  

  רישו� האינוונטר וספירות המלאי בבית הספר .9

  :יקשה לברר כלהל"הביקורת פנתה למנהל מחלקת הרכש בעירייה וב

הא� קיי� פיקוח של מחלקת הרכש בנושא רשימות האינוונטר בבתי הספר   .א

  .והתאמת� לרשימות הקיימות במחלקת הרכש

הא� נמסרו הנחיות בכתב לבתי הספר או שנערכו הדרכות בנוגע לתהלי    .ב

  .עריכת רשימות האינוונטר בבתי הספר

  .ל בכתב"ר בנושא הנלהעביר לביקורת את העתק ההנחיות או כל מידע אח  .ג

  : השיב מנהל מחלקת הרכש כלהל"21.2.2002בתשובתו מיו� 

    דדדד""""ס חבס חבס חבס חב""""ח מצאי ציוד ביהח מצאי ציוד ביהח מצאי ציוד ביהח מצאי ציוד ביה""""דודודודו""""

    ....דדדד""""ח מצאי של ציוד אינוונטר בבית הספר חבח מצאי של ציוד אינוונטר בבית הספר חבח מצאי של ציוד אינוונטר בבית הספר חבח מצאי של ציוד אינוונטר בבית הספר חב""""ב דוב דוב דוב דו""""רצרצרצרצ .1

הרכש ונרשם בספרי הרכש ונרשם בספרי הרכש ונרשם בספרי הרכש ונרשם בספרי ' ' ' ' הרשימות מפרטות רק את הציוד אשר נרכש באמצעות מחהרשימות מפרטות רק את הציוד אשר נרכש באמצעות מחהרשימות מפרטות רק את הציוד אשר נרכש באמצעות מחהרשימות מפרטות רק את הציוד אשר נרכש באמצעות מח .2

    ....האינוונטרהאינוונטרהאינוונטרהאינוונטר

ונטר באופן מרכזי טרם מוסד כך ונטר באופן מרכזי טרם מוסד כך ונטר באופן מרכזי טרם מוסד כך ונטר באופן מרכזי טרם מוסד כך להווה ידוע לך כי לדעתנו ניהול האינולהווה ידוע לך כי לדעתנו ניהול האינולהווה ידוע לך כי לדעתנו ניהול האינולהווה ידוע לך כי לדעתנו ניהול האינו .3

ח אינו כולל ח אינו כולל ח אינו כולל ח אינו כולל """"הדוהדוהדוהדו. . . . הרכשהרכשהרכשהרכש' ' ' ' ח זה משקף כניסות בלבד שבוצעו באמצעות מחח זה משקף כניסות בלבד שבוצעו באמצעות מחח זה משקף כניסות בלבד שבוצעו באמצעות מחח זה משקף כניסות בלבד שבוצעו באמצעות מח""""שדושדושדושדו

    .  .  .  .  הרכשהרכשהרכשהרכש' ' ' ' או כל דרך אחרת שאינה ממחאו כל דרך אחרת שאינה ממחאו כל דרך אחרת שאינה ממחאו כל דרך אחרת שאינה ממח, , , , י ועד הוריםי ועד הוריםי ועד הוריםי ועד הורים""""תנועות ציוד שנרכשו עתנועות ציוד שנרכשו עתנועות ציוד שנרכשו עתנועות ציוד שנרכשו ע
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ל משרד ל משרד ל משרד ל משרד """"בתי הספר מחוייבים לנהל את נושא האינוונטר מתוקף הוראות מנכבתי הספר מחוייבים לנהל את נושא האינוונטר מתוקף הוראות מנכבתי הספר מחוייבים לנהל את נושא האינוונטר מתוקף הוראות מנכבתי הספר מחוייבים לנהל את נושא האינוונטר מתוקף הוראות מנכ .4

        . . . . הרכשהרכשהרכשהרכש' ' ' ' י מחי מחי מחי מח""""פורסמות עפורסמות עפורסמות עפורסמות עהחינוך וכן הנחיות כלליות שמהחינוך וכן הנחיות כלליות שמהחינוך וכן הנחיות כלליות שמהחינוך וכן הנחיות כלליות שמ

אין גוף מרכזי לטיפול באינוונטר כפי שהחוק מחייב ולכן אין אפשרות לבצע אין גוף מרכזי לטיפול באינוונטר כפי שהחוק מחייב ולכן אין אפשרות לבצע אין גוף מרכזי לטיפול באינוונטר כפי שהחוק מחייב ולכן אין אפשרות לבצע אין גוף מרכזי לטיפול באינוונטר כפי שהחוק מחייב ולכן אין אפשרות לבצע 

    ....הדרכות או לבדוק ביצוע האמורהדרכות או לבדוק ביצוע האמורהדרכות או לבדוק ביצוע האמורהדרכות או לבדוק ביצוע האמור

        ."."."."לידיעהלידיעהלידיעהלידיעה .5

    

  הערות הביקורת  .9.1

, ד קיי� רישו� ידני הכולל את  רשימת פרטי האינוונטר"בבית הספר חב  .א

ו  ספירת מלאי מתברר שלא נהוג לער. ללא ציו" תאריכי� ללא עדכוני�

  .בכל שנה

ח מצאי באתרי� של בית "במקביל קיי� במער  הרכש של העירייה דו  .ב

ד הכולל בתוכו רק רכישות שבוצעו דר  מחלקת הרכש "ספר חב

  .ומתעדי� כניסות רכש בלבד

  

  :בדיקה מדגמית השוואתית בי� שתי הרשימות העלתה .9.2

  ת אי� אחידות בצורת הרישו� של האינוונטר בי� שתי הרשימו  .א

  .בי� זו של מחלקת הרכש לבי� זו של בית הספר: שהוגשו לביקורת

בעוד , ח מחלקת הרכש הרישו� נעשה לפי מספר קטלוגי של פריט"בדו  .ב

        .שברשימות בית הספר הרישו� הוא לפי ש� פריט וכמות

ח מחלקת הרכש קיי� מיו� ג� על פי מספר מוטבע שהוא בעצ� "בדו  .ג

יקורת העלתה כי אי� מספרי� הב. י יצר� הפריט"המספר המוטבע ע

הרכש ובפועל בעיריית כפר ' מוטבעי� בכל הפריטי� שברשימת מח

        .סבא לא מטביעי� על פירטי האינוונטר מספר אינוונטרי מסודר

עקב המיוני� השוני� של הפריטי� ברשימות מחלקת הרכש לעומת   .ד

רשימות שבבית הספר הביקורת לא הצליחה לקשר בי� שתי הרשימות 

בית , חות אשר הוגשו לה משני המקורות" השוואה בי� שני הדוולערו)

        .ד ומחלקת הרכש בעירייה"ספר חב
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ברשימת , וכמו כ�, ברשימת בית הספר לא קיי� תארי) פתיחת הפריט  .ה

מחלקת הרכש קיי� איזכור חלקי לגבי מועד הכנסת הפריטי� 

        .לאינוונטר העירייה

   האינוונטר הביקורת לא קיבלה כל הסבר לגבי הפחתת פריטי  .ו

        .לדעת הביקורת לא קיי� מעקב כזה. והוצאת� מרשימת האינוונטר

        

  מכרזי� .10

הדבר אושר על ידי . לא נערכו מכרזי�" ד"חב"הביקורת העלתה כי בבית ספר  .10.1

  .מנהלת החשבונות של בית הספר

  : לפניית הביקורת בנושא נתקבלה התשובה הבאה של מנהל אג* החינו)

  

. . . . שירות לבתי הספר נתון בידי המחלקה למשאבי אנוששירות לבתי הספר נתון בידי המחלקה למשאבי אנוששירות לבתי הספר נתון בידי המחלקה למשאבי אנוששירות לבתי הספר נתון בידי המחלקה למשאבי אנושנושא המכרזים לנותני הנושא המכרזים לנותני הנושא המכרזים לנותני הנושא המכרזים לנותני ה""""

בכל מכרז משתתף נציג מטעם האגף לחינוך בעת בחירת בעל תפקיד למערכת בכל מכרז משתתף נציג מטעם האגף לחינוך בעת בחירת בעל תפקיד למערכת בכל מכרז משתתף נציג מטעם האגף לחינוך בעת בחירת בעל תפקיד למערכת בכל מכרז משתתף נציג מטעם האגף לחינוך בעת בחירת בעל תפקיד למערכת 

        ".".".". נא הפנה אותן למשאבי אנוש האחראים לנושא המכרזים נא הפנה אותן למשאבי אנוש האחראים לנושא המכרזים נא הפנה אותן למשאבי אנוש האחראים לנושא המכרזים נא הפנה אותן למשאבי אנוש האחראים לנושא המכרזים----לשאלותיך לשאלותיך לשאלותיך לשאלותיך . . . . החינוךהחינוךהחינוךהחינוך

  לדעת הביקורת לא נתקבלו תשובות רלבנטיות לסוגיות שהועלו על 

תוב בנושא בחירת נותני השירותי� בבתי ספר והא� הא� קיי� נוהל כ: ידה

  .הועבר לבתי הספר, נוהל כזה

  ממצאי הביקורת

הביקורת לא מצאה כל מסמ) בבית הספר המתייחס להלי) בחירת נותני 

יוצא איפוא כי נושא בחירת ספקי , שירות לבתי הספר כמו הסעות לטיולי�

י בדיקת הצעות "רייה ענותני שירותי� לבתי הספר אינו מתנהל כמקובל בעי

  . או באמצעות מכרזי� ונעשי� מחו0 למער) ההרכשה של העירייה/מחירי� ו

  

לקבלת מידע " ד"חב" נשלח מכתב אל מנהלת בית הספר 21.1.2002בתארי)   .10.2

  :נוס* בנושא מכרזי�

ל "הא� נערכי� בבית הספר מכרזי� בנוגע לספקי� ונותני שירות לשנה  .א

  ?ב "תשס

ברת הטיולי� אשר אמורה להסיע את תלמידי בית הספר כיצד נבחרה ח  .ב

  ?ב "לטיולי� במהל) שנת הלימודי� תשס
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הא� בית הספר קיבל הנחיות מאג* החינו) בנושא מכרזי� ובחירת   .ג

  ?נותני השירות והספקי� בבית הספר 

  :כלהל�"  ד"חב" נתקבלה תשובת מנהלת בית הספר 12.2.2002בתארי)  .10.3

        ::::מכרזיםמכרזיםמכרזיםמכרזים        ....אאאא""""

את הציוד את הציוד את הציוד את הציוד . . . . רזים בהתאם להנחיות מהרכש ממר מאיר אלקייםרזים בהתאם להנחיות מהרכש ממר מאיר אלקייםרזים בהתאם להנחיות מהרכש ממר מאיר אלקייםרזים בהתאם להנחיות מהרכש ממר מאיר אלקייםנערכים מכנערכים מכנערכים מכנערכים מכ

    . . . . י ספקים שזכו במכרז דרך מחלקת הרכשי ספקים שזכו במכרז דרך מחלקת הרכשי ספקים שזכו במכרז דרך מחלקת הרכשי ספקים שזכו במכרז דרך מחלקת הרכש""""אנו רוכשים עאנו רוכשים עאנו רוכשים עאנו רוכשים ע

לאחר הצעות לאחר הצעות לאחר הצעות לאחר הצעות , , , , חברת הטיולים שנבחרה להסיע את התלמידים לטיוליםחברת הטיולים שנבחרה להסיע את התלמידים לטיוליםחברת הטיולים שנבחרה להסיע את התלמידים לטיוליםחברת הטיולים שנבחרה להסיע את התלמידים לטיולים        ....בבבב

        ....מחיר שקיבלנו ממספר חברות נבחרה החברה עם הקריטריונים הבאיםמחיר שקיבלנו ממספר חברות נבחרה החברה עם הקריטריונים הבאיםמחיר שקיבלנו ממספר חברות נבחרה החברה עם הקריטריונים הבאיםמחיר שקיבלנו ממספר חברות נבחרה החברה עם הקריטריונים הבאים

        .... חברה שמדריכיה שומרי תורה ומצוות חברה שמדריכיה שומרי תורה ומצוות חברה שמדריכיה שומרי תורה ומצוות חברה שמדריכיה שומרי תורה ומצוות----' ' ' ' אאאא

   . ". ". ". " החברה עם הצעת המחיר הנמוכה ביותר החברה עם הצעת המחיר הנמוכה ביותר החברה עם הצעת המחיר הנמוכה ביותר החברה עם הצעת המחיר הנמוכה ביותר----' ' ' ' בבבב

  

   על פי הנחיות משרד החינו� �הקלת נטל ההוצאות וסיוע  .11

  הקלת נטל ההוצאות  .11.1

נית" לחלק את תשלו� אגרת השרותי� הנוספי� ואת כל הגביות מההורי� 

להורי� המתקשי� לשל� בתשלו� , למשפחות ברוכות ילדי�, למספר תשלומי�

יש לאפשר להורי� . לה� יותר מילד אחד במוסדות חינו אחד ולהורי� שיש 

  . קי� דחויי� או בהוראות קבע'לשל� בצ

  זכאי סיוע .11.2

משרד החינו  מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידי�   .א

ממשפחות נזקקות באמצעות הענקת מילגות למימו" טיולי� ופעולות 

בבתי הספר המלגות ניתנות רק לתלמידי� . העשרה חינוכיות וחברתיות

כל מוסד מקבל הקצאה לפי מספר . הנמצאי� בפיקוח רשמי של המשרד

למעט מוסדות בשני העשירוני� (התלמידי� ומצב הטיפוח של בית הספר 

ועדת המלגות בכל מוסד קובעת את שמות התלמידי� ). העליוני�

הורי� המעונייני� לקבל מלגה . הזכאי� ואת גובה המלגה לכל תלמיד

  .ת בית הספריפנו אל הנהל

  :לגבי התלמידי� זכאי סיוע יתקיי� הנוהל הזה  .ב

בית הספר יכנס ועדה לדיו" בבקשות להקלת נטל התשלומי� שהוגשו על 
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קביעת זכאי הסיוע תיעשה על ידי ועדה . ידי הורי� שהכנסת� נמוכה

יוע% , על ידי נציג מטעמו, בהיעדרו, או, בהשתתפות מנהל בית הספר

בראשותו של נציג שירותי הרווחה העירוניי� , רי�חינוכי ונציג ועד ההו

  .או היישוביי�

  

החלטת הוועדה תהיה תקפה רק בתנאי שנכחו בה לפחות שניי� 

לרבות החלטותיה וכל מסמ  רלוונטי אחר , דיוני הועדה. מחבריה

  .יהיו חסויי� מכל וכל, הקשור בצנעת הפרט

ועדה כל מסמ  הורי� שהכנסת� נמוכה יהיו חייבי� להמציא לחברי הו  .ג

  .כדי להעמיד את בקשת� במבח", שיידרש לש� אישור מצב� הכלכלי 

רשות החינו  המקומית והבעלות יכולות : הנחות של הרשות המקומית  .ד

  .לקבוע הנחות והסדרי תשלומי� נוספי� לתלמידי� מעוטי אמצעי�

חשוב ביותר להימנע מפגיעה בתלמידי� ובמשפחות ברוכות ילדי� או   .ה

. הוריה� אינ� יכולי� לעמוד בתשלומי� המוטלי� עליה�בתלמידי� ש

אי" למנוע מילד למשפחה הזכאית לסיוע את מת" השרותי� או את 

ההשתתפות בטיולי� או במסיבות כיתתיות או בית ספריות בגלל אי 

יש להיעזר באמצעי הסיוע , במקרה זה. יכולתו לשל� את מלוא הסכו�

  .שפורטו לעיל

  

  הנחות להורי תלמידי� .12

י בית הספר להורי "בתשובה לשאלת הביקורת לגבי הנוהל בנושא הנחות הניתנות ע

כי בנושא מת" "ש של בית הספר "י מנהח"תלמידי� המתקשי� בתשלומי� נאמר ע

  ".הנחות יש לפנות למנהלת בית הספר

  

 נשלח על ידי הביקורת מכתב למנהל אג) החינו  בעירייה 29.1.2002בתארי    .א

  :"בנושא הנחות כלהל

  י מנהלי בתי "הא� קיי� נוהל כתוב בנושא מת" הנחות ע  .א

הספר להורי תלמידי� אשר מתקשי� לעמוד בתשלומי� במהל  שנת 

  ?ב "הלימודי� תשס

  ?הא� הנוהל הועבר בכתב לבתי הספר   .ב
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  .נא להעביר העתק לביקורת  .ג

  : כלהל"6.2.2002נתקבל מכתב תשובה מאת מנהל אג) החינו  ביו�   .ב

        למידים למידים למידים למידים הנחות  להורי  תהנחות  להורי  תהנחות  להורי  תהנחות  להורי  ת""""

 אין לאגף החינוך כל תקציב  אין לאגף החינוך כל תקציב  אין לאגף החינוך כל תקציב  אין לאגף החינוך כל תקציב ----) ) ) ) 29.1.200229.1.200229.1.200229.1.2002((((ז בשבט ז בשבט ז בשבט ז בשבט """"בתשובה לפנייתך מיום טבתשובה לפנייתך מיום טבתשובה לפנייתך מיום טבתשובה לפנייתך מיום ט""""

, , , , בסיכום פנימי עם ועד ההורים הבית ספריבסיכום פנימי עם ועד ההורים הבית ספריבסיכום פנימי עם ועד ההורים הבית ספריבסיכום פנימי עם ועד ההורים הבית ספרי, , , , בתי הספרבתי הספרבתי הספרבתי הספר. . . . למתן הנחות להוריםלמתן הנחות להוריםלמתן הנחות להוריםלמתן הנחות להורים

מגביה מגביה מגביה מגביה , , , , אם ישנןאם ישנןאם ישנןאם ישנן, , , , נוהגים לתת הנחות להורים מעוטי יכולת מיתרות כספיותנוהגים לתת הנחות להורים מעוטי יכולת מיתרות כספיותנוהגים לתת הנחות להורים מעוטי יכולת מיתרות כספיותנוהגים לתת הנחות להורים מעוטי יכולת מיתרות כספיות

        ....שנעשית לצורך טיולים ומפעלים דומיםשנעשית לצורך טיולים ומפעלים דומיםשנעשית לצורך טיולים ומפעלים דומיםשנעשית לצורך טיולים ומפעלים דומים

    ."."."."נוך מעורב ביוזמות ברוכות אלו ואין לו ממילא נוהל לנושא זהנוך מעורב ביוזמות ברוכות אלו ואין לו ממילא נוהל לנושא זהנוך מעורב ביוזמות ברוכות אלו ואין לו ממילא נוהל לנושא זהנוך מעורב ביוזמות ברוכות אלו ואין לו ממילא נוהל לנושא זהאין אגף החיאין אגף החיאין אגף החיאין אגף החי

ד לצור  קבלת מידע " נשלח מכתב למנהלת בית הספר חב21.1.2002בתארי    .ג

  :נוס) בנושא מת" הנחות

הא� קיי� נוהל כתוב בבית הספר בנושא מת" הנחות להורי תלמידי�   .א

ל "המתקשי� לעמוד בדרישות התשלו� הקיימות בבית הספר בשנה

  ?ב "תשס

נא להעביר פירוט בכתב בנוגע לתהלי  קבלת ההחלטות והגורמי�   .ב

  .המחליטי� בנושא מת" ההנחות

הא� בית הספר קיבל הנחיות מאג) החינו  בנושא מת" הנחות להורי   .ג

  ?התלמידי� 

  : נתקבלה תשובה ממנהלת בית הספר כלהל"12.2.2002בתארי    .ד

        ::::הנחות להורי התלמידיםהנחות להורי התלמידיםהנחות להורי התלמידיםהנחות להורי התלמידים""""

נושא כאוב וקשה נושא כאוב וקשה נושא כאוב וקשה נושא כאוב וקשה , , , , ם המתקשים לעמוד בדרישות התשלומיםם המתקשים לעמוד בדרישות התשלומיםם המתקשים לעמוד בדרישות התשלומיםם המתקשים לעמוד בדרישות התשלומיםנושא ההנחות להורינושא ההנחות להורינושא ההנחות להורינושא ההנחות להורי

        ....סססס""""לביהלביהלביהלביה

        . . . . ס וועד ההוריםס וועד ההוריםס וועד ההוריםס וועד ההורים""""הגורמים המחליטים במתן ההנחות הם הנהלת ביההגורמים המחליטים במתן ההנחות הם הנהלת ביההגורמים המחליטים במתן ההנחות הם הנהלת ביההגורמים המחליטים במתן ההנחות הם הנהלת ביה

        ....10101010%%%%הורים לשני ילדים ומעלה מקבלים הנחה של הורים לשני ילדים ומעלה מקבלים הנחה של הורים לשני ילדים ומעלה מקבלים הנחה של הורים לשני ילדים ומעלה מקבלים הנחה של         ....אאאא

        .... נוספים נוספים נוספים נוספים10101010%%%%הורים שיזדרזו בתשלום יקבלו הנחה נוספת של הורים שיזדרזו בתשלום יקבלו הנחה נוספת של הורים שיזדרזו בתשלום יקבלו הנחה נוספת של הורים שיזדרזו בתשלום יקבלו הנחה נוספת של         ....בבבב

 למצב המשפחתי לאחר שיחה  למצב המשפחתי לאחר שיחה  למצב המשפחתי לאחר שיחה  למצב המשפחתי לאחר שיחה הורים המבקשים הנחות נוספות מקבלים בהתאםהורים המבקשים הנחות נוספות מקבלים בהתאםהורים המבקשים הנחות נוספות מקבלים בהתאםהורים המבקשים הנחות נוספות מקבלים בהתאם

        ....סססס""""ס ויועצת ביהס ויועצת ביהס ויועצת ביהס ויועצת ביה""""עם מנהלת ביהעם מנהלת ביהעם מנהלת ביהעם מנהלת ביה

וועד וועד וועד וועד , , , , ישנם הורים רבים המתעלמים מתשלומי ההורים לגמריישנם הורים רבים המתעלמים מתשלומי ההורים לגמריישנם הורים רבים המתעלמים מתשלומי ההורים לגמריישנם הורים רבים המתעלמים מתשלומי ההורים לגמרי, , , , לצערי הרבלצערי הרבלצערי הרבלצערי הרב

  ."."."."אך רוב המאמצים לא מועיליםאך רוב המאמצים לא מועיליםאך רוב המאמצים לא מועיליםאך רוב המאמצים לא מועילים, , , , ההורים מעורבההורים מעורבההורים מעורבההורים מעורב
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  :ממצאי הביקורת  .ה

  הביקורת לא מצאה הנחיות בכתב שניתנו לבתי הספר   .א

  .  החינו)י אג*"בנושא הנחות להורי תלמידי� ע

ל "לדעת הביקורת יש לפרס� בי� מנהלי בתי הספר בעיר את חוזר מנכ  .ב

 המסביר את נושא הקלת נטל 1.12.2000 �מיו� ) ב/(4משרד החינו) סא

.                                                                                                   התשלומי� ויש לפעול על פיו

  

  סיכו�  .13

ממצאי הביקורת מראי� כי נדרשת הקפדה יתרה בכל הקשור לניהול הכספי של   .א

  .בהתא� להנחיות משרד החינו , בית הספר

חות הכספיי� השנתיי� יש לתק" את תארי  היתרה בבנק ליו� "בהכנת הדו  .ב

  . האחרו" של הפעילות

. מכספי ההורי�, בניגוד להוראות משרד החינו , הרצאות למורי� מומנו  .ג

, לפי ההסבר שקיבלנו. התופעה חוזרת על עצמה למרות הערות הביקורת

הביקורת . המימו" נעשה באופ" זמני עד שהכיסוי הכספי הגיע ממשרד החינו 

מדגישה כי אי" להשתמש בכספי ההורי� בא) מקרה לצרכי� אחרי� של בית 

  . הספר וא) לא באופ" זמני

לסו) שנת הפעילות כנדרש בית הספר נדרש להכי" התאמות חשבו" הבנק   .ד

  . תו  הקפדה על תקינות ההתאמה, וכמקובל

 כיתות 12 כיתות תקניות א  בפועל קיימות 8אושרו " ד"חב"לבית הספר   .ה

  .  הכתות הנוספות4וההורי� נדרשי� לממ" את עלויות הפעלת 

ד אינ� נרשמי� בספר "הביקורת העלתה כי התקבולי� עבור רשת חב

התשלומי� בספר התשלומי� כמקובל ובהתא� התקבולי� כולל העברות 

ג ד* נייר הכוללת את "להנחיית משרד החינו) אלא ישנה רשימה ידנית ע

  . רישו� התקבולי� שנתקבלו מההורי� בכל חודש

כי ההורי� אינ� "בתשובה לשאלת הביקורת הוסבר על ידי מנהלת החשבונות 

ההורי� ,  אלא א� כ",ח" ש�.450מקבלי� קבלות בגי" התשלומי� הנוספי� בס  

". בגי" קבלת התשלומי�) לא קבלה(מבקשי� זאת ואז נמסר לה� אישור 

ד מועברי� לנציגת ההורי� פע� אחת "התקבולי� החודשיי� עבור רשת חב"

ללא כל קבלת אישור בגי" הכספי� שנמסרו ממנהלת החשבונות לנציגת , בחודש
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ד ללא קבלת אישור "נציגת ההורי� מוסרת את הכספי� לרשת חב". "ההורי�

  ". ד"או קבלה מרשת חב

הביקורת מבקשת לציי" שבמהל  הביקורת אחת מההורי� פנתה למנהלת 

ד ואז נאמר לה על ידי מנהלת "החשבונות בנוגע להעברת התשלו� לרשת חב

ד או להשאיר אותה ריקה "החשבונות שיש לרשו� המחאה לפקודת רשת חב

  . והמזכירה תמלא את הפרטי�

 מדגישה כי היא רואה בחומרה רבה וכדבר לא תקי� את כל התהלי) הביקורת

ד "רישומ� והעברת הכספי� לרשת חב, של גביית הכספי� מההורי�

  :מהסיבות הבאות

התקבולי� לא נרשמו בספרי הנהלת החשבונות של בית הספר כמקובל  -

  . ולא ניתנו קבלות להורי�) אלא נרשמו בד* נייר(

רי� מנציגת ההורי� אשר קיבלה את לא נתקבלו קבלות או אישו -

  .ד"התקבולי� מבית הספר על מנת להעביר� לרשת חב

ד בגי� העברת "נציגת ההורי� לא קיבלה כל אישור או קבלה מרשת חב -

  . הכספי� אליה�

הרי , ד"עקב אי הרישו� בספרי הנהלת החשבונות של בית הספר חב -

ספי השנתי ח הכ"שהתקבולי� שנתקבלו מההורי� לא מצאו ביטוי בדו

  . ד"שהוגש לביקורת כולל העברת התשלומי� לרשת חב

העלתה הביקורת כי לא נרשמו בספרי התקבולי� תאריכי ההמחאות , כמו כ"  .ו

  . אשר נתקבלו בבית הספר

, תקבולי� אשר מתקבלי� ממשרד החינו) יש לרשו� בספר התקבולי�

  . י�ולא כפי שנרש� בתקבולי הור, בקבוצת הסעיפי� של משרד החינו)

בית הספר אינו משתמש בפנקס הקיי� והמקובל של גיליו" איסו) כספי�   .ז

ש "אלא מנהח, שהוא כרו  וממוספר בהתא� להנחיות משרד החינו , כיתתי

מדפיסה רשימת תלמידי� במחשב וש� נרשמי� הסכומי� המתקבלי� 

יש לפעול בהתא� להנחיות משרד החינו  ולעשות שימוש כמקובל . מהתלמידי�

  . ו" איסו) כספי� כיתתיבגילי

הביקורת העלתה כי לא נרשמו היתרות היומיות של הקופה בספר התקבולי�   .ח

ולכ" לא נערכו התאמות קופה יומיות בהתא� להנחיות משרד . במהל  השנה

  . כנדרש, יש להקפיד על עריכת התאמות קופה יומיות. החינו 
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ת לקבל כספי� או הביקורת מעירה ומדגישה כי מנהלת בית הספר איננה רשאי  .ט

אלא א� הדבר נעשה בתיאו� מלא ע� אג) , המוגדרי� כתרומות, הקצבות

מתבקשת מנהלת בית הספר להקפיד , אי לכ . החינו  ועל דעת מנהל המחוז

ולהעביר את דיווחיה על תרומות שנתקבלו אל הגורמי� המתאימי� ומייד ע� 

  . קבלת התרומה

אישורי . ות בדבר ניכוי מס במקורהביקורת העלתה כי אי" הקפדה על ההנחי  .י

שלטונות המס לספקי� בדבר ניכוי מס במקור אשר נמצא כי תוקפ� פג לגבי 

חלק לא מבוטל של ספקי� לא המציא אישורי ניכוי מס במקור לגבי , חלק מה�

  .  והאישורי� לא היו מתוייקי� בצורה מסודרת2002שנת 

  .הביקורת ממליצה על תיקו" ליקוי משמעותי זה

הביקורת חוזרת וממליצה כי המחאות המשמשות לתשלומי בית הספר    .יא

לא "ותכלולנה את המילי� ) קרוס(תודפסנה כשעליה" משורטטי� קווי� 

  .......".שלמו ל"כ  שיישאר " פקודת"יש להעביר קו על המילה , בנוס)". סחיר

הוא איננו נוהג להשתמש , למרות שבית הספר נוהג לבצע תשלומי� במזומני�  .יב

  . קופה קטנה לצור  כ ב

על בית הספר , כי כל עוד יש שימוש בתשלומי� במזומ", הביקורת ממליצה

בהתא� להנחיות משרד , לעבור לשיטת הניהול והרישו� של קופה קטנה

  . החינו 

. בית הספר לא הכי" הצעת תקציב וזה בעקבות איחור אישור תקציב העירייה  .יג

לו על ידי גזברות העירייה מדי בית הספר פועל בהתא� לכספי� שמועברי� 

בדר  כלל ג� הרכש מתבצע ). התקציב של השנה הקודמת (1/12חודש בדר  כלל 

  . באותה מסגרת תקציבית חלקית

כי ידוע כי קיימת בעיה בגביית אגרת השירותי� , הביקורת מבקשת לציי�  .יד

היות ואי� כל אמצעי לכפות את תשלומה עקב הוראות משרד החינו) , בחינו)

כגו� אי (וסרות נקיטת צעדי� נגד תלמידי� שהוריה� לא שילמו את האגרה הא

יש , יחד ע� זאת). 'הוצאה מהלימודי� וכד, מת� תעודת סו* שנת לימודי�

  . לפעול נמרצות על מנת להעמיק את גביית אגרת השרותי� מהתלמידי�

הביקורת לא מצאה כל מסמ) בבית הספר המתייחס להלי) בחירת נותני   .טו

יוצא איפוא כי נושא בחירת ספקי ,  לבתי הספר כמו הסעות לטיולי�שירות

נותני שירותי� לבתי הספר אינו מתנהל כמקובל בעירייה על ידי בדיקת הצעות 

  . או באמצעות מכרזי� ונעשי� מחו0 למער) ההרכשה של העירייה/מחירי� ו
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י נותנ/הביקורת ממליצה על הקפדה יתרה בכל הקשור לתהלי) בחירה ספקי�

  . הכל על פי הצור) והחוק, שרותי� ועל עריכת מכרזי� או מעי� מכרז

הביקורת לא מצאה הנחיות בכתב שניתנו לבית הספר בנושא הנחות להורי   .טז

   .תלמידי� על ידי האג* לחינו)

ל משרד "לדעת הביקורת יש לפרס� בי� מנהלי בתי הספר בעיר את חוזר מנכ

ביר את נושא הקלת נטל התשלומי�  המס1.12.2000 �מיו� ) ב(4/החינו) סא

. יש לפעול על פיו
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  'נספח א

  סבא�עיריית כפר
  

  

  

  __________________________בית הספר 
  

  _______________בנק 
  

  ______________סניף 
  

  _______________חשבון ' מס
  
  

  _______________ל"י  לשנה"פר/מ"טופס ריכוז הפקדות שנתי בחשבון  פק
  
  

סכום הפירעון   סכום הפקדון  אסמכתא' מס  ריךתא  'מס
  מפקדון

  סכום יתרת הפקדון  סכום הריבית מפקדון

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

        
  כ"סה

        
  
  

  . ביולי בכל שנה31מ ליום "נא לצרף אישור מהבנק בגין יתרת הפק
  

  _______________: תאריך 
  

  __________________: ת /חתימת המנהל
  

  _______________: חתימת מנהלת החשבונות 
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�אישור ועד ההורי� להעברת יתרות הזכות בי$ הסעיפי� השוני� לשנת הלימודי� אישור ועד ההורי� להעברת יתרות הזכות בי$ הסעיפי� השוני� לשנת הלימודי� אישור ועד ההורי� להעברת יתרות הזכות בי$ הסעיפי� השוני� לשנת הלימודי� אישור ועד ההורי� להעברת יתרות הזכות בי$ הסעיפי� השוני� לשנת הלימודי� ���            

                                  
  � יתרות הזכותפירוט הסעיפי� אשר הועברו אליה    פירוט יתרות הזכות אשר נרשמו בסעיפי� הבאי�

  לשנת הלימודי�  הסכו� מהעברה   ש� הסעי*    משנת הלימודי�  הסכו� להעברה   ש� הסעי*

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

  כ"סה

  

  כ "סה      

  

    

  

  _____________________תארי    ___________________ �חתימת ועד ההורי� 
  


