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  "השרו�"בית הספר יסודי הממלכתי 
  

 

        רקע כללירקע כללירקע כללירקע כללי .1

        

 300 � ומונה היו� כ 1983 �נוסד ב " השרו�"בית הספר היסודי הממלכתי 

  . כתות רגילות12 �הלומדי� ב , תלמידי�

כשליש מהתלמידי� מגיעי� משכבות . ס די הטרוגנית"אוכלוסיית תלמידי ביה

בכתות משולבי� ג� ילדי� .  תלמידי� טעוני טיפוח�סוציואקונומיות נמוכות 

  .ע� ליקויי למידה ומורת סל שילוב משתלבת בשיעורי� בכתות

  

, מוסיקה, אומנות: הנהלת בית הספר מטפחת מאד מקצועות העשרה כגו� 

  .החינו% החברתי זוכה למקו� נכבד בבית הספר. ספורט וחקלאות, נגינה

  

 הגישה ברוח, הינה, על פי דברי מנהלת בית הספר, ס"מדיניות ביה

מתו% ראיית האישיות השלמה של הלומד ומתו% ידיעתו היו� . ההומניסטית

מכ% נגזר שנית� למצוא לכל תלמיד , יותר מאשר בעבר על ריבוי אינטלגנציות

המתאימה לו ובכ% לתת לו תחושת שייכות ולתרו� ולבניית " נישה"את ה

        : ות הבסיס לתפיסה זו נשע� על מספר עקרונ. הדימוי העצמי החיובי

        
אמו� מלא בייחודיותו של כל תלמיד והחובה לפתח את הפוטנציאל  .א

  .תו% חשיפותו לתחומי עניי� שוני�, הטמו� בו  

  

המודעות לשונות בי� התלמידי� והאמונה ביכולת� ללמוד תו%   .ב

  .התאמת המערכת לצורכיה�

  

אומניות ומדע על מנת , התודעה בצור% לשילוב לימודי� הומניי�  .ג

והמדעית של  ר את הילד להתמודדות ע� ההתקדמות החברתית להכשי

  .21 �המאה ה 

  

פיתוח התפיסה של שילוב חברתי תו% רצו� לתרו� לסביבה ולקהילה   .ד

  .תו% מחוייבות לערכי� והנורמות על מנת לחנ% לאזרחות טובה
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בטיפוח  ,דגש מיוחד מוש� על שיתו& ההורי� בעשייה החינוכית  .ה

  .ת המקצועי ושל כלל המורי�וקידו� מקצועי של הצוו

 

תו% קביעת יעדי� , הביקורת התרשמה כי בית הספר פועל בצורה מקצועית

, בתקופת הביקורת הוש� דגש מיוחד בטיפול באלימות. ומאמ' להשגת�

  .פיתוח חשיבה ועוד, טיפוח הקריאה והכתיבה, התרומה לקהילה

        

        כלליכלליכלליכללי .2

        

יקורת בבית הספר במסגרת תוכנית העבודה נערכה ב, 2000�2001בשנת 

הספר באופ� כללי ולרישו� �תו% התייחסות לניהול בית, "השרו�"הממלכתי 

  .הכספי בפרט

  

ס ולמחצית הראשונה של שנת "הביקורת התייחסה לסיו� שנת הלימודי� תש

  .14.1.2001מעודכ� עד , א"הלימודי� תשס

  

        להל� הנושאי� אשר נבדקו במהל� הביקורתלהל� הנושאי� אשר נבדקו במהל� הביקורתלהל� הנושאי� אשר נבדקו במהל� הביקורתלהל� הנושאי� אשר נבדקו במהל� הביקורת .3
  

א והתאמת רשימות התלמידי� "ודי� תשסקבלת התלמידי� לשנת הלימ  .א

החינו% ובית הספר הממלכתי ' מח, הגביה' מח: בי� הגורמי� הבאי�

  ".השרו�"

  .גביית אגרת חינו%  .ב

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

  .תקבולי� שוני� ותקבולי� מהעירייה

  .גיליונות איסו& כיתתי  .ד

  .ש בספר התשלומי�"רישומי הנהח  .ה

  :אישורי הבנק על היתרות לתקופות הבאות  .ו

  31.7.2000 �ס "סיו� שנת הלימודי� תש

  .14.1.2001 �א נכו� ל "ל תשס"אישורי� שוטפי� בגי� שנה

  .כולל הפקדות שוטפות בבנק
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  .התאמות קופה יומית  .ז

  .התאמות בנק חודשיות  .ח

  .תשלומי הורי� להוצאות השונות  .ט

  . חשבוניות�בדיקת מסמכי�   .י

 

  .א"ל תשס" לשנהס"תקציב ביה  .יא

 

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

  .וספירת מלאי בסו& השנה

 

  .טופסי בקשה להחזר הוצאות מהעירייה  .יג

 

  .קבלת אישורי� בגי� פטור מניכוי מס במקור  .יד

 

  .עריכת מכרזי� בי� הספקי� ונותני השירות לבית הספר  .טו

 

  .מת� הנחות להורי התלמידי�  .טז

  

         וחשבו� כספי שנתי וחשבו� כספי שנתי וחשבו� כספי שנתי וחשבו� כספי שנתידי�די�די�די� ....4444
  

פי הנחיות משרד החינו% בכל סיו� שנת לימודי� נדרשי� בתי הספר �על .4.1

  :להכי� די� וחשבו� כספי אשר יוגש כלהל�

  

בסו& שנת לימודי� יוכ� די� וחשבו� כספי בשלשה העתקי� שישק&   .א

שנרשמו בפנקסי� , את כל הפעולות הכספיות של בית הספר

  . ביולי של השנה שלאחריה31  באוגוסט שנה שוטפת עד1בתקופה 

  

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

א� נרכשו על ידי בתי הספר לשמירת , איגרות חוב ממשלתיות
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  .ערכ� של המזומני� הפנויי� שברשותו

  

  .בסו& השנה יש להפקיד את כל כספי הקופה בחשבו� הבנק  .ג

  

גי� היתרות בחשבו� לדי� וחשבו� יש לצר& אישורי� מהבנק ב  .ד

 ביולי של סו& שנת 31 �וניירות הער% של בית הספר ל , ש"העו

כמו כ� למאז� בסו& השנה יש לצר& התאמת הבנק . הלימודי�

  .לאותו תארי%

  

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

  

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

% המקומית ולמנהל המחוז של משרד השוטפת לרשות החינו

�פי דרישת מנהל אג& החינו% בעיריית כפר�על(החינו% והתרבות 

  ).סבא

  

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

  .הורי� יוגשו לוועד ההורי�

  

אשר נתקבל בגזברות , ס"להל� די� וחשבו� כספי לשנת הלמודי� תש .4.2

  ):31.7.2000 �ולל התאמת בנק ליו� כ (13.9.2000 �העירייה ב
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  בית הספר השרו�

  )13.9.2000 �שנתקבל ב (ס "די� וחשבו� כספי לשנת הלימודי� תש

  הוצאות  הכנסות  פרטי�  'מס

    )5,082.60(   1.8.99 �יתרה בבנק ביו�   

                   תקבולי� מהעירייה

  17,273.84  25,071.97  הוצאות כלליות  .1

  11,333.80  17,633.11  טלפו�  .2

  1,647.15  1,647.15  דואר  .3

  292.88  292.88  )לפרט בריכוז נפרד(שונות   .4

                   תקבולי� ממשרד החינו*

  1,644.36  1,644.36  שתייה לעובדי הוראה  .5

                    תקבולי� מההורי�

    783.00  ועד הורי�  .6

  תרבות ארועי� והעשרה  .7
  �קונצרטי
  מסיבות
  הצגות

89,593.00  89,593.00  

  92,442.90  92,442.90  טיולי� והסעות  .8

  20,338.79  19,513.15  רכישת ספרי עיו�  .9

  5,287.00  5,287.00  תעודות ובולי�  .10

                    תקבולי� שוני�

    500.00  חוגי� פרטיי�  .11

  90,586.00  86,418.77  בנק  .12

    3,800.72  ריבית  .13

  739.45    עמלות  .14

  20.00    יתרת קופה  .15

  )1,366.50(    קי� שלא נפדו 'צ  .16

  9,712.74    )ללא ציו� תארי*(          יתרה בבנק 

  339,545.41  339,545.41  כ"סה

  

 עבור שנת 13.9.2000 �ח הכספי השנתי שנתקבל ב "בדיקת וניתוח נתוני הדו

  : � ס העלו את הממצאי� הבאי"הלימודי� תש
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ט אשר הוגש בתארי%  "ח הכספי המתוק� לשנת הלימודי� תשנ"הדו .4.3.1

 בנושא 18.11.99ח הביקורת מיו� " התעל� לחלוטי� מדו10.2.2000

   :31.7.99 �הרישו� של יתרת הבנק ל 

  

  ל "ח הכספי בשנה"נרש� בדו

   זכות  �ח "ש)   6,191.35(ס%      31.7.99 �ס יתרה בבנק ל "תש

   חובה�ח "     ש5,082.60ס%   להתאמת הבנק בהתא� . ל.הרישו� צ

  ח"  ש11,273.95ס%   )בי� יתרת הזכות ליתרת החובה( כ הפרש"סה

       

ל נובע מרישו� לא נכו� בצד ההוצאות של המחאות "ההפרש הנ

  .ח בחובה" ש11,273.90שעדיי� לא נפרעו בס%  

  

   : 31.7.2000לגבי יתרת חשבו� הבנק ליו�  .4.3.2

  

, ס לא נרש� תארי% היתרה בבנק" תשל "ח הכספי לשנה"בדו  .א

  .31.7.2001היינו 

 31.7.2000ס ליו� "ל תש"ברישו� הכספי של יתרת הבנק בשנה  .ב

ללא התייחסות , נמש% הרישו� השגוי של   היתרה בבנק 

  :להערת הביקורת ולהתאמת הבנק

  

   בזכות�ח "ש) 9,712.74( נרש�   31.7.2000ס ליו� "ל תש"ח הכספי לשנה"בדו

   בזכות �ח " ש)8,346.24(                          פי התאמת הבנק על. ל.צ

   בזכות �ח "ש)1,366.50     (            כ הפרש"סה

ח בזכות נובע מרישו� מיותר בצד ההוצאות של "ש) 1,366.50(ההפרש בס% 

מאחר ונתו� זה נלקח כבר , ח בחובה" ש1,366.50ס "קי� שלא נפדו ע'סעי& צ

  .31.7.2000ו� בחשבו� בהתאמת הבנק לי

   

    31.7.99 �מ ליו� "יתרת פק .4.3.3

  ט מיו� "ל תשנ"ח הכספי לשנה"בעקבות  ביקורת  דו  .א  

 נתבקש בית הספר להגיש אישור מהבנק המאמת 18.11.99

  .2000 ביולי 31 �מ ל "יתרת הפק
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ביו�  ט שהועבר לביקורת "ל תשנ"ח הכספי המתוק� לשנה"בדו  .ב  

  :  נרש� הפירוט הבא 11.1.2000

  

  ח"   ש��.130,000      )בצד ההוצאה(מ "הפקדות פק

  ח"   ש)��.95,000(      )בצד ההכנסה(מ "הכנסות מפק    

    מ " הנובע מיתרת פקכ הפרש"סה    
ח"   ש�.35,000                     .31.7.99ליו� ) בזכות(בבנק 
    

  ח"ש)  65,961.56(      באישור הבנק נרש� פקדונות 
  ________    )זכותב. (30.7.00שקליי� ליו� 

                                                                       
       ח הכספי" ברישו� הדו הפרש

  ח "   ש)30,961.56(מ            "לבי� אישור הבנק בגי� יתרת הפק

  

   :31.7.2000מ ליו� "יתרת הפק .4.3.4

  
  : ס נרש�  הפירוט הבא "ל תש"ח הכספי לשנה"בדו

  
  ח"     ש��.90,586      ) בצד ההוצאות(מ "הפקדות פקכ "סה
  
  ח"ש)  86,418.77(     )בצד ההכנסות(מ "כ הכנסות מפק"סה
  

                     מ " הנובע מיתרת הפק� הפרש
  ח"      ש4,167.23                31.7.2000 �ליו� ) בזכות(בבנק 

  
       בפירוט ההפקדות של הבנק נרש� 

  ח"    ש)72,841.75(                                             ).ללא ריבית(כ "         סה                  
      
  
        ח הכספי" בי� הרשו� בדוכ הפרש"סה

  לבי� הפירוט של הבנק בגי� יתרת 
ח"ש   )68,674.52(                                   .31.7.2000מ ליו� "הפק
      

  

  חוגי� פרטיי� .4.3.5

  .ח מחוגי� פרטיי� ללא הסבר" ש500הכנסות בס% נרשמו 

  

י גורמי� "הביקורת מבקשת להעיר כי במידה והחוגי� נערכי� ע

אזי אסור לבית הספר לגבות כספי� מההורי� במסגרת , חיצוניי�

בית הספר ולכ� ההורי� צריכי� להקי� עמותה ובמסגרת העמותה 
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ד בי� מפעילי וכל  זאת כדי למנוע יחסי עובד מעבי, לטפל בחוגי�

  .וכל הכרו* בכ* מבחינה משפטית, החוגי� לבי� בית  הספר

בצד (ח " ש��.20 בס%  31.3.2000נמצאה יתרת זכות בקופה ליו�  .4.3.6

בהתא� להוראות משרד החינו% כל הכס& במזומני� ) ההוצאה

  . ביולי בכל שנה30 �ס יופקדו בבנק עד ה "בהמחאות שבקופת ביה

  

חות כספיי� מעודכני� " דו2בלו בעקבות הערות הביקורת נתק ....4.44.44.44.4

  .ס" תש�ט "ומתוקני� בגי� השני� תשנ

ס "תש, ט"חות הכספיי� החדשי� לשנת הלימודי� תשנ"לגבי הדו

ח "הביקורת מבקשת לציי� כי תוקנו כל הליקויי� שצויינו לגבי הדו

חות "להל� הדו. הכספי הראשו� ונתקבלו ההסברי� המתאימי�

  :המתוקני�
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  בית הספר השרו�

  

  )8.1.2001 �שנתקבל ב (ט "ל תשנ"די� וחשבו� כספי מתוק� לשנה

  

  הוצאות   הכנסות  פרטי�  'מס

    11,239.85   1.8.98יתרה בבנק ביו� 

                   תקבולי� מהעירייה

  34,027.38  44,808.00  הוצאות כלליות   .1

  14,877.16  16,726.82  טלפו�   .2

  2,388.79  2,700.00  דואר   .3

      תקבולי�  ממשרד החינו*             

  1,702.02  1,702.02  שתייה לעובדי הוראה   .4

                    תקבולי� מההורי�

    530.00  ועד הורי� ארצי   .5

  תרבות ארועי� והעשרה   .6
  קונצרטי�
  מסיבות
  הצגות 

87,120.00  80,877.71  

  82,157.00  82,157.00  טיולי� והסעות   .7

  13,141.00  13,141.00   ספרייה�רכישת ספרי עיו�    .8

  3,913.00  3,903.00  תעודות ובולי�   .9

                   תקבולי� שוני�

    3,282.55  מ"ריבית מפק   .10

  522.22    עמלות בנק   .11

    30,000.00  מ"יתרת פק   .12

  65,961.56    31.7.99מ "יתרת פק   .13

  2,825.00    )קי� דחויי�'צ(יתרת קופה    .14

  421.74  421.74  )לפרט בריכוז נפרד(שונות    .15

  )5,082.60(    31.7.99 �             יתרה בבנק ביו� 

  297,731.98  297,731.98  כ"סה
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  בית הספר השרו�

  

  )8.1.2001 �שנתקבל ב (ס "ל תש"די� וחשבו� כספי מתוק� לשנה

  

  הוצאות   הכנסות  פרטי�  'מס

    )5,082.60(   1.8.98יתרה בבנק ביו� 

                    תקבולי� מהעירייה

  17,273.84  25,071.97  הוצאות כלליות   .1

  11,333.80  17,633.11  טלפו�   .2

  1,647.15  1,647.15  דואר   .3

  292.88  292.88  )לפרט בריכוז בנפרד(שונות    .4

                    תקבולי�  ממשרד החינו*

  1,644.36  1,644.36  שתייה לעובדי הוראה   .5

                   תקבולי� מההורי�

    783.00  ארציועד הורי�    .6

  תרבות ארועי� והעשרה   .7
  קונצרטי�
  מסיבות
  הצגות 

89,593.00  89,593.00  

  92,442.90  92,442.90  טיולי� והסעות   .8

  20,338.79  19,513.15   ספרייה�רכישת ספרי עיו�    .9

  5,287.00  5,287.00  תעודות ובולי�   .10

                    תקבולי� שוני�

    500.00  ס"שימוש במתקני ביה   .11

    6,513.68  מ"ריבית מפק   .12

  739.45    עמלות    .13

  72,841.75  65,961.56  מ "יתרת פק   .14

  20.00    יתרת קופה    .15

  8,346.24    31.7.2000 �               יתרה בבנק ביו� 

  321,801.16  321,801.16  כ"סה
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ערכה הביקורת די� וחשבו� זמני ומשוער   , לצור% סיו� הביקורת  .4.5

) א"י בית הספר בסיו� שנת הלימודי� תשס"וכ� עח שי"שאינו הדו(

  . 14.1.2001נכו� ליו� 
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  :ח התבסס על ספרי הנהלת החשבונות כלהל� "הדו  

  10.1.2001 � מ 10171 עד ד& 11.9.2000 � מ 10151    מד& 54' ספר תקבולי� מס

  12.1.2001 � מ 14060 עד ד& 29.8.2000 � מ 14051 מד& 63' ספר התשלומי� מס  

  : י הביקורת "ח הזמני והמשוער כפי שהוכ� ע"ל� הדולה  

  "השרו�"בית הספר 

  )14.1.2001נכו� ליו� (א "די� וחשבו� כספי לשנת הלימודי� תשס

  

  הוצאות  הכנסות  פרטי�  ' מס

    8,346.24  31.7.2000 �יתרה בבנק ביו� 

                  תקבולי� מהעירייה

  3,511.11  3,500.00  אחזקה   .1

  7,206.80  7,802.22  טלפו�   .2

  930.45  �  דואר   .3

  7,758.00  3,550.00  ציוד ושכפול   .4

                  תקבולי� ממשרד החינו*

  �  721.42  שתייה לעובדי הוראה   .5

                   תקבולי� מהורי�

  7,001.32  42,537.00  טיולי� והסעות   .6

  �  668.00  ועד הורי�   .7

  5,036.02  6,118.00  ספרייה   .8

  3,304.07  14,624.00  העשרה   .9

  �  11,876.00  שבוע אומניות   .10

  9,102.10  37,892.00  תרבות וארועי�   .11

  1,484.00  �  שונות   .12

                   תקבולי� שוני�

  495.45  303.41  ריבית   .13

  58,000.00  6,000.00  בנק   .14

  38,701.50    14.1.2001יתרת קופה ליו�    .15

 �חיוב בנק בגי� רישו� פעולות    .16
  ש"� בספרי הנחטר� נרש

  34.10  

  1,373.37    14.1.2001יתרה בבנק ביו�   

    143,938.29  143,938.29  

  
ח הוכ� על ידה ועל סמ* הנתוני� "הביקורת חוזרת ומציינת שהדו
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 14.1.2001שבספרי התקבולי� והתשלומי� ובהתאמת הבנק ליו� 
ח הכספי השנתי שעל הנהלת בית "ואי� זה הדו. ולצור* עבודה בלבד

  .א"ספר להגיש בסיו� שנת הלימודי� תשסה

  

  הנהלת חשבונות בית הספר   .4.6

  פי משרד החינו*� על� הוראות כלליות   .4.6.1

, ספר תשלומי�, ספר תקבולי�: בית הספר חייב לנהל  .א

ומסמכי� ) קופה קטנה(מחזור �ח תשלומי� מדמי"דו

  .כמפורט בהוראות אלה, אחרי�

ת הספר טעונות רישו� כל הפעולות הכספיות של בי  .ב

  .מדויק בפנקסי� ובמסמכי� כמפורט בהוראות אלה

הרישו� בספרי� ייעשה באופ� כרונולוגי ומיד לאחר   .ג

  .ביצוע כל פעולה

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

הרישומי� השוטפי� בספרי החשבונות ובמסמכי� ייעשו   .ה

ו לאחר מכ� א& ה� סיכומי� שנעשו בעיפרו� ייכתב. בדיו

  .בדיו

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

  .באופ� שאפשר יהיה לקרוא את הרישו� המקורי

כ� �א��אלא, אי� לפסוח על דפי� או שורות בספרי�  .ז

  .הועבר קו על השורות

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

  .יש לשומר� במקומ�, וא� נותקו

  .הספרי� והמסמכי� ינוהלו ויוחזקו בבית הספר  .ט

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

, יישמרו בתיקי� מיוחדי� בבית הספר, בהוראות אלה

נציג . ש בלבד"ת ולמנהח/והגישה אליה� תהיה למנהל

מוסמ% של משרד החינו% והתרבות או של הרשות 

יהיה , או של רשות ביקורת מוסמכת אחרת, המקומית

ובתנאי שיאשר את , רשאי להוציא מסמכי� מבית הספר

  .קבלת� בכתב
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תהיה , למסמכי� העוסקי� בכספי תרומות ההורי�  .יא

  .ר ולגזבר ועד ההורי�"גישה ליו

יש לשמור את הספרי� והמסמכי� שישמשו בסיס   .יב

בבית הספר או , כמוגדר בחוק הארכיוני�, לרישומי�

  .בגנז% הרשות המקומית

 שוט& וסדיר מוטלת על הרשות האחריות לפיקוח  .יג

  .המקומית

הפעולות הכספיות של בית הספר תהיינה נתונות   .יד

פי חוקי המדינה �לביקורת של מי שהוסמ% לכ% על

ושל נציגי� מוסמכי� , פיה��והתקנות שהותקנו על

  .מטע� הרשות המקומית ומשרד החינו% והתרבות

  ו*פי הנחיות משרד החינ� על� ניהול ספר התקבולי�  .4.6.2
  

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

  .כ� הוא משמש כפנקס קבלות. המקורות

  .ספר התקבולי� יהיה מכור% ודפיו יודפסו מראש במספרי� סידורי�  .ב

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

  .ובהמחאות מיד ע� קבלתו

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

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

מוחתמת בחותמת בית , תינת� קבלה) והתרבות והרשות המקומית

  .ההעתק יישאר בספר. ש"הספר וחתומה בידי מנהח

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

היה התקבול ; פרטי� על התקבול, של�ש� המ, הסכו�, הקבלה

. שעליו היא משוכה, ההמחאה וש� הבנק וסניפו'  מס�בהמחאה 

, "פירוט סעיפי התקבולי�"מטורי ) או יותר(הסכו� יירש� באחד 

הסכו� יירש� ". הסכו� שנתקבל"וכ� בטור , שאליו מתייחס התקבול

  .במקו� המיועד לכ%, ג� במילי�

נפלה טעות בהכנת . רט שנרש� בקבלהאי� לשנות ואי� למחוק כל פ  .ו

ולאור% הקבלה , יש לבטלה ולרשו� קבלה אחרת במקומה, קבלה
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אי� לתלוש קבלה ". מבוטל"יש לרשו� ) המקור וההעתק(המבוטלת 

  .מבוטלת מהספר

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

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

אפשר , יסתכ� בסכו� קט� וכאשר בקרבת בית הספר אי� סני& בנק

טופסי ההפקדה . לכל היותר, להפקיד את הסכו� לאחר שבוע ימי�

בנק (' וכו, /2ב, /1ב: יירש�" אסמכתא"ימוספרו במספר סודר ובטור 

  ).אסמכתא של הבנק'  ומס1' מס

) דות בבנקההפרש בי� התקבולי� וההפק(בסו& כל יו� תצוי� היתרה   .ח

  ".יתרה בקופה"בטור 

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

  .היתרה בספר התקבולי� לבי� תוצאות הספירה היומית

שס% , בסו& כל ד& יסוכמו סעיפי התקבולי� ותיער% בדיקה כדי לוודא  .י

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

  .ברו הסכומי� לד& הבאמכ� יוע

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

לאחר . לפחות,  פע� בחודש�התאמה ע� הרשו� בספר התקבולי� 

ליד היתרה בקופה של אותו , הספירה יחתו� המנהל בספר התקבולי�

  .יו�

  ממצאי הביקורת לגבי ספר התקבולי�  .4.6.3

  

  בתארי% , א" לגבי שנת הלימודי� תשסבביקורת שנערכה  .א  

  כמו כ� נבדק ספר התקבולי� . נבדקה התאמת הקופה ,14.1.2001         

 10171ועד ד&   11.9.2000 �מתארי%    10151מד&  : 54'                           מס

  10.1.2001 �מתארי%   

   : 14.1.2001התאמת קופה ליו� .                          ב

  ח"      ש38,701.50                                     כ יתרת הקופה בספר התקבולי�"ה ס

υυυυ   כ היתרה בכספת"סה   

  ח"ש) 38,701.50(כ המחאות בקופה "סה          

  ח"      ש    )�(     כ מזומני� בקופה  "סה          
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  ח"ש)     38,701.50(                כ המחאות ומזומני� "סה    

  ח"      ש      �                              כ יתרה "סה    

  

  :להל� הערות הביקורת בגי� הרישומי� בספר התקבולי�   .4.6.4

  

   בספר התקבולי� צרי* להיות ריבית 18' סעי- ריבית מס  .א

  .ועמלות

  

  י המנהלת "יתרת הקופה לא נבדקה ולא אושרה ע  .ב

  .           בחתימתה פע� בחודש

  

 לרשו� בטור האחרו� בספר התקבולי� את סעי-   �שונות   .ג

  ).27ראה טור (שונות 

צרי* לציי� , בסיו� הרישו� של כל ד- בספר התקבולי�  .ד

  :היינו ,את מספרי הדפי�   הבאי� 

  _________   העברה לד- _________,                                               העברה מד- 

  

התקבולי�  נרשמו בטעות  בפירוט 10151/11בקבלה   .ה

ח במקו� בקבלה " ש306ס "פירוט סעיפי ההכנסות ע

לאחר הערת הביקורת הרישו� השגוי תוק� עוד . 10151/12

  .י מנהלת החשבונות"ע, במהל* הביקורת

מנהלת החשבונות צריכה לרשו� בכל ד- בספר התקבולי�   .ו

בסעיפי� המיועדי� , את שנת הלימודי� וש� בית הספר

  .לכ*

  .מ"פק. ל. בספר התקבולי� צ19' בנק מססעי-   .ז

חל איסור מוחלט למחוק סכומי� שנרשמו בספר   .ח

י קישקוש על גבי הסכו� "התקבולי� בטיפקס או ע

יש להעביר קו  מעל הסכו� השגוי ולידו לרשו� . השגוי

תו* כדי כ* שמתאפשר לראות הסכו� , את הסכו� הנכו�

  .השגוי שתוק�
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ר על החלק האחורי של חובה להטביע את חותמת בית הספ  .ט

  .ההמחאה

מ "הביקורת מצאה כי אי� הפרדה בי� חשבו� פקדונות פק  .י

מ ולכ� יש לפתוח סעיפי� "לבי� הכנסות  ריבית מפק

  .מ בהנהלת החשבונות"מ וריבית מפק"נפרדי� לפק

  י הנחיות משרד החינו*" עפ�" גיליו� איסו- כספי�"גבייה באמצעות   .4.6.5

כספי� מיועדי� לרישו� ראשוני הגיליונות בפנקס איסו&   .א

כאשר מדובר בסכומי� , של איסו& כספי� מתלמידי�

  .כפי שיקבע מנהל בית הספר, קטני� ולנושאי� מוגדרי�

לא תיער% כל גבייה מתלמידי� ללא רישו� בגיליו�   .ב

  .ל"איסו& כספי� כנ

פנקס איסו& כספי� מתלמידי� יהא מכור% והגיליונות   .ג

   סודרי�שבו יודפסו מראש   במספרי�

ידי מנהל בית הספר בשני �הגיליו� ימולא על' חלק א  .ד

ובו יסמי% המנהל את מחנ% , במקור והעתק, עותקי�

לגבות סכו� קבוע מראש מכל , הכיתה או גובה אחר

המקור יימסר לגובה וההעתק יישמר . תלמיד בכיתה

  .בפנקס

ירשו� הגובה את שמות התלמידי� בכיתה ואת ' בחלק ב  .ה

  .קבלו מכל תלמידסכומי הכס& שנת

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

 יסכ� הגובה את הגיליו� וימסור �לפחות , לשבועיי�

  .ש בית הספר"למנהח, ע� הכספי� שגבה, אותו

של הגיליו� שנתקבל מהגובה וכ� בהעתק הנשאר ' בחלק ג  .ז

ש בית הספר בחתימתו את בדיקת "יאשר מנהח, בפנקס

הסכו� יירש� מיד .  קבלת הסכו� המצוי� בוהגיליו� ואת

. וקבלה על הסכו� תימסר לגובה, בספר התקבולי�

הגובה יחתו� על הקבלה לפני תלישתה מספר 

בספר התקבולי� יירש� " אסמכתא"בטור . התקבולי�
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בהתא� למספר המודפס על הגיליו� ', וכו/ 2אכ, /1אכ

  .)1'  גיליו� איסו& כספי� שעליו מודפס מס�/ 1אכ(

יש , ש"במקרה של אובד� הגיליו� לפני שנמסר למנהח  .ח

לרשו� על גבי העתק הגיליו� פרוטוקול על נסיבות 

  .והגובה יחתו� עליו, המקרה

יבקש הורה לקבל אישור תשלו� שנרש� בגיליו� איסו&   .ט

ש לפונה אישור רשמי של בית "יוציא מנהח, כספי�

 שבו יצוי� מספר גיליו� איסו& הכספי� ומספר, הספר

  .הקבלה המרוכזת

   :ממצאי הביקורת

גיליו� איסו- כספי� כיתתי מיועד לרישו� סכומי כס- קטני� יחסית   ....אאאא

בסיו� . י המורי�"והוא צרי* להרש� במהל* שנת הלימודי� ע

הגבייה עליה� להעביר למנהלת החשבונות את גיליו� האיסו- הכיתתי 

בפרטי . כולל התקבולי� לצור* רישו� קבלה מרוכזת בספר התקבולי�

הכיתה ונושא , התקבולי� יש לציי� את מספר גיליו� האיסו- הכיתתי

במקביל יירש� בגיליו� האיסו- הכיתתי מספר הקבלה . התקבול

הד- הלב� של גיליו� . ל בהנהלת החשבונות"שהוכנה בגי� הגבייה הנ

  .האיסו- הכיתתי והקבלה המרוכזת יתוייקו ביחד בקלסר אחד

  

כי לא היתה הקפדה במילוי הפרטי� אשר במהל* הביקורת נתברר   ....בבבב

מומל0 להקפיד לרשו� את כל הפרטי� , לכ�. מופיעי� בגיליו� האיסו-

הדבר . של גיליו� איסו- כספי� מתלמידי� במקור ובהעתק' בחלק ג

יאפשר  מעקב נאות ובקרה על פעולות מנהלת החשבונות בנושא גיליונות 

ש כעבור שבועיי� "החאיסו- כספי� שנמסרו למורי� וטר� חזרו למנ

וכמו כ� תתאפשר בקרה לגבי . ש"י מנהח"ומת� תזכורת למורי� ע, ימי�

  :     ש להקפיד"להל� הפרטי� אשר על מנח. הכנת קבלה מרוכזת כיתתית

  ;תארי* וחתימת הגובה' רישו� מלא בחלק ג�

  בדיקת הסכו� לפי הרישו� והכספי� שמתקבלי� בפועל בציו�          �

  ;דיקה  תארי* הב

  .ש"חתימת מנהח, הקבלה המרוכזת והתארי*' רישו� מס�                            
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   על פי משרד החינו*�הוצאת כספי�         .4.7

כל הוצאה מקופת בית הספר תיעשה א% ורק במסגרת התקציב   .א

  .על פי אישורו המוקד� של המנהל, המאושר של בית הספר

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

  .עוסקי� מורשי� בלבד

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

מאחר ובית הספר אינו ערו% . זה שנקבע בתקנות מס הכנסה

ל "יירכשו שירותי� וטובי� העולי� על הסכו� הנ, לניכוי מס

  .היכולי� להמציא אישור על פטור מניכוי מס במקור, מספקי�

 שהוא ספר �חתו� על שובר התשלו� ועל העתקו המנהל י  .ג

  .התשלומי�

וכ� , בשובר התשלו� יצוינו ליד חתימת המקבל שמו וכתובתו  .ד

מס או קבלה ובה פרטי הציוד או השירות �תצור& חשבונית

  .שנתקבלו

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

  .הכספי� יופקדו בבנק בשלמות�

�למעט תשלומי� מדמי, ו בהמחאות בלבדתשלומי� יתבצע  .ו

  .מחזור

המנהל לא יקבל ולא יית� הלוואות מכספי המוסד למורי�   .ז

ולא ימיר למזומני� , ולעובדי� אחרי� במוסד או לכל גו& אחר

  .המחאות משוכות לפקודת העובדי� או לפקודת בית הספר

אי� לתת מתנות לעובדי� מכספי בית הספר או מכספי ועד   .ח

  .ההורי�
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  ניהול ספר התשלומי� על פי משרד החינו*  .4.7.1

ספר התשלומי� מיועד לרישו� כרונולוגי של כל   .א

תו% מיונ� לסעיפי� השוני� של , התשלומי�

  .התשלומי�

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

למעט , כל התשלומי� יתבצעו באמצעות המחאות בלבד  .ג

ו� בספר ייער% הריש. מחזור�תשלומי� מקופת דמי

בצורת �המקור. בשימוש נייר העתקה, במקור והעתק

  .וההעתק יישאר בספר, ישמש כשובר תשלו��תלוש

יירשמו , ידי המנהל�לאחר אישור החשבו� או הקבלה על  .ד

: הפרטי� האלה, לגבי כל תשלו�, בספר התשלומי�

' מס, פרטי� על התשלו�, ש� המקבל, תארי% התשלו�

 הסכו� יירש� בטור .ההמחאה והסכו� ששול�

פירוט "מטורי ) או יותר(וכ� באחד " הסכו� ששול�"

הסכו� . שאליה� מתייחס התשלו�, "סעיפי התשלומי�

  .יירש� ג� במילי� במקו� המיועד לכ%

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

או הקבלות /התשלו� ואליו יצורפו החשבוניות ו

וכ� , ו תשלו�ומסמכי הלוואי המתייחסי� לאות

מספר שובר התשלו� . ההמחאה שהוכנה לתשלו�

מנהל בית הספר יבדוק את . יירש� על גבי החשבונית

ויחתו� עליו , המסמכי� המצורפי� לשובר התשלו�

הקבלות והחשבוניות ומסמכי הלוואי . ועל ההמחאה

ויירש� עליה� מספר שובר " נפרע"שצורפו ייחתמו 

  .התשלו�

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

בשובר ההוצאה . המקומית טופס לרישו� אינוונטר

המאשר , יירש� מספר כרטיס המלאי שבו נרש� הציוד

כי הפריט נרש� בכרטסת המלאי שבית הספר מנהל על 

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

". קהפקדות בבנ"בספר התשלומי� בטור ) התקבולי�

הסכו� "ו" הפקדות בבנק"ההפרש בי� הטורי� 

יית� את היתרה שצריכה להיות בבנק ויירש� " ששול�

  ".יתרה בבנק"בטור 

בסו& כל ד& יסוכמו סעיפי התשלומי� ותיעשה בדיקה   .ח

שס% כל הסיכומי� שווה לסיכו� הטור , בד& כדי לוודא

רק לאחר מכ� יועברו הסיכומי� לד& ". הסכו� ששול�"

  .והבא אחרי

יש לצר& לשובר , כאשר יש להחזיר כספי� שנתקבלו  .ט

התשלו� את הקבלה מספר התקבולי� של בית הספר 

יש , לא נית� להשיג את הקבלה. שלפיה נתקבל הסכו�

  .לציי� את מספרה על שובר התשלו�

  ממצאי הביקורת לגבי ספר התשלומי�  .4.7.2

  

 מתארי% 14051 �' מד& מס, 63' נבדק ספר התשלומי� מס

  .12.1.2001 מתארי% 14060 �'  עד ד& מס29.8.2000

  

   :הערת הביקורת לגבי ספר התשלומי�

  

  יש להקפיד לציי� את שנת הלימודי� במקו� המיועד   ....אאאא

  .            לכ*

לא נמצאו חתימות מנהלת בית הספר על חלק    .ב

ולעומת זאת היו חתימות , מהחשבוניות שאושרו לתשלו�

  .ג שוברי התשלו�"ע

כאשר מתבצע תשלו� לספק ובשלב מאוחר יותר מתקבלת   .ג

החשבונית אזי מנהלת בית הספר צריכה לאשר את 

 לפני ביצוע, התשלו� בחתימתה בשובר התשלו�

  .התשלו�

י קישקוש "נמצאו מחיקות ותיקוני� בטיפקס או ע  .ד

אסור לקשקש או למחוק בטיפקס על . הסכו� השגוי



  

320
  

סכו� השגוי ולידו אלא למתוח קו מעל ה, הסכ� השגוי

  .לרשו� את הסכו� הנכו�

בתחתית הדפי� לא נרשמו מספרי , בספר התשלומי�  .ה

לכ� מומל0 לרשו� את מספרי . הדפי� להעברה מד- לד-

        .הדפי� במקו� המיועד לכ*

  

                תשלומי� לספקי�        4.7.3

להל� תהלי% העברת תשלומי� לספקי� השוני� כפי שנמסר 

  :י מנהלת החשבונות "לביקורת ע

התשלומי� לספקי� ה� באחריות מנהלת בית הספר ומנהלת 

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

רושמת , מנהלת החשבונות מכינה שובר תשלו� בספר ההוצאות

  המחאה לפקודת הספק ומגישה למנהלת את המסמכי� 

  :הבאי� 

  .חשבונית  .א

  .שובר תשלו�  .ב

  .המחאה רשומה  .ג

ית הספר לאחר בדיקה מאשרת בחתימתה את מנהלת  ב

ג ההמחאה בצירו& "התשלו� המיועד לספק כולל חתימה ע

  .חתימת מנהלת החשבונות

   אישורי פטור מניכוי מס במקור

א נכו� "הביקורת בדקה את קלסר החשבוניות בשנת הלימודי� תשס

 בנושא הקפדת בית הספר על קבלת אישורי ניכוי מס 14.1.2001לתארי* 

כי אי� הקפדה בנושא מאחר שבקלסר ור מהספקי� השוני� ונמצא במק

החשבוניות היה מתוייק רק אישור אחד מתו* כל יתר החשבוניות 

  .שהיו מתוייקות בקלסר ללא אישור בגי� פטור מניכוי מס במקור

  

  להל� הנחיות משרד החינו* בנוגע לניכוי מס במקור

 הנית� אצל עוסקי� מנהל בית הספר ירכוש שרותי� או טובי� ככל "

על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלו� של סכו� העולה . מורשי� בלבד

מאחר ובית הספר אינו ערו* לניכוי . על זה שנקבע בתקנות מס הכנסה
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ל מספקי� "אז יירכשו שירותי� וטובי� העולי� על הסכו� הנ. המס

  ."היכולי� להמציא אישור על פטור מניכוי מס במקור

קשת הקפדה יתרה בנושא כדי להמנע מבעיות מיותרות ע�                       הביקורת מב

  .שלטונות מס ההכנסה

  

   קי�'פנקסי צ  .ו

  

קי� הריקי� שנתקבלו בבית הספר 'נבדקו פנקסי הצ

 ונתברר שה� לא הודפסו 21.11.00מהבנק בתארי* 

, 6 – סעי- 3.10.2000בהתא� למכתב הביקורת מיו� 

 יתבצעו בהמחאות כשהן תהיינה  יתבצעו בהמחאות כשהן תהיינה  יתבצעו בהמחאות כשהן תהיינה  יתבצעו בהמחאות כשהן תהיינה תשלומיםתשלומיםתשלומיםתשלומים"""": לאמור 

        ".".".".משורטטות ותכלולנה את המילים לא סחירמשורטטות ותכלולנה את המילים לא סחירמשורטטות ותכלולנה את המילים לא סחירמשורטטות ותכלולנה את המילים לא סחיר

 של מבקר העירייה 23.11.2000כמו כ� במכתב נוס- מיו� 

כך כך כך כך " " " " …לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת""""יש להעביר קו על המילה יש להעביר קו על המילה יש להעביר קו על המילה יש להעביר קו על המילה """": נאמר 

יש להוסיף שרטוט יש להוסיף שרטוט יש להוסיף שרטוט יש להוסיף שרטוט ". "". "". "". " פלוני בלבד פלוני בלבד פלוני בלבד פלוני בלבד----שלמו ל שלמו ל שלמו ל שלמו ל : : : : שירשם שירשם שירשם שירשם 

        ".".".".ובתוכו לרשום למוטב בלבדובתוכו לרשום למוטב בלבדובתוכו לרשום למוטב בלבדובתוכו לרשום למוטב בלבד) ) ) ) קרוסקרוסקרוסקרוס((((

  

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

, יופקד בבנק בשלמותו, המתקבל בבית הספר במזומ� או בהמחאה, כל סכו�  .א

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

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

  .הספר

  .ש"בית הספר יישמרו בידי מנהחפנקסי ההמחאות וחותמת   .ג

, ש לחתו� על המחאה ריקה"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
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אי� למשו% כספי� מעל ליתרה בחשבו� הבנק שמראה הרישו� המעודכ�   .ח

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

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

  ".מבוטל"המלה , על ההמחאה והספח שבוטלו תירש� לאורכ�. ספרבבית ה

פי דפי החשבו� של �ש את חשבו� הבנק על"בסו& כל חודש יבדוק מנהח  .י

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

  ".התאמת חשבו� הבנק"בטופס , תארי%

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

יש לרשו� בספר ) בהעתק חשבו� הבנק וטר� נרשמו בספרי בית הספר

על יסוד אסמכתות חיוב או , לפי העניי�, התקבולי� או בספר התשלומי�

הכוללות את פרטי הזיכוי או החיוב שנעשו , זיכוי מאושרות של הבנק

  .בחשבו�

ויאשרה ש "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, הנדרשת בחוק הארכיוני�

  

  :להל� הערות הביקורת

  א"ל תשס"התאמת הבנק  במהל* שנה

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

  .ש"נו הסברי� והנחיות נוספי� למנהחבמהל* הביקור נית

  

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

  

    הסכו�  החודש

  יתרת זכות  ח"         ש2,571.72  9/2000

  יתרת זכות  ח"         ש7,134.44  10/2000

  יתרת זכות  ח "         ש3,671.74  11/2000

  יתרת זכות  ח"         ש9,945.61  12/2000

  יתרת זכות  ח"         ש1,373.37  14.1.2001
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ידי הרשות המקומית או משרד החינו* �הטיפול בהחזר הוצאות על .4.9
  והתרבות על פי משרד החינו*

קבלות או חשבוניות שנפרעו ושיש צור% להעביר� למשרד החינו%   .א

יצורפו לטופס , והתרבות או לרשות המקומית לש� קבלת תמורת�

את ההעתק השני של ; )מקור והעתק אחד" (ר הוצאותבקשה להחז"

  .טופס הבקשה יש להשאיר בפנקס

יהיו מכורכי� ויודפסו מראש " בקשה להחזר הוצאות"גיליונות טופס   .ב

  ).בקרת מספר ר'(במספרי� סודרי� 

יש לרשו� , שמה� נלקחו החשבוניות או הקבלות, על שוברי התשלו�  .ג

יו צורפו החשבוניות או שאל, "טופס בקשה להחזר הוצאות"מספר 

  .הקבלות

הרשות המקומית או משרד החינו% והתרבות יבדקו את הקבלות ויסמנו   .ד

�החשבוניות והקבלות יוחזרו לבית. כדי למנוע בה� שימוש חוזר, אות�

טופס בקשה להחזר "כשה� מצורפות להעתק של , הספר לאחר הבדיקה

  . טפסי� אלהפי מספר סודר של�על, ויתויקו בתיק נפרד, "ההוצאות

יש , ע� קבלת הסכו� ממשרד החינו% והתרבות או הרשות המקומית  .ה

טופס בקשה להחזר "להשלי� את מילוי החלק התחתו� של ההעתק 

בספר . כ� יש להוציא קבלה על הסכו�. הנשאר בפנקס" הוצאות

 את המספר של טופס הבקשה � בטור האסמכתא �התקבולי� יש לרשו�

  .להחזר הוצאות

  ורתהערת הביק

במהל* הביקורת נתברר כי לא קיימי� פנקסי� מכורכי� והכוללי� 

וזאת בניגוד להוראות משרד , מספרי� סידוריי� רצי� באג- החינו*

לכ� בבית הספר השרו� משתמשי� בדפי החזר אשר נמסרו . החינו*

  . והמזכירה ממספרת אות� באופ� ידני, י העירייה"לה� ע

סיו� שנת לימודי� מנהלת הביקורת ממליצה לבית הספר כי ב

ח מרוכז לאג- החינו* בגי� טובי� שטר� שול� "החשבונות תשלח דו

  .במסגרת תקציב בית הספר, י העירייה"עבור� ע
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  תקציב בית הספר על פי משרד החינו�תקציב בית הספר על פי משרד החינו�תקציב בית הספר על פי משרד החינו�תקציב בית הספר על פי משרד החינו�  .5 

  מסגרת התקציב ומרכיביו  .5.1

  .לימודי��בית הספר יפעל במסגרת תקציב של שנת  .א

  הקצבות רשות , ינו% והתרבותהתקציב יכלול הקצבות משרד הח  .ב

  .                   החינו% המקומית וכספי תרומות ותקבולי�

  כספי רשות החינו% המקומית ומשרד החינו% והתרבות מיועדי�   .ג

  .להחזקתו ולשיפור תנאיו,                     לקיומו התקי� של בית הספר

  שות  תודיע הר, ע� אישור התקציב של רשות החינו% המקומית  .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

  .      המחוזית של  משרד החינו% והתרבות             

  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   .ב

ותפרט את ההוצאה השנתית של בית הספר , הכספי� בבנק

  .לסעיפיה

  :לח את הצעת התקציבמנהל בית הספר יש  .ג

ללשכה המחוזית של משרד ,  לאישור�לרשות החינו% המקומית 

  . לתיק בית הספר�החינו% והתרבות 

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

תיראה התכנית כמאושרת , ) באוגוסט15עד ( יו� 30הספר תו% 

יש , בתוגש השגה כלשהי על הצעת התקצי. ותהא מסמ% לביצוע

  . יו� לגיבוש הצעה מוסכמת14להוסי& 

  תקציב בית הספר השרו� בעירייה  .5.3

        

 לא היה תקציב לבית הספר השרו� מאחר 14.1.2001 �נכו� לתארי% 
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לכ� חלק . 2001וטר� אושר התקציב הכללי של העירייה לשנת 

ח מתבססי� על  מסמכי� לשנת "מהנתוני� שהביקורת תציג בדו

ל "ס ולחלק מחודשי שנה"ל תש" לשנה המתייחס2000 �התקציב 

  .א"תשס

        

       השתתפות 9.4.2000מכתב מיו�         .א

  .ח"    ש�.3,000                    ביו� ביקור במרכז לאומנות ומדע 

  

       חדר אב הבית9.4.2000מכתב מיו�   .ב

  .ח"    ש�.2,850                      וחידוש ציוד לחדר האחות

  

  .ח"  ש�.32,000      2000 תקציב � 18.4.2000מכתב מיו�   .ג

  

         . ר.ב. ת� 3.5.2000מכתב מיו�   .ד

  .             למוסדות חינו% למתקני חצר

  )במידת הצור%(            גינו� החצר 

  .ח"  ש�.25,000                      מוזמנות פדגוגיות

  

         25.10.2000מכתב מיו�   .ה

  ח" ש3,847ס "ח דמי שכפול ע"            מקדמה ע

  א מהווה כשליש מההקצבה "ל תשס"            לשנה

  . ל זו"            הצופייה לשנה

  .ח"  ש�.3X3,847(         11,541 = 11,541. ל.צ            (

  

          סל תלמיד6.11.2000 �מכתב   .ו

  .ח"     ש�.5,748            א "ל תשס"            לעולה לשנה

                                          

      שהועמד . ר.ב.כ התקציבי� כולל ת"סה

        .ח"    ש�.80,139                       א"בשנת תשס, לזכות בית ספר השרו�

על פי ההסברי� שקיבלה הביקורת ממנהלת מדור חשבונות באג& 

החינו% בעירייה בנוגע לחישובי� של התקציבי� שהועברו לבית ספר 
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ח לתלמיד כפול מספר " ש106החישוב הוא לפי  "השרו� הסתבר כי

  )".2000נכו� לשנת התקציב (התלמידי� בבית הספר 

ח בשנת " ש32,000ס "מאחר והתקציב שהועבר לבית ספר השרו� הוא ע

   תלמידי� 302 יוצא אפוא שמספר התלמידי� היה 2000התקציב 

  .ח"ש) 32,000:106( = 

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

 תלמידי� בי� מספר 9יוצא אפוא כי קיי� הפרש של , ומאג- החינו*

לבי� התחשיב שנעשה , התלמידי� הרשומי� באג- החינו* ובבית הספר

  :בנוגע לתקציב העומד לזכות בית הספר לפי הנתוני� הבאי� 

  

  .א" תלמידי� בשנת הלימודי� תשס293 �ח אג- החינו*        "דו

  .א" תלמידי� בשנת הלימודי� תשס293 �ח בית ספר השרו� "דו

  .2000 � תלמידי� בשנת התקציב 302 �י תקציב העירייה "עפ

  

הביקורת מבקשת לציי� שההפרש נובע כנראה מכ* שטר� הועבר 

י "כמו כ� הוסבר לביקורת ע.  לבית הספר2001התקציב המאושר לשנת 

כוני� יצאו לבתי הספר מנהלת מדור החשבונות של אג- החינו* שהעד

  .י מועצת עיריית כפר סבא"לאחר אישור התקציב ע

  

  ממצאי הביקורת .5.4

בביקורת שנערכה בבית ספר השרו� לא נמצא שבית הספר הכי�   .א

  .א"ל תשס"הצעת תקציב לשנה

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

ית הספר למנהל ב, נמסרה הודעה מטע� אג- החינו*, העירייה

החלוקה הייתה על פי . לגבי המסגרת התקציבית שהוקצבה לו

שנה תקציבית ולא על פי שנת לימודי� כאשר החישוב נעשה לפי 

  .הסכו� שהוקצב לתלמיד כפול מספר התלמידי�

עד לסיו� הביקורת טר� אושר סופית ,  2001לגבי שנת התקציב     .ג

  . תקציב העירייה ובתוכו תקציב החינו*
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כל עוד לא אושר התקציב לשנה , ק יסודות התקציבעל פי חו  .ד

 מתו* 12 �ס להוציא כל חודש את החלק ה "יכול ביה, השוטפת

  . בתוספת מדדי העדכו�) 2000(תקציב השנה הקודמת 

בתשובה לשאלת הביקורת שהופנתה אל מנהל אג- החינו* בנוגע   .ה

למסירת הודעות לבתי הספר בנושא התקציב העומד לזכות בית 

 10.1.2001נתקבלה תשובה ביו� , א"בשנת הלימודי� תשסהספר 

. . . . 2001200120012001טרם נקבע תקציב עירוני לשנת טרם נקבע תקציב עירוני לשנת טרם נקבע תקציב עירוני לשנת טרם נקבע תקציב עירוני לשנת """": ממנהלת מדור לחינו* יסודי 

 לפי תקציב  לפי תקציב  לפי תקציב  לפי תקציב 18181818////1111י הנחיות הגזברות שהיא י הנחיות הגזברות שהיא י הנחיות הגזברות שהיא י הנחיות הגזברות שהיא """"אנחנו פועלים בינתיים עפאנחנו פועלים בינתיים עפאנחנו פועלים בינתיים עפאנחנו פועלים בינתיים עפ

2000200020002000."."."."    

ל "הביקורת מבקשת לציי� וחוזרת ומדגישה כי חלוקת התקציב הנ  .ו

ס להוציא כל ס להוציא כל ס להוציא כל ס להוציא כל """"יכול ביהיכול ביהיכול ביהיכול ביה" " " " :  התקציב האומר הוא בניגוד לחוק יסודות

בתוספת מדדי בתוספת מדדי בתוספת מדדי בתוספת מדדי ) ) ) ) 2000200020002000(((( מתוך תקציב השנה הקודמת  מתוך תקציב השנה הקודמת  מתוך תקציב השנה הקודמת  מתוך תקציב השנה הקודמת 12121212    ----חודש את החלק ה חודש את החלק ה חודש את החלק ה חודש את החלק ה 

    ".".".".העדכוןהעדכוןהעדכוןהעדכון

   והסבירה כי 10.1.2001הביקורת פנתה לאג- החינו* בתארי* 

  . היא בניגוד לחוק יסודות התקציב1/18חלוקת התקציב של 

   �די ביו� נתקבל מזכר תשובה ממנהלת המדור לחינו* יסו

         לפי תקציב  לפי תקציב  לפי תקציב  לפי תקציב ----12121212////1111הנחיית הגזברות שונתה להנחיית הגזברות שונתה להנחיית הגזברות שונתה להנחיית הגזברות שונתה ל""""    :  כלהל� 12.2.2001

  ".".".".2000200020002000שנת שנת שנת שנת 

  ס השרו� ס השרו� ס השרו� ס השרו� """"א לפי כיתות בביהא לפי כיתות בביהא לפי כיתות בביהא לפי כיתות בביה""""ל תשסל תשסל תשסל תשס""""מספר התלמידי� בשנהמספר התלמידי� בשנהמספר התלמידי� בשנהמספר התלמידי� בשנה .6

  

ל "הביקורת ביקשה מהגורמי� הבאי� לקבל את מספרי התלמידי� בשנה

  .א לפי כיתות"תשס

  .אג& החינו%  .א

  .מחלקת הגביה  .ב

  .בית הספר השרו�  .ג

  

  :ני� שנתקבלו יוצא כלהל�מהנתו

  

  . תלמידי�293התלמידי� לפי הרישו� בבית הספר השרו�    ' כ מס"  סה�
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  . תלמידי�293התלמידי� לפי הרישו� באג&  החינו%            ' כ מס"  סה�

  

יוצא אפוא כי ישנה התאמה בי� הרישומי� של בית ספר השרו� לבי� אג- 

  .החינו* בעירייה

  

נתקבלה התשובה של , בדבר מספר תלמידי בית הספר, קורתבתשובה לפניית הבי

  :  כלהל� 29.1.2001מנהלת מחלקת הגבייה מיו� 

אלא בידי אגף החינוך על אלא בידי אגף החינוך על אלא בידי אגף החינוך על אלא בידי אגף החינוך על , , , , י מכתבך אינו מצוי בידינוי מכתבך אינו מצוי בידינוי מכתבך אינו מצוי בידינוי מכתבך אינו מצוי בידינו""""ס השרון עפס השרון עפס השרון עפס השרון עפ""""המידע באשר לביההמידע באשר לביההמידע באשר לביההמידע באשר לביה""""

        ".".".".כן הכתובת לקבלת מידע זה הוא באגף החינוךכן הכתובת לקבלת מידע זה הוא באגף החינוךכן הכתובת לקבלת מידע זה הוא באגף החינוךכן הכתובת לקבלת מידע זה הוא באגף החינוך

במצב של התרחשות במצב של התרחשות במצב של התרחשות במצב של התרחשות . . . . ח חובה לתלמידיםח חובה לתלמידיםח חובה לתלמידיםח חובה לתלמידיםא עבור ביטוא עבור ביטוא עבור ביטוא עבור ביטו""""קיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשסקיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשסקיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשסקיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשס""""

נעשית נעשית נעשית נעשית , , , , תאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן הגזברתאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן הגזברתאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן הגזברתאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן הגזבר

        ."."."."הביטוח והאגרות לתלמידהביטוח והאגרות לתלמידהביטוח והאגרות לתלמידהביטוח והאגרות לתלמיד בדיקה באשר לרמת התשלום של דמיבדיקה באשר לרמת התשלום של דמיבדיקה באשר לרמת התשלום של דמיבדיקה באשר לרמת התשלום של דמי

    

להל� פירוט מספר התלמידי� לפי כיתות בהתא� לדיווחי� שנתקבלו מאג- 

נכו� לתארי* (ס יסודי ממלכתי השרו� "הומבי) 3.1.2001נכו� לתארי* (החינו* 

8.1.2001 :(   

לפי הרישו�   מספר הכתות  כיתה
  ס"בביה
  8.1.2001 �מיו� 

לפי הרישו� 
  באג- החינו*

  03.01.2001מיו� 

  הפרש

  �  )48(  48  2  'א

  �  )43(  43  2  'ב

  �  )43(  43  2  'ג

  �  )46(  46  2  'ד

  �  )51(  51  2  'ה

  �  )62(  62  2  'ו

  �  )293(  293  כ"סה

  

        גביית אגרת חינו�גביית אגרת חינו�גביית אגרת חינו�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 """"כי הם אינם מדווחים עכי הם אינם מדווחים עכי הם אינם מדווחים עכי הם אינם מדווחים ע""""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 
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        א עוזרים לאתר את כתובות התלמידים לצורך א עוזרים לאתר את כתובות התלמידים לצורך א עוזרים לאתר את כתובות התלמידים לצורך א עוזרים לאתר את כתובות התלמידים לצורך אלאלאלאל, , , ,               התלמידים לעירייה              התלמידים לעירייה              התלמידים לעירייה              התלמידים לעירייה

        ".".".".              משלוח מכתבים של העירייה להורי התלמידים              משלוח מכתבים של העירייה להורי התלמידים              משלוח מכתבים של העירייה להורי התלמידים              משלוח מכתבים של העירייה להורי התלמידים

  

  :בבירור שערכה הביקורת ע� אג& החינו% נאמר התברר כלהל�  .7.2

  

 קיי� נוהל שונה לגבי תלמידי� העוברי� �נוהלי רישו� תלמידי� חדשי�"

י� תלמידי� המגיעי� מרשויות ממוסד חינוכי אחד לאחר בתו% כפר סבא לב

  :אחרות

אותו , ס"עליה� להוציא מביה, לגבי ילדי� העוברי� דירה בתו% כפר סבא  .א

ס אליו ה� עוברי� וזאת בנוס& "טופס גריעה ולהציגו בביה, ה� עוזבי�

או לחילופי� רישו� כתובת חדשה בתעודת הזהות של , לחוזה דירה חדש

  .& החינו% לש� עדכו�עותק מטופס הגריעה נשלח לאג. ההורי�

להציג טופס ביטול רישו� , על התלמידי� המגיעי� מחו' לכפר סבא  .ב

אותה ה� עוזבי� ותעודות זהות מעודכנות ) ממנהל החינו% שלה(מהרשות 

 עליה� להסדיר �של ההורי� או לחילופי� חוזה דירה ע� כתובת בכפר סבא 

א� . שו� שלה� ס באזור הרי"זאת באג& החינו% ולקבל ממנו הפנייה לביה

י הזר� " עפ�ס הסמו% "ס ה� מופני� לביה"לא נותר מקו� באותו ביה

  . החינוכי בו ה� בחרו ללמוד בו

הורי� המבקשי� להעביר את ילד� מזר� חינוכי אחד לאחר מתבקשי�   .ג

מצוידי� בתעודות הזהות  ולמלא הצהרה בה ,  לאג& החינו%� שניה� �להגיע 

א� אי� הסכמה . הזר� החינוכי בו ילד� ילמדשניה� מביעי� רצונ� בשינוי 

  .י אג& החינו%"ביניה�  השינוי לא מתאפשר ע

 נדרשי� �אשר מי מה� מגיע לכפר סבא ע� ילדו ,  פרודי��הורי� גרושי�   .ד

  .להציג משמורת על ילד�

לגביה� ' , כל המתואר לעיל  אינו מתייחס לרישו� תלמידי� חדשי� לכתות א

  .  המבהיר  תהלי% זהקיי� ד& הנחייה להורי�

  

   :באשר לשאלת  הביקורת בדבר התיאו� ע� מחלקת הגבייה נמצא

  .מספר המשל� הוא מספר תעודת הזהות של אבי המשפחה  .א

  .י�/י� החדש/הגבייה על התלמיד' ע� ביצוע הרישו� מועבר עדכו� למח  .ב
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 –א הגבייה של אגרת החינו% הינה בנושא אחד בלבד "ל תשס"החל משנה  .ג

לפיכ% שוקל אג& החינו% להפסיק את הגבייה ". נות אישיותביטוח תאו"

  .באמצעות מחלקת הגבייה ולהעביר נושא זה לאחריות בתי הספר ישירות 

 וביקשה 1.1.2001הביקורת פנתה למנהלת מחלקת הגבייה בעירייה בתארי% 

  : לקבל מידע בנושאי� הבאי� 

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

  .עבור אגרות חינו%

  .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�

  

  : הבהירה כלהל�29.1.2001במכתבה מיו� , מנהלת מחלקת הגבייה

   

החינוך  קובץ התלמידים מעודכן מדי שנה על ידי אגף": : : : ל ל ל ל לעילעילעילעי' ' ' ' בתשובה לשאלה אבתשובה לשאלה אבתשובה לשאלה אבתשובה לשאלה א

 ".המשלם וכך אנו נוהגים' על פי מס, ומועבר אלינו לצורך הפקת משלוח החיובים

הגבייה הוא על בסיס ' המעקב המתבצע על ידי מח": : : : לעיל לעיל לעיל לעיל ' ' ' ' בתשובה לשאלה בבתשובה לשאלה בבתשובה לשאלה בבתשובה לשאלה ב

אין העברת מידע אל אגף החינוך באשר . בדיקת היתרות במעבר משנה לשנה

משלמו האגרות לא על בסיס בית ספרי או כיתתי ולא נעשית כל פעולה נוספת ל

 ."על ידי אגף החינוך למימוש גביית אגרות אלה

אלא , יחידת האכיפה אינה פועלת לגביית חובות אלה": : : : לעיל לעיל לעיל לעיל ' ' ' ' בתשובה לשאלה גבתשובה לשאלה גבתשובה לשאלה גבתשובה לשאלה ג

 ".במצב של טיפול כולל בגביית חוב

ביית אגרת השירותי� הביקורת מבקשת לציי� כי ידוע כי קיימת בעיה בג

עקב הוראות משרד החינו* , היות ואי� כל אמצעי לאכיפת תשלומה, בחינו*

האוסרות נקיטת צעדי� נגד תלמידי� שהוריה� לא שילמו את האגרה 

  ). 'הוצאה מהלימודי� וכד, כגו� אי מת� תעודת סו- שנת לימודי�(

 השרותי� יחד ע� זאת יש לפעול נמרצות על מנת להעמיק את גביית אגרת

  .מהתלמידי�
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  תיוק מסמכי� על פי משרד החינו�תיוק מסמכי� על פי משרד החינו�תיוק מסמכי� על פי משרד החינו�תיוק מסמכי� על פי משרד החינו� .8

  הנחיות כלליות .8.1

המסמכי� יתויקו בצורה המאפשרת מעקב והשוואה בי� המסמכי�   .א

  .לבי� הרישו� הספרי�

יתויקו לפי , שוברי התשלו� בצירו& המסמכי� המתייחסי� אליה�  .ב

  .מספר ר' של השוברי�

לפי מספר ר' של הגיליונות המקוריי� לאיסו& כספי� יתויקו   .ג

  .הגיליונות

יתויקו ברצ& כרונולוגי , שיתקבלו מהבנק, העתקי� של דפי חשבו�  .ד

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

  .טופסי ההפקדה בבנק יתויקו ברצ& כרונולוגי  .ה

שנתקבלו ממשרד החינו% והתרבות , )'מכתבי� וכד(אסמכתאות   .ו

ימוספרו ,  או על החזר הוצאותומהרשות המקומית על הקצבות

  .במספר ר' לפי סוג החומר ויתויקו בנפרד

  הערות הביקורת  .8.2

גבי חלק �ס על"     הביקורת לא מצאה את חתימת מנהלת ביה.א   

לצור* אישור וביצוע , אלא על שוברי התשלו� בלבד, גדול מחשבוניות

  .תשלומי� לספקי� השוני�

  ה את אישורי מס ההכנסה בגי� פטור מניכוי מס הביקורת בדק.                 ב

  נתברר שבחלק גדול של התשלומי� שבוצעו היו תשלומי� .                          במקור

  בנוגע לניכוי מס ,                          ללא קבלת אישורי מס ההכנסה מהספקי� השוני�

  .                         במקור

  

        נטר וספירות המלאי בבית הספרנטר וספירות המלאי בבית הספרנטר וספירות המלאי בבית הספרנטר וספירות המלאי בבית הספררישו� האינוורישו� האינוורישו� האינוורישו� האינוו        .9

 וביקשה 1.1.2001הביקורת פנתה למנהל מחלקת הרכש בעירייה בתארי% 

  : לברר כלהל� 
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הא� קיי� פיקוח של מחלקת הרכש בנושא רשימות האינוונטר בבתי   .א

  .והתאמת� לרשימות הקיימות במחלקת הרכש,  הספר

גע הא� נמסרו הנחיות בכתב לבתי הספר או שנערכו הדרכות בנו  .ב

  .לתהלי% עריכת רשימות האינוונטר בבתי הספר

ל "להעביר לביקורת את העתק ההנחיות או כל מידע אחר בנושא הנ  .ג

  .בכתב

  : נתקבלה תשובת מנהל מחלקת הרכש ולהל� תשובתו  4.1.2001בתארי% 

  

    ....במענה לפנייתך שבנדוןבמענה לפנייתך שבנדוןבמענה לפנייתך שבנדוןבמענה לפנייתך שבנדון""""

    .... כפר סבא כפר סבא כפר סבא כפר סבאאין ניהול אינוונטר בעירייתאין ניהול אינוונטר בעירייתאין ניהול אינוונטר בעירייתאין ניהול אינוונטר בעירייתכידוע לך כידוע לך כידוע לך כידוע לך 

    ....שניםשניםשניםשנים' ' ' ' ש לך ומוכר לך מזה מסש לך ומוכר לך מזה מסש לך ומוכר לך מזה מסש לך ומוכר לך מזה מסהדבר בוודאי אינו חדהדבר בוודאי אינו חדהדבר בוודאי אינו חדהדבר בוודאי אינו חד

מ להנהלת העיר מ להנהלת העיר מ להנהלת העיר מ להנהלת העיר """"אני מפנה את תשומת לבך למסמכים רבים שנשלחו על ידי החאני מפנה את תשומת לבך למסמכים רבים שנשלחו על ידי החאני מפנה את תשומת לבך למסמכים רבים שנשלחו על ידי החאני מפנה את תשומת לבך למסמכים רבים שנשלחו על ידי הח
וכן לשני ציוני דרך חשובים וכן לשני ציוני דרך חשובים וכן לשני ציוני דרך חשובים וכן לשני ציוני דרך חשובים " " " " ניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבאניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבאניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבאניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבא""""בנושא בנושא בנושא בנושא 

    ::::שחשוב להזכירם שחשוב להזכירם שחשוב להזכירם שחשוב להזכירם 

    ....ביקורת משרד מבקר העירייה שנערכה במחלקת הרכש בנושא אינוונטרביקורת משרד מבקר העירייה שנערכה במחלקת הרכש בנושא אינוונטרביקורת משרד מבקר העירייה שנערכה במחלקת הרכש בנושא אינוונטרביקורת משרד מבקר העירייה שנערכה במחלקת הרכש בנושא אינוונטר  .א

מהנדס מהנדס מהנדס מהנדס , , , , גזברגזברגזברגזבר, , , , לללל""""מנכמנכמנכמנכ, , , , בהשתתפות ראש העירבהשתתפות ראש העירבהשתתפות ראש העירבהשתתפות ראש העיר((((שכת ראש העיר שכת ראש העיר שכת ראש העיר שכת ראש העיר סיכום דיון בלסיכום דיון בלסיכום דיון בלסיכום דיון בל  .ב
בו הצגתי בפני ראש העיר את הנושא ואת חוסר בו הצגתי בפני ראש העיר את הנושא ואת חוסר בו הצגתי בפני ראש העיר את הנושא ואת חוסר בו הצגתי בפני ראש העיר את הנושא ואת חוסר ) ) ) ) ממממ""""מבקר העירייה והחמבקר העירייה והחמבקר העירייה והחמבקר העירייה והח, , , , העירהעירהעירהעיר

כזכור לך ראש העיר נתן כזכור לך ראש העיר נתן כזכור לך ראש העיר נתן כזכור לך ראש העיר נתן . . . . השליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד הנושאהשליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד הנושאהשליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד הנושאהשליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד הנושא
    ....אישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון בנושאאישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון בנושאאישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון בנושאאישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון בנושא

והנחיות ראש העיר לא והנחיות ראש העיר לא והנחיות ראש העיר לא והנחיות ראש העיר לא , , , , ח הביקורת שלךח הביקורת שלךח הביקורת שלךח הביקורת שלך""""דודודודו, , , , ממממ""""על יד החעל יד החעל יד החעל יד החלמרות כל המכתבים שנכתבו למרות כל המכתבים שנכתבו למרות כל המכתבים שנכתבו למרות כל המכתבים שנכתבו 
    ....זז דברזז דברזז דברזז דבר

    ....העליתי את העניין בתכנית העבודה אך הנושא לא אושרהעליתי את העניין בתכנית העבודה אך הנושא לא אושרהעליתי את העניין בתכנית העבודה אך הנושא לא אושרהעליתי את העניין בתכנית העבודה אך הנושא לא אושר

הרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליטה ברכוש הרב שבידה כנושא הרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליטה ברכוש הרב שבידה כנושא הרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליטה ברכוש הרב שבידה כנושא הרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליטה ברכוש הרב שבידה כנושא 
    ....ולכן הנושא אינו בסדר העדיפויותולכן הנושא אינו בסדר העדיפויותולכן הנושא אינו בסדר העדיפויותולכן הנושא אינו בסדר העדיפויות, , , , ))))כפי שהחוק מחייבכפי שהחוק מחייבכפי שהחוק מחייבכפי שהחוק מחייב((((חשוב חשוב חשוב חשוב 

, , , , נתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום החוקנתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום החוקנתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום החוקנתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום החוק, , , , ית הרשויותית הרשויותית הרשויותית הרשויותהמפתיע הוא שבמרבהמפתיע הוא שבמרבהמפתיע הוא שבמרבהמפתיע הוא שבמרב, , , , אגבאגבאגבאגב
    ....א הנדרש ליישומוא הנדרש ליישומוא הנדרש ליישומוא הנדרש ליישומו""""והן נערכו למימושו כולל העמדת המשאבים וכוהן נערכו למימושו כולל העמדת המשאבים וכוהן נערכו למימושו כולל העמדת המשאבים וכוהן נערכו למימושו כולל העמדת המשאבים וכ

באם אין מדיניות עירונית מגובשת ומוגדרת באם אין מדיניות עירונית מגובשת ומוגדרת באם אין מדיניות עירונית מגובשת ומוגדרת באם אין מדיניות עירונית מגובשת ומוגדרת , , , , לא ניתן לתת הנחיות ברמת המטהלא ניתן לתת הנחיות ברמת המטהלא ניתן לתת הנחיות ברמת המטהלא ניתן לתת הנחיות ברמת המטה
    ....כיעד ביצועכיעד ביצועכיעד ביצועכיעד ביצוע

    ".".".".ל העירייהל העירייהל העירייהל העירייה""""אני מציע שתפנה את השאלות בנושא למנכאני מציע שתפנה את השאלות בנושא למנכאני מציע שתפנה את השאלות בנושא למנכאני מציע שתפנה את השאלות בנושא למנכ
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  :  נתקבל מכתב נוס& של מנהל מחלקת הרכש 15.1.2001בתארי%   .9.1

    

    דוחות אינוונטרדוחות אינוונטרדוחות אינוונטרדוחות אינוונטר: : : : הנדון הנדון הנדון הנדון """"

    ....ח אינוונטר של בית הספר השרוןח אינוונטר של בית הספר השרוןח אינוונטר של בית הספר השרוןח אינוונטר של בית הספר השרון""""ב דוב דוב דוב דו""""לבקשתך רצלבקשתך רצלבקשתך רצלבקשתך רצ  ....אאאא

הרכש הרכש הרכש הרכש ' ' ' ' הנתונים בדוחות מתייחסים רק לרכישות שבוצעו דרך מחהנתונים בדוחות מתייחסים רק לרכישות שבוצעו דרך מחהנתונים בדוחות מתייחסים רק לרכישות שבוצעו דרך מחהנתונים בדוחות מתייחסים רק לרכישות שבוצעו דרך מח  ....בבבב

    ....ומתעדים כניסות רכש בלבד ואין מדובר בניהול אינוונטר כמתחייבומתעדים כניסות רכש בלבד ואין מדובר בניהול אינוונטר כמתחייבומתעדים כניסות רכש בלבד ואין מדובר בניהול אינוונטר כמתחייבומתעדים כניסות רכש בלבד ואין מדובר בניהול אינוונטר כמתחייב

 בעניין מיסוד נושא  בעניין מיסוד נושא  בעניין מיסוד נושא  בעניין מיסוד נושא 4.1.014.1.014.1.014.1.01תבי מיום תבי מיום תבי מיום תבי מיום הנני מסב את תשומת לבך למכהנני מסב את תשומת לבך למכהנני מסב את תשומת לבך למכהנני מסב את תשומת לבך למכ  ....גגגג

האינוונטר ברמה העירונית ומסמכים נוספים שהופצו בנושא זה האינוונטר ברמה העירונית ומסמכים נוספים שהופצו בנושא זה האינוונטר ברמה העירונית ומסמכים נוספים שהופצו בנושא זה האינוונטר ברמה העירונית ומסמכים נוספים שהופצו בנושא זה 

    ."."."."להנהלת העיר וגם אליךלהנהלת העיר וגם אליךלהנהלת העיר וגם אליךלהנהלת העיר וגם אליך

  הערות הביקורת .9.2

  

  בבית הספר השרו�  קיי� רישו� ידני  הכולל את רשימת פרטי   .א

   2000ה   לינואר לביקורת הומצאה רשימה נכונ. האינוונטר                                   

                                     והוסבר כי רשימה זו מאומתת על ידי סקירה וספירה פיזית של 

  :י הגורמי�  הבאי� "                                  מצאי האינוונטר ע

  אב הבית

  .כלי עבודה -

  .ריהוט בכתות -

  .ציוד אור קולי -
  

   :מנהלת החשבונות בנושאי� הבאי�

  .חדרי מנהלה -

  .ריהוט -

  .מחשב -

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

של בית ספר השרו� הכולל בתוכו רק רכישות שבוצעו דר% 

  .מחלקת הרכש ומתעדי� כניסות רכש בלבד
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  :בדיקה מדגמית השוואתית בי� שתי הרשימות העלתה  .9.3

  חות "י הדואי� אחידות בצורת הרישו� של האינוונטר בי� שנ  .א

ח "ח של מחלקת הרכש לבי� הדו"בי� הדו: שהוגשו לביקורת 

  .של בית הספר

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

בעוד שברשימות בית הספר הרישו� הוא לפי מספר , פריט

        .כרטיס חפ0

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

        .י יצר� הפריט"בעצ� המספר המוטבע ע

                                  הביקורת העלתה כי אי� מספרי� מוטבעי� בכל הפריטי� 

הרכש ובפועל בעיריית כפר סבא לא מטביעי� ' שברשימת מח

        .על פירטי האינוונטר מספר אינוונטר מסודר

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

ספר הביקורת לא הצליחה לקשר בי� לעומת רשימות שבבית ה

חות אשר הוגשו "שתי הרשימות ולערו* השוואה בי� שני הדו

        .בית ספר השרו� ומחלקת הרכש בעירייה, לה משני המקורות

  א* ברשימת , ברשימת בית הספר קיי� תארי* פתיחת הפריט  .ה

 מחלקת הרכש אי� כל אזכור לגבי מועד הכנסת הפריט 

        .לאינוונטר העירייה

  ורת לא קיבלה כל הסבר לגבי הפחתת פריטי האינוונטר הביק  .ו

לדעת הביקורת לא קיי� מעקב . והוצאת� מרשימת האינוונטר

        .כזה

        מכרזי�מכרזי�מכרזי�מכרזי�  .10

הביקורת העלתה כי בבית ספר השרו� לא נערכו מכרזי� כפי שהוסבר  .10.1

  : י מנהלת החשבונות כלהל� "לביקורת ע

 ההורים ובנושא טיולים  ההורים ובנושא טיולים  ההורים ובנושא טיולים  ההורים ובנושא טיולים המנהלת מחליטה לגבי נתוני השירות ביחד עם ועדהמנהלת מחליטה לגבי נתוני השירות ביחד עם ועדהמנהלת מחליטה לגבי נתוני השירות ביחד עם ועדהמנהלת מחליטה לגבי נתוני השירות ביחד עם ועד""""

        """"ביחד עם האחראית על הטיולים וועד ההוריםביחד עם האחראית על הטיולים וועד ההוריםביחד עם האחראית על הטיולים וועד ההוריםביחד עם האחראית על הטיולים וועד ההורים

מנהלת החשבונות התבקשה להעביר לביקורת העתקי� של הצעות 



  

335
  

מחיר של טיולי� הנמצאי� בידי האחראית לנושא וסיכומי� בכתב 

מנהלת החשבונות העבירה את הנושא לטיפולה . לגבי החברה שנבחרה

  .של מנהלת בית הספר

 12.2.2001יקורת נתקבל מכתב ממנהלת בית הספר ביו� לבקשת הב .10.2

  :להל� התייחסותה

  

   ס"טיולי ביה"

.  חברות לפחות2י בדיקת הצעות מחיר של "חברת הנסיעות נבחרת עפ

, ס"מנהלת ביה, ר ועד ההורים"יו, בהחלטה לוקחים חלק ועד הורים מרכזי

 הטיולים א נבחרה חברת"ל  תשס"בשנה. ס"סגנית ורכזת טיולים של ביה

  ".טללים"לאחר שנבדקה גם הצעת המחיר של חברת , "צבעוני"

  " :צבעוני"הנימוקים לבחירת חברת 

ההורים , ס עבד אייתה לשביעות רצון המורים"ס ביה"ל תש"בשנה

הדבר התבטא ברמתם המקצועית של המדריכים וחברת ההסעות . והתלמידים

יות והמחיר שתאם אחר, דייקנות, בכלי רכב חדשים, שנתה את שירותה

  .לחברות אחרות בשוק

  

ביקשנו להמשיך את " צבעוני"לאור שביעות רצוננו מחברת הטיולים 

  ".טללים"אך במקביל נבדקה הצעת מחיר בחברת הטיולים , הקשר עמם

  

ברצוננו לציין שלא היו הבדלים בולטים מבחינת העלויות אך לאור האמור 

  ".צבעוני"חברת הטיולים הוחלט גם השנה לעבוד עם , בסעיף הקודם

  .ב הצעות מחיר של שתי החברות"מצ

  .חשוב לציין כי אין אנו סוגרים ומתחייבים לחבילת טיולים שנתית מראש

  ."חלו שינויים ביעדי הטיולים, לנוכח המצב הביטחוני השנה

  

  נתבקש מנהל אג& החינו% בעירייה להתייחס לנושא 12.2.2001בתארי%  .10.3

  :ימת דגש על הנקודות הבאותתו% ש, עריכת המכרזי�

  ;קיו� נוהל כתוב בנושא בחירת נתוני השירות לבית הספר  .א
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  ?הא� הנוהל הועבר בכתב לבתי הספר   .ב

  .ביקורת בקשה לקבל העתק הנוהל בנדו�  .ג

להל� תשובה  מנהלת המדור לחינו% יסודי באג& החינו% מיו�  .10.4

  :  כלהל� 25.2.2001

  

        """" את הדברים את הדברים את הדברים את הדבריםבמענה למכתבך ברצוני להבהירבמענה למכתבך ברצוני להבהירבמענה למכתבך ברצוני להבהירבמענה למכתבך ברצוני להבהיר""""    

    ----כל נושא הרכישות של בתי הספר נעשה מול מחלקת הרכש וועדת מכרזים כל נושא הרכישות של בתי הספר נעשה מול מחלקת הרכש וועדת מכרזים כל נושא הרכישות של בתי הספר נעשה מול מחלקת הרכש וועדת מכרזים כל נושא הרכישות של בתי הספר נעשה מול מחלקת הרכש וועדת מכרזים """"

        ".".".".ל בלבדל בלבדל בלבדל בלבד""""עניין הנובלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנעניין הנובלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנעניין הנובלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנעניין הנובלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנ

  

  ממצאי הביקורת

  

הביקורת לא מצאה כל מסמ* בבית הספר המתייחס לנושא בחירת 

יקורת וכמו כ� נאמר לב, נתוני שירות לבתי הספר כמו הסעות לטיולי�

  ".שלא ניתנה לה� כל הנחייה בכתב ובעל פה בנדו�"

יוצא אפוא כי נושא בחירת ספקי נתוני שירותי� לבתי הספר אינו 

או באמצעות /י בדיקת הצעות מחירי� ו"מתנהל כמקובל בעירייה ע

  . מכרזי� ונעשי� מחו0 למער* ההרעשה של העירייה

  

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

  ).1.12.2000מתארי* ) ב(4/ל משרד החינו* סא"חוזר מנכ(

  הקלת נטל ההוצאות  .11.1

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

להורי� , למשפחות ברוכות ילדי�, מההורי� לתשלומי� מספר

המתקשי� לשל� בתשלו� אחד ולהורי� שיש לה� יותר מילד אחד 

קי� דחויי� או בהוראות 'אפשר להורי� לשל� בציש ל. במוסדות חינו%

  . קבע

  

  זכאי סיוע .11.2

משרד החינו% מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידי�   .א

ממשפחות נזקקות באמצעות הענקת מילגות למימו� טיולי� 
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המלגות ניתנות רק . ופעולות העשרה חינוכיות וחברתיות

כל . רדלתלמידי� בבתי הספר הנמצאי� בפיקוח רשמי של המש

מוסד מקבל הקצאה לפי מספר התלמידי� ומצב הטיפוח של 

ועדת ). למעט מוסדות בשני העשירוני� העליוני�(בית הספר 

המלגות בכל מוסד קובעת את שמות התלמידי� הזכאי� ואת 

הורי� המעונייני� לקבל מלגה יפנו אל . גובה המלגה לכל תלמיד

  .הנהלת בית הספר

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

בית הספר יכנס ועדה לדיו� בבקשות להקלת נטל התשלומי� 

קביעת זכאי הסיוע . שהוגשו על ידי הורי� שהכנסת� נמוכה

, בהעדרו, או, תיעשה על ידי ועדה בהשתתפות מנהל בית הספר

בראשותו של , יוע' חינוכי ונציג ועד ההורי�, על ידי נציג מטעמו

  .העירוניי� או היישוביי�נציג שירותי הרווחה 

  

החלטת הוועדה תהיה תקפה רק בתנאי שנכחו בה לפחות שניי� 

לרבות החלטותיה וכל מסמ% רלוונטי , דיוני הועדה. מחבריה

  .יהיו חסויי� מכל וכל, אחר הקשור בצינעת הפרט

הורי� שהכנסת� נמוכה יהיו חייבי� להמציא לחברי הוועדה   .ג

כדי להעמיד את ,  הכלכלי כל מסמ% שיידרש לש� אישור מצב�

  .בקשת� במבח�

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

יכולות לקבוע הנחות והסדרי תשלומי� נוספי� לתלמידי� 

  .מעוטי אמצעי�

חשוב ביותר להמנע מפגיעה בתלמידי� ובמשפחות ברוכות   .ה

ילדי� או בתלמידי� שהוריה� אינ� יכולי� לעמוד בתשלומי� 

אי� למנוע מילד למשפחה הזכאית לסיוע את . המוטלי� עליה�

מת� השרותי� או את ההשתתפות בטיולי� או במסיבות 

כיתתיות או בית ספריות בגלל אי יכולתו לשל� את מלוא 

  .במקרה זה יש להעזר באמצעי הסיוע שפורטו לעיל. הסכו�
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  הנחות להורי תלמידי� .11.3

        

י בית "ושא הנחות הניתנות עבתשובה לשאלת הביקורת לגבי הנוהל בנ

כי לא קיים נוהל ולא כי לא קיים נוהל ולא כי לא קיים נוהל ולא כי לא קיים נוהל ולא """"הספר להורי תלמידי� המתקשי� בתשלומי� נאמר 

י ההורים לצורך קבלת הנחות אלא שההחלטה נתונה לשיקול דעתה י ההורים לצורך קבלת הנחות אלא שההחלטה נתונה לשיקול דעתה י ההורים לצורך קבלת הנחות אלא שההחלטה נתונה לשיקול דעתה י ההורים לצורך קבלת הנחות אלא שההחלטה נתונה לשיקול דעתה """"מוגשים מסמכים עמוגשים מסמכים עמוגשים מסמכים עמוגשים מסמכים ע

  "....הבלעדי של המנהלתהבלעדי של המנהלתהבלעדי של המנהלתהבלעדי של המנהלת

  

י בקשת הביקורת להל� התייחסות מנהלת בית הספר "עפ .11.3.1

  :  לנושא 

  מתן הנחות להורים"

דף המפרט את סעיפי הגבייה השנתית אנו פונים להורים ב

לשיחה אישית , המתקשים לעמוד בפריסת התשלומים שנקבעה

  . ס"עם מנהלת ביה

ברצוני לציין שמרבית הורים אלו אכן פונים אישית למנהלת 

מחליטה על ההנחה , י הכרותה עם המשפחות"ס והיא עפ"ביה

  ."או על פריסה נוספת של תשלומים אלו

  

להתייחס , י הביקורת"ע, ג� מנהל אג& החינו% נתבקש .11.3.2

  :כלהל� , לנושא

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

הספר להורי תלמידי� אשר מתקשי� לעמוד בתשלומי� 

  ?במהל% שנת הלימודי� 

  ?הא� הנוהל הועבר בכתב לבתי הספר   .ב

  .נא להעביר העתק לביקורת  .ג

  

במכתבה מיו� , ור לחינו% יסודי באג& החינו%  מנהלת המד .11.3.3

  : התייחסה כלהל� 25.2.2001
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        הנחות  להורי  תלמידים הנחות  להורי  תלמידים הנחות  להורי  תלמידים הנחות  להורי  תלמידים """"

ישנה הנחייה ישנה הנחייה ישנה הנחייה ישנה הנחייה . . . . אגף החינוך לא הוציא נוהל כתוב בנושאאגף החינוך לא הוציא נוהל כתוב בנושאאגף החינוך לא הוציא נוהל כתוב בנושאאגף החינוך לא הוציא נוהל כתוב בנושא

עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה 

כלכלית כאשר עליהם להביא הוכחות למצוקתם תוך שמירה כלכלית כאשר עליהם להביא הוכחות למצוקתם תוך שמירה כלכלית כאשר עליהם להביא הוכחות למצוקתם תוך שמירה כלכלית כאשר עליהם להביא הוכחות למצוקתם תוך שמירה 

        ....שפחות והילדיםשפחות והילדיםשפחות והילדיםשפחות והילדיםמקסימלית על כבוד הממקסימלית על כבוד הממקסימלית על כבוד הממקסימלית על כבוד המ

ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי 

ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות . . . . הספר ולועדי הוריםהספר ולועדי הוריםהספר ולועדי הוריםהספר ולועדי הורים

ס ס ס ס """"להנחות עם ועדי ההורים והם מסמיכים את מנהלת ביהלהנחות עם ועדי ההורים והם מסמיכים את מנהלת ביהלהנחות עם ועדי ההורים והם מסמיכים את מנהלת ביהלהנחות עם ועדי ההורים והם מסמיכים את מנהלת ביה

        ")."")."")."")."השרוןהשרוןהשרוןהשרון""""דוגמת דוגמת דוגמת דוגמת ((((לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות 

  

   :ממצאי הביקורת .11.3.4

  

,   צד אג- החינו*הביקורת לא מצאה הנחיות בכתב מ  .א

שניתנו לבתי הספר בנושא הנחות להורי תלמידי� ואי� 

י אג- "כפי שנטע� ע" בהנחיות עקרוניות"להסתפק 

  .החינו*

  

לדעת הביקורת יש לפרס� בי� מנהלי בתי הספר בעיר   .ב

מיו� ) ב(4/ל משרד החינו* סא "את חוזר מנכ

 המסביר את נושא הקלת נטל התשלומי� 1.12.2000

  .רורות שיש לפעול על פיווהנחיות ב

   

        פנימיית עלומי� פנימיית עלומי� פנימיית עלומי� פנימיית עלומי�  .12

        

הביקורת בדקה את ההתחשבנות ע� הנהלת פנימיית עלומי� בכפר סבא אשר 

  .א"תלמידיה  לומדי� בבית ספר השרו� בשנת הלימודי� תשס

  

 העביר בית הספר דרישת תשלו� לפנימיית עלומי� בגי� 1.11.2000 �בתארי% 

  .שרו� תלמידי� הלומדי� בבית הספר ה14
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  .ח"   ש�.5,173  ס%                  כ חיוב"סה   

  .ח"ש) 1,800 (� ס%     10162/10קבלה    27.11.2000שול� בתארי%   

  .ח"ש) 1,800 (� ס%     10162/11קבלה    27.11.2000שול� בתארי%   

  .ח"ש) 1,573 (� ס%     510162/קבלה    29.11.2000שול� בתארי%   

  ח"ש) �.5,173(   ס%                        כ תקבולי�"סה  

              =                          כ יתרה"סה  

  

יוצא איפוא שפנימיית עלומי� העבירה את מלוא יתרת חובה לבית ספר 
  .השרו�

  
  

        מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות .13

בהנהלת החשבונות של בית הספר יוקפד על רישומי� נכוני�  .13.1

  ).4.3.1 �. 4.3.2סעיפי� (ומותאמי� בהתא� להתאמות חשבו� הבנק 

ח הכספי השנתי המוגש בסו& כל שנת לימודי� יוגשו כל "יחד ע� הדו .13.2

. מ"כולל אישור הבנק לגבי היתרות בחשבו� הפק, האישורי� הנדרשי�

  .).4.3.3 �. 4.3.4סעיפי� (

י גורמי� חיצוניי� לבית "מומל' כי במידה וקיימי� חוגי� הנערכי� ע .13.3

 בית הספר וגביית אזי חל איסור לגבות כספי� מההורי� במסגרת, ספר

י עמותה "י הגור� החיצוני או במרוכז ע"הכספי� תיעשה או ישירות ע

  .י ההורי�"שתוק� ע

הנהלת בית הספר תקפיד שלא תהיה מעורבת בתהלי% הגבייה ובמיוחד 

על כ% שלא יווצרו יחסי עובד מעביד בי� מפעילי החוגי� לבי� בית הספר 

  ).4.3.5סעי& (

קפד על רישו� מדוייק של שמות הסעיפי� במילוי ספר התקבולי� יו .13.4

י מנהלת בית "כמו כ� חובה לערו% בדיקת קופה תקופתית ע. השוני�

תו% ציו� מועד , הספר ויתרת הקופה תאושר בחתימת ידה של המנהלת

בנוס& הביקורת מעירה כי כל תיקו� ברישומי הנהלת . עריכת הבדיקה
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י וכתיבת הסכו� י העברת קו על הרישו� השגו"החשבונות יבוצע ע

  )4.6.4סעי& . (י מחיקה בטיפקס"אי� לבצע תיקוני� ע. הנכו� לידו

ניהול חשבונאי תקי� מחייב הפרדה מבחינה רישומית בי� חשבו�  .13.5

לכ� מומל' לפתוח . מ"מ לבי� ההכנסות ריבית מפק"פקדונות פק

  .).4.6.4סעי& . (סעיפי� נפרדי� לגבי שני נושאי� אלה

מוש ובמילוי גיליו� איסו& כספי� כיתתי על נדרשת הקפדה יתרה בשי .13.6

י מנהלת "מנת להבטיח מעקב ובקרה נאותי� על הפעולות הכספיות ע

  .).4.6.5סעי& (החשבונות 

  ) :4.7.2סעי& (לגבי ניהול ספר התשלומי� הביקורת ממליצה כלהל�  .13.7

  .יש להקפיד לציי� את שנת הלימודי� המקו� המיועד לכ%  .א

ו� על החשבוניות שאושרו מנהלת בית הספר תקפיד לחת  .ב

כאשר מתבצע תשלו� לספק ובשלב מאוחר יותר . לתשלו�

מתקבלת החשבונית אזי מנהלת בית הספר צריכה לאשר את 

  .לפני ביצוע התשלו�, התשלו� בחתימתה בשובר התשלו�

אלא למתוח , אסור לקשקש או למחוק בטיפקס על הסכו� שגוי  .ג

  .ו� הנכו�קו מעל הסכו� השגוי ולידו לרשו� את הסכ

בתחתית הדפי� חייבי� לרשו� את מספרי , בספר התשלומי�  .ד

  .הדפי� במקו� המיועד לכ%

הביקורת מבקשת להקפיד הקפדה מלאה על קבלת אישורי� פטור  .13.8

מניכוי מס במקור מהספקי� השוני� ועל תיוק� של אישורי� אלה יחד 

  ).4.7.3סעי& (ע� חשבוניות הספקי� 

קפד כי ההמחאות תהיינה משורטטות בעת הנפקת המחאות לתשלו� יו .13.9

חובה להעביר קו על המילה ". לא סחיר"ותכלולנה את המילי� ) קרוס(

תו% הוספת השרטוט " פלוני בלבד"שלמו ל: כ% שיופיע ..." לפקודת"

  ).' ו– 4.7.3סעי& " (למוטב בלבד"ובי� הקווי� יירש� ) קרוס(

ייה יעבדו הביקורת ממליצה כי אג& החינו% יחד ע� גזברות העיר .13.10

בהתא� להנחיות התואמות את הוראות משרד החינו% לגבי הדפסת 

ימוספרו / אשר יהיו מכורכי� ) למשיכת טובי� מספקי�(פנקסי טובי� 
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תו% כדי ביצוע מעקב ופיקוח נאות על פנקסי , במספרי� סידוריי�

  ).4.9סעי& (הטובי� שנמסרי� לבתי הספר 

למידי� כפי שהוא מופיע יש להקפיד על התאמה מלאה בי� מספר הת .13.11

אג& החינו% לבי� המספר הרשו� במחלקת / ברישומי בית הספר 

התאמה כזו חשובה ה� לקביעת התקציב השנתי של בית הספר . הגבייה

  ).6 � ו 5.4סעיפי� (י מחלקת הגבייה "וה� להעמקת גביית אגרת חינו% ע

 הביקורת מבקשת לציי� כי יש חוסר תיאו� בי� אג& החינו% לבי�

מחלקת הגבייה בנושא גביית אגרת החינו% ולכ� על הנהלת העירייה 

  .לקבוע את הגור� האחראי לנושא ונוהל עבודה תקי� וברור

אי� מודעות לגבי ביצוע ספירת מצאי האינוונטר בבית הספר ורישומו  .13.12

ואי� אחידות בצורת רישו� האינוונטר בי� בקיי� במחלקת הרכש לבי� 

  .הקיי� בבית הספר

רישו� ומעקב האינוונטר בבתי ספר ובאופ� כללי בעירייה , ניהולנושא 

הועלה על ידי הביקורת פעמי� רבות במש% השני� ובהקשר לנושאי� 

  .שוני� אשר נבדקו על ידה

 ולהסביר את 1999מומל' לפעול על פי החלטת ראש העיר מאוגוסט 

  ).9.3סעי& (נושא ניהול ורישו� אינוונטר העירייה 

פקי� נותני שרותי� לבתי הספר אינו מתנהל כמקובל נושא בחירת ס .13.13

, או באמצעות מכרזי�/י בדיקת הצעות מחירי� ו"ע, בעירייה

וההתקשרות ע� ספקי� אלה נעשית מחו' למער% ההרכשה של 

  .העירייה

מומל' כי גזבר העירייה יחד ע� מנהל אג& החינו% ומנהל מחלקת 

 וההתקשרויות של הרכש יסדירו בהנחיות כתובות את נושא הבחירה

  ).10סעי& (בתי הספר ע� ספקי� נותני השרותי� 

הביקורת לא מצאה הנחיות בכתב מצד אג& החינו% בנושא מת� הנחות  .13.14

  .מתשלומי� להורי תלמידי�

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

ל  המסביר את נושא הקלת נט1.12.2000מיו� ) ב (4/ החינו% סא

 .התשלומי� והנחיות ברורות שיש לפעול על פי ה�


