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  גורדו�. ד.ש א"בית הספר יסודי הממלכתי ע
  

 

        רקע כללירקע כללירקע כללירקע כללי .1

        

   ומונה היו� 1957גורדו� נוסד בשנת . ד.ש א"בית הספר היסודי הממלכתי ע

�כ  520�  . כיתות רגילות18 �הלומדי� ב ,  תלמידי

        

היא להכי� את התלמידי� לחיי� , לדברי מנהלת בית הספר,             מטרת בית הספר

מתו# אמונה שיש לאפשר לה� להתנסות בכ# בי� כתלי , בחברה דמוקרטית

�בית הספר  �� בחברת הילדי � כדי להתאי� בעתיד להיות אזרחי� תורמי

�חברת הילדי� הדמוקרטית שהוקמה בבית . ומועילי� לעצמ� ולסובבי� אות

� משמעה �גורדו� . ד.ש א"הספר ע�בדר# של שיוויו� ,  מת� סמכות לילדי

מתו# הנחה שקבוצת הגיל של , חיי� החברתיי� בבית הספרזכויות לנהל את ה

  .הילד משמעותית עבורו

י צוות המורי� והוא "המיוחד בבית הספר הינו כתב ההסמכה אשר נוסח ע

 �        : מסמ# המעביר תחו� אחריות מוגדר לסמכות� של התלמידי

        
מאמי� ביכולת� של הילדי� לנהל חברת ילדי� דמוקרטית " גורדו�"בית ספר "

  . שהתנסות זו תשמש הכנה להשתלבות בחיי החברה, מתו# ראייה, שיוויוניתו

ס מעניק לתלמידיו את האחריות ואת הסמכות לנהל את "לפיכ# צוות ביה

�  :למעט בזמ� השיעורי� , ס"במש# שהיית� בביה, החיי� החברתיי� שלה

  

בשמירת רכושם , אחריות הילדים תהיה בהסדרת היחסים בינם לבין עצמם  .א

  .ס"וש ביהורכ

  .ס"חברת הילדים תכלול את כל תלמידי ביה  .ב

  .ס שווים בזכויותיהם ובחובותיהם ללא הבדל בין שכבות הגיל"ילדי ביה  .ג

  .'ו-'תינתן לילדים מכיתות ב, הזכות לבחור ולהיבחר למועצת התלמידים  .ד

אלא משלימה , ס"אחריות חברת הילדים אינה מפחיתה מאחריות צוות ביה  .ה

  ."יעזרו לה ויתמכו בה, ההורים ילוו את חברת הילדיםס ו"צוות ביה. אותו
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  :ס בחרו והקימו שלוש רשויות "ילדי ביה

  

� הפרלמנט  .א �המהווי� את מועצת ' ו�' נציגי כתות ב� מועצת תלמידי

�לקבוע תקנו� ולקבל , תפקיד המועצה לחוקק חוקי�. התלמידי

�  .החלטות לגבי פעילות חברת התלמידי

� הנבחר ברוב קולות התלמידי� הוא תלמיד ר מועצת התלמידי"יו

�2'תלמיד מכתה ד, �2' הסגני� ה� תלמידה מכתה ו, �2' מכתה ו 

�3'ותלמיד מכתה ה.  

  

נאמני "עשרות ילדי� שותפי� בוועדות השונות כמו   �וועדות ביצוע   .ב

ה� לבושי� בחולצות . המסיירי� בהפסקות ומונעי� סכסוכי�" כבוד

עודדי� התנהגויות חיוביות בקרב מיוחדות ועונדי� תגי� ומ

�  .ועדת יוזמות ועוד, ועדת יו� הולדת, ועדת קליטת עליה. התלמידי

מגדירי� את , באופ� כללי התלמידי� קובעי� אלו וועדות תהיינה

  .תפקידיה� והיק( פעילות�

  

בוועדה זו שותפי� רק תלמידי� . הרשות השופטת  �ועדת בוררות   .ג

, כסוכי� ומריבות שקרו בי� ילדי�תפקיד� לברר ס. 'ו�'מכתות ה

 �ולמנוע מעשי ) שחוקקו בפרלמנט(לשמור על הסדר וקיו� החוקי

�  .אלימות בקרב התלמידי

  

 �הביקורת התרשמה כי בית הספר פועל בצורה מקצועית במסגרת יעדי

  .מרכזיי� שנקבעו ועל פתרונותיו שגובשו במסגרת יעדי� מרכזיי� אלה

        

        כלליכלליכלליכללי .2

גרת תוכנית העבודה נערכה ביקורת בבית הספר היסודי במס, 2001�2000בשנת 

�תו# התייחסות לניהול בית, "גורדו�"הממלכתי  �הספר באופ� כללי ולרישו

  .הכספי בפרט

  

, א"ס ולשנת הלימודי� תשס"הביקורת התייחסה לסיו� שנת הלימודי� תש

  .28.2.2001מעודכ� עד 
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        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� "למידי� לשנת הלימודי� תשסקבלת הת  .א

�החינו# ובית הספר היסודי ' מח, הגביה' מח: בי� הגורמי� הבאי

  ".גורדו�"ש  "הממלכתי ע

  .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

�ס "סיו� שנת הלימודי� תש           * 31.7.2000  

�א נכו� ל "ל תשס"אישורי� שוטפי� בגי� שנה           * 28.2.2001.  

  .הפקדות שוטפות בבנק           *

  .התאמות קופה יומיות  .ז

  .התאמות בנק חודשיות  .ח

  .י הורי� להוצאות השונותתשלומ  .ט

  . חשבוניות�בדיקת מסמכי�   .י

 )קופה קטנה(ח תשלומי� מקופת דמי מחזור "דו  .יא

 .א"ל תשס"ס לשנה"תקציב ביה  .יב

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

 .וספירת מצאי בסו( השנה

 .טופסי בקשה להחזר הוצאות מהעירייה  .יד

בעת ביצוע תשלומי� , מניכוי מס במקורקבלת אישורי� בגי� פטור   .טו

�  .לספקי

  .עריכת מכרזי� בי� הספקי� ונותני  שירות לבית הספר  .טז

  .הנחות להורי התלמידי�  .יז
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        די� וחשבו� כספי שנתידי� וחשבו� כספי שנתידי� וחשבו� כספי שנתידי� וחשבו� כספי שנתי ....4444
  

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

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

  

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

שנרשמו בפנקסי� , את כל הפעולות הכספיות של בית הספר

  . ביולי של השנה שלאחריה31 באוגוסט שנה שוטפת עד 1בתקופה 

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

א� נרכשו על ידי בתי הספר לשמירת , איגרות חוב ממשלתיות

� של המזומני� הפנויי� שברשותוערכ.  

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

לדי� וחשבו� יש לצר( אישורי� מהבנק בגי� היתרות בחשבו�   .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/ל הדי� וחשבו� יחתמו המנהלע  .ה

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

השוטפת לרשות החינו# המקומית ולמנהל המחוז של משרד 

�פי דרישת מנהל אג( החינו# בעיריית כפר�על(החינו# והתרבות 

  ).סבא

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

�  .הורי� יוגשו לוועד ההורי

  

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

�העירייה ב 6.9.2000)  ��כולל התאמת בנק ליו 31.7.2000.  
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  גורדו�. ד.ש א"בית הספר יסודי ממלכתי ע

�שנתקבל ב (ס "די� וחשבו� כספי לשנת הלימודי� תש 6.9.2000(  

  הוצאות  תהכנסו  פרטי�  'מס

�יתרה בבנק ביו�    1.8.99   
�יתרה בקופה ביו�  1.8.99  

16,207.89  
673.90  

  

                   תקבולי� מהעירייה

  11,926.19  11,973.82  הוצאות שוטפות  .1

  13,728.50  12,086.12  טלפו�  .2

  978.70  1,320.15  דואר  .3

  10,201.18  3,080.83  אחזקה  .4

  3,129.79  2,578.14  )וז נפרדלפרט בריכ(שונות   .5

                   תקבולי� ממשרד החינו+

  2,587.80  2,587.82  שתייה לעובדי הוראה  .6

                    תקבולי� מההורי�

  85,681.00  83,066.00  טיולי�  .7

  33,215.00  33,470.00  תרבות   .8

  16,720.00  16,889.00  הסעות  .9

  19,196.80  19,648.00  אמנות  .10

  17,763.44  18,957.00  דמי שימוש בספרייה  .11

  2,483.00  2,490.00  תעודות  .12

  35,748.00  48,032.00  העשרה  .13

  581.00  581.00  ביקור במגדל המי�   .14

  503.99  2,959.00  הורי�   .15

  17,225.00  15,472.00  סו, שנה   .16

  2,300.00  2,300.00  תרומות  .17

       תקבולי� שוני�             

  80,000.00  80,000.00  מ"פק  .18

  655.26  2,655.18  ריבית בבנק  .19

  221.40    יתרה בקופה  .20

  22,181.80    31.7.00יתרה בבנק ליו� 

  377,027.85  377,027.85  כ"סה

  

עבור שנת הלימודי� , ל"ח הכספי השנתי הנ"בדיקת וניתוח נתוני הדו 4.3
ח ביקורת "אשר מצאו ביטוי בדו, �ס העלו את הממצאי� הבאי"תש

 �  : 28.11.2000הביניי� מיו
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  תקבולי� מהעירייה 4.3.1

  
  ח"ש  39,964.36        כ הוצאות"סה. א           

  ח"ש  )31,039.06(        כ הכנסות"סה. ב

  ח"ש  8,925.30    כ עוד( הוצאות על הכנסות"סה           

       
אי� להשתמש בכספי תרומות : על פי הנחיות משרד החינו+

  :כגו�, � למימו� פעולות ושירותי� או רכישת מוצרי�הורי

  

  ;שכר עובדי� במוסד החינו#.  א

  ;אחזקת רכב וטלפו� של עובדי� במוסד החינו#, הוצאות נסיעה  .ב

, מי�, חשמל, חשבונות טלפו�: כגו�, אחזקה שוטפת של המוסד  .ג

  ;חומרי ניקוי, הוצאות המשרד, דואר

  ;תיקוני צנרת, משותהחלפת ש: כגו�, הוצאות בינוי ותיקוני�  .ד

חדרי , חדרי הספח, רכישת ריהוט וציוד בסיסי של חדרי הכיתות  .ה

�  ;המזכירות וחדרי המורי

  ;פי התק� שנקבע �חירו� על�ציוד לשעת  .ו

האומנויות , ציוד בסיסי הדרוש להוראת מקצועות ההכשרה  .ז

  ;והספורט

  תקבולי� מההורי�  

  ח"ש  2,615.00  ס#  עוד( הוצאות  טיולי�. א

  ח"ש  )255.00(  ס#  עוד( הכנסות  תרבות.  ב

  ח"ש  )169.00(  ס#  עוד( הכנסות  הסעות.  ג

  ח"ש  )451.20(  ס#  עוד( הכנסות  אמנות.  ד

  דמי שימוש . ה

  ח"ש  )1,193.56(  ס#  עוד( הכנסות      בספריה
  
  ח"ש  )12,284.00(  ס#  עוד( הכנסות  העשרה. ו

  ח"ש  )2,455.01(  ס#  עוד( הכנסות   הורי�. ז

  ח"ש   1,753.00  ס#  ( הוצאותעוד  סו( השנה. ח

  
�יש להקפיד שהתקבולי� יכסו את , בגביית כספי� בגי� סעיפי הוצאה שוני

כ "כ ההכנסה גדולה יותר מסה"במידה ובסעי( מסוי� סה. ההוצאות הצפויות

אזי צרי# לקבל אישור בכתב מוועד ההורי� בגי� העברת יתרת הזכות , הוצאה

  ).רה להורי�או להחזיר את הית(לטובת סעי( אחר 
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ס ולהבא יש לצר( את האישור "ל תש"לכ� מתבקש האישור של ועד הורי� לשנה

הכולל פרוט הסעיפי� והיתרות , ח הכספי שמוגש לביקורת בסו( כל שנה"לדו

�  .שמועברי� בי� הסעיפי� השוני

  
  : הביקורת מבקשת להעיר כי   

  

ורת על די� ראי דוח ביק. (ח"ל תשנ"טר� נתקבל  אישור ועד ההורי� לשנה  .א

�1 סעי, 31.12.98ח מיו� "ל תשנ"וחשבו� כספי לשנה(  

ראי דוח ביקורת על . (ט"ל תשנ"טר� נתקבל  אישור ועד ההורי� לשנה  .ב

�3 סעי, 25.11.99ס מיו� "ל תש"די� וחשבו� כספי לשנה.(  

 בכל מקרה מומל. להקפיד על תחשיב מדוייק ככל שנית� על מנת להמנע   .ג

  .ת להוצאותמחוסר איזו� בי� ההכנסו

  

  תרומות .4.3.2

  ח" ש�.2,300  נכו� למועד הביקורת, כ הכנסות והוצאות"סה    

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

 זולת �מנהל מוסד חינו+ רשאי לקבל תרומה מידי כל אד� שאינו הורה 

,  א� ייעד אותה התור� למוסד או לתלמידי� המתחנכי� בו�מפלגה 

  :תנאי� אלהב

  

מנהל המוסד יודיע לרשות החינו+ המקומית ולמנהל המחוז על   .א

יקבל מראש את אישור רשות החינו+ המקומית וישתמש , התרומה

על דעת , בכספי התרומה כפי שקבעו הוא ורשות החינו+ המקומית

  .מנהל המחוז

  

, שנתקבלה מידי מי שייעד אותה להנצחה, על תרומה שאינה כס,  .ב

  .וסד אישור מראש  הרשות החינו+ המקומיתיקבל מנהל המ

  

שיקבל על , מנהל המוסד רשאי לקבל כספי� מוועד ההורי� המוסדי  .ג

עצמו שליחות להעביר כספי� שנתרמו למוסד החינו+ מידי מי 

, ובכלל זה רווח נטו ממכירת� של מוצרי� או שירותי�, שאיננו הורה

מסרו  ובלבד שכספי� אלה יי�שהועמדו למכירה לקהל הרחב 

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

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

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

  

כתבה מנהלת בית , בהתייחסותה להערות הביקורת בנושא התרומות

  :הספר

אחת אחת אחת אחת , , , , ס תרומה באופן קבועס תרומה באופן קבועס תרומה באופן קבועס תרומה באופן קבוע"""" שנה ברציפות מקבל ביה שנה ברציפות מקבל ביה שנה ברציפות מקבל ביה שנה ברציפות מקבל ביה20202020    ----מזה למעלה מ מזה למעלה מ מזה למעלה מ מזה למעלה מ "

י י י י """" קהילה של ניצולי שואה מאומצת ע קהילה של ניצולי שואה מאומצת ע קהילה של ניצולי שואה מאומצת ע קהילה של ניצולי שואה מאומצת ע----מידי ארגון ניצולי קהילת טומשוב מידי ארגון ניצולי קהילת טומשוב מידי ארגון ניצולי קהילת טומשוב מידי ארגון ניצולי קהילת טומשוב , , , , לשנהלשנהלשנהלשנה

        ....סססס""""כספי התרומה מיועדים לספריית ביהכספי התרומה מיועדים לספריית ביהכספי התרומה מיועדים לספריית ביהכספי התרומה מיועדים לספריית ביה. . . . ס במשך עשרות שניםס במשך עשרות שניםס במשך עשרות שניםס במשך עשרות שנים""""תלמידי ביהתלמידי ביהתלמידי ביהתלמידי ביה

קבועה קבועה קבועה קבועה איננו מוצאים כל טעם לחדש את פניותינו כל שנה כאשר התרומה איננו מוצאים כל טעם לחדש את פניותינו כל שנה כאשר התרומה איננו מוצאים כל טעם לחדש את פניותינו כל שנה כאשר התרומה איננו מוצאים כל טעם לחדש את פניותינו כל שנה כאשר התרומה 

כל זאת נעשה בידיעת רשות החינוך ובאישורה ועל כל זאת נעשה בידיעת רשות החינוך ובאישורה ועל כל זאת נעשה בידיעת רשות החינוך ובאישורה ועל כל זאת נעשה בידיעת רשות החינוך ובאישורה ועל . . . . מאותו גוף ולאותה מטרהמאותו גוף ולאותה מטרהמאותו גוף ולאותה מטרהמאותו גוף ולאותה מטרה

    ".".".".ל של משרד החינוךל של משרד החינוךל של משרד החינוךל של משרד החינוך""""פי חוזר המנכפי חוזר המנכפי חוזר המנכפי חוזר המנכ

  :  הביקורת מבקשת להעיר כלהל� 

חמור ביותר בעינייה של הביקורת היא העובדה שא� אכ� התרומה   .א

,  שנה ולפחות בשני� האחרונות20 �מתקבלת מזה למעלה מ 

חות הכספיי� של בית הספר נתבקשה "ות של הדובביקורות השוטפ

אזי כי , הנהלת בית הספר למסור הסברי� מתאימי� וזה לא נעשה

ח "אי� פלא שהתשובה מגיעה רק כאשר הדבר הול# ומתפרס� בדו

וזאת למרות , יתרה מזו לא הוצג לביקורת כל מסמ#. מבקר העירייה

�אכ� המוכיח ש, בקשותיה החוזרות ונישנות לקבלת הסברי

התרומה מתקבלת על דעת רשות החינו# המקומית ובאישור מנהל 

  .המחוז

  

הביקורת חוזרת ומדגישה שבכל פע� שמתקבלות תרומות מגורמי�   .ב

חיצוניי� הרי שיש לפנות בכתב אל מנהל אג( החינו# בעירייה 

�  .בציו� יעודה של התרומה וסכומה, ולפרט את ש� התור

בכתב במידה והיא , העל מנהל האג( לאשר את קבלת התרומ

בהתא� להנחיות משרד החינו# והודעה תמסר למנהל המחוז על 

  . דעתו

  

הביקורת מבקשת להגיש כי לפי ההנחה שלמרות שהתרומות   .ג

לפי (המתקבלות בבית הספר בשני� האחרונות ה� מאותו הארגו� 
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הרי שלא בטוח שה� באותו סכו� מדי שנה ולכ� ) ס"מנהלת ביה

, רוניי� הקיימי� לדברי מנהלת בית הספרלמרות האישורי� העק

הרי שעדיי� יש צור# לתא� את הנושא מדי שנה ע� מנהל אג( 

  .החינו# ועל דעת מנהל המחוז

  שונות .4.3.3
  

  שתייה לעובדי�  .א

�.341(     כ הכנסות"סה    �  ח"ש  )

�.700     כ הוצאות"סה    �  ח"ש   

עבור מומל1 לפתוח סעי( נפרד בהנהלת החשבונות ולא לכלול את ההוצאה 

לנושא זה התייחסה הביקורת בהערותיה    (. השתייה לעובדי� בתו# סעי( שונות

א# הדבר טר� ,  ב� 5 סעי( 25.11.99ט מיו� "ל תשנ"לדי� וחשבו� כספי לשנה

  ).תוק�

" סוכריות וכיבוד"הביקורת לא קבלה התייחסות בית הספר לגבי  הוצאות עבור   . ב

  :ט"ל תשנ"י לשנהח הכספ"שנכללו בתו# סעי( שונות בדו

  

  ח"ש  )1,006.75(     כ הכנסות"סה  

  ח"ש  )1,666.84(      כ הוצאות "סה  

ט "ל תשנ"לנושא זה התייחסה הביקורת בהערותיה  לדי� וחשבו� כספי לשנה(

 �  ).א# הדבר טר� הוסבר,  א� 5 סעי( 25.11.99מיו

  31.7.2000יתרת הקופה ליו�   .ג

  ח"ש  )221.40(     כ יתרת זכות בקופת בית הספר"סה  

  .ש בבנק"בסו, שנת הלימודי� צרי+ להפקיד את כל כספי הקופה בחשבו� העו  

�25.11.99ט ב"ל תשנ"ח כספי לשנה"הביקורת התייחסה לכ#  בהערותיה לדו( 

  ).א# טר� ישנה הקפדה על כ#  ,�6סעי( 

  

   31.7.2000יתרת הבנק ליו�   .ד

  ח"ש  )22,181.80(     31.7.2000כ יתרת זכות ליו� "סה  

ש לחשבו� "בכל סיו� שנת לימודי� יש להעביר את יתרות הזכות שבחשבו� העו

  .מ לצור+ קבלת ריבית מהבנק ושמירת ערכו של כספי בית הספר"פק

�25.11.99ט ב"ל תשנ"ח כספי לשנה"הביקורת התייחסה לכ#  בהערותיה לדו( 

  ).א# טר� ישנה הקפדה על כ#  ,�7סעי( 
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  מ"פק  .ה

מ נכו� "וק( כי יש לצר( אישור מהבנק בגי� חשבו� הפקהביקורת מבקשת בת

בקשה זאת של הביקורת נשארה ללא . (ס"ל תש" בגי� שנה31.7.2000לתארי# 

�4 סעי( 4.6.2000למרות המכתב  מיו� , מענה מצד בית הספר.(  

  
הביקורת מבקשת להדגיש כי הנהלת בית הספר מתעלמת  באופ� קבוע 

בכ+ שהיא לא מחזירה , חות הכספיי�"דוחות הביקורת הביניי� על "מדו

  .חות הביקורת אשר נשלחי� בכל שנה לבית הספר"תשובות לדו

חות  הביקורת בשני� עברו "כמו כ�  חלק גדול מההערות אשר נרשמו בדו

ס וזאת ראיה לכ+ שהנהלת בית "ל תש"ח הביקורת לשנה"חוזר שוב בדו

  .יעה הביקורתהספר איננה מקפידה על תיקו� הליקויי� עליה� מצב

 �בהתייחסותה לטיוטת   ,14.2.2001להל� תשובת מנהלת בית הספר גורדו� מיו
  :ח הביקורת השנתי"דו

   

הרי תשובתנו המפורטת , חות הביקורת"ס מתעלם מדו"מאחר וציינת במכתבך כי ביה"
  .לנקודות השונות שעלו במכתב

   תרומות.א
מידי , אחת לשנה, ה באופן קבועס תרומ" שנה ברציפות מקבל ביה20 -מזה למעלה מ 

ס "י תלמידי ביה" קהילה של ניצולי שואה מאומצת ע-ארגון ניצולי  קהילת טומשוב 
  .ס"כספי התרומה מיועדים לספריית ביה. במשך עשרות שנים

איננו מוצאים כל טעם לחדש את פניותינו כל שנה כאשר התרומה קבועה מאותו גוף 
ל "עת רשות החינוך ובאישורה על פי חוזר המנככל זאת נעשה בידי. ולאותה מטרה

  .של משרד החינוך

  אישור של ועד ההורים על העברת יתרת זכות לטובת סעיף אחר. ב

ט בגין העברת יתרת "ח ותשנ"למרות שלעניות דעתנו העברנו את אישורי תשנ
  הזכות לטובת סעיף אחר    

  .   הרינו להעבירם שוב למען הסר ספק

  שונות.ג
  במכתבך נבקש לציין כי הפער בין ההכנסות וההוצאות הוא בגין   ' וב'  א4   בסעיף

    העובדה המצערת שעיריית כפר סבא אינה מעבירה בזמן את הכספים המגיעים לנו   
  .  כחוק ולכן הביקורת אינה אמורה להיות מכוונת אלינו אלא לגזברות הרשות

  
  ,   לעובדים שהיא הוצאה חד פעמיתש בנושא שתייה"  בנוגע לפתיחת סעיף נפרד בהנח

  אין (ש נבצר מאיתנו מסיבות טכניות "  נבקש להדגיש כי בשל ריבוי הטורים בספר הנח
  .להוסיף טור)   מקום

  יתרת קופה ויתרת בנק. ד
  .    קיבלנו את הערתך להפקדת כספי הקופה לחשבון הבנק וכך ננהג להבא
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  מ"פק. ה
  ברגע שנקבל את . מ"נו אישור בגין יתרות פקהבנק עדיין לא שלח ל,     לצערנו

  .    האישור נשלח אליך

            ."    אנו מודים לך על הערותיך

  

שאיננו (נערכה על ידה די� וחשבו� זמני ומשוער , לצור# סיו� הביקורת .4.4

נכו� ליו� ) א"י בית הספר בסיו� שנת הלימודי� תשס"ח שיוכ� ע"הדו

21.02.2001.   

  : הנהלת החשבונות כלהל� ח התבסס על ספרי"הדו

�מ    10437עד ד(    17.8.00 �מ    10401מד(    59' ספר תקבולי� מס 21.2.01   

�מ     14209עד ד(    17.8.2000 �מ    14201מד(   9' ספר התשלומי� מס 21.2.01  

  

  :י  הביקורת "ח כפי שהוכ� ע"להל� הדו
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  גורדו�. ד.בית הספר א

  

  )21.2.2001נכו� ליו� (א "תשסדי� וחשבו� כספי לשנת הלימודי� 

  

  הוצאות  הכנסות  פרטי�  'מס

�יתרה בבנק ביו�    1.8.00   
�יתרה בקופה ביו�  1.8.00  

22,181.80  
221.40  

  

                   תקבולי� מהעירייה

  7,216.87  5,057.51  הוצאות שוטפות  .1

  844.80  390.90  טלפו�  .2

  6,265.38  9,590.53  דואר  .3

  7,989.40  2,849.30  אחזקה  .4

  1,736.66  1,863.84  )לפרט בריכוז נפרד(שונות   .5

                   תקבולי� ממשרד החינו+

  1,006.97  1,089.44  שתייה לעובדי הוראה  .6

                    תקבולי� מההורי�

  5,350.00  79,441.00  טיולי�  .7

  12,600.00  34,539.00  תרבות   .8

  10,529.00  17,655.00  הסעות  .9

  14,790.80  16,601.00  אמנות  .10

  2,521.20  15,665.50  דמי שימוש בספרייה  .11

    46,749.00  העשרה  .12

  1,051.90  3,187.00  הורי�   .13

                    תקבולי� שוני�

  247,000.00  75,000.00  מ"פק  .14

    637.82  בנק ריבית  .15

  292.16    בנק  .16

  10,777.40    פהיתרה בקו  .17

  561.75    קופה קטנה  .18

  343.50    ש"חיובי בנק שטר� נרשמו בספרי הנח  .19

  1,842.25    28.2.01יתרה בבנק ליו� 

  332,720.04  332,720.04  כ"סה
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ח הוכ� על ידה ועל סמ# הנתוני� שבספרי "הביקורת חוזרת ומציינת שהדו  

 � ולצור# עבודה 22.2.2001התקבולי� והתשלומי� ובהתאמת הבנק ליו

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

  .א"שנת הלימודי� תשס

  הנהלת חשבונות בית הספר   .4.5

  פי משרד החינו+� על� הוראות כלליות    4.5.1

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

מסמכי� ו) קופה קטנה(מחזור �ח תשלומי� מדמי"דו

�  .כמפורט בהוראות אלה, אחרי

כל הפעולות הכספיות של בית הספר טעונות רישו�   .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

פרי החשבונות ובמסמכי� ייעשו הרישומי� השוטפי� בס  .ה

סיכומי� שנעשו בעיפרו� ייכתבו לאחר מכ� א( ה� . בדיו

  .בדיו

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

  .באופ� שאפשר יהיה לקרוא את הרישו� המקורי

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

  .הועבר קו על השורות

, פרי� דפי� שאינ� מיועדי� לתלישהאי� לתלוש מהס  .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

 והתרבות או של הרשות מוסמ# של משרד החינו#
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יהיה , או של רשות ביקורת מוסמכת אחרת, המקומית

ובתנאי שיאשר את , רשאי להוציא מסמכי� מבית הספר

  .קבלת� בכתב

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

  .ר ולגזבר ועד ההורי�"גישה ליו

יש לשמור את הספרי� והמסמכי� שישמשו בסיס   .יב

�בבית הספר או , ק הארכיוני�כמוגדר בחו, לרישומי

  .בגנז# הרשות המקומית

האחריות לפיקוח שוט( וסדיר מוטלת על הרשות   .יג

  .המקומית

הפעולות הכספיות של בית הספר תהיינה נתונות   .יד

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

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

  .# והתרבותמטע� הרשות המקומית ומשרד החינו

  פי הנחיות משרד החינו+� על� ניהול ספר התקבולי�  .4.5.2
  

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

במזומני� כל סכו� , 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 המנהח

תארי# : הפרטי� האלה, לגבי כל תקבול,  יירשמובספר התקבולי�  .ה

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

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

, "פירוט סעיפי התקבולי�"מטורי ) או יותר(הסכו� יירש� באחד 
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� יירש� הסכו". הסכו� שנתקבל"וכ� בטור , שאליו מתייחס התקבול

�  .במקו� המיועד לכ#, ג� במילי

נפלה טעות בהכנת . אי� לשנות ואי� למחוק כל פרט שנרש� בקבלה  .ו

ולאור# הקבלה , יש לבטלה ולרשו� קבלה אחרת במקומה, קבלה

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

  .מבוטלת מהספר

ו� ההפקדה יירש� התקבולי� יופקדו כל יו� בשלמות� בבנק וסכ  .ז

א� ס# כל התקבולי� במש# מספר ימי� ". 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 

  ).תא של הבנקאסמכ'  ומס1' מס

) ההפרש בי� התקבולי� וההפקדות בבנק(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 

  .מכ� יועברו הסכומי� לד( הבא

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�  .4.5.3

  

   נבדקה 8.2.2001 �ב, א"בביקורת שנערכה במהל# שנת הלימודי� תשס  .א  

          10401מד(  :59'  מס כמו כ� נבדק ספר התקבולי�. התאמת הקופה                    

�#  מתארי10437 עד ד( 17.8.2000 �                          מתארי#  21.2.2001.  
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   : 28.2.2001התאמת קופה ליו�  .ב  

  ח"      ש10,777.40                      כ יתרת הקופה בספר התקבולי�"סה         

    υυυυ    כ היתרה בכספת"סה   

  ח"ש)  9,729.00(כ המחאות בקופה            "   סה          

  ח"ש)         3.40(כ מזומני� בקופה                "סה          

  ח" ש)1,045.00        (28.2.01כ הפקדה ביו� "סה      

  ח"ש)     10,777.40(              כ המחאות ומזומני� "סה    

  ח"         ש      �                          כ יתרה"סה    

  :להל� הערות הביקורת בגי� הרישומי� בספר התקבולי�   4.5.4

  

  , קבולי� נרש� בש� שוט, בספר הת18' סעי, ריבית מס  .א

ל ולרשו� את הסכומי� בסעי, "יש לבטל את ש� הסעי, הנ

  .שונות או בהכנסות כלליות או ריבית ועמלות

  

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

  .            בחתימתה פע� בחודש

  קי� המתקבלי� מההורי� בחלק האחורי של     'ג הצ"יש לרשו� ע  .ג

  .הקבלה שבספר התקבולי�' ק את מס'הצ          

צרי+ לציי� את , בסיו� הרישו� של כל ד, בספר התקבולי�  .ד

  :              היינו , מספרי הדפי�  הבאי� 

  _________   העברה לד, _________, העברה מד, 

  . צרי+ להיות ריבית ועמלה12 �סעי,   .ה

 יש להעביר קו . העשרה21 �סעי, ,  ספריה22 �סעי, : 10425ד,   .ו

ג הסכומי� השגויי� ולרשו� את הסכומי� הנכוני� ליד� "ע

  . מחדש

חל איסור מוחלט למחוק סכומי� שנרשמו בספר התקבולי�   .ז

יש להעביר קו , י קישקוש על גבי הסכו� השגוי"בטיפקס או ע

תו+ כדי כ+ , מעל הסכו� השגוי ולידו לרשו� את הסכו� הנכו�

  .שתוק�שמתאפשר לראות הסכו� השגוי 

  28.2.2001גיליו� איסו, כיתתי לא היה בשימוש עד   .ח
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  ".הוצאות שוטפות"יש לתק� לסעי, " שוט, "19 �סעי,   .ט

 חובה להטביע את חותמת בית הספר על החלק האחורי של   .י

  .ההמחאות

הביקורת מצאה כי אי� הפרדה בי� ,  בנק ריבית12 � לגבי סעי,   .יא

ות ולכ� יש לפתוח מ לבי� הכנסות ריבית ועמל"חשבו� ריבית מפק

מ ולריבית "סעיפי� נפרדי� בהנהלת החשבונות לריבית מפק

  .ועמלות

  י הנחיות משרד החינו+" עפ�" גיליו� איסו, כספי�"גבייה באמצעות   . 4.5.5

הגיליונות בפנקס איסו( כספי� מיועדי� לרישו� ראשוני של איסו( כספי�   .א

�כפי שיקבע , גדרי�כאשר מדובר בסכומי� קטני� ולנושאי� מו, מתלמידי

  .מנהל בית הספר

  .ל"לא תיער# כל גבייה מתלמידי� ללא רישו� בגיליו� איסו( כספי� כנ  .ב

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

�  במספרי� סודרי

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

לגבות סכו� קבוע מראש , הל את מחנ# הכיתה או גובה אחרובו יסמי# המנ

  .המקור יימסר לגובה וההעתק יישמר בפנקס. מכל תלמיד בכיתה

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

  .שנתקבלו מכל תלמיד

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

ש בית "למנהח, ע� הכספי� שגבה, ובה את הגיליו� וימסור אותויסכ� הג

  .הספר

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

ש בית הספר בחתימתו את בדיקת הגיליו� ואת קבלת הסכו� המצוי� "מנהח

. וקבלה על הסכו� תימסר לגובה, הסכו� יירש� מיד בספר התקבולי�. בו

" אסמכתא"בטור . חתו� על הקבלה לפני תלישתה מספר התקבולי�הגובה י

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

  ).1'  גיליו� איסו( כספי� שעליו מודפס מס�/ 1אכ(
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יש לרשו� על גבי העתק , ש"במקרה של אובד� הגיליו� לפני שנמסר למנהח  .ח

  .והגובה יחתו� עליו, בות המקרההגיליו� פרוטוקול על נסי

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

שבו יצוי� מספר גיליו� איסו( , ש לפונה אישור רשמי של בית הספר"מנהח

  .הכספי� ומספר הקבלה המרוכזת

   :ממצאי הביקורת

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

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

ש� בגיליו� האיסו, הכיתתי מספר הקבלה במקביל ייר. התקבול

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

  .האיסו, הכיתתי והקבלה המרוכזת יתוייקו ביחד בקלסר אחד

  

גיליו� איסו, כספי� הכיתתי לא היה בשימוש בבית הספר במהל+   .ב

�א עד לתארי+ "שנת הלימודי� תשס 28.2.2001.  

  

   על פי משרד החינו+�הוצאת כספי�         .4.6

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

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

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

  .מורשי� בלבד

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

יירכשו , מאחר ובית הספר אינו ערו# לניכוי מס. בתקנות מס הכנסה

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

  .אישור על פטור מניכוי מס במקור

�המנהל יחתו� על שובר התשלו� ועל העתקו   .ג�  . שהוא ספר התשלומי
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וכ� תצור( ,  שמו וכתובתובשובר התשלו� יצוינו ליד חתימת המקבל  .ד

  .מס או קבלה ובה פרטי הציוד או השירות שנתקבלו�חשבונית

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

�  .יופקדו בבנק בשלמות

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

ורי� ולעובדי� המנהל לא יקבל ולא יית� הלוואות מכספי המוסד למ  .ז

ולא ימיר למזומני� המחאות משוכות , אחרי� במוסד או לכל גו( אחר

  .לפקודת העובדי� או לפקודת בית הספר

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

  ניהול ספר התשלומי� על פי משרד החינו+  .4.6.1

ספר התשלומי� מיועד לרישו� כרונולוגי של כל   .א

תו# מיונ� לסעיפי� השוני� של , לומי�התש

�  .התשלומי

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

למעט , כל התשלומי� יתבצעו באמצעות המחאות בלבד  .ג

הרישו� בספר ייער# . מחזור�תשלומי� מקופת דמי

בצורת �המקור. בשימוש נייר העתקה, במקור והעתק

�תלוש�  .אר בספרוההעתק ייש, ישמש כשובר תשלו

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� . יחס התשלו�שאליה� מתי, "סעיפי התשלומי

  .יירש� ג� במילי� במקו� המיועד לכ#

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

או הקבלות /התשלו� ואליו יצורפו החשבוניות ו

�וכ� , ומסמכי הלוואי המתייחסי� לאותו תשלו

�מספר שובר התשלו� . ההמחאה שהוכנה לתשלו
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דוק את מנהל בית הספר יב. 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# ,  בוצע תשלו� לרכישת ציוד  .ו

בשובר ההוצאה . המקומית טופס לרישו� אינוונטר

המאשר , לאי שבו נרש� הציודיירש� מספר כרטיס המ

כי הפריט נרש� בכרטסת המלאי שבית הספר מנהל על 

  .הרכוש

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

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

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

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

  ".יתרה בבנק"ור בט

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

  .הבא אחריו

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

התשלו� את הקבלה מספר התקבולי� של בית הספר 

יש , לא נית� להשיג את הקבלה. פיה נתקבל הסכו�של

�  .לציי� את מספרה על שובר התשלו

  ממצאי הביקורת לגבי ספר התשלומי�        .4.6.2

  

�' עד ד( מס17.8.2000 מתארי# 14201 �' מד( מס, 9' נבדק ספר מס 

  .23.2.2001 מתארי# 14210

  

ש ”להל� הערות הביקורת לגבי ספר התשלומי� אשר נמסרו למנהח

במהל+ הרישו� בספר התשלומי� יש להקפיד לציי� את :ס"ביהב

היתרה בבנק לאחר כל פעולה הנעשית והמשפיעה על יתרת הבנק 
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הפקדות כס, בבנק או רישו� שוברי הוצאה בגי� תשלומי� : כגו�

  .לספקי� שוני�

  

                תשלומי� לספקי�        .4.6.3

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

  :י מנהלת החשבונות " עלביקורת

  

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

  

מנהלת  בית הספר לאחר בדיקה מאשרת בחתימתה את 

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

  .חתימת מנהלת החשבונות

   :הערת הביקורת לגבי ספר התשלומי�

  ק להורי� אזי יש לבקש את הקבלה 'כאשר מחזירי� צ  .א

  כמו  . מסר להורי�             המקורית  בחזרה בגי� התקבול אשר נ

  ג "ק בחזרה ע'             כ� יש להחתי� את ההורי� בגי� קבלת הצ

  .                         העתק השובר בספר התשלומי�

לא נמצאו חתימות מנהלת בית הספר על חלק    .ב

ולעומת זאת היו חתימות , מהחשבוניות שאושרו לתשלו�

  .ג שוברי התשלו�"ע

ו� לספק ובשלב מאוחר יותר מתקבלת כאשר מתבצע תשל  .ג

אזי מנהלת בית הספר צריכה לאשר את , החשבונית

 לפני ביצוע, התשלו� בחתימתה בשובר התשלו�
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ג "ולאחר קבלת החשבונית עליה לחתו� שוב ע. התשלו�

  ).ח" ש�.355ס " ע1420/20ראי לדוגמא שובר (החשבונית 

ש י קישקו"נמצאו מחיקות ותיקוני� בטיפקס או ע  .ד

אסור לקשקש או למחוק בטיפקס על . הסכו� השגוי

אלא למתוח קו ולידו לרשו� את הסכו� , הסכ� השגוי

  .הנכו�

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

לכ� יש להקפיד  לרשו� את . הדפי� להעברה מד, לד,

        .מספרי הדפי� במקו� המיועד לכ+

   אישורי ניכוי מס במקור  .ו

  קה את קלסר החשבוניות בשנת הלימודי� הביקורת בד

בדבר קבלת אישורי ניכוי  . 28.2.2001א עד לתארי+ "תשס

מס במקור מהספקי� השוני�  נמצא כי אי� הקפדה 

מאחר שבקלסר החשבוניות היו מתוייקי� רק , בנושא

מספר אישורי� בודדי�  מתו+ כל יתר החשבוניות שהיו 

ר מניכוי מס מתוייקות בקלסר ללא אישור בגי� פטו

  .במקור

  

  להל� הנחיות משרד החינו+ בנוגע לניכוי מס במקור

�ראי מכתב שנשלח לבית הספר בתארי+ יוני ( 1995 

  ) בחתימת חשב העירייה

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

על פי חוק יש לנכות מס . אצל עוסקי� מורשי� בלבד

ה שנקבע בתקנות במקור מתשלו� של סכו� העולה על ז

אז . מאחר ובית הספר אינו ערו+ לניכוי המס. מס הכנסה

ל "יירכשו שירותי� וטובי� העולי� על הסכו� הנ

מספקי� היכולי� להמציא אישור על פטור מניכוי מס 

הביקורת מבקשת הקפדה יתרה בנושא כדי ." במקור

  .להמנע מבעיות מיותרות ע� שלטונות מס ההכנסה

  

   קי�'פנקסי צ  .ז

קי� הריקי� שנתקבלו בבית הספר 'דקו פנקסי הצנב

מהבנק ונתברר שה� לא הודפסו בהתא� למכתב 
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� סעי, 3.10.2000הביקורת מיו�  6 :   

תשלומי� יתבצעו בהמחאות כשה� תהיינה משורטטות "

  ".ותכלולנה את המילי� לא סחיר

 בחתימת מבקר 23.11.2000כמו כ� במכתב נוס, מיו� 

כ+ " פקודת"העביר קו על המילה יש ל: "העירייה נאמר 

יש להוסי, שרטוט .  פלוני בלבד�שלמו ל : שירש� 

  ".ובתוכו למוטב בלבד) קרוס(

  

   -ש של כספי� שנגבו עבור בית הספר "ניהול חשבו� עו .4.7
  פי הנחיות משרד החינו+�על

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

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

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

  .הספר

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

, ש לחתו� על המחאה ריקה"חל איסור מוחלט על מנהל בית הספר ומנהח  .ד

  .תשלו� מאושרשעדיי� לא נרשמו בה הפרטי� ובטר� הוכ� עבורה שובר 

  .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

 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�. בבית הספר

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

שבו ע� היתרה הרשומה בספרי בית הספר לאותו ויתאי� את היתרה , 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
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�על יסוד אסמכתות חיוב או , לפי העניי�, התקבולי� או בספר התשלומי

הכוללות את פרטי הזיכוי או החיוב שנעשו , כוי מאושרות של הבנקזי

  .בחשבו�

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, הנדרשת בחוק הארכיוני

  

  :ות הביקורתלהל� הער 

  א"ל תשס"התאמת הבנק  במהל+ שנה  .4.7.1

הביקורת בדקה את התאמות חשבו� הבנק החודשיות שנערכו בבית 

  .ש"במהל+ הביקורת ניתנו הסברי� נוספי� למנהח. הספר

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

    הסכו�  החודש

  זכותיתרת   ח"       ש14,840.06  8/2000

  יתרת זכות  ח"         ש9,457.75  9/2000

  יתרת זכות  ח"       ש49,975.61  10/2000

  יתרת זכות  ח "         ש8,739.29  11/2000

  יתרת זכות  ח"       ש26,497.44  12/2000

  יתרת זכות  ח"         ש9,470.41  1/2001

  יתרת זכות  ח"         ש1,842.25  22/2/2001

  
  מ"פק  4.7.2

 ח הכספי השנתי יש לעשות"מ בדו"כאשר רושמי� את סעי, הפק

לבי� ) במידה וישנה יתרה(מ בגי� שנה קודמת "הבחנה בי� יתרת פק

  .מ בשנה השוטפת"פק

  .ח הכספי"מ בדו"לכ� יש לפצל את רישו� הפק

ח היה בס+ "ל תשנ"ח הכספי השנתי לשנה"מ בדו"כ הפק"סה

22,500.�ט אי� שו� "ל תשנ"הח הכספי השנתי לשנ"בדו. ח" ש

אשר היה , ח" ש�.22,500מ משנה קודמת בס+ "איזכור ליתרת הפק
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הביקורת . ט"ל תשנ"ח הכספי לשנה"צרי+ להירש� כסעי, נפרד בדו

  .לא מצאה כל סיבה או הסבר להעדר רישו� זה

  

ידי הרשות המקומית או משרד החינו+ �הטיפול בהחזר הוצאות על .4.8
  והתרבות על פי משרד החינו+

לות או חשבוניות שנפרעו ושיש צור# להעביר� למשרד החינו# קב  .א

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

את ההעתק השני של ; )מקור והעתק אחד" (בקשה להחזר הוצאות"

  .טופס הבקשה יש להשאיר בפנקס

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

  ).בקרת מספר ר1(רי� סודרי� במספ

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

שאליו צורפו החשבוניות או , "טופס בקשה להחזר הוצאות"מספר 

  .הקבלות

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

�ות יוחזרו לביתהחשבוניות והקבל. כדי למנוע בה� שימוש חוזר, אות�

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

  .פי מספר סודר של טפסי� אלה�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�. פנקסהנשאר ב" הוצאות

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

  .להחזר הוצאות

  הערת הביקורת

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

בהתא� להוראות משרד , מספרי� סידוריי� רצי� באג, החינו+

ורדו� משתמשי� בדפי החזר אשר נמסרו לה� לכ� בבית הספר ג. החינו+

  . והמזכירה ממספרת אות� באופ� ידני, יה עירייה"ע

הביקורת ממליצה לבית הספר כי בסיו� שנת לימודי� מנהלת 

ח מרוכז לאג, החינו+ בגי� טובי� שטר� שול� "החשבונות תשלח דו

  .י העירייה"עבור� ע
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   החינו+על פי הנחיות משרד) קופה קטנה(דמי מחזור   .4.9

1( �מדובר . דמי המחזור מיועדי� לתשלו� במזומני� ובסכומי� קטני

�המאושרת לאותה , הקרובי� לסכו� של תרומת הורי�, בסכומי

במקרי� מיוחדי� ישמשו דמי המחזור לביצוע תשלומי� מחו1 . שנה

  .לבית הספר

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

  .פיו יודפסו מראש במספרי� סודרי�שיהיה מכור# וד

בתחילת שנת הלימודי� תימסר למזכיר בית הספר המחאה לדמי  )3

 של תרומת 10 �שלא יעלה על מכפלה ב , מחזור בסכו� קבוע מראש

בספר התשלומי� יירש� סכו� ההמחאה בטורי� . הורי� לתלמיד

ח דמי מחזור יירש� הסכו� "בדו". הסכו� ששול�"ו" דמי מחזור"

הכספי� של דמי מחזור יוחזקו בנפרד . ח כתקבול"של הדו' בבחלק 

�  .מכספי התקבולי

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

א� לא נית� להמציא חשבונית או . ממוכר הסחורה אות נות� השירות

שבו יפרט את ש� מקבל , יכי� מזכיר בית הספר מסמ#, קבלה

�מסמ# זה ייחת� על ידי . תשלו� והסכו� ששול�מהות ה, התשלו

�  .מקבל התשלו

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

�) ובהעתק �התארי# , מספר סודר:  הפרטי� האלה � לגבי כל תשלו

�הסכו� "הסכו� יירש� בטור . פרטי� על התשלו� והסכו� ששול

�" רוט סעיפי התשלומי�פי"מטורי ) או יותר(וכ� באחד " ששול

�  .שאליה� מתייחס התשלו

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

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

יסוכמו השורות , או כאשר נוצלה מרבית דמי המחזור, אחת לחודש )7

ח התשלומי� "דו"של ' בשל סעיפי התשלומי� ויושל� מילוי חלק 

  .ח הבא"יתרת דמי המחזור תועבר לדו". מדמי מחזור
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ייתלש , שמולא, "ח התשלומי� מדמי המחזור"דו"המקור של  )8

 �מהפנקס ויצורפו אליו כל המסמכי� המתייחסי� לתשלומי

  .הרשומי� בו

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

  ".התשלומי� מדמי מחזור

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

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

מועתקי� " ח תשלומי� מדמי מחזור"דו"סעיפי התשלומי� מ 

  ".פירוט סעיפי התשלומי�"לטורי� המתאימי� של 

שלו� להשלמת דמי מחזור תוכ� המחאה על הסכו� שנרש� בשובר הת )11

סכו� ההמחאה . המחזיק בדמי המחזור, על ש� מזכיר בית הספר

  .הבא" ח התשלומי� מדמי מחזור"דו"של ' יירש� בחלק ב

  בסיו� שנת הלימודי� יש לסגור את חשבו� דמי המחזור כמפורט  )12

  : להל� 

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

עד ) קופה קטנה" (רח התשלומי� מדמי מחזו"דו"יש למלא את   .ב

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

האחרו� לשנת הלימודי� יירשמו " התשלומי� מדמי מחזור

א# הפע� לא תוכ� המחאה על סכו� , בשובר התשלו� כרגיל

המזכיר יפקיד בבנק את יתרת הכספי� של דמי . ההוצאה

באותה שורה , �המחזור וירשו� את ההפקדה בספר התשלומי

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

  .האחרו�

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

וכ� מהטור " דמי מחזור"לרשות הקופה הקטנה מהטור 

"�  ".הסכו� ששול

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

  .הכספיות של בית הספר
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  ערות הביקורתה

במהל+ הביקורת נתברר כי לא קיימי� פנקסי� מכורכי�  .א

בהתא� . והכוללי� מספרי� סידוריי� רצי� בבית הספר

לכ� בית הספר גורדו� משתמש . להוראות משרד החינו+

ח תשלומי� מדמי המחזור אשר מופיע בחוזר "בצילו� של דו

המנהל הכללי של משרד החינו+ וכמו כ� הדפי� ממוספרי� 

  .באופ� ידני

הביקורת ממליצה כי אג, החינו+ ידרוש מאג, הגזברות 

שיהיו ) קופה קטנה(ח תשלומי� מדמי המחזור "להנפיק דו

מכורכי� ודפיה� יודפסו מראש במספרי� סודרי� לצור+ 

 עבודת� השוטפת של בתי הספר בהתא� לדרישת משרד

  .החינו+

  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�  .6 

  קציב ומרכיביומסגרת הת  .6.1

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

  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, של בית הספר                    לקיומו התקי� 

  תודיע הרשות  , 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 .6.2

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

�ב  3�  . עותקי
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כנסה ויתרות ההצעה תתבסס על אומד� סעיפי ההוצאה והה  .ב

ותפרט את ההוצאה השנתית של בית הספר , הכספי� בבנק

  .לסעיפיה

  :מנהל בית הספר ישלח את הצעת התקציב  .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 , תוגש השגה כלשהי על הצעת התקציב. ותהא מסמ# לביצוע

  . יו� לגיבוש הצעה מוסכמת14להוסי( 

  תקציב בית הספר גורדו� בעירייה  .6.3

מאחר ,  לא היה תקציב לבית הספר גורדו�28.2.2001 �נכו� לתארי# 

לכ� חלק . 2001וטר� אושר התקציב הכללי של העירייה לשנת 

ח זה נלקחו ממסמכי� לשנת התקציב "מהנתוני� שהביקורת תציג בדו

�  .א"ל תשס"ס ולחלק מחודשי שנה"ל תש" המתייחס לשנה2000 

       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�.54,600          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�.30,000                    יוזמנות פדגוגיות

  

         25.10.2000מכתב מיו�   .ה

  ח" ש5,770ס "ח דמי שכפול ע"            מקדמה ע

  א מהווה כשליש מההקצבה "ל תשס"            לשנה

  . ל זו"            הצפוייה לשנה

  .ח"     ש�.X 5,770(                        17,310 3 = 17,310. ל.צ            (
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  א "ל תשס" סל תלמיד לעולה לשנה20.12.2000 �מכתב   .ו

     

  .ח"     ש�.X 4,119 (8,238 2 = 8238.ל.צ (50%             מקדמה של 

                     

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

        .ח"ש    �.115,998                א"בשנת תשס, לזכות בית ספר גורדו�

ת ממנהלת מדור חשבונות באג( על פי ההסברי� שקיבלה הביקור

החינו# בעירייה בנוגע לחישובי� של התקציבי� שהועברו לבית ספר 

ח לתלמיד כפול מספר " ש106החישוב הוא לפי "הסתבר כי " גורדו�"

  )".2000בשנת התקציב (התלמידי� בבית הספר 

ח בשנת " ש54,600ס "מאחר והתקציב שהועבר לבית ספר גורדו� הוא ע

   תלמידי� 515 יוצא איפוא שמספר התלמידי� היה 2000התקציב 

  .ח"ש) 54,600:106( = 

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

יוצא איפוא כי קיימי� הפרשי� של מספרי התלמידי� . ומאג, החינו+

לבי� התחשיב שנעשה בנוגע , בי�  הרשומי� באג, החינו+ ובבית הספר 

  : לזכות בית הספר לפי הנתוני� הבאי� לתקציב העומד

  

  .א" תלמידי� בשנת הלימודי� תשס527 �ח אג, החינו+        "דו

  .א" תלמידי� בשנת הלימודי� תשס515 �ח בית ספר גורדו�  "דו

� תלמידי� בשנת התקציב 526 �תקציב העירייה           2000.  

  

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

י " לבית הספר וכמו כ� הוסבר לביקורת ע2001התקציב המאושר לשנת 

מנהלת מדור החשבונות של אג, החינו+ שהעדכוני� יצאו לבתי הספר 

  .לאחר אישור התקציב בעיריית כפר סבא

  ממצאי הביקורת .6.4

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

  .  א"ל תשס"הצעת תקציב לשנה

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

למנהל בית הספר , נמסרה הודעה מטע� אג, החינו+, העירייה
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החלוקה הייתה על פי . לגבי המסגרת התקציבית שהוקצבה לו

שנה תקציבית ולא על פי שנת לימודי� כאשר ההקצבה הייתה 

  .לפי הסכו� שהוקצב לתלמיד כפול מספר התלמידי�

 ועד לסיו� הביקורת טר� אושר סופית 2001 �גבי שנת התקציב ל  .ג

  . תקציב העירייה ובתוכו תקציב החינו+

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

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

בתשובה . בתוספת מדדי העדכו�) 2000(תקציב השנה הקודמת 

ביקורת שהופנתה אל מנהל אג, החינו+ בנוגע למסירת לשאלת ה

הודעות לבתי הספר בנושא התקציב העומד לזכות בית הספר 

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

. . . . 2001200120012001טרם נקבע תקציב עירוני לשנתטרם נקבע תקציב עירוני לשנתטרם נקבע תקציב עירוני לשנתטרם 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 הוא "הביקורת מבקשת לציי� ולהדגיש כי חלוקת התקציב הנ  .ה

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

) 2000( מתו+ תקציב השנה הקודמת 12 �חודש את החלק ה 

  ".בתוספת מדדי העדכו�

 10.1.2001בהמש# להתכתבות לעיל  הביקורת פנתה לאג( החינו# בתארי#  .6.5

 היא בניגוד לחוק יסודות 1/18חלוקת התקציב של , והסבירה כי לדעתה

  .התקציב

 ��                 נתקבל מזכר תשובה ממנהלת המדור לחינו# יסודי ביו 2.2.2001  

  .""""2000200020002000 לפי תקציב שנת  לפי תקציב שנת  לפי תקציב שנת  לפי תקציב שנת ----12121212////1111הנחיית הגזברות שונתה להנחיית הגזברות שונתה להנחיית הגזברות שונתה להנחיית הגזברות שונתה ל"""" :כלהל�

  יה העביר לבתי הספר ביו� להל� העתק המכתב אשר מנהל אג( החינו# בעירי  .6.6
  
  :בעקבות הערות הביקורת, 22.2.2001 
  

    תקציב שוטף ודמי שכפולתקציב שוטף ודמי שכפולתקציב שוטף ודמי שכפולתקציב שוטף ודמי שכפול:  :  :  :  הנדוןהנדוןהנדוןהנדון""""
    

י הנהלת העיר י הנהלת העיר י הנהלת העיר י הנהלת העיר """" הוחלט ע הוחלט ע הוחלט ע הוחלט ע2001200120012001אנו שמחים להודיעכם שהחל מחודש מרץ אנו שמחים להודיעכם שהחל מחודש מרץ אנו שמחים להודיעכם שהחל מחודש מרץ אנו שמחים להודיעכם שהחל מחודש מרץ 
 לפי  לפי  לפי  לפי 12121212////1111ס את התקציב השוטף לפי ס את התקציב השוטף לפי ס את התקציב השוטף לפי ס את התקציב השוטף לפי """"להעביר לחשבון הבנק של ביהלהעביר לחשבון הבנק של ביהלהעביר לחשבון הבנק של ביהלהעביר לחשבון הבנק של ביה

מסגרת לפי תקציב מסגרת לפי תקציב מסגרת לפי תקציב מסגרת לפי תקציב  נתאים את ה נתאים את ה נתאים את ה נתאים את ה2001200120012001מיד לכשיאושר תקציב מיד לכשיאושר תקציב מיד לכשיאושר תקציב מיד לכשיאושר תקציב . . . . 2000200020002000תקציב תקציב תקציב תקציב 
    ....זהזהזהזה
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החל מחודש מרץ אין צורך להעביר חשבונות או בקשה החל מחודש מרץ אין צורך להעביר חשבונות או בקשה החל מחודש מרץ אין צורך להעביר חשבונות או בקשה החל מחודש מרץ אין צורך להעביר חשבונות או בקשה , , , , אי לכךאי לכךאי לכךאי לכך
ס בעבור ס בעבור ס בעבור ס בעבור """"וכן החזרים לביהוכן החזרים לביהוכן החזרים לביהוכן החזרים לביה) ) ) ) כמו אופק ועידןכמו אופק ועידןכמו אופק ועידןכמו אופק ועידן((((להזמנות לספקים להזמנות לספקים להזמנות לספקים להזמנות לספקים 

 כולל תשלומים לבזק בעבור  כולל תשלומים לבזק בעבור  כולל תשלומים לבזק בעבור  כולל תשלומים לבזק בעבור אלא לשלם לספקים ישירותאלא לשלם לספקים ישירותאלא לשלם לספקים ישירותאלא לשלם לספקים ישירות, , , , הוצאות שנעשוהוצאות שנעשוהוצאות שנעשוהוצאות שנעשו
    ....חשבונות הטלפוןחשבונות הטלפוןחשבונות הטלפוןחשבונות הטלפון

    
ברואר ישארו ברואר ישארו ברואר ישארו ברואר ישארו פפפפ----יתרות ההזמנות שנעשו לאופק ועידן בחודשים ינואריתרות ההזמנות שנעשו לאופק ועידן בחודשים ינואריתרות ההזמנות שנעשו לאופק ועידן בחודשים ינואריתרות ההזמנות שנעשו לאופק ועידן בחודשים ינואר

אנא דאגו לוודא שספקים אלו אנא דאגו לוודא שספקים אלו אנא דאגו לוודא שספקים אלו אנא דאגו לוודא שספקים אלו . . . . בתוקף עד לסיום סכום ההזמנהבתוקף עד לסיום סכום ההזמנהבתוקף עד לסיום סכום ההזמנהבתוקף עד לסיום סכום ההזמנה
    ....מעבירים את החשבוניות הללו ישירות לאגף החינוךמעבירים את החשבוניות הללו ישירות לאגף החינוךמעבירים את החשבוניות הללו ישירות לאגף החינוךמעבירים את החשבוניות הללו ישירות לאגף החינוך

    
התקציב עבור דמי שכפול עדיין לא התקבל אך הוחלט להזרים התקציב עבור דמי שכפול עדיין לא התקבל אך הוחלט להזרים התקציב עבור דמי שכפול עדיין לא התקבל אך הוחלט להזרים התקציב עבור דמי שכפול עדיין לא התקבל אך הוחלט להזרים 

        : : : : ח דמי השכפול לפי התעריף הידוע לנוח דמי השכפול לפי התעריף הידוע לנוח דמי השכפול לפי התעריף הידוע לנוח דמי השכפול לפי התעריף הידוע לנו""""ס מקדמה עס מקדמה עס מקדמה עס מקדמה ע""""לבתיהלבתיהלבתיהלבתיה
    ....ח לכתהח לכתהח לכתהח לכתה"""" ש ש ש ש----....966966966966    ----ס יסודיים ס יסודיים ס יסודיים ס יסודיים """"בתיבתיבתיבתי

    ....ח לתלמידח לתלמידח לתלמידח לתלמיד""""   ש   ש   ש   ש----....36363636    ----ודיים ודיים ודיים ודיים  על יס על יס על יס על יס
. . . . סססס"""" לתקציב המגיע לכל בי לתקציב המגיע לכל בי לתקציב המגיע לכל בי לתקציב המגיע לכל בי12121212////1111ס לפי ס לפי ס לפי ס לפי """"ל נעביר לבתיהל נעביר לבתיהל נעביר לבתיהל נעביר לבתיה""""את התקציב הנאת התקציב הנאת התקציב הנאת התקציב הנ

את העתקי החשבונות יש את העתקי החשבונות יש את העתקי החשבונות יש את העתקי החשבונות יש ) ) ) ) אין צורך להגיש חשבונות לאגף החינוךאין צורך להגיש חשבונות לאגף החינוךאין צורך להגיש חשבונות לאגף החינוךאין צורך להגיש חשבונות לאגף החינוך((((
    ....הנחיות נוספות תועברנה אליכם מגזבר העירייה בהמשךהנחיות נוספות תועברנה אליכם מגזבר העירייה בהמשךהנחיות נוספות תועברנה אליכם מגזבר העירייה בהמשךהנחיות נוספות תועברנה אליכם מגזבר העירייה בהמשך. . . . סססס""""לתייק בביהלתייק בביהלתייק בביהלתייק בביה

    
ידה רבה על ניהול ידה רבה על ניהול ידה רבה על ניהול ידה רבה על ניהול אנו מקוים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במאנו מקוים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במאנו מקוים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במאנו מקוים שנוהל זה יהיה לשביעות רצונכם ויקל במ

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

בתום השנה נבדוק שנית סדר בתום השנה נבדוק שנית סדר בתום השנה נבדוק שנית סדר בתום השנה נבדוק שנית סדר . . . . 2001200120012001נוהל זה הוא נסיוני לשנת הכספים נוהל זה הוא נסיוני לשנת הכספים נוהל זה הוא נסיוני לשנת הכספים נוהל זה הוא נסיוני לשנת הכספים 
    ....זה ונחליט אם להמשיך בו או לשנותוזה ונחליט אם להמשיך בו או לשנותוזה ונחליט אם להמשיך בו או לשנותוזה ונחליט אם להמשיך בו או לשנותו

    
 לברורים והבהרות יש לפנות למנהלת מדור הנהלת  לברורים והבהרות יש לפנות למנהלת מדור הנהלת  לברורים והבהרות יש לפנות למנהלת מדור הנהלת  לברורים והבהרות יש לפנות למנהלת מדור הנהלת ----והערה אחרונה והערה אחרונה והערה אחרונה והערה אחרונה 

יחד עם זה יערך מפגש מנהלים ומנהלות יחד עם זה יערך מפגש מנהלים ומנהלות יחד עם זה יערך מפגש מנהלים ומנהלות יחד עם זה יערך מפגש מנהלים ומנהלות . . . . אסתר כהןאסתר כהןאסתר כהןאסתר כהן' ' ' ' חשבונות הגבחשבונות הגבחשבונות הגבחשבונות הגב
        ."."."."בנושא הנדוןבנושא הנדוןבנושא הנדוןבנושא הנדון

  
להל� העתק המכתב אשר מנהל מחלקת הרכש ומכרזי� בעירייה העביר לבתי   .6.7

 �רכישות ושירותי� נוהל הנחיות בדבר הפעלת   בנושא , 27.2.01הספר ביו

  : לבתי ספר יסודיי�מתקציב שוט(

  

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

 בית  בית  בית  בית תתתת////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    ----    מוצרים ושירותיםמוצרים ושירותיםמוצרים ושירותיםמוצרים ושירותים
    ....הספרהספרהספרהספר

  

או מחירונים כפי או מחירונים כפי או מחירונים כפי או מחירונים כפי ////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
וספת וספת וספת וספת מומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה נמומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה נמומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה נמומלץ ברכישות מרוכזות לדרוש הנחה נ. . . . רכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקה' ' ' ' שפורסמו על ידי מחשפורסמו על ידי מחשפורסמו על ידי מחשפורסמו על ידי מח

יש לזכור כי תנאי התשלום אשר נקבעו בהתקשרות עם יש לזכור כי תנאי התשלום אשר נקבעו בהתקשרות עם יש לזכור כי תנאי התשלום אשר נקבעו בהתקשרות עם יש לזכור כי תנאי התשלום אשר נקבעו בהתקשרות עם     ....מהספק כאשר מדובר בכמויותמהספק כאשר מדובר בכמויותמהספק כאשר מדובר בכמויותמהספק כאשר מדובר בכמויות
מ להנחה נוספת מ להנחה נוספת מ להנחה נוספת מ להנחה נוספת """" 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 למו    70707070    ++++הספקים  הינם שהספקים  הינם שהספקים  הינם שהספקים  הינם ש

    ....מהספק מהספק מהספק מהספק 
    

יש להקפיד לדרוש אישור על יש להקפיד לדרוש אישור על יש להקפיד לדרוש אישור על יש להקפיד לדרוש אישור על ,  ,  ,  ,  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 ספקים שאין ספקים שאין ספקים שאין ....תאם להוראות מס הכנסהתאם להוראות מס הכנסהתאם להוראות מס הכנסהתאם להוראות מס הכנסהניכוי מס במקור  וזאת בהניכוי מס במקור  וזאת בהניכוי מס במקור  וזאת בהניכוי מס במקור  וזאת בהממממפטור מלא פטור מלא פטור מלא פטור מלא 

    .... לא ניתן לבצע מהם את הרכישה לא ניתן לבצע מהם את הרכישה לא ניתן לבצע מהם את הרכישה לא ניתן לבצע מהם את הרכישה, , , , ברשותם אישור זהברשותם אישור זהברשותם אישור זהברשותם אישור 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 והכרחיתעמיתעמיתעמיתעמיתפפפפד ד ד ד חחחח    כאשר 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 

    



  

282
  

מזגנים מזגנים מזגנים מזגנים , , , , 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  רכישות  מעל סכום זה יטופלו בנוהל ועדת קניות ויש להפנות  רכישות  מעל סכום זה יטופלו בנוהל ועדת קניות ויש להפנות  רכישות  מעל סכום זה יטופלו בנוהל ועדת קניות ויש להפנות  
    ....פנייה בכתב למנהל אגף החינוך בהתאם לנוהל המקובלפנייה בכתב למנהל אגף החינוך בהתאם לנוהל המקובלפנייה בכתב למנהל אגף החינוך בהתאם לנוהל המקובלפנייה בכתב למנהל אגף החינוך בהתאם לנוהל המקובל

    
ירשמו  ברישומי האינוונטר של בית הספר ירשמו  ברישומי האינוונטר של בית הספר ירשמו  ברישומי האינוונטר של בית הספר ירשמו  ברישומי האינוונטר של בית הספר , , , , ))))אינוונטראינוונטראינוונטראינוונטר((((קיימא קיימא קיימא קיימא ––––    ניניניני ב ב ב בםםםםפריטיפריטיפריטיפריטי

העתק  מטופס העתק  מטופס העתק  מטופס העתק  מטופס . . . . ל משרד החינוךל משרד החינוךל משרד החינוךל משרד החינוך""""בהתאם להוראות העירייה והוראות מנכבהתאם להוראות העירייה והוראות מנכבהתאם להוראות העירייה והוראות מנכבהתאם להוראות העירייה והוראות מנכ,,,,
, , , , אישור קבלה ורישוםאישור קבלה ורישוםאישור קבלה ורישוםאישור קבלה ורישום, , , , חשבונית מסחשבונית מסחשבונית מסחשבונית מס((((ם ם ם ם ייייהרישום בליווי כל המסמכים הרלוונטיהרישום בליווי כל המסמכים הרלוונטיהרישום בליווי כל המסמכים הרלוונטיהרישום בליווי כל המסמכים הרלוונטי

    ....רכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקהרכש ואספקה' ' ' ' ידווחו למחידווחו למחידווחו למחידווחו למח)  )  )  )  סידוריים סידוריים סידוריים סידוריים ' ' ' ' לרבות מסלרבות מסלרבות מסלרבות מס
 מטרתה  מטרתה  מטרתה  מטרתה ––––ל ל ל ל """"בלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הנבלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הנבלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הנבלה ברשות בדבר הפעלת השיטה הניש לזכור שההחלטה שנתקיש לזכור שההחלטה שנתקיש לזכור שההחלטה שנתקיש לזכור שההחלטה שנתק

לקצר את תהליכי ההתקשרות ומעניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר לקצר את תהליכי ההתקשרות ומעניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר לקצר את תהליכי ההתקשרות ומעניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר לקצר את תהליכי ההתקשרות ומעניקה עצמאות לבית הספר בניצול טוב יותר 
    ....של המשאבים השוטפים שהועמדו לרשותושל המשאבים השוטפים שהועמדו לרשותושל המשאבים השוטפים שהועמדו לרשותושל המשאבים השוטפים שהועמדו לרשותו

וחשוב שתכנון וחשוב שתכנון וחשוב שתכנון וחשוב שתכנון  ,  ,  ,  , 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 
    ....ההוצאות יעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכםההוצאות יעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכםההוצאות יעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכםההוצאות יעשה בהתאם לתזרים המזומנים שהועמד לרשותכם

ולכן חשוב שכל ולכן חשוב שכל ולכן חשוב שכל ולכן חשוב שכל , , , , ינות העירייה  ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנוינות העירייה  ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנוינות העירייה  ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנוינות העירייה  ומוסדותיה למול ספקי השירותים חשובה לנואמאמאמאמ
רכישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם רכישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם רכישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם רכישה תובטח בכיסוי התקציבי המתאים והתשלום יתבצע במועד כפי שסוכם עם 

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

וע מחלוקות וע מחלוקות וע מחלוקות וע מחלוקות  חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנ חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנ חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנ חלה החובה להוצאת הזמנה בכתב על מנת למנ–בגין כל רכישה בגין כל רכישה בגין כל רכישה בגין כל רכישה 
        ....עם הספקעם הספקעם הספקעם הספק

        ....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
    

רכש ואספקה ואגף הגזברות  ימשיכו לעמוד  לשירותכם ולרשותכם בכל רכש ואספקה ואגף הגזברות  ימשיכו לעמוד  לשירותכם ולרשותכם בכל רכש ואספקה ואגף הגזברות  ימשיכו לעמוד  לשירותכם ולרשותכם בכל רכש ואספקה ואגף הגזברות  ימשיכו לעמוד  לשירותכם ולרשותכם בכל '  '  '  '  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 וכוייייבעיה הקשורה  בנושא זה  וכן לבעיה הקשורה  בנושא זה  וכן לבעיה הקשורה  בנושא זה  וכן לבעיה הקשורה  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 

    
 פנתה הביקורת בכתב למנהלת בית הספר לצור# קבלת מידע 4.3.2001בתארי#  6.8

  : כלהל�, נוס( בנושא תקציב בית הספר 

  

א הצעת תקציב "הא� בית הספר ער# בתחילת שנת הלימודי� תשס  .א

והגישו לאישור אג( החינו# בעירייה בהתא� להנחיות משרד החינו# 

 �  : הכולל את הסעיפי� הבאי

   החינו#הקצבות משרד*

  יתהקצבות רשות החינו# המקומ*

  כספי תרומות*

*�  תקבולי� מהורי

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

  .א אז הביקורת מבקשת לקבל העתק"תשס
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  :  נתקבלה תשובה ממנהלת בית הספר כלהל� 29.3.01בתארי#  6.9

ר ר ר ר """" תב תב תב תב----קרי קרי קרי קרי , , , , ומיתומיתומיתומיתהוגשה הצעת תקציב הנוגעת להקצבות מרשות החינות המקהוגשה הצעת תקציב הנוגעת להקצבות מרשות החינות המקהוגשה הצעת תקציב הנוגעת להקצבות מרשות החינות המקהוגשה הצעת תקציב הנוגעת להקצבות מרשות החינות המק"

        ....השנההשנההשנההשנה, , , ,  הווה אומר בחודש מרץ הווה אומר בחודש מרץ הווה אומר בחודש מרץ הווה אומר בחודש מרץ----שמומשה בימים אלה שמומשה בימים אלה שמומשה בימים אלה שמומשה בימים אלה , , , , סססס""""ל תשל תשל תשל תש""""לשנהלשנהלשנהלשנה

 בכל תחילת  בכל תחילת  בכל תחילת  בכל תחילת ----תקבולים מההורים תקבולים מההורים תקבולים מההורים תקבולים מההורים . . . . סססס""""א טרם הוצע לביהא טרם הוצע לביהא טרם הוצע לביהא טרם הוצע לביה""""ל תשסל תשסל תשסל תשס""""ר לשנהר לשנהר לשנהר לשנה""""תבתבתבתב

שנת לימודים מוגשת להורים הצעת תקציב שמשמעותה סעיפי הגבייה מן שנת לימודים מוגשת להורים הצעת תקציב שמשמעותה סעיפי הגבייה מן שנת לימודים מוגשת להורים הצעת תקציב שמשמעותה סעיפי הגבייה מן שנת לימודים מוגשת להורים הצעת תקציב שמשמעותה סעיפי הגבייה מן 

מבטלים מבטלים מבטלים מבטלים , , , , מאשריםמאשריםמאשריםמאשריםההורים ההורים ההורים ההורים . . . . ''''סל תרבות וכוסל תרבות וכוסל תרבות וכוסל תרבות וכו, , , ,  טיולים טיולים טיולים טיולים----כגון כגון כגון כגון , , , , ההורים ועלויותיהםההורים ועלויותיהםההורים ועלויותיהםההורים ועלויותיהם

        ".".".".לללל""""ובהתאם לחוזר מנכובהתאם לחוזר מנכובהתאם לחוזר מנכובהתאם לחוזר מנכ, , , , או מצמצמים את העלויות על פי דעת הרובאו מצמצמים את העלויות על פי דעת הרובאו מצמצמים את העלויות על פי דעת הרובאו מצמצמים את העלויות על פי דעת הרוב

  

  ס גורדו� ס גורדו� ס גורדו� ס גורדו� """"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 .7

  

�  :הביקורת ביקשה מהגורמי� הבאי

                                               �  .אג( החינו#

                             �  .מחלקת הגביה

                             �  .בית הספר גורדו�

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

  

  :מהנתוני� שנתקבלו יוצא כלהל�

�  . תלמידי�526התלמידי� לפי הרישו� בבית הספר גורדו�    ' כ מס"  סה

�  . תלמידי�527התלמידי� לפי הרישו� באג(  החינו#            ' כ מס"  סה

 שאי� התאמה בי� הרישומי� של בית ספר גורדו� לבי� אג, החינו+ מכא�

  .בעירייה

נתקבלה התשובה של , בדבר מספר תלמידי בית הספר, בתשובה לפניית הביקורת

 �  :  כלהל� 29.1.2001מנהלת מחלקת הגבייה מיו

אלא בידי אגף אלא בידי אגף אלא בידי אגף אלא בידי אגף , , , , י מכתבך אינו מצוי בידינוי מכתבך אינו מצוי בידינוי מכתבך אינו מצוי בידינוי מכתבך אינו מצוי בידינו""""ס גורדון עפס גורדון עפס גורדון עפס גורדון 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 החינוךהחינוך על החינוך על החינוך על החינוך על 

במצב של במצב של במצב של במצב של . . . . א עבור ביטוח חובה לתלמידיםא עבור ביטוח חובה לתלמידיםא עבור ביטוח חובה לתלמידיםא עבור ביטוח חובה לתלמידים""""קיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשסקיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשסקיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשסקיים קובץ חיובים פרטני לשנת תשס""""

התרחשות תאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן התרחשות תאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן התרחשות תאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן התרחשות תאונת תלמיד הדורש טיפול בנושא ביטוח תלמידים ובהתערבות סגן 

        ."."."."נעשית בדיקה באשר לרמת התשלום של דמי הביטוח והאגרות לתלמידנעשית בדיקה באשר לרמת התשלום של דמי הביטוח והאגרות לתלמידנעשית בדיקה באשר לרמת התשלום של דמי הביטוח והאגרות לתלמידנעשית בדיקה באשר לרמת התשלום של דמי הביטוח והאגרות לתלמיד, , , , הגזברהגזברהגזברהגזבר
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מספר התלמידי� לפי כיתות בהתא� לדיווחי� שנתקבלו מאג, להל� פירוט 

ס יסודי ממלכתי גורדו� נכו� לתארי+ " ומביה3.1.2001החינו+ נכו� לתארי+ 

8.1.2001 :   

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

  לפי הרישו� באג, החינו+
  03.01.2001מיו� 

  הפרש

�  )84(  84  3  'א  

�  )92(  92  3  'ב  

�  )85(  85  3  'ג  

�  )89(  89  3  'ד  

  )1(  )102(  101  4  'ה

�  )75(  75  2  'ו  

  )1(  )527(  526  כ"סה

  

        גביית אגרת חינו�גביית אגרת חינו�גביית אגרת חינו�גביית אגרת חינו� .8

  

  י מזכירת "בתשובה לשאלת הביקורת בנושא אגרת החינו+ נאמר ע  .8.1

        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                                                 

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

  

  :בבירור שערכה הביקורת ע� אג( החינו# נאמר לביקורת  .8.2

  

קיים נוהל שונה לגבי תלמידים העוברים ממוסד קיים נוהל שונה לגבי תלמידים העוברים ממוסד קיים נוהל שונה לגבי תלמידים העוברים ממוסד קיים נוהל שונה לגבי תלמידים העוברים ממוסד , , , , נוהלי רישום תלמידים חדשיםנוהלי רישום תלמידים חדשיםנוהלי רישום תלמידים חדשיםנוהלי רישום תלמידים חדשים""""

    .... לבין תלמידים המגיעים מרשויות אחרות לבין תלמידים המגיעים מרשויות אחרות לבין תלמידים המגיעים מרשויות אחרות לבין תלמידים המגיעים מרשויות אחרותחינוכי אחד לאחר בתוך כפר סבאחינוכי אחד לאחר בתוך כפר סבאחינוכי אחד לאחר בתוך כפר סבאחינוכי אחד לאחר בתוך כפר סבא

אותו הם אותו הם אותו הם אותו הם , , , , סססס""""עליהם להוציא מביהעליהם להוציא מביהעליהם להוציא מביהעליהם להוציא מביה, , , , לגבי ילדים העוברים דירה בתוך כפר סבאלגבי ילדים העוברים דירה בתוך כפר סבאלגבי ילדים העוברים דירה בתוך כפר סבאלגבי ילדים העוברים דירה בתוך כפר סבא  .א

ס אליו הם עוברים וזאת בנוסף לחוזה ס אליו הם עוברים וזאת בנוסף לחוזה ס אליו הם עוברים וזאת בנוסף לחוזה ס אליו הם עוברים וזאת בנוסף לחוזה """"טופס גריעה ולהציגו בביהטופס גריעה ולהציגו בביהטופס גריעה ולהציגו בביהטופס גריעה ולהציגו בביה, , , , עוזביםעוזביםעוזביםעוזבים

. . . . או לחילופין רישום כתובת חדשה בתעודת הזהות של ההוריםאו לחילופין רישום כתובת חדשה בתעודת הזהות של ההוריםאו לחילופין רישום כתובת חדשה בתעודת הזהות של ההוריםאו לחילופין רישום כתובת חדשה בתעודת הזהות של ההורים, , , , דירה חדשדירה חדשדירה חדשדירה חדש

    ....לאגף החינוך לשם עדכוןלאגף החינוך לשם עדכוןלאגף החינוך לשם עדכוןלאגף החינוך לשם עדכוןעותק מטופס הגריעה נשלח עותק מטופס הגריעה נשלח עותק מטופס הגריעה נשלח עותק מטופס הגריעה נשלח 

להציג טופס ביטול רישום מהרשות להציג טופס ביטול רישום מהרשות להציג טופס ביטול רישום מהרשות להציג טופס ביטול רישום מהרשות , , , , על התלמידים המגיעים מחוץ לכפר סבאעל התלמידים המגיעים מחוץ לכפר סבאעל התלמידים המגיעים מחוץ לכפר סבאעל התלמידים המגיעים מחוץ לכפר סבא  .ב

תעודות זהות מעודכנת של תעודות זהות מעודכנת של תעודות זהות מעודכנת של תעודות זהות מעודכנת של ++++אותה הם עוזבים אותה הם עוזבים אותה הם עוזבים אותה הם עוזבים ) ) ) ) ממנהל החינוך שלהממנהל החינוך שלהממנהל החינוך שלהממנהל החינוך שלה((((

 עליהם לעשות זאת  עליהם לעשות זאת  עליהם לעשות זאת  עליהם לעשות זאת ----ההורים ולחילופין חוזה דירה עם כתובת בכפר סבא ההורים ולחילופין חוזה דירה עם כתובת בכפר סבא ההורים ולחילופין חוזה דירה עם כתובת בכפר סבא ההורים ולחילופין חוזה דירה עם כתובת בכפר סבא 

 אם לא  אם לא  אם לא  אם לא ----שום שלהם שום שלהם שום שלהם שום שלהם ס באזור הריס באזור הריס באזור הריס באזור הרי""""באגף החינוך ולקבל מאתנו הפנייה לביהבאגף החינוך ולקבל מאתנו הפנייה לביהבאגף החינוך ולקבל מאתנו הפנייה לביהבאגף החינוך ולקבל מאתנו הפנייה לביה
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י הזרם החינוכי י הזרם החינוכי י הזרם החינוכי י הזרם החינוכי """" עפ עפ עפ עפ----ס הסמוך ס הסמוך ס הסמוך ס הסמוך """"ס הם מופנים לביהס הם מופנים לביהס הם מופנים לביהס הם מופנים לביה""""נותר מקום באותו ביהנותר מקום באותו ביהנותר מקום באותו ביהנותר מקום באותו ביה

    . . . . בו הם בחרובו הם בחרובו הם בחרובו הם בחרו

הורים המבקשים להעביר את ילדם מזרם חינוכי אחד לאחר מתבקשים הורים המבקשים להעביר את ילדם מזרם חינוכי אחד לאחר מתבקשים הורים המבקשים להעביר את ילדם מזרם חינוכי אחד לאחר מתבקשים הורים המבקשים להעביר את ילדם מזרם חינוכי אחד לאחר מתבקשים   .ג

מצוידים בתעודות הזהות שלהם ולמלא הצהרה מצוידים בתעודות הזהות שלהם ולמלא הצהרה מצוידים בתעודות הזהות שלהם ולמלא הצהרה מצוידים בתעודות הזהות שלהם ולמלא הצהרה , , , ,  למשרדינו למשרדינו למשרדינו למשרדינו----    שניהםשניהםשניהםשניהם    ----להגיע להגיע להגיע להגיע 

אם אין אם אין אם אין אם אין . . . . נוכי בו ילדם לומדנוכי בו ילדם לומדנוכי בו ילדם לומדנוכי בו ילדם לומדבה שניהם מביעים רצונם בשינוי הזרם החיבה שניהם מביעים רצונם בשינוי הזרם החיבה שניהם מביעים רצונם בשינוי הזרם החיבה שניהם מביעים רצונם בשינוי הזרם החי

    ....הסכמה ביניהם איננו מאשרים השינויהסכמה ביניהם איננו מאשרים השינויהסכמה ביניהם איננו מאשרים השינויהסכמה ביניהם איננו מאשרים השינוי

 נדרשים  נדרשים  נדרשים  נדרשים ----אשר מי מהם מגיע לכפר סבא עם ילדו אשר מי מהם מגיע לכפר סבא עם ילדו אשר מי מהם מגיע לכפר סבא עם ילדו אשר מי מהם מגיע לכפר סבא עם ילדו , , , ,  פרודים פרודים פרודים פרודים----הורים גרושים הורים גרושים הורים גרושים הורים גרושים   .ד

    ....להציג משמורת על ילדםלהציג משמורת על ילדםלהציג משמורת על ילדםלהציג משמורת על ילדם

אותו לא אותו לא אותו לא אותו לא ', ', ', ', כל המתואר לעיל  אינו מתייחס לרישום תלמידים חדשים לכתות אכל המתואר לעיל  אינו מתייחס לרישום תלמידים חדשים לכתות אכל המתואר לעיל  אינו מתייחס לרישום תלמידים חדשים לכתות אכל המתואר לעיל  אינו מתייחס לרישום תלמידים חדשים לכתות א

    . . . . להורים שיבהיר גם תהליך זהלהורים שיבהיר גם תהליך זהלהורים שיבהיר גם תהליך זהלהורים שיבהיר גם תהליך זה עם זאת אצרף דוגמת דף הנחייה  עם זאת אצרף דוגמת דף הנחייה  עם זאת אצרף דוגמת דף הנחייה  עם זאת אצרף דוגמת דף הנחייה ----ביקשת שנפרט ביקשת שנפרט ביקשת שנפרט ביקשת שנפרט 

        

        ----    באשר לשאלתך לגבי התיאום עם מחלקת הגבייה הריבאשר לשאלתך לגבי התיאום עם מחלקת הגבייה הריבאשר לשאלתך לגבי התיאום עם מחלקת הגבייה הריבאשר לשאלתך לגבי התיאום עם מחלקת הגבייה הרי

    ....מספר המשלם הוא מספר תעודת הזהות של אבי המשפחהמספר המשלם הוא מספר תעודת הזהות של אבי המשפחהמספר המשלם הוא מספר תעודת הזהות של אבי המשפחהמספר המשלם הוא מספר תעודת הזהות של אבי המשפחה  ....אאאא

    ....יםיםיםים////ים החדשים החדשים החדשים החדש////הגבייה על התלמידהגבייה על התלמידהגבייה על התלמידהגבייה על התלמיד' ' ' ' עם ביצוע הרישום מועבר עדכון למחעם ביצוע הרישום מועבר עדכון למחעם ביצוע הרישום מועבר עדכון למחעם ביצוע הרישום מועבר עדכון למח  ....בבבב

 ביטוח  ביטוח  ביטוח  ביטוח ----א הגבייה של אגרת החינוך הינה בנושא אחד בלבד א הגבייה של אגרת החינוך הינה בנושא אחד בלבד א הגבייה של אגרת החינוך הינה בנושא אחד בלבד א הגבייה של אגרת החינוך הינה בנושא אחד בלבד """"החל מתשסהחל מתשסהחל מתשסהחל מתשס  ....גגגג

לפיכך אנו שוקלים להפסיק את הגבייה באמצעות מחלקת לפיכך אנו שוקלים להפסיק את הגבייה באמצעות מחלקת לפיכך אנו שוקלים להפסיק את הגבייה באמצעות מחלקת לפיכך אנו שוקלים להפסיק את הגבייה באמצעות מחלקת . . . . יותיותיותיותתאונות אישתאונות אישתאונות אישתאונות איש

    ".".".".הגבייה ולהעביר נושא זה לאחריות בתי הספר ישירותהגבייה ולהעביר נושא זה לאחריות בתי הספר ישירותהגבייה ולהעביר נושא זה לאחריות בתי הספר ישירותהגבייה ולהעביר נושא זה לאחריות בתי הספר ישירות

 וביקשה 1.1.2001הביקורת פנתה שו למנהלת מחלקת הגבייה בעירייה בתארי# 

 �  :לקבל מידע בנושאי� הבאי

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

  .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

  : כלהל� 29.1.2001נתקבל מכתב תשובה ממנהלת מחלקת הגבייה ביו� 

תלמידים מעודכן מדי שנה על ידי אגף תלמידים מעודכן מדי שנה על ידי אגף תלמידים מעודכן מדי שנה על ידי אגף תלמידים מעודכן מדי שנה על ידי אגף קובץ הקובץ הקובץ הקובץ ה"""": לעיל ' בתשובה לשאלה א

המשלם וכך המשלם וכך המשלם וכך המשלם וכך ' ' ' ' על פי מסעל פי מסעל פי מסעל פי מס, , , , החינוך ומועבר אלינו לצורך הפקת משלוח החיוביםהחינוך ומועבר אלינו לצורך הפקת משלוח החיוביםהחינוך ומועבר אלינו לצורך הפקת משלוח החיוביםהחינוך ומועבר אלינו לצורך הפקת משלוח החיובים

    ".".".".אנו נוהגיםאנו נוהגיםאנו נוהגיםאנו נוהגים

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

אין העברת מידע אל אגף החינוך אין העברת מידע אל אגף החינוך אין העברת מידע אל אגף החינוך אין העברת מידע אל אגף החינוך . . . . בסיס בדיקת היתרות במעבר משנה לשנהבסיס בדיקת היתרות במעבר משנה לשנהבסיס בדיקת היתרות במעבר משנה לשנהבסיס בדיקת היתרות במעבר משנה לשנה
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ת לא על בסיס בית ספרי או כיתתי ולא נעשית כל ת לא על בסיס בית ספרי או כיתתי ולא נעשית כל ת לא על בסיס בית ספרי או כיתתי ולא נעשית כל ת לא על בסיס בית ספרי או כיתתי ולא נעשית כל באשר למשלמי האגרובאשר למשלמי האגרובאשר למשלמי האגרובאשר למשלמי האגרו

    ."."."."פעולה נוספת על ידי אגף החינוך למימוש גביית אגרות אלהפעולה נוספת על ידי אגף החינוך למימוש גביית אגרות אלהפעולה נוספת על ידי אגף החינוך למימוש גביית אגרות אלהפעולה נוספת על ידי אגף החינוך למימוש גביית אגרות אלה

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

    ".".".".אלא במצב של טיפול כולל בגביית חובאלא במצב של טיפול כולל בגביית חובאלא במצב של טיפול כולל בגביית חובאלא במצב של טיפול כולל בגביית חוב

שירותי� הביקורת מבקשת לציי� כי ידוע כי קיימת בעיה בגביית אגרת ה

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

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

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

  .תלמידי�לפעול נמרצות על מנת להעמיק את גביית אגרת השרותי� מה

  

  תיוק מסמכי� על פי משרד החינו�תיוק מסמכי� על פי משרד החינו�תיוק מסמכי� על פי משרד החינו�תיוק מסמכי� על פי משרד החינו� .9

  הנחיות כלליות .9.1

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

�  .לבי� הרישו� הספרי

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

�  .מספר ר1 של השוברי

ל הגיליונות המקוריי� לאיסו( כספי� יתויקו לפי מספר ר1 ש  .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 , וצאותומהרשות המקומית על הקצבות או על החזר ה

  .במספר ר1 לפי סוג החומר ויתויקו בנפרד

  

  הערות הביקורת  .9.2

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

אלא על , לצור+ ביצוע תשלומי� לספקי� השוני�, גדול מחשבוניות

  .שוברי התשלו� בלבד
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ור מניכוי מס       הביקורת בדקה את אישורי מס ההכנסה בגי� פט  .ב

נתברר שבחלק הגדול של המקרי� בוצעו  תשלומי� ללא . במקור

בנוגע לניכוי מס במקור מהספקי� , קבלת אישורי מס ההכנסה

  .השוני�

יש לתייק את מסמכי הבנק שכוללי� טופסי הפקדות ודפי חשבו�                       .ג

לפי חודשי� ולא כפי שזה נעשה , ביחד ע� התאמות הבנק החודשיות

ית הספר כאשר ישנה חלוקה בי� התאמות הבנק החודשיות כיו� בב

  .לבי� מסמכי הבנק שה� דפי הבנק וטופסי הפקדות

  

        רישו� האינוונטר וספירות המלאי בבית הספררישו� האינוונטר וספירות המלאי בבית הספררישו� האינוונטר וספירות המלאי בבית הספררישו� האינוונטר וספירות המלאי בבית הספר        .10

  

 וביקשה 1.1.2001הביקורת פנתה למנהל מחלקת הרכש בעירייה בתארי# 

  : לברר כלהל� 

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

  .והתאמת� לרשימות הקיימות במחלקת הרכש. הספר 

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

  .לתהלי# עריכת רשימות האינוונטר בבתי הספר

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

  .בכתב

 �  :הרכש כלהל�   השיב מנהל מחלקת 4.1.2001בתשובתו מיו

    ....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' ' ' ' הדבר בוודאי אינו חדש לך ומוכר לך מזה מסהדבר בוודאי אינו חדש לך ומוכר לך מזה מסהדבר בוודאי אינו חדש לך ומוכר לך מזה מסהדבר בוודאי אינו חדש לך ומוכר לך מזה מס

מ להנהלת מ להנהלת מ להנהלת מ להנהלת """"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
 דרך  דרך  דרך  דרך וכן לשני ציוניוכן לשני ציוניוכן לשני ציוניוכן לשני ציוני" " " " ניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבאניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבאניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבאניהול ושליטה באינוונטר בעיריית כפר סבא""""העיר בנושא העיר בנושא העיר בנושא העיר בנושא 

    ::::חשובים שחשוב להזכירם חשובים שחשוב להזכירם חשובים שחשוב להזכירם חשובים 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

, , , , גזברגזברגזברגזבר, , , , לללל""""מנכמנכמנכמנכ, , , , בהשתתפות ראש העירבהשתתפות ראש העירבהשתתפות ראש העירבהשתתפות ראש העיר((((סיכום דיון בלשכת ראש העיר סיכום דיון בלשכת ראש העיר סיכום דיון בלשכת ראש העיר סיכום דיון בלשכת ראש העיר   .ב
בו הצגתי בפני ראש העיר את בו הצגתי בפני ראש העיר את בו הצגתי בפני ראש העיר את בו הצגתי בפני ראש העיר את ) ) ) ) ממממ""""מבקר העירייה והחמבקר העירייה והחמבקר העירייה והחמבקר העירייה והח, , , , מהנדס העירמהנדס העירמהנדס העירמהנדס העיר

כזכור כזכור כזכור כזכור . . . . נושאנושאנושאנושאהנושא ואת חוסר השליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד ההנושא ואת חוסר השליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד ההנושא ואת חוסר השליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד ההנושא ואת חוסר השליטה הקיים בתחום זה עקב אי מיסוד ה
לך ראש העיר נתן אישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון לך ראש העיר נתן אישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון לך ראש העיר נתן אישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון לך ראש העיר נתן אישור לצאת לדרך ונתן הנחיות למשתתפי הדיון 

    ....בנושאבנושאבנושאבנושא
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והנחיות ראש והנחיות ראש והנחיות ראש והנחיות ראש , , , , ח הביקורת שלךח הביקורת שלךח הביקורת שלךח הביקורת שלך""""דודודודו, , , , ממממ""""למרות כל המכתבים שנכתבו על יד החלמרות כל המכתבים שנכתבו על יד החלמרות כל המכתבים שנכתבו על יד החלמרות כל המכתבים שנכתבו על יד הח
    ....העיר לא זז דברהעיר לא זז דברהעיר לא זז דברהעיר לא זז 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

ה ברכוש הרב שבידה ה ברכוש הרב שבידה ה ברכוש הרב שבידה ה ברכוש הרב שבידה הרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליטהרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליטהרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליטהרושם המתקבל הוא שעיריית כפר סבא אינה רואה בשליט
    ....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((((כנושא חשוב כנושא חשוב כנושא חשוב כנושא חשוב 

נתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום נתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום נתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום נתקבלה החלטה דומה בעקבות פרסום , , , , המפתיע הוא שבמרבית הרשויותהמפתיע הוא שבמרבית הרשויותהמפתיע הוא שבמרבית הרשויותהמפתיע הוא שבמרבית הרשויות, , , , 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, , , , החוקהחוקהחוקהחוק

ונית מגובשת ונית מגובשת ונית מגובשת ונית מגובשת באם אין מדיניות עירבאם אין מדיניות עירבאם אין מדיניות עירבאם אין מדיניות עיר, , , , לא ניתן לתת הנחיות ברמת המטהלא ניתן לתת הנחיות ברמת המטהלא ניתן לתת הנחיות ברמת המטהלא ניתן לתת הנחיות ברמת המטה
    ....ומוגדרת כיעד ביצועומוגדרת כיעד ביצועומוגדרת כיעד ביצועומוגדרת כיעד 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
  

  הערות הביקורת  10.1           

  

  בבית הספר קיי� רישו� ממוחשב של בית ספר גורדו� הכולל   .א

  לביקורת הומצאה רשימה נכונה       .             את  רשימת פרטי האינוונטר

   ונאמר כי רשימה זו מאומתת על ידי 2000לי             ליו

  י הגורמי�  "            סקירה וספירה פיזית של מצאי האינוונטר ע

 �  .אב בית ומזכירה בבית הספר:             הבאי

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

של בית ספר גורדו� הכולל בתוכו רק רכישות שבוצעו דר# 

  .חלקת הרכש ומתעדי� כניסות רכש בלבדמ

  :בדיקה מדגמית השוואתית בי� שתי הרשימות העלתה  .10.2

  אי� אחידות בצורת הרישו� של האינוונטר בי� שתי הרשימות   .א

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

  .הספר

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

שימות בית הספר הרישו� הוא לפי ש� פריט בעוד שבר, פריט

        .וכמות

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

הביקורת העלתה כי . י יצר� הפריט"בעצ� המספר המוטבע ע

הרכש ' אי� מספרי� מוטבעי� בכל הפריטי� שברשימת מח

ובפועל בעיריית כפר סבא לא מטביעי� על פירטי האינוונטר 

        .נוונטרי מסודרמספר אי
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עקב המיוני� השוני� של הפריטי� ברשימות מחלקת הרכש   .ד

לעומת רשימות שבבית הספר הביקורת לא הצליחה לקשר בי� 

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

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

וכמו כ� , הפריטברשימת בית הספר לא קיי� תארי+ פתיחת   .ה

ברשימת מחלקת הרכש אי� כל איזכור לגבי מועד הכנסת 

        .הפריט לאינוונטר העירייה

  הביקורת לא קיבלה כל הסבר לגבי הפחתת פריטי האינוונטר   .ו

לדעת הביקורת לא קיי� מעקב . והוצאת� מרשימת האינוונטר

        .כזה

        מכרזי�מכרזי�מכרזי�מכרזי�  .11
        

כפי . רזי�לא נערכו מכ" גורדו�"הביקורת העלתה כי בבית ספר  .11.1

המנהלת מחליטה המנהלת מחליטה המנהלת מחליטה המנהלת מחליטה """": י מנהלת החשבונות כלהל� "שהוסבר לביקורת ע

לגבי נותני השירות ביחד עם ועד ההורים ובנושא טיולים ביחד עם לגבי נותני השירות ביחד עם ועד ההורים ובנושא טיולים ביחד עם לגבי נותני השירות ביחד עם ועד ההורים ובנושא טיולים ביחד עם לגבי נותני השירות ביחד עם ועד ההורים ובנושא טיולים ביחד עם 

        """"האחראית על הטיולים וועד ההוריםהאחראית על הטיולים וועד ההוריםהאחראית על הטיולים וועד ההוריםהאחראית על הטיולים וועד ההורים

מנהלת החשבונות התבקשה להעביר לביקורת העתקי� של הצעות 

כומי� בכתב מחיר של טיולי� הנמצאי� בידי האחראית לנושא וסי

בתשובה לכ# נאמר על ידי מנהלת החשבונות כי . לגבי החברה שנבחרה

ס והיא תדאג להעביר לביקורת את "החומר נמצא אצל ועד ביה

�  .המסמכי� המבוקשי

 נשלח מכתב למנהל אג( החינו# בעירייה בנושא 12.2.2001בתארי#  .11.2

  : מכרזי� ולהל� השאלות אשר הופנו אליו

  ?וב בנושא בחירת נותני השירות לבית הספרהא� קיי� נוהל כת  .א

  ?הא� הנוהל הועבר בכתב לבתי הספר   .ב

  .נא להעביר העתק לביקורת  .ג

  נתקבל מכתב תשובה מאת מנהלת המדור לחינו# יסודי באג( החינו#  .11.3
  

 �  :  כלהל� 25.2.2001ביו
   
        ::::במענה למכתבך ברצוני להבהיר את הדבריםבמענה למכתבך ברצוני להבהיר את הדבריםבמענה למכתבך ברצוני להבהיר את הדבריםבמענה למכתבך ברצוני להבהיר את הדברים""""
נעשה מול מחלקת הרכש וועדת נעשה מול מחלקת הרכש וועדת נעשה מול מחלקת הרכש וועדת נעשה מול מחלקת הרכש וועדת כל נושא הרכישות של בתי הספר כל נושא הרכישות של בתי הספר כל נושא הרכישות של בתי הספר כל נושא הרכישות של בתי הספר """"

 לללל"""" עניין הנוהלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנ עניין הנוהלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנ עניין הנוהלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנ עניין הנוהלים והדרכים מטופל על ידי המחלקה הנ----מכרזים מכרזים מכרזים מכרזים 
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        ".".".".בלבדבלבדבלבדבלבד
  

  ממצאי הביקורת

הביקורת לא מצאה כל מסמ+ בבית הספר המתייחס להלי+ בחירת 

וכמו כ� נאמר לביקורת , נותני שירות לבתי הספר כמו הסעות לטיולי�

  .""""ה בנדוןה בנדוןה בנדוןה בנדוןשלא ניתנה להם כל הנחייה בכתב ובעל פשלא ניתנה להם כל הנחייה בכתב ובעל פשלא ניתנה להם כל הנחייה בכתב ובעל פשלא ניתנה להם כל הנחייה בכתב ובעל פ""""

יוצא איפוא כי נושא בחירת ספקי נותני שירותי� לבתי הספר אינו 

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

  . מכרזי� ונעשי� מחו. למער+ ההרכשה של העירייה

לקבלת " גורדו�" נשלח מכתב אל מנהלת בית הספר 4.3.2001בתארי+  .11.4

  :מידע נוס, בנושא מכרזי� 

א� נערכות בבית הספר מכרזי� בנוגע לספקי� ונותני שירות ה  .א

  ?א "ל תשס"לשנה

כיצד נבחרה חברת הטיולי� אשר אמורה להסיע את תלמידי   .ב

  ?א "בית הספר לטיולי� במהל+ שנת הלימודי� תשס

הא� בית הספר קיבל הנחיות מאג, החינו+ בנושא מכרזי�   .ג

  .ובחירת נותני השירות והספקי� בבית הספר

  : כלהל� " גורדו�" נתקבלה תשובת מנהלת בית הספר 29.3.01+ בתארי .11.5

    .... איננו מקיימים מכרזים איננו מקיימים מכרזים איננו מקיימים מכרזים איננו מקיימים מכרזים----מכרזים מכרזים מכרזים מכרזים  "

מידע זה אנו מקבלים ממנהל מידע זה אנו מקבלים ממנהל מידע זה אנו מקבלים ממנהל מידע זה אנו מקבלים ממנהל : : : : בנוגע לספקים ונותני שירות בנוגע לספקים ונותני שירות בנוגע לספקים ונותני שירות בנוגע לספקים ונותני שירות   .א

    ....מחלקת הרכש ונוהגים בהתאם להמלצותיומחלקת הרכש ונוהגים בהתאם להמלצותיומחלקת הרכש ונוהגים בהתאם להמלצותיומחלקת הרכש ונוהגים בהתאם להמלצותיו

 מגבשים הצעה לתכנית  מגבשים הצעה לתכנית  מגבשים הצעה לתכנית  מגבשים הצעה לתכנית ----חברת הטיולים נבחרת בדרך הבאה חברת הטיולים נבחרת בדרך הבאה חברת הטיולים נבחרת בדרך הבאה חברת הטיולים נבחרת בדרך הבאה   .ב

מעבירים את מעבירים את מעבירים את מעבירים את . . . . אוטובוסיםאוטובוסיםאוטובוסיםאוטובוסים' ' ' ' מסמסמסמס, , , , ממממ""""קקקק, , , , טיולים קרי מסלולי טיוליםטיולים קרי מסלולי טיוליםטיולים קרי מסלולי טיוליםטיולים קרי מסלולי טיולים

. . . . ההצעה לשלוש חברות אשר מחזירות אלינו הצעות מחיר שונותההצעה לשלוש חברות אשר מחזירות אלינו הצעות מחיר שונותההצעה לשלוש חברות אשר מחזירות אלינו הצעות מחיר שונותההצעה לשלוש חברות אשר מחזירות אלינו הצעות מחיר שונות

. . . . ד נתנה את ההצעה הזולה ביותר ושרותיה טובים ואמיניםד נתנה את ההצעה הזולה ביותר ושרותיה טובים ואמיניםד נתנה את ההצעה הזולה ביותר ושרותיה טובים ואמיניםד נתנה את ההצעה הזולה ביותר ושרותיה טובים ואמינים""""אגאגאגאג

  ".".".".ההורים שותפים להתלבטות ולבחירהההורים שותפים להתלבטות ולבחירהההורים שותפים להתלבטות ולבחירהההורים שותפים להתלבטות ולבחירה
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   על פי הנחיות משרד החינו�  על פי הנחיות משרד החינו�  על פי הנחיות משרד החינו�  על פי הנחיות משרד החינו� ))))הקלת נטל ההוצאות וסיוע הקלת נטל ההוצאות וסיוע הקלת נטל ההוצאות וסיוע הקלת נטל ההוצאות וסיוע  .12

  הקלת נטל ההוצאות  .12.1

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

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

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

קי� דחויי� או בהוראות 'יש לאפשר להורי� לשל� בצ. במוסדות חינו#

  . קבע

  זכאי סיוע .12.2

מטרתו לסייע לתלמידי� משרד החינו# מפעיל תקציב מלגות ש  .א

 �ממשפחות נזקקות באמצעות הענקת מילגות למימו� טיולי

המלגות ניתנות רק . ופעולות העשרה חינוכיות וחברתיות

כל . לתלמידי� בבתי הספר הנמצאי� בפיקוח רשמי של המשרד

מוסד מקבל הקצאה לפי מספר התלמידי� ומצב הטיפוח של 

ועדת ). י� העליוני�למעט מוסדות בשני העשירונ(בית הספר 

המלגות בכל מוסד קובעת את שמות התלמידי� הזכאי� ואת 

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

  .הנהלת בית הספר

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

 �בית הספר יכנס ועדה לדיו� בבקשות להקלת נטל התשלומי

�קביעת זכאי הסיוע .  שהכנסת� נמוכהשהוגשו על ידי הורי

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

בראשותו של , יוע1 חינוכי ונציג ועד ההורי�, על ידי נציג מטעמו

�  .נציג שירותי הרווחה העירוניי� או היישוביי

  

 �החלטת הוועדה תהיה תקפה רק בתנאי שנכחו בה לפחות שניי

לרבות החלטותיה וכל מסמ# רלוונטי , י הועדהדיונ. מחבריה

  .יהיו חסויי� מכל וכל, אחר הקשור בצינעת הפרט

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

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

  .בקשת� במבח�
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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

 במסיבות מת� השרותי� או את ההשתתפות בטיולי� או

כיתתיות או בית ספריות בגלל אי יכולתו לשל� את מלוא 

�  .במקרה זה יש להעזר באמצעי הסיוע שפורטו לעיל. הסכו

        הנחות להורי תלמידי�הנחות להורי תלמידי�הנחות להורי תלמידי�הנחות להורי תלמידי� .13

        

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

 כי בנושא מת�"ש "י מנהח"להורי תלמידי� המתקשי� בתשלומי� נאמר ע

  ".הנחות יש לפנות למנהלת בית הספר

  

 נשלח על ידי הביקורת מכתב למנהל אג( החינו# 12.2.2001בתארי#  .13.1

  :בעירייה בנושא הנחות כלהל� 

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

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

 �  ?שנת הלימודי

  ?תב לבתי הספר הא� הנוהל הועבר בכ  .ב

  .נא להעביר העתק לביקורת  .ג

נתקבל מכתב תשובה מאת מנהלת המדור לחינו# יסודי באג( החינו#  .13.2

 �  : כלהל� 25.2.2001ביו

        הנחות  להורי  תלמידים הנחות  להורי  תלמידים הנחות  להורי  תלמידים הנחות  להורי  תלמידים """"

        ....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

ישנה הנחייה עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה ישנה הנחייה עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה ישנה הנחייה עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה ישנה הנחייה עקרונית שלנו ללכת לקראת משפחות המצויות במצוקה 

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

        ....על כבוד המשפחות והילדיםעל כבוד המשפחות והילדיםעל כבוד המשפחות והילדיםעל כבוד המשפחות והילדים

ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי הספר ולועדי ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי הספר ולועדי ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי הספר ולועדי ישנם בתי ספר שקבעו ועדת הנחות משותפת להנהלות בתי הספר ולועדי 
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ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות להנחות עם ועדי ההורים והם ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות להנחות עם ועדי ההורים והם ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות להנחות עם ועדי ההורים והם ישנם בתי ספר הקובעים עקרונות להנחות עם ועדי ההורים והם . . . . הוריםהוריםהוריםהורים

        ."."."."ס לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות ס לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות ס לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות ס לקבוע את הסדרי התשלום וההנחות """"מסמיכים את מנהלת ביהמסמיכים את מנהלת ביהמסמיכים את מנהלת ביהמסמיכים את מנהלת ביה

    

 נשלח מכתב למנהלת בית הספר גורדו� לצור# 28.2.2001בתארי#  .13.3

  :קבלת מידע נוס( בנושא מת� הנחות 

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

תלמידי� המתקשי� לעמוד בדרישות התשלו� הקיימות בבית 

  ?הספר 

נא להעביר פירוט בכתב בנוגע לתהלי# קבלת ההחלטות   .ב

  .א מת� ההנחותוהגורמי� המחליטי� בנוש

הא� בית הספר קיבל הנחיות מאג( החינו# בנושא מת� הנחות   .ג

 �  ?להורי התלמידי

  : נתקבלה תשובה ממנהלת בית הספר כלהל� 29.3.01בתארי#  .13.4

        ....ההנחות להורי התלמידיםההנחות להורי התלמידיםההנחות להורי התלמידיםההנחות להורי התלמידים""""

נוהל כתוב לגבי מתן הנחות מתפרסם בפנייה להורים בדף שמועבר נוהל כתוב לגבי מתן הנחות מתפרסם בפנייה להורים בדף שמועבר נוהל כתוב לגבי מתן הנחות מתפרסם בפנייה להורים בדף שמועבר נוהל כתוב לגבי מתן הנחות מתפרסם בפנייה להורים בדף שמועבר 

לפנות לפנות לפנות לפנות , , , , תקשים בתשלוםתקשים בתשלוםתקשים בתשלוםתקשים בתשלוםאנו מציעים להורים המאנו מציעים להורים המאנו מציעים להורים המאנו מציעים להורים המ. . . . אליהם בתחילת השנהאליהם בתחילת השנהאליהם בתחילת השנהאליהם בתחילת השנה

הורה הפונה אלינו לתאם פגשיה נדרש להצטייד הורה הפונה אלינו לתאם פגשיה נדרש להצטייד הורה הפונה אלינו לתאם פגשיה נדרש להצטייד הורה הפונה אלינו לתאם פגשיה נדרש להצטייד . . . . ליועצת או למנהלתליועצת או למנהלתליועצת או למנהלתליועצת או למנהלת

במידה ושניהם במידה ושניהם במידה ושניהם במידה ושניהם (((( תלושי שכר של בני הזוג  תלושי שכר של בני הזוג  תלושי שכר של בני הזוג  תלושי שכר של בני הזוג ----בעיקר בעיקר בעיקר בעיקר , , , , במסמכים שוניםבמסמכים שוניםבמסמכים שוניםבמסמכים שונים

אישור מביטוח לאומי אם מדובר במקרה של אבטלה או נכות אישור מביטוח לאומי אם מדובר במקרה של אבטלה או נכות אישור מביטוח לאומי אם מדובר במקרה של אבטלה או נכות אישור מביטוח לאומי אם מדובר במקרה של אבטלה או נכות ). ). ). ). עובדיםעובדיםעובדיםעובדים

        . . . . ''''וכווכווכווכו

        ----פרמטרים שונים משפיעים על גובה ההנחה פרמטרים שונים משפיעים על גובה ההנחה פרמטרים שונים משפיעים על גובה ההנחה פרמטרים שונים משפיעים על גובה ההנחה 

    ....ה קרי שכר מעבודהה קרי שכר מעבודהה קרי שכר מעבודהה קרי שכר מעבודההכנסות המשפחהכנסות המשפחהכנסות המשפחהכנסות המשפח  .א

    ....מספר הילדים במשפחהמספר הילדים במשפחהמספר הילדים במשפחהמספר הילדים במשפחה  .ב

    ....י שרותי הרווחהי שרותי הרווחהי שרותי הרווחהי שרותי הרווחה""""מוכרים או לא מוכרים כנתמכים עמוכרים או לא מוכרים כנתמכים עמוכרים או לא מוכרים כנתמכים עמוכרים או לא מוכרים כנתמכים ע  .ג

        .... ולעיתים פטורים מתשלום ולעיתים פטורים מתשלום ולעיתים פטורים מתשלום ולעיתים פטורים מתשלום80808080%%%%מובטלים זכאים להנחה גבוהה ביותר עד מובטלים זכאים להנחה גבוהה ביותר עד מובטלים זכאים להנחה גבוהה ביותר עד מובטלים זכאים להנחה גבוהה ביותר עד 

שאבי המשפחה משתכר שכר מינימום או סביב שאבי המשפחה משתכר שכר מינימום או סביב שאבי המשפחה משתכר שכר מינימום או סביב שאבי המשפחה משתכר שכר מינימום או סביב , , , , משפחות מרובות ילדיםמשפחות מרובות ילדיםמשפחות מרובות ילדיםמשפחות מרובות ילדים

        ....שכר מעין זהשכר מעין זהשכר מעין זהשכר מעין זה

מחנכת הכיתה בה מחנכת הכיתה בה מחנכת הכיתה בה מחנכת הכיתה בה , , , , עצתעצתעצתעצתהיוהיוהיוהיו, , , , סססס""""וועדת ההנחות כוללת את מנהלת ביהוועדת ההנחות כוללת את מנהלת ביהוועדת ההנחות כוללת את מנהלת ביהוועדת ההנחות כוללת את מנהלת ביה

        ....כל מקרה נדון לגופו ובאופן ענייניכל מקרה נדון לגופו ובאופן ענייניכל מקרה נדון לגופו ובאופן ענייניכל מקרה נדון לגופו ובאופן ענייני. . . . לומד התלמיד וסגנית המנהלתלומד התלמיד וסגנית המנהלתלומד התלמיד וסגנית המנהלתלומד התלמיד וסגנית המנהלת

לשאלתך האחרונה לא קיבלנו הנחיות מאגף החינוך בנושא הנחות לשאלתך האחרונה לא קיבלנו הנחיות מאגף החינוך בנושא הנחות לשאלתך האחרונה לא קיבלנו הנחיות מאגף החינוך בנושא הנחות לשאלתך האחרונה לא קיבלנו הנחיות מאגף החינוך בנושא הנחות 
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        ".".".".להורי תלמידיםלהורי תלמידיםלהורי תלמידיםלהורי תלמידים

  

   :ממצאי הביקורת .13.5

  הביקורת לא מצאה הנחיות בכתב שניתנו לבתי הספר   .א

 ואי� להסתפק י אג, החינו+"בנושא הנחות להורי תלמידי� ע

  .י אג, החינו+"כפי שנאמר ע" בהנחיות עקרוניות"

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

 המסביר את 1.12.2000 �מיו� ) ב/(4ל משרד החינו+ סא"מנכ

  .נושא הקלת נטל התשלומי� ויש לפעול על פיו

  

        פנימיית עלומי� פנימיית עלומי� פנימיית עלומי� פנימיית עלומי�  .14

ת פנימיית עלומי� בכפר סבא אשר הביקורת בדקה את ההתחשבנות ע� הנהל

  .א"תלמידי הפנימייה לומדי� בבית ספר גורדו� בשנת הלימודי� תשס

 העביר בית הספר דרישת תשלו� לפנימיית עלומי� בגי� 2.10.2000 �בתארי# 

        : תלמידי� הלומדי� בבית הספר גורדו� לפי הפירוט הבא 20

  כ"סה  הסכו� לתלמיד  מספר תלמידי�  כתה

  ח" ש�.2,080ס#   ח" ש�.416ס#   5  א

  ח"    ש�.792ס#   ח" ש�.396ס#   2  ב

  ח" ש�.2,300ס#   ח" ש�.460ס#   5  ג

  ח" ש�.2,032ס#   ח" ש�.508ס#   4  ד

  ח" ש�.1,048ס#   ח" ש�.524ס#   2  ה

  ח"    ש�.966ס#   ח" ש�.483ס#   2  ו

    

  ח"    ש�.9,218                           כ חיוב"סה

  ח"ש) �.9,218  (                     10420 בקבלה 27.10.00שול� בתארי# 

�                כ יתרה"סה     

.יוצא איפוא שפנימיית עלומי� העבירה את מלוא יתרת חובה לבית הספר גורדו�
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  מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות .15

מומל1 להקפיד על תחשיבי� מדוייקי� ככל שנית� על מנת להמנע  .15.1

סות גדולות בכל מקרה וההכנ. מחוזר איזו� בי� ההכנסות להוצאות

 �מההוצאות יש לקבל אישור ועד ההורי� המוסדי לגבי שימוש בכספי

  ).4.3.1סעי( (לא למטרה היעודה , שנשארו

ל "מנהלת בית הספר מתבקשת לפעול בהתא� להנחיות שבחוזר מנכ .15.2

נדרשת . י בית הספר"משרד החינו# בכל הקשור לנושא קבלת תרומה ע

 ממנהל אג( החינו# ועל דעת ,מדי שנה, הקפדה יתרה על קבלת אישור

  ).4.3.2סעי( (הממונה על המחוז 

הביקורת מבקשת ממנהלת בית הספר להתייחסות יתרה להערותיה  .15.3

הביקורת , כמו כ�. חות הכספיי� השוטפי�"הנובעות מבדיקת הדו

מעירה כי על פי הנחיות משרד החינו# בסו( כל שנת לימודי� על הבית 

  :ספר 

� שבקופה בחשבו� הבנק להפקיד את יתרת המזומני  .א;  

ש "בסו( כל שנת לימודי� יש להעביר את היתרה שבחשבו� העו  .ב

  ).4.3.3סעי( (מ "בבנק לחשבו� פיקדו� מסוג פק

15.4.  �במילוי ספר התקבולי� יוקפד על רישו� מדוייק של שמות הסעיפי

�חובה , כמו כ�. השוני� ועל שייכות הסכומי� לסעיפי� המתאימי

י מנהלת בית הספר ויתרת הקופה "ית עלערו# בדיקת קופה תקופת

  .תו# ציו� מועד עריכת הבדיקה, תאושר בחתימת ידה של המנהלת

בנוס( מעירה הביקורת כי כל תיקו� ברישומי הנהלת החשבונות יבוצע 

חל איסור . י מתיחת קו על הרישו� השגוי וכתיבת הסכו� הנכו� לידו"ע

 4.5.4סעיפי� (י� מוחלט על שימוש בטיפקס למחיקת הסכומי� השגוי

� 4.5.3.(  

ניהול חשבונאי תקי� מחייב הפרדה מבחינה רישומית בי� חשבו�  .15.5

לכ� מומל1 לפתוח . מ"מ לבי� חשבו� ההכנסות מפק"פקדונות פק

סעי( (סעיפי� נפרדי� בהנהלת החשבונות לגבי שני הנושאי� האלה 

4.5.4 �  ).' יא
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על , ספי� כיתתינדרשת הקפדה יתרה בשימוש ובמילוי גיליו� איסו( כ .15.6

י מנהלת "מנת להבטיח מעקב ובקרה נאותה על הפעולות הכספיות ע

  ).4.5.5סעי( (החשבונות 

  ) :4.6.2סעי( (לגבי ניהול ספר התשלומי� הביקורת ממליצה כלהל�  .15.7

במקרה של החזר המחאה להורי� יש לבקש את הקבלה   .א

, בנוס(. המקורית אשר הומצאה בעת התשלו� בחזרה ולבטלה

ג העתק "תי� את ההורי� על אישור החזר ההמחאה עיש להח

�  .השובר בספר התשלומי

מנהלת בית הספר תקפיד לחתו� על החשבוניות שאושרו   .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

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

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

  .הדפי� במקו� המיועד לכ#

הביקורת מבקשת להקפיד הקפדה מלאה על קבלת אישורי� פטור  .15.8

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

 �  ).4.6.3סעי( (ע� חשבוניות הספקי

בעת הנפקת המחאות לתשלו� יוקפד כי ההמחאות תהיינה משורטטות  .15.9

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

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

  ).' ו– 4.6.3סעי( " (למוטב בלבד"וי� יירש� ובי� הקו) קרוס(

הביקורת ממליצה כי אג( החינו# יחד ע� גזברות העירייה יעבדו  .15.10

בהתא� להנחיות התואמות את הוראות משרד החינו# לגבי הדפסת 

ימוספרו / אשר יהיו מכורכי� ) למשיכת טובי� מספקי�(פנקסי טובי� 

�וח נאות על פנקסי תו# כדי ביצוע מעקב ופיק, במספרי� סידוריי

  ).4.8סעי( (הטובי� שנמסרי� לבתי הספר 
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15.11.  �במהל# הביקורת נתברר כי לא קיימי� פנקסי� מכורכי� והכוללי

. בהתא� להוראות משרד החינו#. מספרי� סידוריי� רצי� בבית הספר

ח תשלומי� מדמי "לכ� בית הספר גורדו� משתמש בצילו� של דו

כללי של משרד החינו# וכמו כ� המחזור אשר מופיע בחוזר המנהל ה

  .הדפי� ממוספרי� באופ� ידני

ח "הביקורת ממליצה כי אג( החינו# ידרוש מאג( הגזברות להנפיק דו

שיהיו מכורכי� ודפיה� יודפסו ) קופה קטנה(תשלומי� מדמי המחזור 

מראש במספרי� סודרי� לצור# עבודת� השוטפת של בתי הספר 

  ).4.9( סעי(בהתא� לדרישת משרד החינו# 

יש להקפיד על התאמה מלאה בי� מספר התלמידי� כפי שהוא מופיע  .15.12

אג( החינו# לבי� המספר הרשו� במחלקת / ברישומי בית הספר 

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

  ).6סעי( (י מחלקת הגבייה "וה� להעמקת גביית אגרת חינו# ע

יש חוסר תיאו� בי� אג( החינו# לבי� הביקורת מבקשת לציי� כי 

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

  ).8סעי( (לקבוע את הגור� האחראי לנושא ונוהל עבודה תקי� וברור 

אי� אחידות בצורת רישו� האינוונטר בי� בקיי� במחלקת הרכש לבי�  .15.13

  .הקיי� בבית הספר

אינוונטר בבתי ספר ובאופ� כללי בעירייה רישו� ומעקב ה, נושא ניהול

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

  .שוני� אשר נבדקו על ידה

 ולהסביר את 1999מומל1 לפעול על פי החלטת ראש העיר מאוגוסט 

  ).10סעי( (נושא ניהול ורישו� אינוונטר העירייה 

י הספר אינו מתנהל כמקובל נושא בחירת ספקי� נותני שרותי� לבת .15.14

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

וההתקשרות ע� ספקי� אלה נעשית מחו1 למער# ההרכשה של 

  .העירייה

מומל1 כי גזבר העירייה יחד ע� מנהל אג( החינו# ומנהל מחלקת 

הרכש יסדירו בהנחיות כתובות את נושא הבחירה וההתקשרויות של 

  ).11סעי( (ספר ע� ספקי� נותני השרותי� בתי ה
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הביקורת לא מצאה הנחיות בכתב מצד אג( החינו# בנושא מת� הנחות  .15.15

�  .מתשלומי� להורי תלמידי

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

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

  ).13סעי( (ברורות שיש לפעול על פי ה�התשלומי� והנחיות 

  

  

  

    

   

 


