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בית הספר היסודי ממלכתי דתי "עציו"
.1

רקע כללי
בית ספר "עציו " קיי כבר כ  38שני והחל את פעילותו ע כ  450תלמידי.
היו מספר תלמידי ביתהספר ירד לכ  .130ביתהספר קולט תלמידי משכבות
שמצב הסוציוכלכלי קשה .בעשור האחרו )מזה כ  11שנה( ביתהספר קלט ילדי
מעליה האתיופית ממרכז הקליטה בכפרסבא ובהמש $לאחר קליטת בשכונות
שבמזרח העיר.
צוות המורי ,ברובו ,מגיע מעיירות פיתוח והוא בעל ניסיו רב בטיפול באוכלוסיות
חלשות ונעשי מאמצי לקליטת המוצלחת של התלמידי בחברה הישראלית.
הפעולות הנעשות ע"י צוות ביתהספר בהנחיית המנהל הנ לרב שימת דגש על
מוסיקה ,אמנות וספרות .הילדי נחשפי לצורות שונות של אמנות ע"י השמעה
מתמדת של מוסיקה קלאסית ,ספריה מצוידת היטב ,כולל ספרי בכיתות
ובמסדרונות ויצירות אומנות )תמונות ,ציורי( הפרוסות בכל חלקי בית הספר.
ביתהספר "עציו " הפ $למודל ארצי והוא מוקד לעליה לרגל של מכובדי רבי
וגורמי חינו ,$רווחה וקליטה.
ביתהספר יז והפעיל פרוייקטי חינוכיי שמטרת הייתה אינטגרציה של
אוכלוסיית התלמידי העולי האתיופי לבי התלמידי ממשפחות ישראליות
ותיקות יותר ,תו $העשרה מתמדת של התלמידי.
מנהל ביתהספר הנוכחי קיבל את ניהולו בשנת תשנ"ז כשבית הספר עמד על ס'
סגירה .כאמור ,היו לומדי בביתהספר כ  130תלמידי )כ  27תלמידי
בממוצע ,בכתה( לעומת תקופת שיא שלמדו בביתהספר  180תלמידי.
ביתהספר זכה במספר פרסי על פעילותו הברוכה:
פרס ארצי על זהירות בדרכי.

פרס קליטת עליה.

פרס המנהל המצטיי .

דגל ישראל בזכות חינו $לאהבת אר +ישראל.

ועוד פרסי משמעותיי ומכובדי.

בי"ס מאומ +ע"י בסיס ח"א וישנ פעילויות משותפות בי טייסי ,קציני וחיילי
בסיס ח"א לבי תלמידי ביתהספר.

.2

כללי
בשנת  1998/9בדק מבקר העירייה את ביתהספר היסודי ממלכתי דתי "עציו " תו$
התייחסות לניהול ורישו כספי ביתהספר.
הביקורת התייחסה לשנת הלימודי תשנ"ח במלואה ולשנת הלימודי תשנ"ט
)עד מאי  (99וכללה כאמור בדיקת פעילות רישו התלמידי ,ניהול כספי ביתהספר
והאינוונטר בו וקבלת תרומות ע"י ביתהספר.
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.3

הנושאי אשר נבדקו במהל הביקורת
א .קבלת התלמידי לשנת הלימודי תשנ"ט והתאמת רשימות התלמידי בי
מח' הגביה ,מחלקת החינו $וביתהספר עציו .
ב .רישומי הנהח"ש בספר התקבולי
תקבולי מהורי התלמידי ,תקבולי מתורמי שוני
תקבולי ממשרד החינו$
תקבולי מהעירייה.
ג .גיליונות איסו' כיתתי.
ד .רישומי הנהח"ש בספר התשלומי.
ה .אישורי הבנק על היתרות לתקופות הבאות:
סיו שנה"ל תשנ"ח  31.7.98
אישורי שוטפי בגי שנה"ל תשנ"ט נכו ל 18.5.99
כולל הפקדות שוטפות בבנק.
ו .התאמות קופה יומיות.
ז .התאמות בנק חודשיות.
ח .התאמת הדו"ח הכספי לסו' שנת תשנ"ח לרישומי  בספרי התקבולי
והתשלומי כולל כתיבת דו"ח ביקורת בגי הדו"ח הכספי.
ט .תשלומי ההורי להוצאות השונות.
י .בדיקת רישומי קבלת התרומות בביה"ס מגורמי חו +שוני.
יא .בדיקת תיק החשבוניות ספקי.
יב .תקציב ביה"ס לשנה"ל תשנ"ט.
יג .רישו אינוונטר בבית הספר לפי כרטיסיות פריט וספירת המלאי בסו' השנה.

.4

די וחשבו כספי שנתי
 .4.1בכל סיו שנת לימודי נדרשי בתיהספר להכי די וחשבו כספי אשר יוגש
כלהל :
א.

בסו' שנת לימודי יוכ די וחשבו כספי בשלשה העתקי ,שישק' את
כל הפעולות הכספיות של ביתהספר ,שנרשמו בפנקסי בתקופה1 :
באוגוסט שנה שוטפת עד  31ביולי של השנה שלאחריה.

ב.

הדו"ח הכספי השנתי יכלול ג יתרות של חשבו ניירות ער  $איגרות חוב
ממשלתיות ,א נרכשו עלידי בתיהספר לשמירת ערכ של המוזמני
הפנויי שברשותו.

ג.

בסו' השנה יש להפקיד את כל כספי הקופה בחשבו הבנק.

ד.

לדי וחשבו יש לצר' אישורי מהבנק בגי היתרות בחשבו העו"ש,
וניירות הער $של ביתהספר ל  31ביולי של סו' שנת הלימודי.
כמוכ למאז בסו' השנה יש לצר' התאמת הבנק לאותו תארי.$

ה.

על הדי וחשבו יחתמו המנהל/ת ומנהח"ש ביתהספר.
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.4.2

מס'

ו.

הדי וחשבו יוגש עד  30בספטמבר שלאחר שנת הלימודי השוטפת
לרשות החינו $המקומית ולמנהל המחוז של משרד החינו $והתרבות.

ז.

פרקי מ הדי וחשבו  ,הנוגעי לשימוש בכספי של תרומות הורי,
יוגשו לוועד ההורי.

להל די וחשבו שנתי לשנת הלימודי תשנ"ח:
בית הספר עציו
די וחשבו כספי לשנת הלימודי תשנ"ח
הוצאות

פרטי
יתרה בבנק ביו 1.8.97

הכנסות
25,276.87

.1

תקבולי מהעירייה
הוצאות כלליות

10,159.11

163,290.28

.2

טלפו

3,292.00

8,026.82

.3

דואר

3,188.75

תקבולי משרד החינו$
.4

שתייה לעובדי הוראה

1,283.38

.5

תקבולי מהורי
הצגות

3,785.00

4,000

.6

טיולי

5,916.00

3,673.00

.7

שכפולי

.8
.9

רכישה מרוכזת
תעודות ובולי

.10

מסיבות

11,712.57

.11

תקבולי שוני
תרומות

720.00

.12
.13

מלגות
דמי ניהול בבנק
יתרה בבנק ביו 31.7.98
סה"כ

1,022.40

3,820.47
5,187.00
1,107.00

166,782.54

13,428.00

11,000.00
675.74
233,788.90

20,230.87
233,788.90
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.4.3

בדיקת וניתוח נתוני הדו"ח הכספי השנתי שנתקבל ב  19.8.98עבור שנת
הלימודי תשנ"ח העלה את הממצאי הבאי:
א .תקבולי מהעירייה
סה"כ ההוצאות )מכוסות ע"י העירייה( ע"ס   174,505.85ש"ח
א.
ע"ס  ) (13,451.11ש"ח
סה"כ ההכנסות
ב.
ע"ס   161,054.74ש"ח
סה"כ עוד $הוצאות
ב .תקבולי מההורי
טיולי עוד' הכנסות
א.
תעודות ובולי סה"כ הכנסה
ב.
הא לא הייתה הוצאה בסעי' הנ"ל?

ע" ס
ע" ס

 )(.2,243
 )(.1,107

ש"ח
ש"ח

תזכורת חוזרת
בגביית כספי מההורי בגי סעיפי הוצאה שוני ,צרי $להקפיד שהתקבולי
יהיו זהי להוצאות הצפויות .במידה ובסעי' מסוי ,סה"כ ההכנסה גדולה
יותר מסה"כ ההוצאה ,אזי צרי $לקבל אישור בכתב מועד ההורי ,בגי
העברת יתרת הזכות לטובת סעי' אחר ,או להחזיר את יתרת הזכות להורי.
הביקורת לא מצאה אישור כזה ולכ מנהל ביתהספר מתבקש לקבל את
האישור מועד ההורי עבור שנה"ל תשנ"ח ,ולהבא להקפיד לצר' את האישור
לדו"ח הכספי שמוגש בסו' השנה לביקורת .אישור מועד ההורי הומצא
בסיו הביקורת.
ג .תקבולי שוני
) (.11,000ש"ח
מלגות בסה"כ
נתקבלו ונרשמו כהכנסות .לא נתקבל הסבר על מהות סעי' זה
והשימוש בו.
מנהל ביתהספר הבהיר לביקורת כי מלגות אלה ניתנו לטובת ילדי
מיעוטי יכולת ,עלמנת לסייע לה ביציאה לטיולי ,הוצאות סל תרבות
ורכישת ציוד לימודי חסר.
ע"ס  ) (20,230.87ש"ח
ד .יתרה בבנק ביו 31.7.98
נמצאה נכונה )ראה התאמת הבנק בנספח א' לדו"ח ואישור הבנק
בגי היתרה בנספח ב' לדו"ח(.
תזכורת חוזרת
כאשר ישנה יתרת זכות בחשבו העו"ש בבנק בסו' השנה ,אזי רצוי להפקיד את
הכספי בחשבו פק"מ ,עלמנת לנסות ולשמור ,כמה שנית את הער $הריאלי
של הכספי.
ה .התאמת בנק ל& 31.7.98
סה"כ היתרה המתואמת בבנק
סה"כ היתרה המתואמת לפי ספרי ביה"ס

ע"ס   20,230.26ש"ח
ע"ס  ) (20,230.87ש"ח
ש"ח
ע"ס  0.61

סה"כ הפרש
היות וההפרש אינו משמעותי ,בוצעה פעולת תיקו בספרי ביתהספר בשנת
תשנ"ט.
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.5

הרשמת התלמידי לשנה"ל תשנ"ט
הביקורת פנתה וביקשה את רשימת התלמידי לשנה"ל תשנ"ט מ  3גורמי
בעירייה לפי הפירוט הבא:
א .אג' החינו$
ב .מחלקת הגביה
ג .ביה"ס עציו
להל פירוט מס' התלמידי לפי כיתות שנתקבל מאג' החינו $וביה"ס עציו  ,נכו
לתארי.18.5.99 $
כיתה

הרישו בביה"ס

הרישו באג $החינו

א
ב
ג
ד
ה
ו
סה"כ

23
24
20
19
24
20
130

23
23
20
18
24
20
128

סה"כ מספר התלמידי לפי הרישו בביה"ס עציו  130תלמידי.
סה"כ מספר התלמידי לפי הרישו באג' החינו 128 $תלמידי.
יוצא אפוא כי ישנו הפרש תלמידי בי הרישומי של ביה"ס עציו לבי אג' החינו.$
ממחלקת הגביה לא הומצאו לביקורת נתוני על מספר התלמידי בבית ספר עציו .
בשיחה ע אנשי מחלקת הגביה ,נאמר לביקורת שהדו"ח בגי מס' תלמידי הקיי
במחלקת הגביה זהה לדו"ח של מחלקת החינו .$מאחר והדו"ח מופק באג' החינו,$
זאת הסיבה בטבלה לעיל לא הוצגו בנפרד נתוני מספר התלמידי שמקור בקבצי
מחלקת הגביה.
.6

גביית אגרת חינו
בתשובה לשאלת הביקורת בנושא אגרת החינו $נאמר ע"י מזכירת ביה"ס עציו כי
ה לא מדווחי ע"י הגורמי הנוגעי בדבר בנושא תשלומי התלמידי בגי אגרת
חינו $ויתרות החוב של הורי התלמידי לעירייה.
בבירור שערכנו ע מנהל אג' החינו $נאמר לביקורת:
מצבת התלמידי מתעדכנת עד  1.11של שנת הלימודי השוטפת וזו הסיבה לאיחור
של הוצאת הודעה לתלמידי על אגרת שירותי שיש לשלמה לעירייה.
מבחינת הגביה ,אג' החינו $מעביר אליה את מצבת התלמידי במלואה בחודשי
אוקטובר ,ראשית נובמבר של שנת הלימודי השוטפת ולאחר מועד זה ישנה קליטה
של תלמידי ספורי.
תלמידי חדשי מהחינו $המיוחד לא נקלטי כלל.
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הביקורת פנתה אל מחלקת הגביה וביקשה לברר כלהל :
א .הא ישנ כרטיסי תלמידי בגי תשלו אגרת החינו $ע"י ההורי.
ב .הא קיי מעקב בגי יתרות החוב.
ג .הא מחלקת הגביה מדווחת לבתי הספר בגי תשלומי הורי עבור אגרות חינו$
כולל יתרות חוב.
ד .הא ישנה רשימת תלמידי הלומדי בבתי הספר לפי פירוט של ביה"ס ומספר
התלמידי בכל כיתת לימוד.
תשובת מנהלת מחלקת הגביה הנה חיובית לכל השאלות ,להוציא השאלה בדבר
דיווח מעקב של המחלקה לבתי הספר )ג( על אי תשלו ,לפיה הסתבר לביקורת כי
לא נעשה כל טיפול.
הביקורת מבקשת לציי כי ידוע כי קיימת בעיה בגביית אגרת השירותי בחינו,$
היות ואי כל אמצעי לכפות את תשלומה עקב הוראות משרד החינו $האוסרות
נקיטת צעדי נגד תלמידי שהוריה לא שילמו את האגרה )כגו אי מת תעודת
סו' שנת לימודי ,הוצאה מהלימודי וכד'(.
.7

הנהלת חשבונות בית הספר
ההוראות הכלליות מטע משרד החינו) $חוזר מנכ"ל משרד החינו ($מסבירות את
ניהול הנהלת החשבונות בבתי ספר ,כלהל :
א .ביתהספר חייב לנהל :ספר תקבולי ,ספר תשלומי ,דו"ח תשלומי מדמי
מחזור )קופה קטנה( ומסמכי אחרי ,כמפורט בהוראות אלה.
ב .כל הפעולות הכספיות של בית הספר טעונות רישו בפנקסי ובמסמכי
כמפורט בהוראות אלה.
ג .הרישו בספרי ייעשה באופ כרונולוגי ומיד לאחר ביצוע כל פעולה.
ד .הרישו בספרי יהיה על בסיס מסמכי נאותי.
ה .הרישומי השוטפי בספרי החשבונות ובמסמכי ייעשו בדיו.
ו .תיקו שינוי או ביטול בספרי או במסמכי ,ייעשה באופ שאפשר יהיה לקרוא
את הרישו המקורי.
ז .אי לפסוח על דפי או על שורות בספרי ,אלא  אכ  ,הועבר קו על השורות.
ח .אי לתלוש מהספרי דפי שאינ מיועדי לתלישה ,וא נותקו ,יש לשומר
במקומ.
ט .הספרי והמסמכי ינוהלו ויוחזקו בבית הספר.
י .הספרי והמסמכי הכספיי האחרי ,המפורטי בהוראות אלה ,יישמרו
בתיקי מיוחדי בבית הספר ,והגישה אליה תהיה למנהל החשבונות בלבד.
נציג מוסמ $של משרד החינו $והתרבות או של הרשות המקומית ,או של רשות
ביקורת מוסמכת אחרת ,יהיה רשאי להוציא מסמכי מבית הספר ,ובתנאי
שיאשר את קבלת בכתב.
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יא .למסמכי העוסקי בכספי תרומות ההורי ,תהיה גישה ליו"ר ולגזבר ועד
ההורי.
יב .יש לשמור את הספרי והמסמכי שישמשו בסיס לרישומי ,כמוגדר בחוק
הארכיוני ,בבית הספר או בגנז $הרשות המקומית.
יג .הפעולות הכספיות של בית הספר תהיינה נתונות לביקורת של מי שהוסמ $לכ$
עלפי חוקי המדינה והתקנות שהותקנו עלפיה ,ושל נציגי מוסמכי מטע
הרשות המקומית ומשרד החינו $והתרבות.
.8

די וחשבו כספי חלקי לשנת הלימודי תשנ"ט
 .8.1הביקורת הכינה ,עוד בטר סיו שנת הלימודי דו"ח כספי ביניי/חלקי
נכו למאי  1998עלפי:
ספר תקבולי מס'  93מד'  4618מ 16.8.98
ספר תשלומי מס'  232מד'  11552מ 16.8.98
מס'

פרטי
יתרה בבנק ביו 1.8.98

הכנסות

עד ד'  4627מ 16.5.99
עד ד'  15580מ 23.5.99
הוצאות

20,230.87

.1
.2
.3
.4

תקבולי מהעירייה
הוצאות כלליות
טלפו
שכפולי
דואר

.5

תקבולי ממשרד החינו
שתייה למורי

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

תקבולי מהורי
הצגות
טיולי
רכישה מרוכזת
שיעורי שחיה
תעודות
מסיבות
הוצ' נסיעה

.13
.14
.15

תקבולי שוני
תרומות
מלגות
עו"ש )ריבית ועמלות(

532.25

יתרה בבנק ביו 23.5.99

45,021.86

סעיפי הוצאה שלא נרשמו
עמ' –  11560קבלה – 11
עמ' –  11560קבלה – 12

430.00
1,240.00

צ'קי משנה קודמת שלא נפרעו
הפרש ביתרת בנק עמ' 11553
הפרש בסעי' הוצאות כללי עמ' 11578
הפרש לא מזוהה
סה"כ

)(110.00
0.61
0.40
0.33
272,006.08

.16
.17
.18
.19
.20
.21

58,017.00
4,735.20

181,716.44
6,328.35
4,382.00
1,580.00

865.60

874.58

3,486.00
4,203.00
696.00
1,399.00
579.00

4,000.00
4,848.00

176,554.41
1,240.00

272,006.08

300.00
16,025.26
4,476.00
360.00
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.8.2

התאמת בנק 8/98 – 4/99
בהתאמת הבנק ,לאימות הדו"ח הכספי ,נמצאו ההפרשי הבאי:
חודש   8/98הפרש  61אג'
•
• חודש   9/98סה"כ המחאות שנרשמו בספרי ביה"ס ולא נפרעו בבנק צ.ל.
ע"ס –  140ש"ח.
• חודש   11/98סה"כ הפרש  20אג'
• חודש   12/98סה"כ הפרש  60אג'
• חודש   1/99סה"כ הפרש  60אג'
• חודש   2/99סה"כ הפרש  60אג'
• חודש   3/99סה"כ הפרש  60אג'
• חודש   4/99סה"כ הפרש  61אג'
ברצוני להדגיש שבמהל הביקורת תוקנו ההפרשי הנ"ל בתארי .26.5.99

.8.3

ניהול ספר התקבולי
א .ספר התקבולי מיועד לרישו כל התקבולי בבית הספר מכל המקורות.
כ הוא משמש כפנקס קבלות.
ב .ספר התקבולי יהיה מכור $ודפיו יודפסו מראש במספרי סודרי.
ג .בספר התקבולי יירש ,באופ כרונולוגי ,כל סכו במזומני ובהמחאות
מיד ע קבלתו.
ד .הרישו בספר ייעשה בעט במקור ובהעתק ,בשימוש בנייר העתקה .המקור,
בצורת תלוש ,ישמש כקבלה .לכל משל )ובכלל זה משרד החינו $והתרבות
והרשות המקומית( תינת קבלה ,מוחתמת בחותמת בית הספר וחתומה
בידי מנהח"ש .ההעתק יישאר בספר.
ה .בספר התקבולי יירשמו ,לגבי כל תקבול ,הפרטי האלה :תארי $הקבלה,
הסכו ,ש המשל ,פרטי על התקבול; היה התקבול בהמחאה  מס'
ההמחאה וש הבנק וסניפו ,שעליו היא משוכה .הסכו יירש באחד
)או יותר( מטורי "פירוט סעיפי התקבולי" ,שאליו מתייחס התקבול ,וכ
בטור "הסכו שנתקבל" .הסכו יירש ג במילי ,במקו המיועד לכ.$
ו .אי לשנות ואי למחוק בטיפקס או במדבקה כל פרט שנרש בקבלה.
נפלה טעות בהכנת קבלה ,יש לבטלה ולרשו קבלה אחרת במקומה,
ולאור $הקבלה המבוטלת )המקור וההעתק( יש לרשו "מבוטל" .אי
לתלוש קבלה מבוטלת מהספר.
ז .התקבולי יופקדו כל יו בשלמות בבנק וסכו ההפקדה יירש בטור
"הפקדה בבנק" .א ס $כל התקבולי במש $מספר ימי יסתכ בסכו
קט וכאשר בקרב בית הספר אי סני' בנק ,אפשר להפקיד את הסכו
לאחר שבוע ימי ,לכל היותר.
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טופסי ההפקדה ימוספרו במספר סודר ובטור "אסמכתא" יירש:
ב ,/1ב /2וכו' )בנק מס'  1ומס' אסמכתא של הבנק(.
ח .בסו' כל יו תצוי היתרה )ההפרש בי התקבולי וההפקדות בבנק( בטור
"יתרה בקופה".
ט .מנהח"ש ימנה את הכס' שבקופה מדי יו ,ויעשה תיאו יומי בי היתרה
בספר התקבולי לבי תוצאות הספירה היומית.
י .בסו' כל ד' יסוכמו סעיפי התקבולי ותיער $בדיקה כדי לוודא ,שס $כל
הסיכומי שווה לסיכו של טור "הסכו שנתקבל" .רק לאחר מכ יועברו
הסכומי לד' הבא.
יא .מנהל בית הספר חייב לערו $ספירת פתע של קופת בית הספר ולוודא
התאמה ע הרשו בספר התקבולי פע בחודש ,לפחות .לאחר הספירה
יחתו המנהל בספר התקבולי ,ליד היתרה בקופה של אותו יו.
.8.4

בדיקת ספר התקבולי שנערכה בבית הספר "עציו " העלתה כלהל :
נבדק ספר מס'   93מד'   ,4618מיו  1.6.98עד ד'   4627מיו .15.5.99
הביקורת מצאה התאמת קופה יומית מלאה ונכונה בי הרישו בספר
התקבולי לבי הכספי שהיו בכספת ביה"ס .למעשה כל הכספי הופקדו
בבנק בהתא לרישו ,ולכ לא נמצאו מזומני או המחאות בקופה.
להל הערות הביקורת לגבי הרישומי בספר התקבולי:
א .לא נמצאו חתימות המנהל בגי בדיקת קופה יומית תקופתית ,במהל $השנה.
ב .נמצאו מחיקות בטיפקס כולל הדבקת מדבקות על רישומי שגויי ,דבר
שאסור בתכלית האיסור.
ג .חלק מהרישומי היו בעפרו ולא בעט.
ד .קבלות שלא היו בשימוש ולא צוי עליה "מבוטל".
ה .ברישו קבלה מרוכזת חובה לציי את מס' גיליו איסו' הכספי הכיתתי
אשר עבורה הוכנה הקבלה.
ו .להקפיד לציי את ש ביה"ס בדפי המרכזי.
ז .להקפיד לרשו את מס' הדפי בסעי' העברה מד' והעברה לד'.
ח .להקפיד לרשו את סעיפי ההכנסות בצורה מסודרת בהתא לחלוקה
שבספר תקבולי .ממשרד החינו $ומרשות המקומית בטורי 1219
תקבולי מהורי ותלמידי טורי  .2026הטור האחרו מיועד לסעי'
שונות.
ט .ברישו קבלה חובה לציי את כל התארי $כולל שנה.
ליקויי אלה הוצגו תו כדי הביקורת לפני מנהל בית הספר ומזכירתו על&מנת
לאפשר תיקונ במהל הביקורת והקפדה בעתיד.
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.8.5

גיליו איסו $כיתתי
היות והרישו בגיליו האיסו' הכיתתי לא נעשה בצורה מלאה וכנדרש,
הביקורת הסבירה למזכירה את חשיבות הרישו המלא והנכו בפנקס הנ"ל.
עלמנת לרענ להל מובאות הנחיות משרד החינו $בדבר גבייה באמצעות
"גיליו איסו' כספי" ,אשר הובהרו למזכירת ביתהספר.

.8.6

א.

הגיליונות בפנקס איסו' כספי מיועדי לרישו ראשוני של איסו' כספי
מתלמידי ,כאשר מדובר בסכומי קטני ולנושאי מוגדרי ,כפי שיקבע
מנהל ביתהספר.

ב.

לא תיער $כל גבייה מתלמידי ללא רישו בגיליו איסו' כספי כנ"ל.

ג.

פנקס איסו' כספי מתלמידי יהא מכור $והגיליונות שבו יודפסו מראש
במספרי סודרי.

ד.

חלק א' של הגיליו ימולא עלידי מנהל בית הספר בשני עותקי ,במקור
והעתק )תו $שימוש בנייר פח( ,ובו יסמי $המנהל את מחנ $הכיתה או
גובה אחר ,לגבות סכו קבוע מראש מכל תלמיד בכיתה .המקור יימסר
לגובה וההעתק יישמר בפנקס.

ה.

בחלק ב' ירשו הגובה את שמות התלמידי בכיתה ואת סכומי הכס'
שנתקבלו מכל תלמיד.

ו.

מיד ע גמר הגבייה  ובמקרה של גבייה מתמשכת ,אחת לשבועיי,
לפחות  -יסכ הגובה א הגיליו וימסור אותו ,ע הכספי שגבה ,למנהח"ש
ביתהספר.

ז.

בחלק ג' של הגיליו שנתקבל מהגובה וכ בהעתק הנשאר בפנקס ,יאשר
מנהח"ש בית הספר בחתימתו את בדיקת הגיליו ואת קבלת הסכו
המצוי בו .הסכו יירש מיד בספר התקבולי ,וקבלה על הסכו תימסר
לגובה .הגובה יחתו על הקבלה לפני תלישתה מספר התקבולי .בטור
"אסמכתא" בספר התקבולי יירש אכ ,/1אכ /2וכו' ,בהתא למספר
המודפס על הגיליו )אכ  /1גיליו איסו' כספי שעליו מודפס מס' .(1

ח.

במקרה של אובד הגיליו לפני שנמסר למנהח"ש ,יש לרשו על גבי העתק
הגיליו פרוטוקול של נסיבות המקרה ,והגובה יחתו עליו.

ט.

יבקש הורה לקבל אישור תשלו שנרש בגיליו איסו' כספי ,יוציא
מנהח"ש לפונה אישור רשמי של בית הספר ,שבו יצוי מספר גיליו איסו'
הכספי ומספר הקבלה המרוכזת.

ניהול ספר התשלומי
א.

ספר התשלומי מיועד לרישו כרונולוגי של כל התשלומי ,תו $מיונ
לסעיפי השוני של התשלומי.

ב.

ספר התשלומי יהיה מכור $ודפיו יודפסו מראש במספרי.

ג.

כל התשלומי יתבצעו באמצעות המחאות בלבד ,למעט תשלומי מקופת
דמימחזור .הרישו בספר ייער $בעט במקור והעתק ,בשימוש נייר
העתקה .המקור  בצורת תלוש  ישמש כשובר תשלו ,וההעתק יישאר
בספר.
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.8.7

ד.

לאחר אישור החשבו או הקבלה עלידי המנהל ,יירשמו בספר התשלומי,
לגבי כל תשלו ,הפרטי האלה :תארי $התשלו ,ש המקבל ,פרטי על
התשלו ,מס' ההמחאה והסכו ששול .הסכו יירש בטור "הסכו
ששול" וכ באחד )או יותר( מטורי "פירוט סעיפי התשלומי" ,שאליה
מתייחס התשלו .הסכו יירש ג במילי במקו המיועד לכ.$

ה.

לאחר רישו התשלו בספר התשלומי ייתלש שובר התשלו ואליו
יצורפו החשבוניות ו/או הקבלות ומסמכי הלוואי המתייחסי לאותו
תשלו ,וכ ההמחאה שהוכנה לתשלו .מספר שובר התשלו יירש על
גבי החשבונית .מנהל בית הספר יבדוק את המסמכי המצורפי לשוברי
התשלו ,ויחתו עליו ועל ההמחאה .הקבלות והחשבוניות ומסמכי הלוואי
שצורפו ייחתמו "נפרע" ויירש עליה מספר שובר התשלו.

ו.

בוצע תשלו לרכישת ציוד ,יש להעביר לרשות החינו $המקומית טופס
לרישו אינוונטר .בשובר ההוצאה יירש מספר כרטיס המלאי שבו נרש
הציוד ,המאשר כי הפריט נרש בכרטסת המלאי שבית הספר מנהל על
הרכוש.

ז.

כל סכו שיופקד בבנק ירש )נוס' על הרישו בספר התקבולי( בספר
התשלומי בטור "הפקדות בבנק" .ההפרש בי הטורי "הפקדות בבנק"
ו"הסכו ששול" יית את היתרה שצריכה להיות בבנק ויירש בטור
"יתרה בבנק".

ח.

בסו' כל ד' יסוכמו סעיפי התשלומי ותיעשה בדיקה בד' כדי לוודא ,שס$
כל הסיכומי שווה לסיכו הטור "הסכו ששול" .רק לאחר מכ יועברו
הסיכומי לד' הבא אחריו.

ט.

כאשר יש להחזיר כספי שנתקבלו ,יש לצר' לשובר התשלו את הקבלה
מספר התקבולי של בית הספר שלפיה נתקבל הסכו .לא נית להשיג את
הקבלה ,יש לציי את מספרה על שובר התשלו.

בדיקת ספר התשלומי שנערכה בביה"ס עציו העלתה כלהל :
נבדק ספר התשלומי מס'  232מד'  11552מיו  16.8.98עד ד'  11580
מיו .23.5.99
להל הערות הביקורת לגבי הרישו בספר התשלומי:
.1

שוברי תשלו שאינ בשימוש צרי $להשאיר את השוברי מחוברי לד'
המרכזי ולציי עליה מבוטל) .לדוגמא ד' .(11552

.2

נמצאו מחיקות בטיפקס כולל הדבקת מדבקות על הרישומי השגויי
)לדוגמא ד' .(11554

.3

נמצאו רישומי בעפרו  חובה לרשו בעט בלבד.

.4

ברישו התארי $בשוברי ההוצאה צריכי לרשו את השנה.

.5

צרי $להקפיד ברישו תו $הקפדה על הפרדת בי טור היתרה בבנק לבי
טור ההפקדה בבנק )לדוגמא ד' .(11556
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.6

ד11560 – $
נרש להעברה ע"ס –  74,378.95ש"ח
ע"ס – ) (76,048.95ש"ח
צ .ל.
סה"כ הפרש
 &.1,670ש"ח
ההפרש נובע מכ:$
 9.11.98כרטיסיות ע"ס  .430ש"ח שלא נרש בפירוט סעיפי ההוצאה
 11.11.98מדפסת ע"ס  .1,240ש"ח שלא נרש בפירוט סעיפי ההוצאה
ע"ס  .1,670ש"ח
סה"כ חוסר רישו בפירוט סעיפי ההוצאה

.7

ד'  11551צ.ל .יתרת סגירה ע"ס –  20,230.87ש"ח
ד'  11552נרש יתרת פתיחה ע"ס  ) (20,340.87ש"ח
) (.110ש"ח
סה"כ הפרש

.8

ד11553 – $
 38,291.80ש"ח
סה"כ יתרת פתיחה בבנק
) (5,782.16ש"ח
סה"כ תשלומי
סה"כ הפקדות
 .3,790ש"ח
ס 36,299.64 $ש"ח
צ.ל .סה"כ יתרת סגירה בבנק
ס (36,299.03) $ש"ח
נרש בד' – 1153
סה"כ הפרש
ש"ח
0.61

.9

ד11563&4 $
צרי $לרשו את ש ביה"ס ע"ג הד' המרכזי.

.10

ד11569 $
הצגות ע"ס  .4,000ש"ח – העברה מד'  11568לא נרש.
הסכו נרש רק בסה"כ להעברה לד' .11569

.11

ד11570 $
הצגות ע"ס –  4,000ש"ח – העברה מד'  11569לא נרש הסכו
נרש רק בסה"כ העברה לד' .11571

.12

ד11578 $
סעי' הוצאות כללי צ.ל .ע"ס –  1,245.40ש"ח
ע"ס – ) (1,245.00ש"ח
נרש
 0.40ש"ח
סה"כ הפרש

.13

ד11580 $
א .בולי ותעודות )(13
לא נרש סיכו סופי ע"ס  .300ש"ח
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ב .טיולי )(14
לא נרש סכו סופי ע"ס  .4,848ש"ח
 .14הביקורת מציינת שבמהל $הביקורת ביו  ,26.5.99תוקנו ההפרשי
שבסעיפי הבאי:
סעי' –  .1,670 6ש"ח )= (430 + 1240
סעי' –  .110 7ש"ח
סעי' –  .61 8אג'
סעי' –  .40 12אג'
מנהל ביתהספר הודיע כי כל הערות הביקורת נלקחו בחשבו והליקויי תוקנו
במהל $הביקורת.
.8.8

נמצאו המחאות מבוטלות שמחוברות לדפי המרכזיי בספר התשלומי לפי
הפירוט הבא:
ז .פ.

הסכו בש"ח

לפקודת

.5,690


מנדל רפואה ראשונה
ישראל לנצ'נר

.1

מס' המחאה
5079



.2
.3

4986
5091

1.9.98
17.9.98

.177
.79

.4
.5

5055
5245

19.10.98
11.4.99

.499
860.80

דג יאיר
ישראל לנצ'נר

.6

5293



.1000



הביקורת מציינת כי עלפי המנהל התקי והוראות משרד החינו $לא תוכ
המחאה לתשלו ללא אישור בכתב של מנהל ביתהספר על גבי החשבו או
החשבונית לתשלו.
כדי למנוע ביטולי המחאות צרי $להקפיד על כ $שמנהל ביה"ס יאשר מראש
את התשלומי לגורמי השוני ע"י חתימתו על גבי החשבונית לתשלו ורק
לאחר זאת תוכ ההמחאה לתשלו.
.9

תרומות
להל הוראות מתו $חוזר מנכ"ל משרד החינו $בדבר קבלת תמיכות ע"י מוסדות
חינו:$
מנהל מוסד חינו $רשאי לקבל תרומה מידי כל אד שאינו הורה זולת מפלגה.
א ייעד אות התור למוסד או לתלמידי המתחנכי בו בתנאי הבאי:
א .מנהל המוסד יודיע לרשות החינו $המקומית ולמנהל המחוז על התרומה ,יקבל
מראש את אישור ראש החינו $המקומית וישתמש בכספי התרומה כפי שקבעו
הוא ורשות החינו $המקומית .על דעת מנהל המחוז.
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ב .על תרומה שאינה כס' ,שנתקבלה מידי מי שייעד אותה להנצחה ,יקבל מנהל
המוסד אישור מראש של רשות החינו $המקומית.
מנהל המוסד רשאי לקבל כספי מוועד ההורי המוסדי ,שיקבל על עצמו
שליחות להעביר כספי שנתרמו למוסד החינו $מידי מי שאינו הורה .ובכלל זה
רווח נטו ממכירת של מוצרי או שירותי שהועמדו למכירה לקהל הרחב.
ובלבד שכספי אלה יימסרו בצירו' תיעוד מתאי.
ג .אנו חוזרי ומדגישי ,כי מנהל המוסד אינו רשאי לקבל כספי או הקצבות
מאישי פרטיי או מגופי ציבוריי ,אלא א כ נעשה הדבר בתיאו מלא
ע הרשות המקומית ועל דעת מנהל המחוז.
ביתספר יסודי ממ"ד עציו " מקבל תרומות ה בכס' וה בדברי אמנות או ארגו
אירועי בבית הספר.
* סה"כ התרומות שנתקבלו בשנה"ל תשנ"ח לפי הדו"ח הכספי
ע"ס  166,782.54ש"ח

סה"כ התרומות שנתקבלו בשנה"ל תשנ"ח לפי ריכוז התרומה
ע"ס  166,782.54ש"ח

* סה"כ התאמות )זמני( שהתקבלו בשנה"ל תשנ"ט לפי ד .הכספי
ע"ס  176,554.41ש"ח

סה"כ התאמות )זמני( שהתקבלו בשנה"ל תשנ"ט לפי התרומות
ע"ס  176,554.41ש"ח

בעבר היה נהוג כי כל התרומות מכל סוג שהוא מדווחות ע"י מנהל ביתהספר
למנהל אג' החינו .$השימוש בכספי התרומות נעשה לאחר אישור מנהל אג'
החינו .$בדר $כלל לייעודו אשר נקבע מראש.
בסו'  1998הוקמה ועדה ציבורית המורכבת ממנהל ביתהספר ,מנהלת מדור
החינו $הדתי באג' החינו $כנציגת מנהל אג' החינו $ויו"ר ועד ההורי.
תפקידי הועדה:
 הועדה תקבע סכומי לכל נושא חינוכי בביה"ס. הועדה תקיי פרוטוקול ,תשלח מכתב דיווח עפ"י הפרוטוקול.-

הועדה תדווח על הקניות שנעשו עפ"י כללי קניה מקובלי.

 חברי הועדה יקבעו ממי תתקבלנה התרומות ולמה תשמשנה. הוצאות על פרוייקטי פדגוגיי על סכומי גדולי יבוצעו בהתייעצות עמפקחת ביה"ס.
 כל קניה תתקיי בהתייעצות ע מח' הרכש בעיריית כפרסבא. הוצאות רכישה לילדי נזקקי  בקר נפרדת המיועדת לנושא זה.
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הביקורת מבקשת לציי כי לדעתה אי להשתמש במונח "קר " ,אלא לאחר
התייעצות ע היועצת המשפטית של העירייה ,היות והקמת קר תרומות מחייבת
נקיטת צעדי משפטיי ורישומי עלפי חוק ,תו $אבטחת פיקוח ציבורי.
בנספח ה' דוגמה לדיווח ביתהספר על קבלת תרומות ויעוד .
נספח ד' הינו מינוי הועדה אשר תטפל בקבלת יעוד התרומות.
 .10בדיקת תיוק מסמכי/חשבוניות
 .10.1לפני ביצוע התשלומי לספקי השוני על מנהל ביה"ס לאשר את התשלו
בחתימתו כולל תארי $ע"ג החשבונית.

.10.2

בביקורת שנערכה לא נמצאו חתימות מנהל ביתהספר על חלק גדול
מהמסמכי אשר בגינ שול לספקי.
חוזר מנכ"ל משרד החינו $מחייב ביצוע תיוק מסמכי ביתהספר כמפורט להל :

א.

המסמכי יתויקו בצורה המאפשרת מעקב והשוואה בי המסמכי לבי
הרישו בספרי.

ב.

שוברי התשלו בצירו' המסמכי המתייחסי אליה ,יתויקו לפי מספר
ר +של השוברי.

ג.

הגיליונות המקוריי לאיסו' כספי יתויקו לפי מספר ר +של הגיליונות.

ד.

העתקי של דפי חשבו  ,שיתקבלו מהבנק ,יתויקו ברצ' כרונולוגי בצירו'
הטפסי של "התאמת חשבו בנק" ,המתייחסי אליה.

ה.

טופסי ההפקדה בבנק יתויקו ברצ' כרונולוגי.

ו .אסמכתאות )מכתבי וכד'( ,שנתקבלו ממשרד החינו $והתרבות ומהרשות
המקומית על הקצבות או על החזר הוצאות ,ימוספרו במספר ר +לפי סוג
החומר ויתויקו בנפרד.
מנהל ביתהספר הודיע כי הערות הביקורת נתקבלו ושביתהספר יפעל בהתא.
.11

הכנת תקציב השוט $של בית&הספר
בשני שעברו היה נהוג שמייד לאחר אישור התקציב השנתי של העירייה ,נמסרה
הודעה מטע אג' החינו $למנהל ביתהספר לגבי המסגרת התקציבית שהוקצבה לו.
החלוקה הייתה עלפי שנה תקציבית ולא עלפי שנת לימודי כאשר גובה ההקצבה
הייתה לפי הסכו שהוקצב לתלמיד כפול מספר התלמידי.
לגבי שנת התקציב  1999עד לסיו הביקורת טר אושר סופית תקציב העירייה
ובתוכו תקציב החינו.$
בבירור שערכה הביקורת באג' החינו $נאמר לה כי טר הועברו ההודעות על
ההקצבות לבתי הספר ,היות ועדיי לא נקבע התקציב הסופי של העירייה לשנת
 .1999עלפי חוק יסודות התקציב הבית ספרי יכול להוציא כל חודש את החלק ה12
מתו $תקציב השנה הקודמת ) (1998בתוספת מדדי העדכו .
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מנהל אג' החינו $הדגיש לפני הביקורת כי בתי הספר קבלו מידע לגבי התקציב
השוט' והתב"ר שהוקצבו לה ,א $במקביל נמסר לה כי יתכנו תיקוני תקציב ,ע"י
העברות תקציביות מסעי' לסעי' .כמוכ הביע מנהל אג' החינו $את תקוותו כי
בדיוני התקציב בועדת הכספי ובמועצת העירייה התקציב יהפו $לריאלי יותר
ולמציאותי יותר בהתאמה לדרישות החינו $בעיר )ראה נספח ד'(.

 .12רישו האינוונטר )נכו ליו (18.5.99
 .12.1בדיקת האינוונטר בבית הספר נעשתה במהל $הביקורת בתארי18.5.99  $
בביתהספר .הביקורת התייחסה למדג אקראי של מספר כרטיסיות במגמה
לעמוד על תקינות הרישו.
הבדיקה העלתה כי הרישו אינו תקי מהסיבות הבאות:
א .לא מצאנו פירוט מדויק של פירטי האינוונטר.
ב.

אי מועד קבלת הפריטי.

ג .אי רישו מדויק של ש החברות שמייצרות את מכשירי החשמל ,אי
רישו מס' המכשיר.
ד .הרישו שנעשה בחלקו ע"ג כרטיסיות ,נייר רישמי של ביה"ס או נייר חלק
ללא ציו ש ביה"ס ,לא בצורה אחידה ומסודרת.
ה .הביקורת מצאה שאי רישו של הריהוט בבית הספר.
ו .הביקורת לא מצאה פרוטוקולי של ספירות האינוונטר השנתי ,כמתחייב
עלפי הוראות מנכ"ל משרד החינו.$
ז .הביקורת ערכה בדיקה מדגמית בי הרישו אצל מנהל מחלקת הרכש )ראה
נספח ה'( לבי הרישומי בביה"ס ונתברר כי הרישומי אינ זהי.

.12.2

במהל $השני ייצר ביה"ס קשרי ע אומני שוני באר +ובעקבות כ$
מוצגות תערוכות שונות של האומני בבית הספר עלמנת לקרב את התלמידי
לסוג זה של אמנות .כמוכ נתקבלו יצירות אמנות שונות בביה"ס ,בתור
תרומות.
לבקשת הביקורת ,נתקבלה רשימה של יצירות האמנות אשר בביה"ס נכו
לתארי $פברואר – :97
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סה"כ  84יצירות לפי החלוקה הבאה )פירוט נספח ו'(

.12.3

חדר מנהל

 4יצירות

מזכירות
חדר מורי

3
5

חדר יועצת
כניסה למקלט

7
1

בית הכנסת
ספריה

25
18

ספריה
חדר טבע

 10פסלי
1

מועדונית

2

מועדונית אור קולי

8

סה"כ

 84יצירות

הביקורת ערכה בירור אצל מנהל מחלקת הרכש בדבר קיו רישו מסודר של
יצירות האמנות בעיריית בכפרסבא.
הבירור העלה כי אי כל רישו או מעקב בעיריית כפרסבא אחרי יצירות
האומנות שבבית הספר ,וג אי כל הערכה לגבי ערכ האומנותי של יצירות
אלה .ייתכ כי חלק מהיצירות בעלות ער $אומנותי וכספי רב ושיש לבטח .
הביקורת ג לא מצאה רשימה מעודכנת של רשימת האמנות אשר בבית הספר
נכו לתארי $הביקורת.

מנהל ביתהספר הבטיח שבעתיד יפעלו בהתא להוראות ויערכו בדיקות אינוונטר
כנדרש .במקביל תועבר רשימה מפורטת של יצירות האומנות בביתהספר אל מנהל
מחלקת הרכש לצור $רישומ .
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.13

מסקנות והמלצות
.13.1

.13.2

.13.3

.13.4

.13.5
.13.6

.13.7
.13.8

הביקורת מבקשת להודות על שיתו' הפעולה של מנהל בית הספר ומזכירתו
במהל $הביקורת והתחלת יישו הפקת הלקחי ע"י בית הספר תו $כדי כתיבת
דו"ח הביקורת.
בכל מקרה של עוד' הכנסות על הוצאות ,ידווח הדבר ליו"ר ועד ההורי
המוסדי ,אשר יאשר בכתב ובחתימתו את השימוש בעוד' ההכנסות )סעי' 4.3ב'
בדו"ח(.
לדעת הביקורת במידה ובסו' שנת הלימודי ישנה יתרת זכות בחשבו העו"ש
בבנק ,רצוי לשקול הפקדתה בחשבו פק"מ ,עלמנת לשמור ככל שנית על ערכו
הריאלי של הכס' )סעי' 4.3ד' בדו"ח(.
יש להקפיד על התאמה מלאה בי מספר התלמידי בבית הספר לבי מספר
התלמידי כפי שמופיע ברישומי אגפי העירייה .הדבר חשוב במיוחד לצור$
גביית אגרת החינו.$
ביתהספר יפנה מדי פע אל מחלקת הגביה עלמנת לקבל עדכוני לגבי מצב
גבית האגרה מהתלמידי או יוק מער $דיווח שוט' ממחלקת הגביה אל בית
הספר על מצב גביית אגרת החינו) $סעיפי  5ו  6בדו"ח(.
מנהל ביתהספר יבדוק בדיקת פתע לפחות אחת לחודש את קופת ביתהספר
ויחתו בספר התקבולי על נכונות יתרת הקופה )סעי'  8.4בדו"ח(.
לגבי ספר התשלומי יוקפד הקפדה יתרה בנושאי הבאי )סעי'  8.7בדו"ח(:
א.

שוברי שלא בשימוש לא ייתלשו מספר התשלומי.

ב.

תיקוני ברישומי לא יעשו בטיפקס ,אלא ע"י העברת קו הרישו השגוי
ורישו נכו לידו.

ג.

יש להימנע מרישומי בעפרו ויוקפד על רישומי בעט בלבד.

ד.

רישו התארי $בשוברי ההוצאה יעשה בשלמותו ,כולל ציו השנה.

ה.

צרי $להפריד בי הרישו בטור היתרה בבנק לבי טור ההפקדות בבנק.

מנהל ביתהספר יאשר בכתב את החשבו או החשבונית לתשלו ועל סמ$
אישור זה תומצא המחאה )סעי'  8.8בדו"ח(.
בנושא קבלת התרומות ממליצה הביקורת על ביצוע הפעולות הבאי )סעי' 9
בדו"ח(:
א .למספר את המכתבי שנשלחי למנהל אג' החינו ,$לצור $מעקב ודיווח.
ב .להוסי' שני טורי נוספי למכתב שנשלח למנהל אג' החינו $שיכללו את
הסכו במטבע זר במידה ומתקבל בביה"ס ואת הסכו בשקלי לאחר
ניקוי העמלות ע"י הבנק ,עבור הפקדה והמרה.
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ג .בסו' שנה"ל לצר' למסמכי הקבועי ג ריכוז תרומות שנתי שנתקבלו
בביה"ס וייעוד במהל $שנת הלימודי לפי הפירוט הבא:
ש ביתהספר _______________
ריכוז תרומות לשנת ___________
סה"כ תרומות ע"ס ____________
מס' המכתב ____ תארי ______ $עד מספר מכתב ____ תארי______ $
מס' המכתב

סה"כ התרומה

סה"כ ביצוע

יעוד התרומה

סה"כ

.13.9
.13.10
.13.11

בכל תחילת שנת לימודי יוקפד על הכנת תקציב ביתסיפרי )סעי'  11בדו"ח(.
מומל +להקפיד על רישו ובדיקת אינוונטר בבית הספר כנדרש בהוראות משרד
החינו) $סעי'  12בדו"ח(.
הביקורת מבקשת לצי לשביעות רצונה את שית' הפעולה המלאה ,בו זכתה
במהל $עבודתה בבית הספר ואת נכונותו של מנהל ביתהספר לתיקו מיידי,
עוד במהל $הביקורת ,של הליקויי עליה הצביעה הביקורת.
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נ ס פ ח ים


נספח א' – התאמת חשבו בנק ל! .31.7.98



נספח ב' – אישור יתרת חשבו הבנק ליו" 31.7.98



נספח ג' ! דיווח בית הספר על קבלת תרומות ויעוד.



נספח ד' – כתב מינוי הועדה לקבלת תרומות ויעוד.



נספח ה' – דו"ח אינוונטר לפי מחלקת הרכש ואספקה.



נספח ו' ! רשימת יצירות אומנות בבית הספר.
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