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לכבוד
מר עלי עאסלה
ראש המועצה
נכבדי ראש המועצה ,
הנדון  :דוח מבקר המועצה
הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר המועצה לשנת  , 2013בהתאם לסעיף  145ו'
(פרק א') לצו המועצות המקומיות .
הדוח מכיל נושאים עפ"י תוכנית העבודה הרב שנתית של המבקר  ,בעיקר
התמקדות בנושא מתן הנחות בארנונה ובמחלקת הגביה ,במטרה לקדם את מערך
הגביה ולהביא אותה לידי ניהול תקין .
אני מוצא לנכון לציין לחיוב את שיתוף הפעולה המלא לו זכיתי מצד המבוקרים
במהלך הביקורת  ,ומבקש להודות ולהביע את מלוא הוקרתי לעמיתי בעבודה על
העזרה שהושיטו לי .
בהתאם לסעיף  145ו' לצו המועצות המקומיות (א) :
 .1המבקר יגיש לראש הרשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת שערך  ,בעת
הגשת הדוח ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת .
 .2בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר ,יגיש ראש הרשות לועדת
הביקורת את הערותיו על הדוח  ,וימציא למועצה העתק מהדוח בצירוף
הערותיו .
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 .3ועדת הביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש המועצה הרשות ותגיש
למועצה לאשר את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסר לה
הערות ראש הרשות .
 .4תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה
תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות .
 .5לא יפרסם אדם דוח ביקורת שנערך ע"י מבקר המועצה או את תוכנו לפני
שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה .
בסעיף ( 204ב) בצו נקבע שהמפרסם דוח ביקורת כולו או חלקו או תוכנו של
דוח או ממצא ביקורת ,בניגוד להוראות סעיף  145ו' לצו ,או המפר תנאי
בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור  ,דינו מאסר עד ששה חודשים .

בכבוד רב
סאמי ח'וטבא
מבקר המועצה
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 -1ביקורת בנושא ניהול כספים בבתי ספר יסודיים
 .1.1הקדמה
 1.1.1בית הספר הינו מערכת ארגונית המתוקצבת ומופעלת על ידי משרד החינוך
והרשות המקומית בהתאם לתכנית שנתית .
 1.1.2כדי לאפשר להנהלת מוסדות החינוך לנהל את בתי הספר על פי כללי המינהל
התקין ,משרד החינוך ומשרד הפנים פרסמו חוזר מיוחד בנושא " הוראות בענייני
כספים למוסדות חינוך " בשנת תשמ"ג  ,התקף גם כיום (להלן ":חוזר מנכ"ל") .
 1.1.3בנוסף מידי שנה מפרסם משרד החינוך חוזר המתייחס לנושא תשלומי הורים
.
הפעילות במוסדות חינוך מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על ידי הרשות
המקומית והמדינה ,אך יש שירותים ומוצרים שהרשות והמדינה אינן מחויבות לתת
אותם בחינם על כן ההורים נדרשים לממן השירותים אלה .
 1.1.4ניהול כספיים תקין ומלא מקל על עבודתם של המנהלים והמורים בבית הספר
ומבטיח את ניהול כל הכספים הקיימים לעשייה חינוכית  ,פעילה ומועילה .
 1.1.5מנהל בית הספר הוא המנהיג ועמוד התווך של המוסד אליו נשואות העיניים
,לכן המנהל מחויב לעמוד בהוראות החוק ובדרישות משרד החינוך  ,עליו לפעול
בהתאם להוראות ולחוזרי המנכ"ל ובהתאם לנוהלי הרשות המקומית .
מנהל בית הספר מוסמך לטפל בכספי בית הספר והוא האחראי לכל הפעולות
הכספיות של בית הספר ,על כן חלה על המנהל האחריות לפקח על עבודת המזכיר
ולוודא שאמנם הוא ממלא אחר ההוראות .
 1.1.6מזכיר בית הספר אחראי במסגרת תפקידו בפני מנהל בית הספר ובפני הרשות
המקומית לניהול תקין ויעיל של ענייני הכספים של בית הספר  .המזכיר אחראי
אישית לניהול תקין של ספרי החשבונות ולשמירה נאותה של הכספים וכל
המסמכים הכספיים שבשימוש בית הספר .
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 1.1.7המקורות לתקציב בית הספר הינם כדלקמן :
 משרד החינוך  :במסגרת החובה המוטלת על המדינה בחוק לימוד חובה
והם מיועדים לתשלום שכר עובדי הוראה ושירותי עזר.
 הרשות המקומית :בינוי  ,ציוד ותחזוקה ,אבטחה ,ניקיון  ,השתתפות
במימון כוחות עזר ,הסעות וכו' .
 תשלומי הורים  :פעילות חברתית כגון טיולים ,מסיבות ,ימי גיבוש ,עיתון
בית ספר ...
 תרומות  :תרומות ציוד או תרומות מההורים לביצוע פעולות לרווחת
התלמידים .

 .2מטרת הביקורת והיקפה
 2.1בהתאם לתוכנית הביקורת הרב שנתית ומטרה לקדם את מערך בתי הספר
בנושא מינהל כספים ולהביא אותם לידי ניהול תקין ואחיד של ענייני הכספים ,
בדוח ביקורת זה שמה לה הביקורת למטרה לערוך בדיקה כללית ומעמיקה
בשלושה בתי ספר יסודיים :
 יסודי ד' – אלזהראא
 יסודי ג' – אלג'זאלי
 יסודי א' – אבן סינא

מטרת הביקורת להצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דרכים לפתרון
מתוך כוונה למנוע הישנות של מקרים דומים ולהביא לידי ניהול תקין של ענייני
הכספים בבתי הספר .
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 2.2לשם ביצוע הביקורת ננקטו האמצעים כדלקמן :
 נערכו פגישות עם מנהל מחלקת החינוך ברשות .
 נערכו פגישות עם מנהלי בתי הספר  ,האחראים על ניהול הכספים והרכש
והתקבלו מהם תשבות והסברים על ביתי הספר ועל דרכי ניהולו הכללי
והכספי .
 נערכו פגישות עם מזכירות בתי הספר העוסקות בניהול הכספי השוטף
והתקבל מהם הסברים ומסמכים על הניהול השוטף של הכספים והרכש .
 נבדקו ספרי הנהלת החשבונות של בתי הספר ,אסמכתאות קיימות בהתאמה
לדרישות של חוזרי המנכ"ל .
 נבדקו מסמכים שונים בבתי הספר .
 הביקורת נערכה בחודשים נובמבר דצמבר  2012וינואר . 2013
 הביקורת היקפה את ניהול הכספים בשנת . 2012
 טיוטת דוח הביקורת הועבר לכל הנוגעים בדבר להתייחסות .
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 .3בית ספר יסודי ד' ( אלזהראא )
 -3.1כללי
בשנת הלימודים  2012-2013למדו בבית הספר אלזהראא  656תלמידים שמחולקים
לפי  23כיתות כדלקמן :
שכבה א'  3-כיתות  111 -תלמידים
שכבה ב'  3-כיתות  109 -תלמידים
שכבה ג'  4-כיתות  099 -תלמידים
שכבה ד'  4-כיתות  100 -תלמידים
שכבה ה'  4-כיתות  104 -תלמידים
שכבה ו'  5-כיתות  133 -תלמידים

 -3.2כח אדם
בתקופת הביקורת הטיפול בגביית הכספים ,הפקדתם בבנק ,הנפקת הקבלות
,תשלומים לספקים ועוד ...מופקד בידי המזכירה המועסקת במשרה מלאה .
למזכירה תפקיד חשוב הן בתפעולו המנהלי והן בתפעולו הכספי של המוסד .אם
בעבר הספיקה הכשרה מסוימת למלאו ,רצוי היום שיהיה לה גם ידע מתאים
במחשוב,הנהלת חשבונות ועריכת דיווחים.

מומלץ לאחראים לאיוש משרה זו לוודא לפני האיוש בפועל כי המאייש/ת עומד/ת
במלוא הנדרש לצורך זה .
המזכירה מועסקת ע"י המועצה ומשרד החינוך מעביר תשלום לפי קריטריון של
משרה לכל  14כיתות כאשר בבית הספר בו גובים אגרת שירותים או גובים גביות
אחרות בגובה האגרה לפחות ,וכן מחלקים ספרי לימוד תהיה מכסת העבודה של
מזכיר בית הספר  12כיתות .
בבית הספר בו מבוצעת אחת משתי המטלות המפורטות מעלה תהיה מכסת העבודה
של מזכיר בית הספר  14כיתות .

הביקורת מצאה כי בבית הספר ישנם  23כיתות ולפי הקריטריונים של משרד
החינוך ישנו צורך ב  1.64משרת מזכירות  ,בפועל המועצה העסיקה מזכירה
במשרה אחת מלאה והחל מ 17/12/12מועסקת מזכירה משנית במשרה של . 50%
בבית הספר שיש בו יותר כתות מאשר מכסת משרת המזכיר ומועסק מזכיר/ה אחד
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ניתן למזכיר/ה לספוג עבודה נוספת לפי מספר הכיתות העודפות  ,המזכירה לפי
הלוח שמפורסם באוגדן סעיף ( 9.3.4מזכיר בית הספר –תנאי עבודה ) .

מבדיקת תלוש המשכורת של המזכירה הראשית עולה כי היא לא קבלה תוספת
ספיגה עד איוש המזכירה המשנית  ,בנוסף בתום ותק שהות של המזכירה
הראשית זכאית לדרגה . 9+

 -3.3ניהול כספים בבית ספר יסודי ד' (אלזהראא )
 -3.3.1תקציב בית הספר
א -התקציב הוא מכשיר לחלוקה מחדש של הכנסות על פי סעיפי ההוצאה ,
המסודרים בסדר עדיפות ומחולקים לפי אופי ההוצאה  :הוצאות קבועות והוצאות
משתנות  .יסוד הגמישות בתקציב מאפשר איגום הכנסות (כלל ההכנסות מהמועצה
ומשרד החינוך)  ,בהבחנה מהכנסות מסוימות (תשלומי הורים ) והקצאה על פי
הצרכים והאילוצים הבאים לידי ביטוי בפריטים ובפעילויות.
התקציב משמש ככלי לפיקוח על הפעילויות המתרחשות בבית הספר ומאפשר
לעמוד על ההשלכות הכספיות של פעילויות שונות .
ב -הכנת התקציב של בית הספר
על פי הוראות משרד החינוך (הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך) חוזר מיוחד –
התשמ"ג פרק שביעי ,נקבע כי מנהל בית הספר יכין עד  15ביולי הצעת תקציב שנתי
מאוזן  ,ההצעה תתבסס על אומדן סעיפי ההוצאה וההכנסה ויתרות הכספים בבנק
ותפרט את ההוצאה השנתית של בית הספר לסעיפיה ,תוך הקפדה על כללי הניהול
והחשבונאות המקובלים .

ג -מסגרת התקציב ומרכיביו
בית הספר יפעל במסגרת תקציב של שנת לימודים  ,התקציב יכלול הקצבות משרד
החינוך ,הקצבת הרשות המקומית וכספי תרומות ותקבולים .
כספי הרשות המקומית ומשרד החינוך מיועדים לקיומו התקין של בית הספר
להחזקתו ולשיפור תנאיו .
תקציב ממשלתי מועבר ישירות לחשבון הבנק של בית הספר ,כספים במסגרת
תשלומי חובה ורשות נגבים מהורי התלמידים בתחילת ובהלך שנת הלימודים
ישירות ע"י בית הספר  ,השימוש בכספי ההקצבה הינה באחריות הנהלת ביה"ס .
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הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מכין תקציב ואינו פועל על בסיס הצעת תקציב
בהיעדר הצעת תקציב לא ניתן לעשות השוואת תכנון מול ביצוע .
.3.4החזקת כספים וניהול חשבון בנק
לפי הוראות משרד החינוך פרק חמישי –החזקת כספים ,נקבע כי :
 3.4.1אין להלין כספים בין כותלי בית הספר .

הביקורת מצאה כי בית הספר מלין כספים בין כותלי בית הספר .
 3.4.2כל סכום המתקבל בבית הספר במזומן או בהמחאה ,יופקד בבנק בשלמותו
לאחר שנרשם בפנקס התקבולים והוצאה עליו קבלה כדין .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מנהל רישום של התקבולים בספרי הנהלת
החשבונות .
 3.4.3עד להפקדתם בבנק  ,יש להחזיק את הכספים המתקבלים בקופת מתכת
ובמקום נעול .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מחזיק בכספת/קופת מתכת לשם החזקת
הכספים בה .
 3.4.4יש לשרטט כל המחאה המתקבלת בבית הספר מיד עם קבלתה ע"י מתיחת
שני קווים מקבילים כדי שההמחאה תהיה מיועדת להפקדה בלבד .
 3.4.5המנהל והמזכיר כמי שהופקדו על הטיפול בכספים בבית הספר  ,נושאים
באחריות לאובדנם או לחסרונם בכל צורה שהיא של כספים  ,שלא נשמרו ולא נהגו
בהם לפי ההנחיות .
 3.4.6בית הספר יפתח חשבון בנק על שמו על סמך הפניה של גזבר הרשות המקומית
בציון שמות זכות החתימה בחשבון זה מנהל בית הספר ומזכיר בית הספר .

הביקורת מצאה כי מזכירת בית הספר אינה מורשת חתימה בחשבון הבנק
,ומורשה החתימה הם מנהל בית הספר ועוד מורה אחר .
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 3.4.7בית הספר יזמין מהבנק פנקסי המחאות ממוספרים ברציפות הכוללים
ספחים להמחאות וינהל רישום של השימוש בפנקסים  ,הפנקסים ישמרו בידי
המזכיר .
השימוש בפנקסים ייעשה בצורה רציפה ולפי המספרים הסודרים של ההמחאות .

בית הספר שומר על שימוש רציף בפנקסי השקים ולפי המספרים הסודרים .
 3.4.8אין למשוך כספים מעל ליתרה בחשבון הבנק ואין לתת המחאות דחויות .

הביקורת מצאה כי לעיתים בית הספר נותן שיקים /המחאות דחויות .
 3.4.9בסוף כל חודש יבדוק המזכיר את חשבון הבנק על פי דפי החשבון של הבנק
ויתאים את היתרה שבו עם היתרה הרשומה בספרי בית הספר לאותו תאריך בטופס
"התאמת חשבון הבנק" .

הביקורת מצאה כי המזכירה אינה מבצעת התאמות בנק בכלל במהלך כל השנה .
 3.4.10מנהל בית הספר יבדוק את ההתאמה שנעשתה על ידי המזכיר ויאשרה
בחתימתו .

הביקורת מצאה כי מנהל בית הספר לא בודק את ההתאמות כי לא מתבצעות
התאמות .
 3.4.11מנהל בית הספר יאשר את התשלום ע"י תחימה על החשבונית ואחר כך
יחתום על ההמחאה .

הביקורת מצאה כי מנהל בית הספר אינו מאשר בחתימתו את התשלומים
לספקים ונותני שירותים למיניהם .

 .3.5הוצאת כספים ,טיולים ומופעים .
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עלפ"י הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך (חוזר מיוחד) התשמ"ג ,פרק שישי
נקבע כי :
 3.5.1כל הוצאה מקופת בית הספר תיעשה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של
בית הספר ,עלפ"י אישורו המוקדם של המנהל .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מכין תקציב בכלל .
 3.5.2מנהל בית הספר ירכוש שירותים או טובין ככל הניתן אצל עוסקים מורשים
בלבד  ,על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלום של סכום העולה על זה שנקבע
בחוק ובתקנות מס הכנסה  ,מאחר ובית הספר אינו ערוך לניכוי מס  ,יירכשו
שירותים וטובין העולים על הסכום הנ"ל מספקים היכולים להמציא אישור על
פטור מניכוי מס במקור .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מבקש בכלל מספקים ונותני שירותים
שימציאו אישור על ניכוי מס במקור .
 3.5.3אין לבצע תשלומים במזומנים מכספים שנתקבלו בבית הספר  ,הכספים
יופקדו בבנק בשלמותם .

הביקורת מצאה כי לעתים בית הספר נאלץ לשלם במזומן ובמיוחד בטיולים  ,ועל
כן הכספים לא מופקים בבנק בשלמותן .
 3.5.4התשלומים יבוצעו בהמחאות בלבד למעט תשלומים מדמי מחזור .
דמי מחזור מיועדים לתשלום במזומנים ובסכומים קטנים  .מדובר בסכומים
הקרובים לסכום של תרומות הורים  ,במקרים מיוחדים ישמשו דמי המחזור
לביצוע תשלומים מחוץ לבית הספר (לצורך טיולים ,מופעים או פעולות חינוכיות
אחרות .
לצורך טיולים ,מופעים או פעולות המתקיימות מחוץ לבית הספר שבהם יש לבצע
תשלומים במקום האירוע  ,יאשר המנהל בכתב תשלום מקדמה בסכום ההוצאה
המשוערת לאחראי לטיול או המופע ,בטופס מקדמה מקופת בית הספר ,הרישום
ייעשה בספר התשלומים בטור ההוצאה המתאימה שעבורה ניתנת המקדמה כגון
טיול או מופע .
המקדמה תינתן כנגד קבלה זמנית שתישמר בקופת בית הספר .
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מיד לאחר גמר הפעולה ימציא האחראי דוח מרוכז על הכספים שהוצאו על טופס
בקשה להחזר הוצאה  .דוח זה יכלול פירוט ההוצאה ויצרפו אליו קבלות או
חשבוניות ויתרות הכספים שלא הוצאה .
לגבי הוצאות קטנות כגון קניית משקאות בקיוסקים וכד' שאין אפשרות לקבל
עבורן קבלות יכין האחראי לפעולה חשבון מפורט ויחתום עליו .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מנהל קופה קטנה  /דמי מחזור .
 3.5.5המנהל לא יקבל ולא ייתן הלוואות מכספי המוסד למורים ולעובדים אחרים
או לכל גוף אחר .

הביקורת לא מצאה ליקויים .
 3.5.6אין לתת מתנות לעובדים מכספי בית הספר או מכספי ועד ההורים .

הביקורת לא מצאה ליקויים .
 3.5.7יעילות וחסכון בית הספר נדרש לפעול על פי כללי המנהל התקין לעשות את
פעולותיו תוך שמירה על עקרונות היעילות והחיסכון  .על פי הוראות משרד החינוך
נדרש להקפיד על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות  .בית הספר מנוע מכל
הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות .

הביקורת מצאה כי ברוב המקרים בית הספר אינו מבצע השוואת מחירים ואו
הצעות מחיר מספקים ונותני שירותים דבר הנוגד את עקרון החיסכון והיעילות .
 .3.6הנהלת חשבונות בית הספר
על פי הוראות משרד החינוך ,פרק שמיני (הנהלת חשבונות בית הספר ) חוזר מיוחד
התשמ"ג הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך ,נקבע כי בית הספר חייב לנהל :
-1ספר תקבולים  -2.ספר תשלומים  -3.דוח תשלומים מדמי מחזור (קופה קטנה ) .
-4מסמכים אחרים .
ספר התקבולים והתשלומים מיועד לרישום כל תקבולי בית הספר מכל המקורות ,
באופן כרונולוגי ומיד לאחר ביצוע כל פעולה  ,הרישום בספרים יהיה על בסיס
מסמכים נאותים .הספרים והמסמכים הכספיים יישמרו בתיקים מיוחדים בבית
הספר והגישה אליהם תהיה למנהל ולמזכיר בלבד  .למסמכים העוסקים בכספי
תרומות הורים תהיה גישה ליו"ר ועד ההורים .
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מנהל בית הספר חייב לערוך ספירת פתע של קופת בית הספר (כולל יתרת הבנק )
ולוודא התאמה עם הרשום בספרים לפחות פעם בחודש  .לאחר הספירה יחתום
המנהל ליד היתרה בקופה או בדפי הבנק של אותו יום .
על פי סעיף  14לפרק החזקת כספים  ,המזכיר חייב בסוף כל חודש לבדוק את חשבון
הבנק על פי דפי הבנק ולהתאים את היתרה הרשומה בספרי בית הספר ליתרה
הרשומה בדפי הבנק .

 -1הביקורת מצאה כי המזכירה לא מבצעת רישומים בכלל  ,לא נמצאו ספרי
תקבלום ותשלומים ואין רישום בכלל של התקבולים ואו התשלומים .
 -2הביקורת מצאה כי המזכירה לא מבצעת התאמות בנק ומנהל בית הספר אינו
מבצע ביקורת פתע לפחות פעם אחת בחודש .

.3.7תיוק מסמכים
על פי סעיף ז לפרק שמיני –הוראות כלליות  ,בית הספר חייב לשמור ולתייק
מסמכים בצורה נאותה אש תאפשר :
א-מעקב והשוואה בין המסמכים לבין הרישום בספרים .
ב-שוברי התשלום יתויקו לפי מספר רץ .
ג-העתקים של דפי הבנק יתויקו ברצף כרונולוגי בצירוף הטפסים של התאמת חשבון
הבנק המתייחס אליהם .
ד-טפסי הפקדה בבנק יתויקו ברצף כרונולוגי .

הביקורת מצאה כי מסמכי ההוצאות  ,דפי הבנק וטופסי ההפקדה אינם מתויקים
בצורה נאותה .

 .3.8דין וחשבון כספי שנתי
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על פי הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך ,חוזר מיוחד התשמ"ג ,סעיף ט' לפרק
השמיני נקבע כי :
בסוף שנת הלימודים יוכן דין וחשבון כספי בשלושה העתקים ,שישקף את כל
הפעולות הכספיות של בית הספר  ,שנרשמו בפנקסים בתקופה מ  1באוגוסט עד 31
ביולי  .דוח זה יכלול את הסך המצטבר של סכומי התקבולים והתשלומים לאותה
שנת לימודים .
הדוח הכספי יוגש עד  5באוגוסט לרשות המקומית .

הביקורת מצאה כי בית הספר לא מכין דוחות כספיים (דין וחשבון כספי) .

 -3.9תשלומי הורים במוסדות חינוך
להלן תמצית ההנחיות הרלוונטיות לנושא תשלומי הורים במוסדות חינוך בהתאם
לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך .
חוזר מנכ"ל תשס"ה (4/א) מ 1-בדצמבר 2004
מטרת חוזר זה הוא להביא לידיעת מנהלי מוסדות החינוך  ,ההורים ועובדי הרשות
המקומית את תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) התשס"ד . 2001
התקנות מחייבות חשבון בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי התלמידים
בכל מוסד חינוך,מגדיר את מורשה החתימה בחשבון וקובע את הכללים בדבר אופן
ניהול החשבון והביקורת עליו  ,החזרת כספים בתום שנת הלימודים  ,ניכוי כספים
וחובת הדיווח לנציגי ההורים  ,לממונה מטעם המשרד ולגזבר הרשות וזכות העיון
במסמכי החשבון .
 .3.9.1בכל  1באוגוסט מידי שנה תמסור הרשות לכל מנהל מוסד את פרטי
חשבון הבנק הנפרד של המוסד  ,אליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו ,
ותסמיך את מנהל המוסד ואדם נוסף המועסק מטעמם ונציג של ועד ההורים
לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד לגבי חשבון
הבנק .
 .3.9.2חשבון הבנק יוגבל כך שלא ניתן יהיה לבצע משיכת יתר .
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 .3.9.3כל משיכת כספים מהבנק תחויב בחתימת שני מורשה חתימה כאשר
אחד מהם יהיה מנהל המוסד החינוכי .
.3.9.4מנהל המוסד ידווח לנציגות ההורים בתום כל שנת לימודים ולא יאוחר
מ  30בספטמבר  ,דיווח כספי  .כמו כן העתק מהדיווח יוגש לממונה ולגזבר
הרשות .
.3.9.5מנהל המוסד יאפשר לנציגות ההורים לעיין במסמכי חשבון הבנק ובכל
המסמכים המפרטים את התשלומים והתקבולים .
 .3.9.6יש לדווח על סך התקבולים והתשלומים לשנה"ל ,יתרה בסוף השנה
,הסכומים שהוחזרו להורים במידה והייתה יתרה  ,עמלות בנק בחשבון
,הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד בשנה"ל הבאה  ,הסבר
מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מהחשבון  ,פירוט הנסיבות שבהן
נוצרו עודפים בחשבון אם נוצרו  ,לדיווח יש לצרף את כל התנועות בחשבון
הבנק .

 3.9.7מדניות משרד החינוך מכוונת להקל ככל האפשר על נטל ההוצאות הנלוות
במערכת החינוך  .לפי כך יש לעשות מאמץ לצמצם דרישות לתשלום מההורים ,גם
אם הן הותרו בחוזר מנכ"ל .
להלן פירוט סוגי ההוצאות שבגינם ניתן לבקש תשלום מהורים .
א -מסיבות  :יש לקיים מסיבות  ,חגיגות וטקסים בבת הספר בצורה צנועה
וחסכונית  ,ויש להימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות  ,אם של בית הספר
ואם של ההורים .
ב -אין להזמין מבחוץ במאים  ,אמרגנים  ,שחקנים או אנשי מקצוע אחרים לארגן
מופעי בית הספר וגן הילדים ויש להסתפק בכוחות פנימיים  ,כגון מורים מדריכים
,תלמידים והורים מתנדבים .
ג -אין לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם  .אירועים
מיוחדים שאי אפשר לקיימם בבית הספר (בשל העדר אולם או חצר מתאימה ) יש
לבדוק את האפשרות לקיימם באולמות של הרשות המקומית .
ד -יש להימנע לחלוטין מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות .

18

ה -הורה רשאי לתרום כל כסף ושווה כסף  ,אולם מנהל המוסד אינו רשאי להתרים
הורים או לפנות אליהם בבקשת תרומה  ,ועד ההורים רשאי לפנות להורים בבקשת
תרומה למימון פעולות מיוחדות .
ו -אין לגבות כספים מההורים עבור חומרי מלאכה  ,חומרי לימוד ,אגרת שיכפול
,הוצאות מנהלה,אחזקה  ,ציוד  ,התקנת ציוד ותשתיות  ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי
של המוסד  ,מכונות צילום  ,דואר ,טלפון  ,צורכי משרד ,חשמל  ,מים  ,חומרי ניקוי,
סיוד ,צביעה  ,תיקונים למיניהם ואחזקה .
ז -פירוט הגבייה  :יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים
הניתנים תמורתם לפי סוגיהם  ,כל אחד בנפרד (חובה ורשות ) .
הורה המבקש פירוט בנוגע לשימוש בכספים שנגבו זכאי לקבל את העתק הדוח
הכספי פעם בשנה ממנהל המוסד .
ח -עבור כל תשלום יינתנו להורים אישור או קבלה .
ט -דוח כספי  :בסוף כל שנת לימודים יוגש ע"י המוסד לרשות המקומית דוח על
גביית כספים הנוגעות לתשלומי הורים וגם ליו"ר ועד ההורים המוסדי .

הביקורת מצאה כי מאז שהוקם בית הספר ועד ליום  6/11/2012לא ניהל בית
הספר חשבון בנק נפרד לניהול כספי ההורים .

בקרה
הבקרה על ניהולם התקין של העניינים הכספיים נתונה בידי גזבר המועצה
בהתאם לחוזר מיוחד –הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך .מערך הבקרה של
המועצה אינו קיים מזה שנים רבות ,על כן אגף הגזברות במועצה נדרש לערוך אחת
לשנה לפחות בדיקת ניהול כספים בבית הספר .

 .4בית ספר יסודי ג' ( אלג'זאלי )
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 -4.1כללי
בשנת הלימודים  2012-2013למדו בבית הספר אלג'זאלי  448תלמידים שמחולקים
לפי  18כיתות כדלקמן :
שכבה א'  2-כיתות  65 -תלמידים
שכבה ב'  3-כיתות  80 -תלמידים
שכבה ג'  3-כיתות  68 -תלמידים
שכבה ד'  4-כיתות  78 -תלמידים
שכבה ה'  3-כיתות  81 -תלמידים
שכבה ו'  3-כיתות  76 -תלמידים

 -4.2כח אדם
בתקופת הביקורת הטיפול בגביית הכספים ,הפקדתם בבנק ,הנפקת הקבלות
,תשלומים לספקים ועוד ...מופקד בידי המזכירה המועסקת במשרה מלאה .
למזכירה תפקיד חשוב הן בתפעולו המנהלי והן בתפעולו הכספי של המוסד .אם
בעבר הספיקה הכשרה מסוימת למלאו ,רצוי היום שיהיה לה גם ידע מתאים
במחשוב,הנהלת חשבונות ועריכת דיווחים.

מומלץ לאחראים לאיוש משרה זו לוודא לפני האיוש בפועל כי המאייש/ת עומד/ת
במלוא הנדרש לצורך זה .
המזכירה מועסקת ע"י המועצה ומשרד החינוך מעביר תשלום לפי קריטריון של
משרה לכל  14כיתות כאשר בבית הספר בו גובים אגרת שירותים או גובים גביות
אחרות בגובה האגרה לפחות ,וכן מחלקים ספרי לימוד תהיה מכסת העבודה של
מזכיר בית הספר  12כיתות .
בבית הספר בו מבוצעת אחת משתי המטלות המפורטות מעלה תהיה מכסת העבודה
של מזכיר בית הספר  14כיתות .

הביקורת מצאה כי בבית הספר ישנם  18כיתות ולפי הקריטריונים של משרד
החינוך ישנו צורך ב  1.29משרת מזכירות  ,בפועל המועצה מעסיקה משרה אחת
מלאה .
בבית הספר שיש בו יותר כתות מאשר מכסת משרת המזכיר ומועסק מזכיר/ה אחד
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ניתן למזכיר/ה לספוג עבודה נוספת לפי מספר הכיתות העודפות  ,ובמקרה שלפנינו
מדובר בארבע כיתות עודפות המזכות את המזכירה לתשלום ספיגת עבודה לפי
הלוח שמפורסם באוגדן סעיף ( 9.3.4מזכיר בית הספר –תנאי עבודה ) .

מבדיקת תלוש המשכורת של המזכירה עולה כי היא לא מקבלת תוספת ספיגה .

 -4.3ניהול כספים בבית ספר יסודי ג' (אלג'זאלי )
 -4.3.1תקציב בית הספר
א -התקציב הוא מכשיר לחלוקה מחדש של הכנסות על פי סעיפי ההוצאה ,
המסודרים בסדר עדיפות ומחולקים לפי אופי ההוצאה  :הוצאות קבועות והוצאות
משתנות  .יסוד הגמישות בתקציב מאפשר איגום הכנסות (כלל ההכנסות מהמועצה
ומשרד החינוך)  ,בהבחנה מהכנסות מסוימות (תשלומי הורים ) והקצאה על פי
הצרכים והאילוצים הבאים לידי ביטוי בפריטים ובפעילויות.
התקציב משמש ככלי לפיקוח על הפעילויות המתרחשות בבית הספר ומאפשר
לעמוד על ההשלכות הכספיות של פעילויות שונות .
ב -הכנת התקציב של בית הספר
על פי הוראות משרד החינוך (הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך) חוזר מיוחד –
התשמ"ג פרק שביעי ,נקבע כי מנהל בית הספר יכין עד  15ביולי הצעת תקציב שנתי
מאוזן  ,ההצעה תתבסס על אומדן סעיפי ההוצאה וההכנסה ויתרות הכספים בבנק
ותפרט את ההוצאה השנתית של בית הספר לסעיפיה ,תוך הקפדה על כללי הניהול
והחשבונאות המקובלים .

ג -מסגרת התקציב ומרכיביו
בית הספר יפעל במסגרת תקציב של שנת לימודים  ,התקציב יכלול הקצבות משרד
החינוך ,הקצבת הרשות המקומית וכספי תרומות ותקבולים .
כספי הרשות המקומית ומשרד החינוך מיועדים לקיומו התקין של בית הספר
להחזקתו ולשיפור תנאיו .
תקציב ממשלתי מועבר ישירות לחשבון הבנק של בית הספר ,כספים במסגרת
תשלומי חובה ורשות נגבים מהורי התלמידים בתחילת ובהלך שנת הלימודים
ישירות ע"י בית הספר  ,השימוש בכספי ההקצבה הינה באחריות הנהלת ביה"ס .
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הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מכין תקציב ואינו פועל על בסיס הצעת תקציב
בהיעדר הצעת תקציב לא ניתן לעשות השוואת תכנון מול ביצוע .
.4.4החזקת כספים וניהול חשבון בנק
לפי הוראות משרד החינוך פרק חמישי –החזקת כספים ,נקבע כי :
 .4.4.1אין להלין כספים בין כותלי בית הספר .

הביקורת מצאה כי בית הספר מלין כספים בין כותלי בית הספר .
 .4.4.2כל סכום המתקבל בבית הספר במזומן או בהמחאה ,יופקד בבנק בשלמותו
לאחר שנרשם בפנקס התקבולים והוצאה עליו קבלה כדין .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מנהל רישום של התקבולים בספרי הנהלת
החשבונות .
 .4.4.3עד להפקדתם בבנק  ,יש להחזיק את הכספים המתקבלים בקופת מתכת
ובמקום נעול .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מחזיק בכספת/קופת מתכת לשם החזקת
הכספים בה .
 .4.4.4יש לשרטט כל המחאה המתקבלת בבית הספר מיד עם קבלתה ע"י מתיחת
שני קווים מקבילים כדי שההמחאה תהיה מיועדת להפקדה בלבד .
 4.4.5המנהל והמזכיר כמי שהופקדו על הטיפול בכספים בבית הספר  ,נושאים
באחריות לאובדנם או לחסרונם בכל צורה שהיא של כספים  ,שלא נשמרו ולא נהגו
בהם לפי ההנחיות .
 .4.4.6בית הספר יפתח חשבון בנק על שמו על סמך הפניה של גזבר הרשות
המקומית בציון שמות זכות החתימה בחשבון זה מנהל בית הספר ומזכיר בית
הספר .

הביקורת מצאה כי מנהל בית הספר אינו מורשה חתימה בחשבון הבנק .
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 .4.4.7בית הספר יזמין מהבנק פנקסי המחאות ממוספרים ברציפות הכוללים
ספחים להמחאות וינהל רישום של השימוש בפנקסים  ,הפנקסים ישמרו בידי
המזכיר .
השימוש בפנקסים ייעשה בצורה רציפה ולפי המספרים הסודרים של ההמחאות .

בית הספר שומר על שימוש רציף בפנקסי השקים ולפי המספרים הסודרים .
 .4.4.8אין למשוך כספים מעל ליתרה בחשבון הבנק ואין לתת המחאות דחויות .

_ הביקורת מצאה כי בית הספר מושך כספים מעל ליתרה בחשבון הבנק .
_ הביקורת מצאה כי לעיתים בית הספר נותן שיקים /המחאות דחויות .
 .4.4.9בסוף כל חודש יבדוק המזכיר את חשבון הבנק על פי דפי החשבון של הבנק
ויתאים את היתרה שבו עם היתרה הרשומה בספרי בית הספר לאותו תאריך בטופס
"התאמת חשבון הבנק" .

הביקורת מצאה כי המזכירה אינה מבצעת התאמות בנק בכלל במהלך כל השנה .
 4.4.10מנהל בית הספר יבדוק את ההתאמה שנעשתה על ידי המזכיר ויאשרה
בחתימתו .

הביקורת מצאה כי מנהל בית הספר לא בודק את ההתאמות כי לא מתבצעות
התאמות .
 .4.4.11מנהל בית הספר יאשר את התשלום ע"י תחימה על החשבונית ואחר כך
יחתום על ההמחאה .

הביקורת מצאה כי מנהל בית הספר אינו מאשר בחתימתו את התשלומים
לספקים ונותני שירותים למיניהם .
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 .4.5הוצאת כספים ,טיולים ומופעים .
עלפ"י הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך (חוזר מיוחד) התשמ"ג ,פרק שישי
נקבע כי :
 .4.5.1כל הוצאה מקופת בית הספר תיעשה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של
בית הספר ,עלפ"י אישורו המוקדם של המנהל .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מכין תקציב בכלל .
 .4.5.2מנהל בית הספר ירכוש שירותים או טובין ככל הניתן אצל עוסקים מורשים
בלבד  ,על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלום של סכום העולה על זה שנקבע
בחוק ובתקנות מס הכנסה  ,מאחר ובית הספר אינו ערוך לניכוי מס  ,יירכשו
שירותים וטובין העולים על הסכום הנ"ל מספקים היכולים להמציא אישור על
פטור מניכוי מס במקור .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מבקש בכלל מספקים ונותני שירותים
שימציאו אישור על ניכוי מס במקור .
 .4.5.3אין לבצע תשלומים במזומנים מכספים שנתקבלו בבית הספר  ,הכספים
יופקדו בבנק בשלמותם .

הביקורת מצאה כי לעתים בית הספר נאלץ לשלם במזומן ובמיוחד בטיולים  ,ועל
כן הכספים לא מופקים בבנק בשלמותן .
 .4.5.4התשלומים יבוצעו בהמחאות בלבד למעט תשלומים מדמי מחזור .
דמי מחזור מיועדים לתשלום במזומנים ובסכומים קטנים  .מדובר בסכומים
הקרובים לסכום של תרומות הורים  ,במקרים מיוחדים ישמשו דמי המחזור
לביצוע תשלומים מחוץ לבית הספר (לצורך טיולים ,מופעים או פעולות חינוכיות
אחרות .
לצורך טיולים ,מופעים או פעולות המתקיימות מחוץ לבית הספר שבהם יש לבצע
תשלומים במקום האירוע  ,יאשר המנהל בכתב תשלום מקדמה בסכום ההוצאה
המשוערת לאחראי לטיול או המופע ,בטופס מקדמה מקופת בית הספר ,הרישום
ייעשה בספר התשלומים בטור ההוצאה המתאימה שעבורה ניתנת המקדמה כגון
טיול או מופע .
המקדמה תינתן כנגד קבלה זמנית שתישמר בקופת בית הספר .
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מיד לאחר גמר הפעולה ימציא האחראי דוח מרוכז על הכספים שהוצאו על טופס
בקשה להחזר הוצאה  .דוח זה יכלול פירוט ההוצאה ויצרפו אליו קבלות או
חשבוניות ויתרות הכספים שלא הוצאה .
לגבי הוצאות קטנות כגון קניית משקאות בקיוסקים וכד' שאין אפשרות לקבל
עבורן קבלות יכין האחראי לפעולה חשבון מפורט ויחתום עליו .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מנהל קופה קטנה  /דמי מחזור .
 .4.5.5המנהל לא יקבל ולא ייתן הלוואות מכספי המוסד למורים ולעובדים אחרים
או לכל גוף אחר .

הביקורת לא מצאה ליקויים .
 .4.5.6אין לתת מתנות לעובדים מכספי בית הספר או מכספי ועד ההורים .

הביקורת לא מצאה ליקויים .
 .4.5.7יעילות וחסכון בית הספר נדרש לפעול על פי כללי המנהל התקין לעשות את
פעולותיו תוך שמירה על עקרונות היעילות והחיסכון  .על פי הוראות משרד החינוך
נדרש להקפיד על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות  .בית הספר מנוע מכל
הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות .

הביקורת מצאה כי ברוב המקרים בית הספר אינו מבצע השוואת מחירים ואו
הצעות מחיר מספקים ונותני שירותים דבר הנוגד את עקרון החיסכון והיעילות .
 .4.6הנהלת חשבונות בית הספר
על פי הוראות משרד החינוך ,פרק שמיני (הנהלת חשבונות בית הספר ) חוזר מיוחד
התשמ"ג הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך ,נקבע כי בית הספר חייב לנהל :
-1ספר תקבולים  -2.ספר תשלומים  -3.דוח תשלומים מדמי מחזור (קופה קטנה ) .
-4מסמכים אחרים .
ספר התקבולים והתשלומים מיועד לרישום כל תקבולי בית הספר מכל המקורות ,
באופן כרונולוגי ומיד לאחר ביצוע כל פעולה  ,הרישום בספרים יהיה על בסיס
מסמכים נאותים .הספרים והמסמכים הכספיים יישמרו בתיקים מיוחדים בבית
הספר והגישה אליהם תהיה למנהל ולמזכיר בלבד  .למסמכים העוסקים בכספי
תרומות הורים תהיה גישה ליו"ר ועד ההורים .
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מנהל בית הספר חייב לערוך ספירת פתע של קופת בית הספר (כולל יתרת הבנק )
ולוודא התאמה עם הרשום בספרים לפחות פעם בחודש  .לאחר הספירה יחתום
המנהל ליד היתרה בקופה או בדפי הבנק של אותו יום .
על פי סעיף  14לפרק החזקת כספים  ,המזכיר חייב בסוף כל חודש לבדוק את חשבון
הבנק על פי דפי הבנק ולהתאים את היתרה הרשומה בספרי בית הספר ליתרה
הרשומה בדפי הבנק .

 -1הביקורת מצאה כי המזכירה לא מבצעת רישומים בכלל  ,לא נמצאו ספרי
תקבלום ותשלומים ואין רישום בכלל של התקבולים ואו התשלומים .
 -2הביקורת מצאה כי המזכירה לא מבצעת התאמות בנק ומנהל בית הספר אינו
מבצע ביקורת פתע לפחות פעם אחת בחודש .

.4.7תיוק מסמכים
על פי סעיף ז לפרק שמיני –הוראות כלליות  ,בית הספר חייב לשמור ולתייק
מסמכים בצורה נאותה אש תאפשר :
א-מעקב והשוואה בין המסמכים לבין הרישום בספרים .
ב-שוברי התשלום יתויקו לפי מספר רץ .
ג-העתקים של דפי הבנק יתויקו ברצף כרונולוגי בצירוף הטפסים של התאמת חשבון
הבנק המתייחס אליהם .
ד-טפסי הפקדה בבנק יתויקו ברצף כרונולוגי .

הביקורת מצאה כי מסמכי ההוצאות  ,דפי הבנק וטופסי ההפקדה אינם מתויקים
בצורה נאותה .

 .4.8דין וחשבון כספי שנתי
על פי הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך ,חוזר מיוחד התשמ"ג ,סעיף ט' לפרק
השמיני נקבע כי :
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 6.1בסוף שנת הלימודים יוכן דין וחשבון כספי בשלושה העתקים ,שישקף את כל
הפעולות הכספיות של בית הספר  ,שנרשמו בפנקסים בתקופה מ  1באוגוסט עד 31
ביולי  .דוח זה יכלול את הסך המצטבר של סכומי התקבולים והתשלומים לאותה
שנת לימודים .
הדוח הכספי יוגש עד  5באוגוסט לרשות המקומית .

הביקורת מצאה כי בית הספר לא מכין דוחות כספיים (דין וחשבון כספי) .

 -4.9תשלומי הורים במוסדות חינוך
להלן תמצית ההנחיות הרלוונטיות לנושא תשלומי הורים במוסדות חינוך בהתאם
לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך .
חוזר מנכ"ל תשס"ה (4/א) מ 1-בדצמבר 2004
מטרת חוזר זה הוא להביא לידיעת מנהלי מוסדות החינוך  ,ההורים ועובדי הרשות
המקומית את תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) התשס"ד . 2001
התקנות מחייבות חשבון בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי התלמידים
בכל מוסד חינוך,מגדיר את מורשה החתימה בחשבון וקובע את הכללים בדבר אופן
ניהול החשבון והביקורת עליו  ,החזרת כספים בתום שנת הלימודים  ,ניכוי כספים
וחובת הדיווח לנציגי ההורים  ,לממונה מטעם המשרד ולגזבר הרשות וזכות העיון
במסמכי החשבון .
 .4.9.1בכל  1באוגוסט מידי שנה תמסור הרשות לכל מנהל מוסד את פרטי
חשבון הבנק הנפרד של המוסד  ,אליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו ,
ותסמיך את מנהל המוסד ואדם נוסף המועסק מטעמם ונציג של ועד ההורים
לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד לגבי חשבון
הבנק .
 .4.9.2חשבון הבנק יוגבל כך שלא ניתן יהיה לבצע משיכת יתר .
 .4.9.3כל משיכת כספים מהבנק תחויב בחתימת שני מורשה חתימה כאשר
אחד מהם יהיה מנהל המוסד החינוכי .
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.4.9.4מנהל המוסד ידווח לנציגות ההורים בתום כל שנת לימודים ולא יאוחר
מ  30בספטמבר  ,דיווח כספי  .כמו כן העתק מהדיווח יוגש לממונה ולגזבר
הרשות .
.4.9.5מנהל המוסד יאפשר לנציגות ההורים לעיין במסמכי חשבון הבנק ובכל
המסמכים המפרטים את התשלומים והתקבולים .
 .4.9.6יש לדווח על סך התקבולים והתשלומים לשנה"ל ,יתרה בסוף השנה
,הסכומים שהוחזרו להורים במידה והייתה יתרה  ,עמלות בנק בחשבון
,הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד בשנה"ל הבאה  ,הסבר
מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מהחשבון  ,פירוט הנסיבות שבהן
נוצרו עודפים בחשבון אם נוצרו  ,לדיווח יש לצרף את כל התנועות בחשבון
הבנק .

 .4.9.7מדניות משרד החינוך מכוונת להקל ככל האפשר על נטל ההוצאות הנלוות
במערכת החינוך  .לפי כך יש לעשות מאמץ לצמצם דרישות לתשלום מההורים ,גם
אם הן הותרו בחוזר מנכ"ל .
להלן פירוט סוגי ההוצאות שבגינם ניתן לבקש תשלום מהורים .
א -מסיבות  :יש לקיים מסיבות  ,חגיגות וטקסים בבת הספר בצורה צנועה
וחסכונית  ,ויש להימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות  ,אם של בית הספר
ואם של ההורים .
ב -אין להזמין מבחוץ במאים  ,אמרגנים  ,שחקנים או אנשי מקצוע אחרים לארגן
מופעי בית הספר וגן הילדים ויש להסתפק בכוחות פנימיים  ,כגון מורים מדריכים
,תלמידים והורים מתנדבים .
ג -אין לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם  .אירועים
מיוחדים שאי אפשר לקיימם בבית הספר (בשל העדר אולם או חצר מתאימה ) יש
לבדוק את האפשרות לקיימם באולמות של הרשות המקומית .
ד -יש להימנע לחלוטין מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות .
ה -הורה רשאי לתרום כל כסף ושווה כסף  ,אולם מנהל המוסד אינו רשאי להתרים
הורים או לפנות אליהם בבקשת תרומה  ,ועד ההורים רשאי לפנות להורים בבקשת
תרומה למימון פעולות מיוחדות .
ו -אין לגבות כספים מההורים עבור חומרי מלאכה  ,חומרי לימוד ,אגרת שיכפול
,הוצאות מנהלה,אחזקה  ,ציוד  ,התקנת ציוד ותשתיות  ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי
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של המוסד  ,מכונות צילום  ,דואר ,טלפון  ,צורכי משרד ,חשמל  ,מים  ,חומרי ניקוי,
סיוד ,צביעה  ,תיקונים למיניהם ואחזקה .
ז -פירוט הגבייה  :יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים
הניתנים תמורתם לפי סוגיהם  ,כל אחד בנפרד (חובה ורשות ) .
הורה המבקש פירוט בנוגע לשימוש בכספים שנגבו זכאי לקבל את העתק הדוח
הכספי פעם בשנה ממנהל המוסד .
ח -עבור כל תשלום יינתנו להורים אישור או קבלה .
ט -דוח כספי  :בסוף כל שנת לימודים יוגש ע"י המוסד לרשות המקומית דוח על
גביית כספים הנוגעות לתשלומי הורים וגם ליו"ר ועד ההורים המוסדי .

הביקורת מצאה כי מאז שהוקם בית הספר ועד ליום  6/11/2012לא ניהל בית
הספר חשבון בנק נפרד לניהול כספי ההורים .

בקרה
הבקרה על ניהולם התקין של העניינים הכספיים נתונה בידי גזבר המועצה
בהתאם לחוזר מיוחד –הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך .מערך הבקרה של
המועצה אינו קיים מזה שנים רבות ,על כן אגף הגזברות במועצה נדרש לערוך אחת
לשנה לפחות בדיקת ניהול כספים בבית הספר .

 -5בית ספר יסודי א' ( אבן סינא )
 -5.1כללי
בשנת הלימודים  2012-2013למדו בבית הספר אבן סינא  383תלמידים שמחולקים
לפי  16כיתות כדלקמן :
שכבה א'  2-כיתות  65 -תלמידים
שכבה ב'  2-כיתות  54 -תלמידים
שכבה ג'  3-כיתות  67 -תלמידים
שכבה ד'  3-כיתות  65 -תלמידים
שכבה ה'  4-כיתות  78 -תלמידים
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שכבה ו'  2-כיתות  54 -תלמידים
 -5.2כח אדם
בתקופת הביקורת הטיפול בגביית הכספים ,הפקדתם בבנק ,הנפקת הקבלות
,תשלומים לספקים ועוד ...מופקד בידי המזכירה המועסקת במשרה מלאה .
למזכירה תפקיד חשוב הן בתפעולו המנהלי והן בתפעולו הכספי של המוסד .אם
בעבר הספיקה הכשרה מסוימת למלאו ,רצוי היום שיהיה לה גם ידע מתאים
במחשוב,הנהלת חשבונות ועריכת דיווחים.

מומלץ לאחראים לאיוש משרה זו לוודא לפני האיוש בפועל כי המאייש/ת עומד/ת
במלוא הנדרש לצורך זה .
המזכירה מועסקת ע"י המועצה ומשרד החינוך מעביר תשלום לפי קריטריון של
משרה לכל  14כיתות כאשר בבית הספר בו גובים אגרת שירותים או גובים גביות
אחרות בגובה האגרה לפחות ,וכן מחלקים ספרי לימוד תהיה מכסת העבודה של
מזכיר בית הספר  12כיתות .
בבית הספר בו מבוצעת אחת משתי המטלות המפורטות מעלה תהיה מכסת העבודה
של מזכיר בית הספר  14כיתות .

הביקורת מצאה כי בבית הספר ישנם  16כיתות ולפי הקריטריונים של משרד
החינוך ישנו צורך ב  1.142משרת מזכירות  ,בפועל המועצה מעסיקה משרה אחת
מלאה .

בבית הספר שיש בו יותר כתות מאשר מכסת משרת המזכיר ומועסק מזכיר/ה אחד
ניתן למזכיר/ה לספוג עבודה נוספת לפי מספר הכיתות העודפות  ,ובמקרה שלפנינו
מדובר בשתי כיתות עודפות המזכות את המזכירה לתשלום ספיגת עבודה לפי הלוח
שמפורסם באוגדן סעיף ( 9.3.4מזכיר בית הספר –תנאי עבודה ) .

 מבדיקת תלוש המשכורת של המזכירה עולה כי היא לא מקבלת תוספת ספיגה . -המזכירה לא מקבלת תוספת מנב"ס

 -5.3ניהול כספים בבית ספר יסודי א' (אבן סינא )
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 -5.3.1תקציב בית הספר
א-התקציב הוא מכשיר לחלוקה מחדש של הכנסות על פי סעיפי ההוצאה ,
המסודרים בסדר עדיפות ומחולקים לפי אופי ההוצאה  :הוצאות קבועות והוצאות
משתנות  .יסוד הגמישות בתקציב מאפשר איגום הכנסות (כלל ההכנסות מהמועצה
ומשרד החינוך)  ,בהבחנה מהכנסות מסוימות (תשלומי הורים ) והקצאה על פי
הצרכים והאילוצים הבאים לידי ביטוי בפריטים ובפעילויות.
התקציב משמש ככלי לפיקוח על הפעילויות המתרחשות בבית הספר ומאפשר
לעמוד על ההשלכות הכספיות של פעילויות שונות .
ב -הכנת התקציב של בית הספר
על פי הוראות משרד החינוך (הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך) חוזר מיוחד –
התשמ"ג פרק שביעי ,נקבע כי מנהל בית הספר יכין עד  15ביולי הצעת תקציב שנתי
מאוזן  ,ההצעה תתבסס על אומדן סעיפי ההוצאה וההכנסה ויתרות הכספים בבנק
ותפרט את ההוצאה השנתית של בית הספר לסעיפיה ,תוך הקפדה על כללי הניהול
והחשבונאות המקובלים .
ג -מסגרת התקציב ומרכיביו
בית הספר יפעל במסגרת תקציב של שנת לימודים  ,התקציב יכלול הקצבות משרד
החינוך ,הקצבת הרשות המקומית וכספי תרומות ותקבולים .
כספי הרשות המקומית ומשרד החינוך מיועדים לקיומו התקין של בית הספר
להחזקתו ולשיפור תנאיו .
תקציב ממשלתי מועבר ישירות לחשבון הבנק של בית הספר ,כספים במסגרת
תשלומי חובה ורשות נגבים מהורי התלמידים בתחילת ובהלך שנת הלימודים
ישירות ע"י בית הספר  ,השימוש בכספי ההקצבה הינה באחריות הנהלת ביה"ס .

הביקורת מצאה כי בית הספר מכין תקציב פשוט ופועל על בסיס הצעת תקציב ,
בהיעדר הצעת תקציב לא ניתן לעשות השוואת תכנון מול ביצוע .
.5.4החזקת כספים וניהול חשבון בנק
לפי הוראות משרד החינוך פרק חמישי –החזקת כספים ,נקבע כי :
 .5.4.1אין להלין כספים בין כותלי בית הספר .

הביקורת מצאה כי בית הספר מלין כספים בין כותלי בית הספר .
 .5.4.2כל סכום המתקבל בבית הספר במזומן או בהמחאה ,יופקד בבנק בשלמותו
לאחר שנרשם בפנקס התקבולים והוצאה עליו קבלה כדין .
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הביקורת מצאה כי בית הספר מנהל רישום ידני של התקבולים בספרי הנהלת
החשבונות .
 .5.4.3עד להפקדתם בבנק  ,יש להחזיק את הכספים המתקבלים בקופת מתכת
ובמקום נעול .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מחזיק בכספת/קופת מתכת לשם החזקת
הכספים בה .
 .5.4.4יש לשרטט כל המחאה המתקבלת בבית הספר מיד עם קבלתה ע"י מתיחת
שני קווים מקבילים כדי שההמחאה תהיה מיועדת להפקדה בלבד .
 .5.4.5המנהל והמזכיר כמי שהופקדו על הטיפול בכספים בבית הספר  ,נושאים
באחריות לאובדנם או לחסרונם בכל צורה שהיא של כספים  ,שלא נשמרו ולא נהגו
בהם לפי ההנחיות .
 .5.4.6בית הספר יפתח חשבון בנק על שמו על סמך הפניה של גזבר הרשות
המקומית בציון שמות זכות החתימה בחשבון זה מנהל בית הספר ומזכיר בית
הספר .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו משרטט שני קווים מקבלים על ההמחאות .
 .5.4.7בית הספר יזמין מהבנק פנקסי המחאות ממוספרים ברציפות הכוללים
ספחים להמחאות וינהל רישום של השימוש בפנקסים  ,הפנקסים ישמרו בידי
המזכיר .השימוש בפנקסים ייעשה בצורה רציפה ולפי המספרים הסודרים של
ההמחאות .

בית הספר שומר על שימוש רציף בפנקסי השקים ולפי המספרים הסודרים .
 .5.4.8אין למשוך כספים מעל ליתרה בחשבון הבנק ואין לתת המחאות דחויות .

_ הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מושך כספים מעל ליתרה בחשבון הבנק .
_ הביקורת מצאה כי לעיתים בית הספר נותן שיקים /המחאות דחויות .
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 .5.4.9בסוף כל חודש יבדוק המזכיר את חשבון הבנק על פי דפי החשבון של הבנק
ויתאים את היתרה שבו עם היתרה הרשומה בספרי בית הספר לאותו תאריך בטופס
"התאמת חשבון הבנק" .

הביקורת מצאה כי המזכירה אינה מבצעת התאמות בנק בכלל במהלך כל השנה .
מנהל בית הספר עושה בעצמו התאמה לפי דפי הבנק מול הרישום הידני בספר
תקבולים ותשלומים .
 5.4.10מנהל בית הספר יבדוק את ההתאמה שנעשתה על ידי המזכיר ויאשרה
בחתימתו .

הביקורת מצאה כי מזכירת בית הספר לא מבצעת ההתאמות התאמות ורישומים .
 5.4.11מנהל בית הספר יאשר את התשלום ע"י תחימה על החשבונית ואחר כך
יחתום על ההמחאה .

הביקורת מצאה כי מנהל בית הספר אינו מאשר בחתימתו את התשלומים
לספקים ונותני שירותים למיניהם .

 .5.5הוצאת כספים ,טיולים ומופעים .
עלפ"י הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך (חוזר מיוחד) התשמ"ג ,פרק שישי
נקבע כי :
 .5.5.1כל הוצאה מקופת בית הספר תיעשה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של
בית הספר ,עלפ"י אישורו המוקדם של המנהל .

הביקורת מצאה כי בית הספר מכין תקציב .
 .5.5.2מנהל בית הספר ירכוש שירותים או טובין ככל הניתן אצל עוסקים מורשים
בלבד  ,על פי חוק יש לנכות מס במקור מתשלום של סכום העולה על זה שנקבע
בחוק ובתקנות מס הכנסה  ,מאחר ובית הספר אינו ערוך לניכוי מס  ,יירכשו
שירותים וטובין העולים על הסכום הנ"ל מספקים היכולים להמציא אישור על
פטור מניכוי מס במקור .
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הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מבקש בכלל מספקים ונותני שירותים
שימציאו אישור על ניכוי מס במקור .
 .5.5.3אין לבצע תשלומים במזומנים מכספים שנתקבלו בבית הספר  ,הכספים
יופקדו בבנק בשלמותם .

הביקורת מצאה כי לעתים בית הספר נאלץ לשלם במזומן ובמיוחד בטיולים  ,ועל
כן הכספים לא מופקים בבנק בשלמותן .
 .5.5.4התשלומים יבוצעו בהמחאות בלבד למעט תשלומים מדמי מחזור .
דמי מחזור מיועדים לתשלום במזומנים ובסכומים קטנים  .מדובר בסכומים
הקרובים לסכום של תרומות הורים  ,במקרים מיוחדים ישמשו דמי המחזור
לביצוע תשלומים מחוץ לבית הספר (לצורך טיולים ,מופעים או פעולות חינוכיות
אחרות .
לצורך טיולים ,מופעים או פעולות המתקיימות מחוץ לבית הספר שבהם יש לבצע
תשלומים במקום האירוע  ,יאשר המנהל בכתב תשלום מקדמה בסכום ההוצאה
המשוערת לאחראי לטיול או המופע ,בטופס מקדמה מקופת בית הספר ,הרישום
ייעשה בספר התשלומים בטור ההוצאה המתאימה שעבורה ניתנת המקדמה כגון
טיול או מופע .המקדמה תינתן כנגד קבלה זמנית שתישמר בקופת בית הספר .
מיד לאחר גמר הפעולה ימציא האחראי דוח מרוכז על הכספים שהוצאו על טופס
בקשה להחזר הוצאה  .דוח זה יכלול פירוט ההוצאה ויצרפו אליו קבלות או
חשבוניות ויתרות הכספים שלא הוצאה .
לגבי הוצאות קטנות כגון קניית משקאות בקיוסקים וכד' שאין אפשרות לקבל
עבורן קבלות יכין האחראי לפעולה חשבון מפורט ויחתום עליו .

הביקורת מצאה כי בית הספר אינו מנהל קופה קטנה  /דמי מחזור .
 .5.5.5המנהל לא יקבל ולא ייתן הלוואות מכספי המוסד למורים ולעובדים אחרים
או לכל גוף אחר .

הביקורת לא מצאה ליקויים .
 .5.5.6אין לתת מתנות לעובדים מכספי בית הספר או מכספי ועד ההורים .

הביקורת לא מצאה ליקויים .
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 .5.5.7יעילות וחסכון בית הספר נדרש לפעול על פי כללי המנהל התקין לעשות את
פעולותיו תוך שמירה על עקרונות היעילות והחיסכון  .על פי הוראות משרד החינוך
נדרש להקפיד על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות  .בית הספר מנוע מכל
הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות .

הביקורת מצאה כי ברוב המקרים בית הספר אינו מבצע השוואת מחירים ואו
הצעות מחיר מספקים ונותני שירותים דבר הנוגד את עקרון החיסכון והיעילות .

 .5.6הנהלת חשבונות בית הספר
על פי הוראות משרד החינוך ,פרק שמיני (הנהלת חשבונות בית הספר ) חוזר מיוחד
התשמ"ג הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך ,נקבע כי בית הספר חייב לנהל :
-1ספר תקבולים  -2.ספר תשלומים  -3.דוח תשלומים מדמי מחזור (קופה קטנה ) .
-4מסמכים אחרים .
ספר התקבולים והתשלומים מיועד לרישום כל תקבולי בית הספר מכל המקורות ,
באופן כרונולוגי ומיד לאחר ביצוע כל פעולה  ,הרישום בספרים יהיה על בסיס
מסמכים נאותים .הספרים והמסמכים הכספיים יישמרו בתיקים מיוחדים בבית
הספר והגישה אליהם תהיה למנהל ולמזכיר בלבד  .למסמכים העוסקים בכספי
תרומות הורים תהיה גישה ליו"ר ועד ההורים .
מנהל בית הספר חייב לערוך ספירת פתע של קופת בית הספר (כולל יתרת הבנק )
ולוודא התאמה עם הרשום בספרים לפחות פעם בחודש  .לאחר הספירה יחתום
המנהל ליד היתרה בקופה או בדפי הבנק של אותו יום .
על פי סעיף  14לפרק החזקת כספים  ,המזכיר חייב בסוף כל חודש לבדוק את חשבון
הבנק על פי דפי הבנק ולהתאים את היתרה הרשומה בספרי בית הספר ליתרה
הרשומה בדפי הבנק .

 -1הביקורת מצאה כי המזכירה לא מבצעת רישומים בכלל  ,מנהל בית הספר
רושם את התשלומים והתקבולים באופן ידני על גבי ספר תקבלום ותשלומים.
 -2הביקורת מצאה כי המזכירה לא מבצעת התאמות בנק ומנהל בית הספר אינו
מבצע ביקורת פתע לפחות פעם אחת בחודש .
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.5.7תיוק מסמכים
על פי סעיף ז לפרק שמיני –הוראות כלליות  ,בית הספר חייב לשמור ולתייק
מסמכים בצורה נאותה אש תאפשר :
א-מעקב והשוואה בין המסמכים לבין הרישום בספרים .
ב-שוברי התשלום יתויקו לפי מספר רץ .
ג-העתקים של דפי הבנק יתויקו ברצף כרונולוגי בצירוף הטפסים של התאמת חשבון
הבנק המתייחס אליהם .
ד-טפסי הפקדה בבנק יתויקו ברצף כרונולוגי .

הביקורת מצאה כי מסמכי ההוצאות  ,דפי הבנק וטופסי ההפקדה אינם מתויקים
בצורה נאותה .

 .5.8דין וחשבון כספי שנתי
על פי הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך ,חוזר מיוחד התשמ"ג ,סעיף ט' לפרק
השמיני נקבע כי :
 6.1בסוף שנת הלימודים יוכן דין וחשבון כספי בשלושה העתקים ,שישקף את כל
הפעולות הכספיות של בית הספר  ,שנרשמו בפנקסים בתקופה מ  1באוגוסט עד 31
ביולי  .דוח זה יכלול את הסך המצטבר של סכומי התקבולים והתשלומים לאותה
שנת לימודים .
הדוח הכספי יוגש עד  5באוגוסט לרשות המקומית .

הביקורת מצאה כי בית הספר לא מכין דוחות כספיים (דין וחשבון כספי) .

 -5.9תשלומי הורים במוסדות חינוך
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להלן תמצית ההנחיות הרלוונטיות לנושא תשלומי הורים במוסדות חינוך בהתאם
לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך .
חוזר מנכ"ל תשס"ה (4/א) מ 1-בדצמבר 2004
מטרת חוזר זה הוא להביא לידיעת מנהלי מוסדות החינוך  ,ההורים ועובדי הרשות
המקומית את תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) התשס"ד . 2001
התקנות מחייבות חשבון בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי התלמידים
בכל מוסד חינוך,מגדיר את מורשה החתימה בחשבון וקובע את הכללים בדבר אופן
ניהול החשבון והביקורת עליו  ,החזרת כספים בתום שנת הלימודים  ,ניכוי כספים
וחובת הדיווח לנציגי ההורים  ,לממונה מטעם המשרד ולגזבר הרשות וזכות העיון
במסמכי החשבון .
 .5.9.1בכל  1באוגוסט מידי שנה תמסור הרשות לכל מנהל מוסד את פרטי
חשבון הבנק הנפרד של המוסד  ,אליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו ,
ותסמיך את מנהל המוסד ואדם נוסף המועסק מטעמם ונציג של ועד ההורים
לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד לגבי חשבון
הבנק .
 .5.9.2חשבון הבנק יוגבל כך שלא ניתן יהיה לבצע משיכת יתר .
 .5.9.3כל משיכת כספים מהבנק תחויב בחתימת שני מורשה חתימה כאשר
אחד מהם יהיה מנהל המוסד החינוכי .
.5.9.4מנהל המוסד ידווח לנציגות ההורים בתום כל שנת לימודים ולא יאוחר
מ  30בספטמבר  ,דיווח כספי  .כמו כן העתק מהדיווח יוגש לממונה ולגזבר
הרשות .
.5.9.5מנהל המוסד יאפשר לנציגות ההורים לעיין במסמכי חשבון הבנק ובכל
המסמכים המפרטים את התשלומים והתקבולים .
 .5.9.6יש לדווח על סך התקבולים והתשלומים לשנה"ל ,יתרה בסוף השנה
,הסכומים שהוחזרו להורים במידה והייתה יתרה  ,עמלות בנק בחשבון
,הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד בשנה"ל הבאה  ,הסבר
מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מהחשבון  ,פירוט הנסיבות שבהן
נוצרו עודפים בחשבון אם נוצרו  ,לדיווח יש לצרף את כל התנועות בחשבון
הבנק .
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 5.9.7מדניות משרד החינוך מכוונת להקל ככל האפשר על נטל ההוצאות הנלוות
במערכת החינוך  .לפי כך יש לעשות מאמץ לצמצם דרישות לתשלום מההורים ,גם
אם הן הותרו בחוזר מנכ"ל .
להלן פירוט סוגי ההוצאות שבגינם ניתן לבקש תשלום מהורים .
א -מסיבות  :יש לקיים מסיבות  ,חגיגות וטקסים בבת הספר בצורה צנועה
וחסכונית  ,ויש להימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות  ,אם של בית הספר
ואם של ההורים .
ב -אין להזמין מבחוץ במאים  ,אמרגנים  ,שחקנים או אנשי מקצוע אחרים לארגן
מופעי בית הספר וגן הילדים ויש להסתפק בכוחות פנימיים  ,כגון מורים מדריכים
,תלמידים והורים מתנדבים .
ג -אין לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם  .אירועים
מיוחדים שאי אפשר לקיימם בבית הספר (בשל העדר אולם או חצר מתאימה ) יש
לבדוק את האפשרות לקיימם באולמות של הרשות המקומית .
ד -יש להימנע לחלוטין מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות .
ה -הורה רשאי לתרום כל כסף ושווה כסף  ,אולם מנהל המוסד אינו רשאי להתרים
הורים או לפנות אליהם בבקשת תרומה  ,ועד ההורים רשאי לפנות להורים בבקשת
תרומה למימון פעולות מיוחדות .
ו -אין לגבות כספים מההורים עבור חומרי מלאכה  ,חומרי לימוד ,אגרת שיכפול
,הוצאות מנהלה,אחזקה  ,ציוד  ,התקנת ציוד ותשתיות  ,תפעול ורכישת ציוד בסיסי
של המוסד  ,מכונות צילום  ,דואר ,טלפון  ,צורכי משרד ,חשמל  ,מים  ,חומרי ניקוי,
סיוד ,צביעה  ,תיקונים למיניהם ואחזקה .
ז -פירוט הגבייה  :יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים
הניתנים תמורתם לפי סוגיהם  ,כל אחד בנפרד (חובה ורשות ) .
הורה המבקש פירוט בנוגע לשימוש בכספים שנגבו זכאי לקבל את העתק הדוח
הכספי פעם בשנה ממנהל המוסד .
ח -עבור כל תשלום יינתנו להורים אישור או קבלה .
ט -דוח כספי  :בסוף כל שנת לימודים יוגש ע"י המוסד לרשות המקומית דוח על
גביית כספים הנוגעות לתשלומי הורים וגם ליו"ר ועד ההורים המוסדי .

 הביקורת מצאה כי מאז שהוקם בית הספר ועד ליום  18/10/2012לא ניהל ביתהספר חשבון בנק נפרד לניהול כספי ההורים .
הביקורת מצאה כי בית הספר השתמש בחשבון ההורים לתשלומים אחרים,ובעקבות הערות הביקורת הוחזרו מייד הכספים לחשבון ההורים .
38

בקרה
הבקרה על ניהולם התקין של העניינים הכספיים נתונה בידי גזבר המועצה
בהתאם לחוזר מיוחד –הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך .מערך הבקרה של
המועצה אינו קיים מזה שנים רבות ,על כן אגף הגזברות במועצה נדרש לערוך אחת
לשנה לפחות בדיקת ניהול כספים בבית הספר .

להלן תגובת מנהל בית ספר יסודי א :
א -תגובה לדו"ח :
 .1כל ההערות טופלו ותוקנו בהלימה לדרישה דו"ח הביקורת .
 .2רב ההערות מתייחסות לאופן הרשום (רישום ידני) של כל הפעולות .
ביה"ס נהל את כל הפעולות באופן ידני ושמר על כל המסמכים בתיק
מיוחד .
כפי שאתה יודע כל הפעולות עכשיו רשומות בקופה ממוחשבת ,לכן
הערות אלה נעלמה לאלתר .
ב -תגובה לגבי מזכירות ביה"ס :
 .1סעיף  ,5.6סעיף  5.4.10טופלו ותוקנו .
 .2בחמש השנים האחרונים התחלפו חמש מזכירות בביה"ס ,דבר אשר
הקשה מאוד על השכרתן והדרכתן .
 .3המזכירה הנוכחית (זינב בשיר) הועברה לתפקיד זה בלי הכשרה וכפי
שאתה יודע אנחנו עכשיו בשלב הדרכה והכשרה וליווי מקצועי ,והיא
מתקדמת לאט בגלל ריבוי הפונקציות הנדרשות ממנה (מנב"ס ,מדב"ס,
אופקית ,ציונים ותעודות ,הדפסה ושכפול ,ניהול תקים)...
לכן מצאתי מן הראוי לקחת אחריות על רשום התשלומים ,התקבולים
והתאמות עד שהמזכירה תוכשר בהתאם ,לכן לא היה מקום לבקרות
פתע משום שאני מבצע את הרשומים והיא מקבלת ממני הדרכה
בהתאם.
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 .4חברת אינפורמטיקה ספקה לנו גישה לקופה הממוחשבת עם הדרכה
והכוונה רק בזמן אחרון ,וכל הפעולות של שנה"ל תשע"ג מנוהלות דרך
הקופה הממוחשבת והמזכירה מקבלת הדרכה בהתאם .
ג -תגובה לגבי אחזקת כספים וניהול חשבון בנק :
 .1סעיפים  – 5.5.3, .5.4.3, .5.4.2 , 5.4.1טופלו ותוקנו .
 .2ביה"ס מחזיק בקופת מתכת הנשמרת בארון סגור בחדר ההנהלה .
 .3ביה"ס נוהג להוציא תלמידים לטיולים לפי תוכנית רב שנתית ,ועושה את
כל המאמצים כדי שהתלמידים ילמדו וייהנו-לעתים אתרים ומרכזי
מבקרים ושירותים אחרים מבקשים תשלום במזומן ,לכן ביה"ס נאלץ
לשלם במזומן מול קבלה ולהלין סכומים אלה בכספת המתכת בארון
סגור לתקופה לא עולה על יום אחד .בנוגע לסכומים אחרים ביה"ס דאג
להקפיד מידית בבנק.
החל משנה"ל תשע"ג ביה"ס משלם לחברת הטיולים באמצעות המחאות
(שיקים) מול חשבוניות מפורטות המכילות את כל מרכיבי הטיול ולא
ישלם עוד במזומן ולא ילין סכום כלשהו .
לגבי הרישום הידני ,כפי שאתה יודע עברנו לרשום באמצעות קופה
ממוחשבת .

ד -תגובה לגבי דחויים -העניין טופל
ערב פתיחת שנה"ל תשע"ב נאלצנו להרכיב לוחות (סימטיק) המשמשות
פינות לסביבה לימודית בכל הכיתות לאחר שבכיתות בוצעו עבודות שבוץ
(צבע ,רצוף).
ספק הלוחות לא הסכים שהמועצה תשלם ועמד על זה שביה"ס ישלם,
ומשום שרצינו להבטיח את פתיחת שנה"ל בצורה נאותה נאלצנו לשלם
בשקים דחויים וזה היה בידיעת יו"ר ועד ההורים וראש המועצה .השקים
נפרעו בלי שביה"ס יכנס לחריגה ,דבר זה נעשה לפעם אחת ומאז ביה"ס אינו
משלם בשקים דחויים .
ה -תגובה לגבי -סעיף ( 5.4.11 ,5.4.4טופלו ותוקנו)
 .1כל החשבוניות חתומות על ידי המנהל כאישור תשלום .
 .2כל השקים מסורטטים בשני קווים מקבילים .
ו -תגובה לגבי -סעיף ( 5.5.7, .5.5.5, 5.5.2טופלו ותוקנו)
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 .1התשלום לספקים יהיה כרוך בהמצאת אשור ניכוי מס במקור .
 .2היום נמצא בידינו השוואת מחירים מספקים של אביזרי לימוד ,ציוד
וכד' .
ז -תגובה לגבי תיוק (טופל ותוקן)
כל הזמן שמרנו על תיוק כל המסמכים ,עכשיו התיק סודר באופן שונה לפי
המלצת הבקרה .
ח -תגובה לגבי סעיף 5.5.4-
ביה"ס אינו מנהל קופה קטנה ,לפי דרישות הביקורת ביה"ס ינהל קופה
קטנה החל מ . 1/4/2013

ט -תגובה לגבי דין וחשבון כספי שנתי (טופל ותוקן)
עכשיו באמצעות הקופה הממוחשבת אפשר להוציא דוחות חודשיים,
רבעוניים ושנתיים עם התאמות בנק .כמו בוצעו סכומים גם לגבי שנים
קודמות .
י -תגובה לגבי -סעיף ( 5.9טופלו ותוקנו)
בחודש אוקטובר  10/13נפתח חשבון נפרד להורים ,מחשבון ההורים בוצעו
תשלומים שהיו אמורים להתבצע מהחשבון הרגיל לאחר שנודע לנו על כך
הועבר הסכום מהחשבון הרגיל לחשבון ההורים .
היום אני יודע בדיוק איזה תשלומים ותקבולים יהיו בחשבון ההורים ואלה
תשלומים ותקבולים יהיו בחשבון הרגיל .

בכבוד רב
גסאן מוסא
מנהל ביה"ס
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.6ביקורת בנושא טיפול הרשות בחוזים וערבויות
.6.1כללי
 6.1.1חוזי התקשרות
לפי סעיף 190א' צו המועצות המקומיות (א) תשי"א –  1950רשאי ראש המועצה על
פי החלטת המועצה ,להתקשר בחוזה בשם המועצה והוא רשאי לעשות גם ללא
החלטת המועצה אם לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצבה כספית
מתאימה בתקציב המאושר .
ולפי סעיף  193א' חוזה  ,כתב התחייבות או תעודה אחרת מסוג שקבע השר ושיש
בהם התחייבות כספית מטעם המועצה  ,לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם בשם
המועצה  ,בצד חותמת המועצה  ,ראש המועצה וכן גזברה  ,לא הייתה בהם
התחייבות כספית כאמור  ,לא יחייבו את המועצה אלא אם חתמו עליהם בשם
המועצה  ,בצד חותמת המועצה  ,ראש המועצה וכן מזכירה ובאין מזכיר – עובד
אחר של המועצה  ,הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה .
בהתאם לסעיף  4בתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות ) התשמ"ח 1988-
,ובהתאם להנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות בהוצאת
לשכת רואי החשבון  ,הרשות חייבת להסדיר את מערך החוזים בכך שתנהל פנקס
חוזים אשר יכלול לפחות את הפרטים להלן:
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 .1מספר סידורי רץ (מספר החוזה ) .
 .2שם הצד השני לחוזה(ספק ,קבלן  ,נותן שירותים וכד')
 .3פירוט של הטובין או השירות שעל הרשות לקבל .
 .4סכום החוזה  /התחייבות .
 .5אופן חישוב ההצמדה .
 .6זמני ותנאי התשלום .
 .7תקופת החוזה /ההתקשרות .
 .8תאריך אישור ועדת המכרזים או ועדת הרכש או גורם רלוונטי אחר ותאריך
החוזה .
 .9הסעיף התקציבי לחיוב (תקציב רגיל  ,או בלתי רגיל) .

הרישומים כאמור נועדו לקיים מעקב נאות אחר החוזים  ,מועד חידושם  ,קבלת
ערבויות מתאימות על פי ההתקשרות .
המעקב ישפר את התקשורת בין האגפים השונים ברשות ,ובמקרה של בירורים ניתן
לקבל תשובות תוך זמן קצר .

 6.1.2ערבויות בנקאיות
ערבויות בנקאיות הן אמצעי חשוב כדי להבטיח את קיומן של התחייבויות הספקיפ
,הקבלנים ונותני השירותים לרשות .הן נותנות מענה חלקי למקרים שבהם נותני
השירותים אינם עומדים בהתחייבויותיהם  ,בנוסף לאמצעים אחרים העומדים
לרשות במקרים אלו כמו ,עיכוב תשלום לקבלן .בנוסף הערביות מהוות גם אמצעי
הרתעה למניעת הפרת התחייבויות שינתנו לרשות .
העדרה של ערבות בעלת תוקף עלול לגרום נזק כספי כבד לקופת הרשות במידה
שקבלנים יפרו את התחייבויותיהם .
שני סוגים של ערבויות מקבלת הרשות :
 ערבות כספית .
 ערבות ביצוע /טיב .
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ערבויות כספיות דינם כאמצעי תשלום דחויים  .הרשות תנהל במערכת הנהלת
החשבונות במסגרת חשבונות מקבילים רישום על תנועת הערבויות באופן שניתן
יהיה לקבל מידע על התפלגות הסכומים לפי מועדי הפירעון .
ערבויות הביצוע שהרשות מקבלת מתקבלות בגין :
 ערבות לביצוע עבודה או שירות
 ערבות להבטחת החזר /תשלום מקדמות .
 ערבות להבטחת טיב עבודה בגמר העבודה או השירות .
 ערבות להבטחת תנאי השכירות במקרה והרשות משכירה נכסים .
על הרשות מוטל החובה לנהל פנקס  /רשימת ערבויות שנתקבלו  ,שיכלול את
הפרטים הבאים :
 .1מספר סידורי .
 .2שם נותן הערבות .
 .3סכום הערבות
 .4מהות הערבות .
 .5התאריך בו יפוג תוקף הערבות .
 .6התאריך בו יש לבקש הארכת ערבות או חילוטה .
 .7תאריך החזר הערבות .
 .8חתימת מקבל הערבות המוחזרת .
 .9תאריך חילוט הערבות .

ניהול הערבויות  ,קבלתן  ,הארכת תוקפן או שחרורן  ,נוגע לתנאי החוזים שנחתמו
עם הקבלנים  /ספקים ואו נותני השירותים .

 .6.2ממצאי הביקורת
הביקורת בדקה ומצאה כי :
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 .1אין נוהל כתוב המסדיר את כל נושא הטיפול בחוזים ובערבויות ואין הגדרה
וחלוקת סמכויות ברורות.
 .2לרשות אין ספר חוזים כנדרש בתקנות הרשויות המקומיות  ,לא ידני ולא
ממוחשב אפילו קובץ אקסל פשוט שירכז את כל החוזים על פרטיהם .
 .3החוזים אשר נחתמו בעבר ובהווה ע"י ראש המועצה הן על פי החלטות
המועצה והן שלא על פי החלטות המועצה  ,מפוזרים בקלסרים שונים ללא
סדר דבר המקשה על איתורן המיידי .
 .4נושא הטיפול בחוזים אינו מרוכז ברשות בידי גורם אחד המוודא ביצוע כל
התחייבויות הקבלן /ספק או נותן השירות .
 .5לרוב החוזים אם לא כולם  ,לא צורפה חוות דעת משפטית בכתב כנדרש
בסעיף (7ב) לחוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי )  ,תשל"ו –  1975אשר
קובע כי לא תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר שקבלה חוות
דעת משפטית בכתב על העסקה .
 .6לרשות אין שום רישום או פנקס ערבויות כנדרש בתקנות הרשויות
המקומיות  ,לא ידני ולא ממוחשב אפילו קובץ אקסל פשוט שירכז את כל
הערבויות על פרטיהם .
 .7אין ציון לסעיף התקציבי לחיוב .
 .8בניגוד להנחיות להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות  ,הרשות
לא מנהלת שום רשום במערכת הנהלת החשבונות במסגרת חשבונות
מקבילים על תנועת הערבויות הכספיות באופן שניתן יהי לקבל מידע על
התפלגות הסכומים לפי מועד הפירעון .
 .9שחרור הערבות אינו מלווה בהצהרה ברורה ובכתב של מנהל המחלקה
להנדסה שכל התחייבויות הקבלן בוצעו כנדרש  ,כולל דרישות לתיקונים
בעבודות במידת הצורך .

כתוצאה מהיעדר גורם ברשות שמרכז את נושא פנקס החוזים ,דבר אשר גורם
למספר ליקויים מהותיים כמו :
 אין מעקב אחרי עצם קיומם של חוזים .
 אין מעקב תקופת החוזים .
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 המשך העסקת קבלנים  /נותני שירותים שפג מועד תוקף ההתקשרות עמם
לחודשים רבים .
 אין מעקב אם החוזים /ערבויות תקיפים וארי הצורך לחדשם ואו לצאת
למכרז על פי המתחייב בחוק .
 אין מעקב אחרי תנאי החוזים  ,והצורך בשינוי תנאי החוזים לפי העניין
בתום החוזה אם לצורך הארכתו או לצורך הגדרה מחדש של תנאי החוזה .

 .6.3הביקורת ממליצה :
 .1להטיל על עובד אחד מעובדי הרשות להיות אחראי על ניהול ספר חוזים
וספר ערבויות .
 .2יוטל על העובד האחראי בדיקת הערבויות מול החוזה .
 .3להכין קובץ נהלים כתובים המסדיר את הליך הטיפול בחוזים
ובערבויות ,שיגדיר את הסמכויות והאחריות של כל גורם בכל שלבי
הטיפול .
 .4כל חוזה שנחתם ע"י המועצה ישמר בארבעה מקומות
 במשרד האחראי .
 במשרד הגזבר .
 במשרד היועץ המשפטי .
 במשרד מנהלי האגפים שבתחומי אחריותם עוסק החוזה .
 .5האחראי ישמור את החוזה המקורי אצלו ויפיק העתקים לגזבר וליועץ
המשפטי ולמנהלי המחלקות הקשורים לחוזה .
 .6מנהלי המחלקות שבתחום אחריותם עוסק החוזה יהיו אחראים על
מילוי תנאי ההסכם בכל הנוגע לאספקת השירותים או תחומי הביצוע
שבהם עוסק החוזה .
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 .7הגזבר יהיה אחראי על מילוי ההיבטים הכספיים והביטוחיים של
החוזה
 .8הסדרת החוזים והערבויות יהיה בצורת ממוחשבת דבר שהוא יותר יעיל
ויותר אפקטיבי .
 .9לקבל חוות דעת משפטית בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות על כל
החוזים כמתחייב בחוק .

 .7ביקורת בנושא :רישום וניהול מצאי (אינוונטר)
 .7.1כללי
למועצה מצאי של טובין בר קיימא (שאינם מאוחסנים במחסן המועצה ) שהם
בשימוש מוסדות המועצה (בתי ספר  ,גנים,מועדונים  ,מתנ"ס  ,אולמות ספורט
 )...................ואגפיה הנאמדים במיליוני שקלים חדשים .
עלפי צו המועצות המקומיות(א) תשי"א  , 1950-המועצה חייבת ברישום וניהול
המצאי (האינוונטאר) שלה בהתאם להוראות החוק .

 7.1.2להלן הוראות החוק:
 רשם המצאי ( עובד המועצה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין במועצה)
ינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה ,על יחידותיה בפנקס הטובין .
 המצאי יסומן בסמל המועצה  ,בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה .
 כל יחידה במועצה שבה קיים מצאי  ,תופיע ברישומי המועצה כיחידת רישום
עצמאית  ,כפי שיורה רשם הטובין ותצוין במספר זיהוי נפרד .
 מנהל היחידה או עובד היחידה שמונה לכך בידו ,ינהל את רישום המצאי
באותה יחידה .
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 השאלת פרטי מצאי או העברתם לעובדי המועצה לצורך ביצוע תפקידיהם או
מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת יתועדו בידי רשם המצאי בטופס
המיועד לך ויפורטו בו מספרו הקטלוגי של הפריט ,תיאורו ,כמותו  ,תנאי
השאלתו ומועד החזרתו .
 אין להשאיל פרטי מצאי למי שאינו עובד המועצה אלא באישור ראש
המועצה או מי שהוסמך בידו .
 אחת לשנה  ,במועד שיקבע רשם המצאי תיערך ספירת המצאי בכל יחידה
לפי טופס המיועד לכך  ,תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך
ויכללו את מספרם הקטלוגי של הפריטים  ,תיאורם והכמויות בפועל
שנמצאו בעת הספירה  ,מבצעי הספירה יחתמו על טפסים בפועל שנמצאו
בעת הספירה  ,מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים .
 ממצאי הספירה יועברו לרשם המצאי .
 הספירה תיערך בפיקוח מבקר המועצה ובהשתתפות הגזבר או מי שהוא
הסמיכו לכך.
 הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין  ,הייתה
אי התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור  ,יעביר הגזבר בכתב לועדת
הרכש ובלאי את כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת רשם המצאי על
פשר ההפרשים .
 מנהלי היחידות ידווחו לרשם המצאי על נזקים שנגרמו למצאי לרשם המצאי
.
 גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן ,או השבתה או מכל סיבה אחרת
תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי .

 .7.3ממצאים עיקריים
 .1המועצה אינה מקיימת את הוראות החוק בכל הקשור לניהול ורישום מצאי
.
 .2לא מונה עובד באופן רשמי להיות "רשם מצאי" .
 .3היחידות /מחלקות ומוסדות המועצה אינן מנהלות מצאי בכלל .
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 .4לא מתקיימות שום ספירה מצאי שנתית .

 .7.4סיכום והמלצה
האינוונטר במועצה לא מנוהל בכלל ,על כן הביקורת ממליצה למועצה ובדחיפות :
 .1לנהל את המצאי(האינוונטאר) ולבצע ספירת מלאי בהתאם להורות החוק
שפורטו לעיל.
 .2למנות עובד באופן רשמי להיות רשם מצאי .

 .8ביקורת בנושא ספירת מלאי
 .8.1כללי
עלפי צו המועצות המקומיות (א) תשי"א , 1950-פרק ד ניהול מחסנים עוסק בנושא
ספירת מלאי .
סעיף  26קובע כי אחת לשנה לפחות בסוף שנת הכספים תיערך ספירת מלאי
במחסני המועצה באחריות מנהל הרכש והאספקה  ,בפיקוחו של מבקר המועצה
ובהשתתפות גזבר המועצה .
תוצאות ספירת המלאי ירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי
של הפריטים  ,תאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה .
סעיף  27מחייב כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרת הרשומות בפנקס
הטובין  ,היתה אי התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור  ,יעביר הגזבר בכתב
לועדת רכש ובלאי את כל הנתונים לגבי אי ההתאמה בצרוף הסברים בכתב מאת
מנהל המחסן ומנהל הרכש על פשר ההפרשים .
סעיף  28קובע כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות
הספירה בפנקס הטובין .

 .8.2ממצאי הביקורת
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 .1לא נערכה ספירת מלאי .
 .2המחסן המרכזי של המועצה נמצא לא מאורגן ולא מסודר ואף לא מנוהל ע"י
אחראי שמונה כמנהל המחסן .
 .3לא מונה אחראי מטעם המועצה לנושא המלאי והמצאי שאמור לבצע את
הספירה מתוקף תפקידו .

.9מבנה ארגוני ונוהלי עבודה
 9.1מבנה ארגוני
מבנה ארגוני הוא מערך התפקידים והיחידות בארגון  ,והפועל היוצא של שני
תהליכים ארגוניים :
 בידול  :תהליך של הפרדת משימות הארגון למספר גדול של משימות משנה
נבדלות  ,פירוקן של תת-המשימות הללו לפעילויות נפרדות והקבצן
לתפקידים וליחידות משנה .
הצורך בחלוקת עבודה נובע משלוש סיבות :
 .1אין אדם אחד המסוגל למלא את כל התפקידים והמשימות .
 .2חלוקת עבודה היא הדרך היעילה ביותר להשגת מטרות משותפות .
 .3חלוקת עבודה מאפשרת התמחות בתפקיד .
 כילול  :תהליך של שלוב של כל המרכיבים הארגוניים הנפרדים לשלמות
מערכתית אחת  .כילול ארגוני בא לידי ביטוי בהאצלת סמכויות ניהול
לאותם בעלי תפקידים העומדים בראש היחידה הארגונית ,המחייבות אותם
לתיאום בין פעילות אנשי היחידה לכלל הארגון .

המבנה הארגוני מושתת על העקרונות הבסיסיים הבאים :
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 .1חלוקת עבודה :העבודה אותה יש לבצע על מנת להשיג את מטרות הארגון
מחולקת בין יחידותיו השונות .כל עובד ביחידה אחראי לביצוע העבודה
שהוקצתה לו.

 .2מבנה היררכי (עקרון הסולם) :הארגון בנוי בצורת סולם היררכי שעל שלביו
השונים ממוקמים העובדים .על פי המיקום בסולם ההיררכי נקבע מעמדו
של כל עובד בארגון .ככל שעובד מצוי בשלב גבוה יותר ,כן מעמדו רם יותר.
על פי המיקום בסולם ההיררכי נקבע מי הם המנהלים בדרגים השונים ,ומי
הם העובדים הכפופים להם .המבנה ההיררכי הוא תנאי לקיום משמעת
בעבודה ,שכן הוא מבהיר בדיוק למי כפוף כל אחד ולמי הוא נדרש לציית.

 .3האצלת סמכויות ותחומי אחריות :מאחר שכל מנהל מוגבל במספר העניינים
שאותם הוא יכול לנהל בעצמו באופן ישיר וביעילות ,יש למנות תחתיו
עובדים ,שיהיו אחראים לתחומים ולעניינים שונים ,ואותם ינהלו תחת
פיקוחו הישיר .יש להגדיר לכל אחד מהעובדים את התחומים שעליהם הוא
מופקד ואת היקף סמכויותיו על מנת שכל הפעולות שיש לבצע תבוצענה
היטב .להגדרת התחומים חשיבות במניעת כפילויות של העבודה או
היווצרות "שטחי הפקר" ,דהיינו שפעולות מסוימות תבוצענה על ידי מספר
עובדים ,ואחרות לא תבוצענה כלל.

 .4יחידות הניהול ויחידות הפיקוד :עקרון יחידות הניהול  -קובע שהארגון וכל
אחת מיחידותיו חייבים להתנהל על ידי מנהל אחד האחראי לקביעת תוכנית
אחת שתאפשר השגת כל מטרה ממטרות הארגון .עקרון יחידת הפיקוד -
קובע כי כל עובד יהיה כפוף לממונה ישיר אחד בלבד .העברת הוראות אל
העובד וקבלת הדיווח ממנו ייעשו אך ורק באמצעות הממונה הישיר .עקרון
יחידת הפיקוד מונעת מתן הוראות סותרות לעובד ממספר מנהלים ,דבר
העלול לבלבל אותו ולחבל בעבודתו.
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 .5טווח שליטה ופיקוח (מוטות שליטה) :על מנת שהמנהל יוכל לבצע את
עבודתו באופן הטוב ביותר ,טווח השליטה והפיקוח שלו חייב להיות מותאם
למטלות שאותן הוא צריך להוציא אל הפועל .טווח שליטה צר  -תחת
פיקוחו הישיר של המנהל מצוי מספר קטן של עובדים .טווח שליטה רחב -
תחת פיקוחו הישיר של המנהל מצוי מספר רב של עובדים .טווח שליטה צר
של המנהלים בארגון מחייב ריבוי רמות ארגוניות ומספר גדול של
מנהלים .טווח שליטה רחב מקטין את מספר הרמות הארגוניות ומקטין את
מספר המנהלים.

 9.2רקע והמלצה :
 .1ביום  07/12/2009אושרה למועצה ממשרד הפנים הרשאה תקציבית מס'
 1000188276למימון פרויקט "מבנה ארגוני " למועצה  ,התקציב שאושר
לפרויקט בסך  , ₪ 50'000תוקף ההרשאה עד יום . 31/12/2012
 .2ביום  7/03/2011נחתם החוזה עבודה עם "אלריאדה" יעוץ וניהול ותכנון
בהנהלת מר נאיף אבו שרקייה ,לביצוע הפרויקט ,בחוזה נקבעו מטרות
והליך היעוץ והפיתוח הארגוני ,לוח זמנים ,עלויות ותנאי תשלום ..
 .3בדצמבר  2011הגיש היועץ הארגוני מר נאיף אבו שרקיה הצעה למבנה
ארגוני למועצה המקומית עראבה .

המבנה הארגוני הנוכחי במועצה אינו מוגדר ברזולוציה מספקת של היררכיה
,תיאור תפקידם ומסגרת אחריות וסמכות  ,במצב זה ניתן שלא לשאת באחריות
מחד  ,ומאידך  ,למלא את התפקיד בתוכן לפי שיקול דעתו של הנושא בו .
בהעדר הגדרות תפקיד רשמיות  ,נוצרת בעיה גם בהגדרת האחריות והסמכות
בתחומים מסוימים  ,בחלקם היא חופפת ובחלקם היא חסרה
על כן :
 הביקורת ממליצה לאמץ את המבנה הארגוני המוצע .
 הביקורת ממליצה לזמן את היועץ הארגוני מר נאיף שרקייה למליאת
מעוצה על מנת להציג את המבנה הארגוני המוצע ,ואישורו ע"י המליאה .
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 9.3נוהלי עבודה
מבטאים את אופן המדיניות ואסטרטגיית הרשות בכל הנושאים ועוזרים לשמור
על הידע והניסיון הארגוני ולצמצם את הסיכונים .המדיניות באה לידי ביטוי
בסמכויות והאחריות של כל הגורמים ברשות ואופן חלוקת העבודה ברשות .נוהל
מבטא בצורה ברורה וקלה להבנה את השיטה לביצוע תהליך ומגדיר את תחומי
האחריות של בעל התפקיד שמבצע את ההליך .
הסיבה העיקרית לבצע כתיבת נהלים ברשות היא סדר וארגון של תהליכי עבודה
ברשות – הנהלים עצמם הם מעין חוט השני בין יחידות ברשות ומכאן מאפשרים
להן להיות בסנכרון מתמיד .
כתיבת נהלים נועדה למנוע מצב שבו כל עובד ברשות עושה תהליך מסוים איך
שהוא מוצא לנכון .לכן כתיבת נהלים עוזרים לשמור על הסדר בארגון.
מעבר לכך ,שתי סיבות נוספות לביצוע כתיבת נהלים :
שימור הידע והניסיון הארגוני :חשוב מאוד במצב שבו יש תחלופת עובדים .ארגון
צומח מתבסס על הניסיון של עובדים ושיטות עבודה .כאשר עובד עוזב הידע
והניסיון הולכים עימו ,אובדן זה נמנע כאשר הידע נשמר בצורת נהלים .כמו כן,
כאשר עובד חדש ומקבל הדרכה מגיע הוא מתחיל עם הניסיון של קודמיו לגבי
האופן שיש לבצע תהליכים ומאפשר לו לבצע את העבודה באופן יעיל במהירות
יחסית .
שמירה על יעילות והחיסכון בארגון :תהליך יעיל שומר על פריון גבוה .כתיבת
נהלים של תהליכים מאפשרת לשמור על המידע הזה לכל אורך הדרך כלומר איך
לבצע תהליכים כך שהארגון יגיע לפריון גבוה ולמנוע בזבוז משאבים בביצוע פעולות
לתיקון הנזק .
נוהלי עבודה מהווים כלי לביסוס מדניות המועצה ומשימותיה  ,ומבטאים את
חלוקת העבודה בין היחידות הארגוניות השונות  ,מסגרת אחריות  ,וסמכויות של
כל בעל תפקיד  ,על כן יש צורך למערך בסיסי של נהלים המפוקח עי ידי עורך
הנהלים  ,הנהלים אשר יפרטו הבסיס החוקי לפעילות במועצה .
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הביקורת ממליצה לערוך כרך של נהלים אשר יכלול בתוכו את הפרקים הללו :
יסודות הארגון  ,מסגרת ארגונית ,הגדרת תפקידים  ,ועדות המועצה ,נוהלי משרד
(לכל יחידה במועצה חובה שיהיה לה נהלים המהווים בסיס לפעילות היחידה כגון
ניהול רכש ומלאי , )...בקרה ,תכנון הנדסי ,תשתיות ותחזוקה ,איכות הסביבה
,טפסים ,מכרזים ,מיהל ומשק ,שירותי קהילה חברתיים ,חינוך תרבות וספורט ,
בטיחות בעבודה ,בטחון ומצב חירום ...

 .9הבסיס החוקי לעבודת המבקר
להלן הוראות צו המועצות המקומיות (א) בנושא הביקורת במועצה .
 . 9.1פרק שמיני :עובדים וביקורת .
סימן ב' :מינוי מבקר וסמכויותיו .
 145א .מנוי מבקר המועצה (תיקון התשנ"ז )
א -המועצה בהחלטת רוב חבריה  ,תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה
למועצה (להלן המבקר)  ,על פי הוראות צו המועצות המקומיות
(שירות עובדים) התשכ"ב – . 1962
ב -היה מספר התושבים בתחום המועצה  10,000או יותר  ,רשאי השר
לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה ,
בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות
מקומית אחרת ובאישור השר .

ג -היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ –  , 10,000רשאי
השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע
משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב) .
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ד -המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת  ,זולת תפקיד
הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים  ,וזאת
אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי
תפקידו העיקרי .

ה -המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו
ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר .

 145ב  .מינוי המבקר
א – לא ימונה אדם למבקר המועצה ולא יכהן כמבקר המועצה אלא אם
כן נתקיימו בו כל אלה :
 -1הוא יחיד ,
 -2הוא תושב ישראל ,
 -3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ,
 -4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או
מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו  ,לעניין זה  ,מוסד
להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון .
 -5הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .

ב -מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה
 ,אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה .
ג -מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,
למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה .
ד -על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו
למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלאו בו –
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 -1אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)( ,)4אם רכש ניסיון במשך
עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת
הפנימית  ,התשנ"ב. 1992-
 -2התנאי שבסעיף קטן (א)( )5אם עבר השתלמות מקצועית שאישר
השר .

 145ג .מועצה שלא מינתה מבקר
א -ראה הממונה כי מעוצה אינה ממנה מבקר  ,רשאי הוא לדרוש ממנה
בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 139א תוך הזמן הנקוב בהודעה .
ב -לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור  ,רשאי הממונה
על המחוז למנות מבקר למועצה .

 145ד  .תפקידי המבקר
א -ואלה תפקידי המבקר :
 -1לבדוק אם פעולות המועצה  ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  , 1965נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך
שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .
 -2לבדוק את פעולות עובדי המועצה .
 -3לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל
דין  ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .
 -4לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת
כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת .
 -5לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם
הצביע המבקר או מבקר המדינה .
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ב -הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום
המועצה וכן לגבי תאגיד  ,מפעל  ,מוסד  ,קרן או גוף ,אשר המועצה
משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב,
או משתתפת במינוי הנהלתם(כל אחד מאלה ,להלן – גוף מבוקר).
ג -בכפוף להוראות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו
השנתית  ,את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי –
 -1שיקול דעתו ,
 -2דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ,
 -3ככל האפשר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת .

ד -המבקר יקבע  ,לפי שיקול דעתו  ,את הדרכים לביצוע ביקורתו .
ה -המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית
ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים  .המועצה תדון במסגרת דיוניה
בהצעת התקציב השנתי  ,בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר  ,כפי
שהגיש המבקר .

145ה .המצאת מידע למבקר
א -ראש המועצה וסגניו  ,חברי המועצה  ,עובדי המועצה  ,ראש המועצה
הדת ית וסגניו  ,חברי המועצה הדתית  ,עובדי המועצה הדתית וחברים
ועובדים של כל גוף מבוקר ,ימציאו למבקר  ,על פי דרישתו  ,כל מסמך
שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל
מידע או הסבר שיבקש .
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ב -למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך ,תהיה גישה לצורך ביצוע תפקידו
לכל מאגר מידע  ,רגיל או ממוחשב  ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד
נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר .
ג -לגבי מידע החסוי על פי דין  ,יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו
המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .
ד -עובד של ה מבקר שאינו עובד מועצה  ,יחולו עליו לעניין עבודתו
האמורה כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .
ה -לצורך ביצוע תפקידו  ,יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל
ישיבה של מליאת המועצה  ,או של כל ועדה מועדותיה  ,או כל ועדה
מועדותיו של גוף מבוקר  ,בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם
עובד מעובדיו של המבקר .
145ו .דו"ח על ממצאי הביקורת
א -המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת
שערך .
בעת הגשת הדוח כאמור  ,ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת .
ב -בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה
ולועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו  ,או
כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .
ג -בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה
לועדת הביקורת את הערותיו על הדוח וימציא למועצה העתק מהדו"ח
בצירוף הערותיו .
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ד -ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום
שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ג)  .בטרם תשלים
הועדה את סיכומה והצעותיה  ,רשאית היא  .אם ראתה צורך בכך  ,לזמן
לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם
להגיב על הדו"ח .
ה -תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה
והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות
.
ו -לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו  ,לפני שחלף
המועד שנקבע להגשתו למועצה  ,ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה
באישור הוועדה להתיר פרסום כאמור  .לעניין סעיף קטן זה " ,דו"ח" –
לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת .
ז -הוגש דו"ח הביקורת למועצה  ,יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר .
אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף .203
145ז .מינוי עובדים ללשכת המבקר
א -ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם
לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף . 140
ב -דין עובדי לשכת המבקר כדין עובדי המועצה  ,ואולם הם יקבלו
הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד .
ג -לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר
אלא בכפוף להוראות סעיף א(.)1
 9.2פרק שישי  :ועדות
 .122ועדת ביקורת
א -המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .
ב -ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת .
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ג -מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה ,
ובלבד שהמועצה שלידה פועלת ועדת ההנהלה ולא כל הסיעות במועצה
מיוצגות בה  ,יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה
שאיננה מיוצגת בועדת ההנהלה .
ד -יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה ,
זולת אם היתה במועצה סיעה אחת בלבד .
122א .תפקידי ועדת הביקורת
א -אלה תפקידי ועדת הביקורת
 -1לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור
על המועצה .
 -2לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר
המועצה .
 -3לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .
 -4לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

ב -ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .
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