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  2016יוני  1                  
 לכבוד

 מר עלי עאסלה  
 ראש המועצה 

 
 נכבדי ראש המועצה , 

 
 דוח מבקר המועצה הנדון : 

 
ו')פרק  145, בהתאם לסעיף  2015הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר המועצה לשנת 

 א'( לצו המועצות המקומיות . 
 

הדוח מכיל נושאים עפ"י תוכנית העבודה הרב שנתית של המבקר , בעיקר 
ר בניהול עצמי , ונושאים אחרים   ,במטרה התמקדות בביקורת ניהול כספי בתי ספ

 לקדם את מערך הנהלת החשבונות בבתי הספר  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 

 יטו לי  .העזרה שהוש
 

 ו' לצו המועצות המקומיות )א( :  145בהתאם לסעיף 
המבקר יגיש לראש הרשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת שערך , בעת  .1

 הגשת הדוח ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת .

 

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר ,יגיש ראש הרשות לועדת  .2

הדוח , וימציא למועצה העתק מהדוח בצירוף הביקורת את הערותיו על 

 הערותיו .

 
 
 

ועדת הביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש המועצה הרשות ותגיש  .3

למועצה לאשר את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסר לה 

 הערות ראש הרשות .
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תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה  .4

 ים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות .תקי

 

לא יפרסם אדם דוח ביקורת שנערך ע"י מבקר המועצה או את תוכנו לפני  .5

 שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה . 

)ב( בצו נקבע שהמפרסם דוח ביקורת כולו או חלקו או תוכנו של  204בסעיף 

ו' לצו ,או המפר תנאי  145 דוח או ממצא ביקורת ,בניגוד להוראות סעיף

 בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור , דינו מאסר עד ששה חודשים .

 
  

 
 
 
 
 
 

 כבוד רבב                                                                                   
 אמי ח'וטבאס                                                                                  
 בקר המועצהמ                                                                                  
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 ביקורת ניהול כספיים של בתי ספר 

 ניהול עצמיב

  

 עיקרי הממצאים וההמלצות 

בתי הספר היסודיים מנוהלים בשיטת הניהול העצמי, המתבטא 
בשליטה על התקציבים המיועדים לכך, השימוש בהם הוא עלפי 
שיקול דעת הנהלת בתי הספר בתחום הפיזי, התחזוקתי 

 והחינוכי.

לעקרונותיה של שיטת הניהול העצמי מקבל בית הספר בהתאם 
מהעירייה תקציב שנתי המבוסס על חישוב של סל לתלמיד הכולל 
את מרבית סעיפי התקציב המיועדים לתלמיד, למורה ולבית 

 הספר.

סל המשאבים לתלמיד משקף את ההקצאה לתלמיד כפול מספר 
הספר תלמידי בית הספר והוא מיועד לתפעול השוטף של בית 

 למעט תקציב עבור צריכת חשמל ומים .

במסגרת דוח הביקורת נבדקו שלושה בתי ספר יסודיים, ככלל 
הניהול הכספי נמצא מטופל בצורה נאותה בהתאם להנחיות 
המחייבות, הכספים שהתקבלו מהעירייה ומההורים  נוהלו 
באופן מסודר והוצאו למטרות המיועדות תוך הקפדה על רישום 

סמכתאות ותיעוד בתיקי הנהלת החשבונות, למעט נכון של הא
 מקרים שצוינו בדוח .

 שיפור והתייחסות.נמצאו ליקויים המחייבים 

תקציב שנתי אמור לסייע להנהלת בית הספר לתכנן את  .1
פעילות בית הספר בשנת הלימודים ולבצע מעקב אחר ניצול 

 התקציב ועמידה בו באופן שוטף .
שר משמשת את בתי הספר בכל תוכנת הנהלת החשבונות א 

מערך החשבונות לא בנויה בצורה בה ניתן להפיק דוח תקציב מול 
ביצוע תוך בחינת הנתונים והשיוכים לשם שליחת נתונים למאגר 

  מיגע כספי ארצי .
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הביקורת ממליצה לקבל תקציב שנתי מפורט מהנהלת ביתי 

הספר הספר, בו יפרטו כל סעיפי ההוצאות המתוכננות של בית 
 .במהלך שנת הלימודים הקרובה כנגד אומדן הכנסות צפויות

 
.  בתי הספר לא מעסיקים רו"ח מבקר ואם כן מועסק רו"ח לא 2

נערכו דוחות כספיים מבוקרים ע"י הרו"ח המבקר ולא הועברו 
( מבוקרים  31.7עד  1.8לרשות המקומית דוחות כספיים שנתיים )

 ומאושרים ע"י רואה חשבון מבקר . 

הביקורת ממליצה  לשקול הקצאת משאבים שיסייעו לבתי 
הספר בהכנת התקציב והנהלת החשבונות ועריכת דוחות 

 .מבוקרים .מומלץ השתלמויות מקצועיות למזכירות בתי הספר

. הכנסות בתי הספר מהרשות לא נרשמים על בסיס מצטבר  3
בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי , 

חשבונות בבתי הספר רושמים את ההכנסות על בסיס מנהלי ה
ועוד נמצא כי הכנסות בית הספר מזומן בעת קבלת הכספים 

מהעירייה נרשמו בספרי בית הספר ללא הבחנה בין תקציבי הסל 
לתלמיד לתקציבי הפיתוח והתב"ר, דבר המקשה על ביצוע בקרה 
על שלמות הרישומים והתאמת ההכנסות בפועל לתקציבים 

 שרים.המאו

 

הביקורת ממליצה כי גזברות העירייה תוציא הנחיות או נהלים 
לבתי הספר בנושא רישום ההכנסות ובנושא הניהול הכספי וגם 

יש לפצל את הרישום בין הסעיפים השונים על לנושא הרכש.
 מנת ליעל ולאפשר בקרה נאותה ולא יבוצעו חריגות מהתקציב.

הגבייה ולא קיים אישור ועד . לא קיים נוהל מפורט על נושאי 4
ההורים ומשרד החינוך לתוכנית הגביה .כולל נוהל גביה בגין 

 חובות משנים קודמות .

. לא קיימת ועדת הנחות בבית הספר המוסמכת היחידה למתן 5
 הנחות לתלמידים .
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בחוזר מנכל משרד החינוך נקבע כי " אין למנוע מתלמידים 
 יים.לכלעקב קשיים כיות בשל אי תשלום והשתתפות בפעיל

להקים ועדת הנחות בית פתרון למקרים אלה הביקורת ממליצה 
ספרית שתכלול מנהל בית הספר , נציג ועד ההורים והיועצת 
לבית הספר . להקים נוהל שיכלול קריטריונים כגון מבחן 

 ההכנסה , משפחות חד הוריות וכד' .

 

הנחות . לא גובשו קריטריונים שקופים ושוויוניים למתן 6
 לתלמידים המאושרת ע"י הרשות .

הביקורת ממליצה כי הקריטריונים יהיו אחידים שוויוניים 
 ושקופים.

.הנהלת בתי הספר לא מעבירה ואו מקבלת אישור הרשות בכל 7
נושא התרומות מהורי התלמידים ואו ממקורות אחרים, בתי 
הספר חייבים לקבל את אישור הרשות המקומית לכל תרומה 

 ספר .לבית ה

נמצא כי חלק מהשיקים הודפסו ולא נושאים " למוטב בלבד" . 8
 וקרוס .

. כלל בתי הספר לא מנהלים קופה קטנה המיועדת לתשלום 9
 במזומן של הוצאות חג פעמיות. 

עפ"י הנחיות משרד החינוך, ניהול הרכש וההתקשרויות של  .10
בית הספר ייעשה בהתאם לספר הנהלים הרשותי, ובהתאם לכל 
דין החל על התקשרויות של רשויות מקומיות ובכלל זה הדינים 
המחייבים ניהול מכרזים ע"י רשויות מקומיות והוראות חוק 

קשרויות ביה"ס מבצע רכישות והת .עסקאות גופים ציבוריים
באופן עצמאי ללא הגבלת סכום ולא בהתאם לטבלת הרשאות 

 בנוהל רשותי .  שנקבעהרכש והתקשרות שאמורה 

רכישות והתקשרויות עם ספקים מבוצעות ע"י הנהלת בית  
הספר ללא מעורבות ואו לא בהתאם להנחיות הרשות שנוסחה 

 ע"י הרשות והועברה לבתי הספר. בית הספר .
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לבחון אפשרות לעריכת הסכמי מסגרת עם הביקורת ממליצה 
ספקים של ציוד שנרכש באופן שוטף ע"י בית הספר כגון ניירות 

 , מכשירי כתיבה ציוד טכני וכדו' .

תכלול בין היתר נהלים עוד הביקורת ממליצה כי הסדרת הנושא 
והנחיות לגבי אופן אישור הרכישות והמקרים שבהם יש לקבל 

 וע הרכישה.שלוש הצעות מחיר לפני ביצ

.בתי הספר מתנהלים כאילו משק סגור ולא מערבים את 11
הרשות בכל נושא הרכישות וההתקשרויות .ולא מתבצעות תנאי 

 התקשרות עם ספק שבחרו אם עדיפים על אלה של הרשות .

הביקורת ממליצה כי גזברות העירייה תוציא הנחיות או נהלים 
 לבתי הספר בנושא הרכש והקניות.

ים הנהלת החשבונות לא בדקה פטור מניכוי מס רהמק.ברוב 12
במקור ואישור ניהול ספרים של הספקים לפני ההתקשרות ובעת 

 התשלום .

הביקורת ממליצה כי יש להוציא אישור ניכוי מס במקור של 
הספק לפני ההתקשרות ואו רכישת הציוד, ולתייקו בקלסר 

 ספקים .

פק לבנית פרגולה נמצא כי בית ספר אבן רושד התקשר עם ס.13
.למרות שידוע להנהלת בית  5%והספר הציג אישור ניכוי מס של 

הספר כי התקשרות עם ספקים אך ורק לאה הפטורים מניכוי מס 
 במקור .

 . לא קיים תיק ספקים ובו כל האישורים :14

  אישור עסקאות גופים ציבוריים 

  אישור ניהול ספרים 

  פטור מניכוי מס במקור 

כרטיסי הספקים במערכת הנהלת החשבונות נרשמים . רוב 15
בפירוט חסר , יש להקפיד לרשום )שם+ משפחה, סוג תאגיד, 

 מספר עוסק , כתובת מלה, פרטי התקשות וכדו' (.
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. לא מבצעים תיעוד בכתב ומראש הכולל תנאי עבודה ותשלום 16
 עם ספקים שבצעו עבודות בהיקף כספי גדול יחסית .

ים ציוד אינוונטר הכולל : ריהוט ,ציוד קי . בבתי הספר17
,מחשוב ועוד מאז ומעולם לא נעשו ספירות אינוונטר כמתבקש 
עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ותקנות פקודת העיריות. 
למעשה אין למוסד דו"ח מצאי עדכני ושלם של האינוונטר 
והציוד שברשותו ומשום כך אין אפשרות לאמת נתוני מצאי 

מצאי שאמור להיות על פי רישום מעודכן. יתר על בפועל לעומת ה
כן, גם אם יחסר ציוד בדרך נעלמה ,לא יהיה ניתן לעלות על חוסר 
זה ואחר. מתכונת זו אינה מבטיחה שמירה על ציוד ורכוש בית 

לעשות ספירת רכוש קבוע  יםנוהג םכאמור אינ בתי הספר .הספר
ה זו משום ולמעשה מאז ומעולם לא נעשתה ספירה רכוש. עובד

מה נעלמה מעיני הרשות במשך שנים ,מה שמעלה תמיהה של 
ממש בעניין זה מבלי לגרוע מאחריות המוסד המחויב עפ"י 

  .הוראות חוזרי מנכ"ל

 . בית ספר חוסין יאסין לא מבצע גיבוי בכלל של המערכות .18

הביקורת ממליצה כי יש לבצע גיבוי יומי של המערכות 
לגיבוי חיצוני אשר ישמר מחוץ לכותלי בית הממוחשבות בנוסף 

 הספר לשם אבטחתו מכל מפגע.

 חופש המידע:

נמצא כי אין מודעות מספקת אצל הנהלת המועצה  .   1 
להוראות החוק וכתוצאה מזה לא מונה ממונה על העמדת מידע 

 לרשות הציבור .

נמצא כי הרשות לא פרסמה מאז חוקק החוק את המידע .        2
 בהתאם לחוק .הדרוש 

תפעל כדי ליידע את ש הביקורת ממליצה לעירייהעל כן 
הציבור על זכותו לקבל מידע ועל התהליך בו ניתן לקבל את 
המידע ע"י מינוי ממונה על חוק חופש המידע  ופרסום דין 

 וחשבון שנתי בהתאם להוראות החוק .
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 מטרת הביקורת  – 2

  עצמי כפי לבדוק את עמידת בית הספר בהוראות ניהול
שנקבעו על פי חוק וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ועלפי נהלי 

 עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי.

  לבחון את תפקודו הכללי של בית הספר מבחינה ניהול
 הכספים.

  להצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דרכים
לפתרונם מתוך כוונה למנוע את הישנותם של מקרים 

 דומים . 
 
 
 

 :  לשם ביצוע הביקורת ננקטו האמצעים כדלקמן  2.2

  . נערכו פגישות עם מנהל מחלקת החינוך ברשות 

  נערך סקר בקרה מקיף על נוהל מפרט נהלי עבודה לבתי

 ספר בניהול עצמי.

  נערכו פגישות עם מנהלי בתי הספר , האחראים על ניהול

הכספים והרכש והתקבלו מהם תשבות והסברים על ביתי 

 פר ועל דרכי ניהולו הכללי והכספי .הס

  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  .
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  שונים בבתי הספר .נבדקו מסמכים 

  2014הביקורת היקפה את ניהול הכספים בשנת הלימודים-

2015. 

  טיוטת דוח הביקורת הועבר לכל הנוגעים בדבר להתייחסות 
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 ביקורת ניהול כספיים של בתי ספר 

 בניהול עצמי

 

 כללי: -א

חתמה המועצה על מסמך הבנות שלפיו משרד  09/07/13ביום 
והרשות מסכימים להעביר  בתי הספר היסודיים לניהול החינוך 

הקובעת כי   13/03/11עצמי בהתאם להחלטת הממשלה מיום 
משרד החינוך יפעל להעביר את כלל בתי הספר היסודיים 

 הרשמיים בחינוך הרגיל לניהול עצמי .
עפ"י מסמך ההבנות שנחתם, המעבר העצמי נועד להעביר את 

הספר ולהגדיל את המרחב מוקד קבלת ההחלטות לבית 
והסמכויות הפדגוגית , הניהולית והכלכלית של ביה"ס, על מנת 
לאפשר העלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי להבטחת 

 והחברתית של התלמידים . רווחתם הלימודית
בנוסף , המעבר לניהול עצמי נועד להעצים את המנהל של בית 

בית הספר לתפוקות הספר, לחזק את האחריות והמחויבות של 
ולתוצאות  ולהרחיב את מעגל המעורבים הפועלים לקידום 

 החינוך בבית הספר.
 

מעבר בתי הספר היסודיים  –לקראת יישום מסמך ההבנות 
בשה אוגדן נהלים מנחים לבתי הספר ילניהול עצמי הרשות ג

שעברו לשיטת הניהול העצמי הכולל ומפרט את העקרונות, 
התנהלות הרשות עם בתי הספר ובהתנהלות כללים ונהלי עבודה ב

 בתי הספר עם הרשות, במסגרת מודל בתי ספר בניהול עצמי.
 

 אוגדן הנהלים כולל:
 נוהל עריכת תקציב . .1

 נוהל טיפול בתקבולים, הכנסות, גביה מהורים ותרומות. .2

 נוהל תהליך קליטת עובד חדש. .3

 נוהל טיפול בתשלומים והוצאות. .4

 נוהל קופה קטנה  .5

 כללי להנהלת החשבונות ותיוק מסמכים .נוהל  .6

 נוהל התנהלות עם הבנקים . .7

 נוהל לגיבוי מידע ואבטחת מידע. .8
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 מפרט נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי -ב
  

נוהל זה מפרט נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי ומיועד 
 המקומית.ספי בין בית הספר לרשות כ -לתת מענה לממשק המנהלי

  
מובהר כי נוהל זה הינו נוהל מינימליסטי. לא מן הנמנע כי הרשות 
תרחיב ותפרט בנהלים נוספים, על מנת למסד ולעגן את נהלי 

וככל שהם   העבודה בין בתיה"ס והרשות בתחום הכספי והתפעולי,
 עומדים בהלימה לנוהל זה.

  
 להלן הנושאים בהם עוסק נוהל זה:

  
 ואישור תקציב בית ספרי גיבוש .1
 ניהול חשבונות נפרדים: חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים .2
 הכנסות .3
 נהלי גבייה .4
 הנחות בתשלומי הורים .5
 קבלת תרומות .6
 תקבולים וקופה .7
 החזרת אמצעי תשלום .8
 בנק .9

 רכש והתקשרות עם ספקים .10
 קופה קטנה .11
 הנהלת חשבונות .12
 ארגון ותיוק .13
 גיבויים ואבטחת מידע .14
 דגשים לסוגי הוצאות שונות .15

  

 . גיבוש ואישור תקציב בית ספרי1

בי"ס יגבש תוכנית עבודה פדגוגית ותקציב בית ספרי שנתי  1.1
)לשנת לימודים(, המבטאים את מטרות ביה"ס, יעדיו וסדרי 
העדיפויות הבית ספריים. תקציב ביה"ס צריך להתבסס על 
התקציב הבית ספרי שאושר ברשות, הכנסות צפויות אחרות 

 .והנחות לגבי ההוצאה השנתית בכל נושא

התקציב יכללו גם את יתרת העודף או הגירעון שנצבר מקורות  1.2
מתקופות קודמות לרבות שנת הלימודים שטרם הסתימה. 

 .סכום זה יעודכן לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים

http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#1
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#2
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#2
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#3
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#3
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#4
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#4
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#5
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#5
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#6
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#6
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#7
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#7
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#8
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#8
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#9
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#9
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#10
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#10
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#11
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#11
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#12
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#12
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#13
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#13
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#14
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#14
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#15
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/NihulAtzmi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b5C608CCE-D6CB-4EF3-9575-53606818A6BF%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fNihulAtzmi%2fmedinyut%2fmismach_havanot%2fmifrat_nehaley_avoda%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#15
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תוכנית עבודה לשנת לימודים מקושרת לתקציב בית ספרי  1.3
שנתי, כמפורט לעיל, תוצג ותאושר על ידי וועדה מלווה בית 
ספרית, טרם פתיחת שנת הלימודים, בהתאם למודל הוועדה 

 .המלווה המפורט בנספח ז' למסמך

בהמשך שנת הלימודים, יתקיים גם דיון בוועדה המלווה סביב  1.4
 .התכנון מול ביצוע

מובהר כי בדיווח בית הספר על תוכנית העבודה והתקציב  1.5
בנפרד גם המתוכנן, וכן התכנון מול הביצוע, ביה"ס יכלול 

דיווח על תקציב ופעילות חשבון הניהול העצמי וגם דיווח על 
 .תקציב ופעילות חשבון תשלומי ההורים

מבנה התקציב יהיה מפורט לפחות בהתאם לתחומי האחריות  1.6
שהועברו לרשותו, )בהתאם לתחומי האחריות המוגדרים 

כל שתחומי האחריות רלוונטיים כ -בנספח ב' למסמך ההבנות 
ית הספר המסוים(, ובהתאם לסעיפי ההוצאות וההכנסות לב

המובנים שהוגדרו על ידי משרד החינוך ומוטמעים בתוכנה 
הכספית, ככל שהם רלוונטיים לבית הספר. בית הספר רשאי 

 .לנהל תקציב במבנה מפורט יותר

גיבוש והגשת התקציב ייעשה באמצעות הפורמט לבניית  1.7
בתי ספר בניהול עצמי, או  תקציב שיועבר על ידי מנהלת

 .באמצעות כלי דומה אחר העונה לצרכים

העברת סכומים מסעיף לסעיף תיעשה תוך יידוע הרשות  1.8
המקומית ו/או הוועדה המלווה הבית ספרית. אין להעביר 
סכומים מסעיף לסעיף ללא מסמך או תיעוד מתאים המסביר 

 .את שינוי השיוך

 .הניהול העצמי יועברו משנה אחת לשנייהיתרות תקציב חשבון  1.9

 4בתי הספר שיעברו לניהול עצמי יעבירו  2013החל מספטמבר  1.10
פעמים במהלך שנת לימודים, נתונים כספיים מצטברים למאגר 
מידע כספי ארצי שהוקם על ידי משרד החינוך, בהתאם 

הנתונים יועברו עבור   להוראות שיפורסמו בחוזר נפרד.
דצמבר,  –סט ספטמבר, אוגו-באות: אוגוסטהתקופות ה

 .(תייולי )שנ –רץ, אוגוסט מ –אוגוסט 

בתום כל אחת מהתקופות להלן בית הספר יפיק דוח תקציב  1.11
מול ביצוע, יוודא נכונות הנתונים והשיוך לסעיפים, וישלח דוח 
מעודכן ומשקף עבור התקופות האמורות. הדוח יישלח למאגר 

 .פת הדיווחמתום תקו יום 30-לא יאוחר מ

בתום כל תקופת דיווח, בית הספר יקיים הערכת מצב לגבי  1.12
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 .עמידתו בתכנון התקציב, ומצבו הכספי, וייערך בהתאם

בתי הספר יעבירו לרשות דוחות כספיים שנתיים ביחס לשנת  1.13
(, אשר יופקו ממאגר המידע הכספי, 31.7עד  1.8לימודים )

ט בנספח ד', מבוקר ומאושר על ידי במבנה הסטנדרטי המפור
רואה חשבון, בהתאם להוראות שיפורסמו בהמשך על ידי 

 .מנהלת בתי ספר בניהול עצמי

באוקטובר  31הדו"ח הכספי יערך ויוגש לרשות לא יאוחר מיום  1.14
 .ביחס לשנת הלימודים הקודמת

  
  

 . ניהול חשבונות נפרדים: חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים2

בית הספר ינהל שני חשבונות בנק נפרדים, וינהל רישום של משק  2.1
כספים סגור הן עבור חשבון הניהול העצמי והן עבור חשבון 

 .תשלומי הורים

תישמר הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון תשלומי  2.2
הורים. לא תתאפשר העברה של תקציבים בין חשבון הניהול 

הורים ולהיפך. יחד עם זאת ניתן  העצמי לבין חשבון תשלומי
יהיה להשתמש בכספים משני החשבונות למטרות משותפות 
)בכפוף לכללי השימוש בכספים( אך לא ניתן לפצל חשבוניות 

 .לצורך תשלום משני החשבונות

יתר הכללים לעניין ניהול חשבון תשלומי הורים, וכן, השימוש  2.3
ולייעודים הקבועים בתשלומי הורים, ייעשה בהתאם לכללים 

ביה והכספים )ניהול הג 3.7-50)א( 4בחוזר מנכ"ל תשס"ה/
)תשלומי  3.11-9)א( 3במוסד החינוכי(, בחוזר מנכ"ל תשס"ג/

ה תשלומי )סכומי גבי 3.11-1 1הורים( וחוזר מנכ"ל תשע"א/
 .לעת הורים(, וכפי שיתעדכנו מעת
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 . הכנסות3

בכרטיס הנהלת החשבונות עם פרוט ככלל הכנסות ירשמו  3.1
 .המקור באופן ברור

בית הספר ירשום את כל הכנסותיו על בסיס מצטבר. כלומר,  3.2
תופק הודעת חיוב לכל גורם שנוצר לו חוב ויתרות חוב יועברו 
משנה לשנה. הודעת החיוב תיערך סמוך ככל האפשר למועד 

 .נוצרהראשון בו יש לבית הספר מידע מגובש לגבי החוב ש

הכנסות מהרשות המקומית יירשמו על פי מודל התקצוב 'סל  3.3
תלמיד' שגובש ואושר ברשות, בנוסף לכל מרכיב אחר אותו 
התחייבה הרשות לשלם לבית הספר. ההכנסה תירשם בתחילת 

 .כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי

בסיס הכנסות על בסיס אקראי ו/או חד פעמי יירשמו על  3.4
 .מזומן

הכנסות מהרשאות שימוש במבנים, מתקנים, דמי שכירות וכו'  3.5
 .יירשמו בתחילת כל חודש ללא קשר למועד התשלום בפועל

בית הספר יקבל הנחיות מהרשות המקומית לגבי אופן הדיווח  3.6
 .לשלטונות המס של הכנסות מדמי שכירות מבנים

מקרה שנדרשת גביה שמעבר כל ב -גיליון איסוף כספים כיתתי  3.7
 50לתוכנית הגביה מההורים, בסכום חד פעמי שאינו עולה על 

לתלמיד, ניתן לגבות באמצעות גיליון איסוף כספים מבלי ₪ 
להנפיק קבלה פרטנית לכל משלם במועד קבלת התקבול. גיליון 
איסוף כספים מותנה באיסוף במזומן או בשיק שמועד פירעונו 

 .מיידי

 .מריבית על פיקדונות יירשמו בעת קבלתם בפועל הכנסות 3.8

כל הודעות החיוב יירשמו בכרטיסי החייבים בהנהלת  3.9
 .החשבונות

 .אין ביטול של חיוב ללא תיעוד מתאים 3.10
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 . נהלי גביה4

הרשות המקומית תגבש נוהל גביה מסודר, אותו תפרסם לבתי  4.1
 .הספר במסגרת ספר הנהלים הרשותי

הרשות תיתן גיבוי וסיוע משפטי לבית הספר לגבייה מהורים  4.2
ומגורמים נוספים המהווים מקור הכנסה נוסף לבית הספר )כגון 

 .(שוכרים

יתר הכללים לעניין גבייה מהורים מפורטים בחוזר מנכ"ל  4.3
ביה והכספים במוסד החינוכי(, )ניהול הג 3.7-50)א( 4תשס"ה/

רים( וחוזר מנכ"ל )תשלומי הו 3.11-9)א( 3תשס"ג/בחוזר מנכ"ל 
ה תשלומי הורים(, וכפי שיתעדכנו )סכומי גבי 3.11-1 1תשע"א/

 .מעת לעת
  
  

 
 
 
 
 
 

 . הנחות בתשלומי הורים5

לבית הספר תהיה ועדת הנחות, המורכבת לפחות ממנהלת בית  5.1
הספר ומזכירת בית הספר, אשר תגבש קריטריונים שקופים 
ושוויוניים למתן הנחות לתלמידים בבית הספר. הקריטריונים 

 .יגובשו בשיתוף הרשות המקומית

הנחות לתלמידים יתקבלו בועדת ההנחות ויתועדו, תוך שמירה  5.2
על צנעת הפרט. ההנחות יינתנו אך ורק על בסיס הקריטריון 

 .שגובשו בועדת ההנחות

נהלת החשבונות, סכום ההנחה יבוא לידי ביטוי במערכת ה 5.3
באמצעות חיוב ההורה על הסכום המלא, וזיכוי ההורה בסכום 

 .ההנחה
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 . קבלת תרומות6

תרומות יירשמו על בסיס מזומן בעת קבלת הכסף בבית הספר.  6.1
תרומות ותמיכות לטובת בית הספר, מהורי תלמידים בבית 
הספר, יועברו לחשבון הבנק הבית ספרי המיועד לתשלומי 
הורים. תרומות שגויסו לטובת בית הספר ממקורות אחרים, 
שאינם הורי התלמידים בבית הספר, יועברו לחשבון הניהול 

 .העצמי

כל קבלת תרומה לבית הספר, בין אם לחשבון ההורים ובין אם  6.2
 .לחשבון הניהול העצמי, תדווח ותאושר על ידי הרשות המקומית

בתקציב בית הספר ויהיו נתונות תרומות כאמור יהיו כלולות  6.3
 .לבקרה כספית של הרשות המקומית

-יש להימנע מקבלת תרומה ישירה מהורים לתלמידים בבית 6.4
הספר ומכל גורם פוליטי או אחר, הדורשים להשפיע בדרך זו או 

וע השפעה על מדיניות בית הספר. יש למנ-אחרת על מדיניות בית
 .הספר בדרך של מתן תרומה

טיס הנהלת חשבונות נפרד לנושא תרומות הספר ינהל כר-בית 6.5
   .וינהל רישום מפורט של כל ההוצאות בגין יעוד התרומה

יתר הכללים לעניין קבלת תרומות, בין אם לחשבון הניהול  6.6
העצמי ובין אם לחשבון ההורים, ייעשו בכפוף להוראות 

, וככל 6א', סעיף  3המפורטות בחוזר מנכ"ל משרה"ח תשס"ג 
שיתעדכן מעת לעת, ובכפוף להוראות החלות על רשויות 

 .מקומיות לעניין קבלת תרומות
 . תקבולים וקופה7 

בגין כל אמצעי תשלום המתקבל עבור בית הספר יש להפיק  7.1
 .קבלה סמוך ככל האפשר למועד קבלת הכסף

הקבלה תפרט הן את פרטי התקבול והן את רשימת הסעיפים  7.2
התשלום. פרטי התקבול יכללו בנק,  בגינם התקבל והסכומים

 .סניף, מס' חשבון ומועד פירעון

 .מקור נמסר למשלם והעתק נשאר בבית ספר 7.3

 .חל איסור לבטל קבלות 7.4

בהנהלת החשבונות ינוהל חשבון קופה שיותאם למצב הקופה  7.5
 .בפועל בכל אחד מאמצעי התשלום
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 תקבולים במזומן
 .להכניס את המזומן לכספת באופן מיידי ובצורה מסודרתיש  7.6

אין להעביר מזומן שהתקבל לקופות קטנות או לתשלומי  7.7
 .ספקים

אין לצבור מזומנים בקופת בית הספר. תשלום במזומן יופקד  7.8
 .(באותו היום בבנק )ככל שהדבר אפשרי

  
 תקבולים בשקים

שאינם על שם מבצע אין לקבל שקים מוסבים ו/או שקים  7.9
 .התשלום עצמו

  .ימים מיום קבלתם 3שיקים יופקדו תוך  7.10

ההמחאות ירשמו לפקודת בית הספר ואין להסב המחאה  7.11
שהתקבלה עבור בית הספר לטובת גורם אחר. יש לבצע שרטוט 

 .')קרוס(, ולרשום 'למוטב בלבד' או 'לא סחיר

חותמת בית הספר על  במועד הפקדת ההמחאה יש להטביע את 7.12
יודגש כי אין להטביע את חותמת בית הספר   גבי ההמחאה.

בגב ההמחאה בעת קבלת ההמחאה, אלא רק בעת ההפקדה 
  .בחשבון הבנק

תקבול בשקים דחויים יופקדו למשמרת בבנק או יוחזקו  7.13
בקופת ביה"ס )בכספת המעוגנת לקיר ובתוך ארון נעול( ויועברו 

 .אם למועד פירעונם ללא השהיהלחשבון הבנק בהת

יש לבצע אחת לחודש ספירת שיקים שטרם הופקדו ולבצע  7.14
 .בדיקת התאמה לרישום בספרי הנהלת החשבונות

  
 תקבולים באשראי

בית הספר רשאי לגבות בכרטיס אשראי בכפוף להסדרת  7.15
ההסכם עם חברות האשראי על ידי הרשות המקומית. אין 

ספרי פרטני עם אמצעי גביה שלא אושרו לבצע הסדר בית 
 .מראש על ידי הרשות

במקרה של תקבול באמצעות כרטיסי אשראי מחולקים  7.16
לתשלומים תיערך קבלה על מלוא הסכום בדומה לקבלת 

 .שיקים מעותדים
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 הוראת קבע

במקרה של קבלת תשלומים בדרך של הוראת קבע, יש לחדש  7.17
 .מדי שנה את הוראת הקבע

  
  

 . החזרת אמצעי תשלום8

בכל מקרה של אמצעי תשלום שלא נפרעו או כובדו )כגון:  8.1
  :המחאות, כרטיסי אשראי, הוראות קבע(, יש לפעול כדלקמן

 .יש לבצע רישום של החזרת אמצעי תשלום במערכת הכספים •

לתייק בתיק הבנק, בחוצץ שקים חוזרים, את טופס הקבלה  •
 .חוזר מהבנקמקופה + טופס שק 

ש להודיע טלפונית למשלם על השק שלא נפרע בבנק, ויש לחייב  •
 .שוב את הגורם המשלם

 .רק לאחר שישולם החוב יימסר השק שלא נפרע למשלם •
 

 .אמצעי התשלום המוחזר יוחזק בקופה 8.2

במידה ואמצעי התשלום מופקד בשנית תירשם העברה מהקופה  8.3
 .לבנק

 .בגין החזרת השק יחולו על הגורם המשלם עמלות הבנק 8.4
  
  

 . בנק9

מזכירת בית הספר תקבל באופן שוטף דפי בנק בקובץ או בנייר  9.1
 .מודפס. בעת קבלת הדף תוודא רצף לדף קודם

דפי הבנק יוקלדו למערכת הממוחשבת עם קבלתם לצורך ביצוע  9.2
התאמות הבנק ותיבדק התאמת היתרה במערכת ליתרה בדפי 

 .הבנק

אחת לחודש תיסגר התאמת הבנק ורשימת החריגים תועבר  9.3
 .למנהל בית הספר לעיון

בית הספר יקבל מהבנק תעריפי עמלות מוסכמים שיהיו  9.4
 .מותאמים לסיכום הרשות עם הבנק

את עמלות חשבון הבנק )דמי ניהול, תדפיסים ופנקסי שקים( יש  9.5
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 .לרשום בספרי הנה"ח כעמלות בנקאיות

 .(רכישת פנקסי שקים תהיה עם למוטב בלבד ועם קרוס )שרטוט 9.6

אי, על פי שיקול דעתו ועל פי בית הספר רש -שמירת ערך הכסף  9.7
תזרימי המזומן הצפויים, להפקיד כספים בפיקדונות נושאי 

 .זרים המזומן הצפוית  ריבית לטווחי זמן התואמים את

בגין עמלות אשראי, הן בחשבון עלויות בגין עמלות הבנק או  9.8
ההורים והן בחשבון הניהול העצמי, יחולו על הרשות המקומית 

 .ויתוקצבו במסגרת סל התלמיד
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 רכש והתקשרות עם ספקים .9
 

ביה"ס יוכל ליזום ולבצע רכישות והתקשרויות באופן עצמאי  10.1
הרשאות רכש והתקשרות עד סכום מסוים, בהתאם לטבלת 

שתקבע על ידי הרשות המקומית ותנוסח בספר הנהלים 
הרשותי. בסכומים שעולים על הסף שנקבע בטבלת ההרשאות 
כאמור, ביה"ס יוכל לבצע רכישות או לקבל שירות מזכיינים 

 .שנבחרו באמצעות הרשות המקומית
 

לספר ניהול הרכש וההתקשרויות של בית הספר ייעשה בהתאם  10.2
הנהלים הרשותי, ובהתאם לכל דין החל על התקשרויות של 
רשויות מקומיות ובכלל זה הדינים המחייבים ניהול מכרזים 

 .ע"י רשויות מקומיות והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

לשימושכם, להלן טבלת הרשאות רכש והתקשרות לבתי ספר,  10.3
 .בהלימה להנחיות משרד הפנים

  

ומי טווחי סכ
רכש לשנה 

 מספק מסוים

מגבלה בתחומי  תהליך נדרש
 ההתקשרות

 ללא אישור רשות פטור 0-1,001

הצעות  2לפחות  1,001-5,000
 מחיר בכתב

 ללא אישור רשות

הצעות  3לפחות  5,001-10,000
 מחיר בכתב

 ללא אישור רשות

הצעות  4לפחות  10,001-67,985
 מחיר בכתב

רשות ה  באישור
 מקומית

באישור באמצעות  מכרז פומבי 67,985מעל 
 הרשות מקומית
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קבלת שירות או ביצוע רכש מספקים שנבחרו באמצעות הרשות  10.4
  :המקומית תתבצע באופן הבא

על ידי הרשות המקומית שבמסגרתו ייקבעו   יבוצע מכרז •
תנאי השירות ותעריפי הפעילות עבור הספק או הספקים 

הספר יצרוך את השירות מהספק או הספקים שייבחרו. בית 
שייבחרו, בהתאם לתנאי השירות ותעריפי הפעילות שנקבעו, 

 .ובהתאם לצרכיו ויעדיו

ניסוח תנאי המכרז והפרמטרים לבחירת הזכיינים, ייעשו ככל  •
האפשר וככל שהדבר רלוונטי בשיתוף מנהלי בתי הספר, 

 .בהלימה לצרכים ולתובנות של בתי הספר
 

בית הספר ישאף לעשות שימוש במכרזים של הרשות המקומית  10.5
או בהסכמים שלה עם ספקים.. בכל מקרה אחר יוודא בית 
הספר כי תנאי ההתקשרות עם הספק עדיפים על אלה של 

 .הרשות

 .בחירת ספק תאושר על ידי מנהל בית הספר 10.6

למספר אין לפצל חוזים המהווים בפועל עבודה שלמה אחת  10.7
 .חוזים נפרדים

החלת סעיף זה תיעשה באופן הדרגתי, בכפוף למחויבויות  10.8
קיימות של הרשות המקומית לעובדים המועסקים ברשות 
ולזכיינים שכבר נבחרו ופועלים בעת המעבר לניהול עצמי. מעת 
מעבר בתיה"ס לניהול עצמי לא יבוצעו התקשרויות חדשות 

 .לשלא על פי המתווה המפורט לעי
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 התקשרות ועבודת ביה"ס עם ספקים
ביה"ס יעבוד רק עם ספקים בעלי פטור מלא מניכוי מס  10.9

 .במקור ואישור ניהול ספרים

בית הספר יקבל מהספק את כל האישורים הנדרשים, דהיינו;  10.10
פרטי הספק המלאים, אישור עסקאות גופים ציבוריים, 

 .מניכוי מס במקוראישור ניהול ספרים ופטור 

התקשרות עם ספק תתאפשר רק לאחר שנפתח לספק כרטיס  10.11
שם  במערכת החשבונות עם פרטי הספק המלאים; שם+

 .'משפחה, סוג תאגיד, מספר עוסק, כתובת מלאה וכו

לא ₪  100הוצאות קופה קטנה בסכומים חד פעמיים של עד  10.12
 .חייבים בפתיחת ספק

ספק תכלול תנאי תשלום, אשר יתועדו בכתב התקשרות עם  10.13
 .ומראש

 :להלן המונחים המקצועיים של תנאי התשלום 10.14

שלום יבוצע בסוף החודש שהתקבל ת -שוטף  •
 .המוצר/השרות

חודש לאחר סוף החודש של  תשלום יבוצע - 30שוטף + •
קבלת המוצר/השרות )לדוגמה: אם קיבלנו במהלך חודש 

יבוצע בסוף יוני(. וכן, באותה מידה ניתן מאי אז התשלום 
 .'וכו 60/90לקבוע שוטף +

 

בית הספר יעביר לספק הזמנת רכש )ידנית או ממוחשבת(  10.15
מפורטת הכוללת כמות, מחיר, זמן, אספקה, תנאי תשלום 
וכל מידע רלוונטי נדרש אחר. ההזמנה תהיה חתומה על ידי 

 .מורשי החתימה

ך תיעוד ההזמנה: העתק הזמנה וכן יש לשמור לצור 10.16
התכתבויות שקדמו להתקשרות, כגון: הצעות מחיר, 
פרוטוקולים של ועדת רכש/מכרזים, הסכמים עם הספק 

 .וכדומה

בעת קבלת הטובין/השירות יאשר מקבל הטובין/השירות את  10.17
קבלתם לשביעות רצונו בחתימת ידו על גבי תעודת 

פק. חתימה אשר תאפשר המשלוח/החשבונית שתתקבל מהס
זיהוי וודאי של מקבל השירות/הטובין. המאשר יוודא 
התאמה מלאה בין מפרט ההזמנה לבין השירות/הטובין 

 .שהתקבלו בפועל

לאחר העברת הטובין או ביצוע השירות הספק יעביר  10.18
למזכירה חשבונית או חשבונית קבלה )במקרה של מלכ"ר או 
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החשבונית מהספק תוודא מזכירת עוסק פטור(. עם קבלת 
בית הספר התאמה מלאה בין ההזמנה המאושרת לבין 

 .החשבונית. לגבי כל אי התאמה ייערך תיעוד מתאים

באחריות המזכירה לוודא שהחשבונית הינה חשבונית מקור,  10.19
נראית תקינה ועונה להנחיות הוראות ניהול ספרים, קרי: 

רכש מתאימים לביצוע קיימים פרטי ספק מלאים, פרטי ה
בפועל, על גבי החשבונית נרשם מקור ויש תאריך על 

 .החשבונית

חשבונית המקור, בתוספת סעיף ההוצאה אליו תשויך,  10.20
 .תאושר על ידי מנהל בית הספר

חשבונית המקור תוקלד למערכת הנהלת החשבונות במועד  10.21
או  קבלתה. לא יבוצע תשלום לספק ללא רישום החשבונית

 .החשבונית קבלה בהנהלת חשבונות

 .חשבונית שלא אושרה כמפורט לעיל לא תועבר לתשלום 10.22
  

 
 
 
 
 

 תשלום לספקים
התשלום יבוצע בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו מראש עם  10.23

 .הספק

תשלום עבור שירות/טובין יש לשלם באמצעות המחאה על  10.24
 .בסיס מזומן בלבד

תשלום לספק באמצעות המחאות דחויות. תשלום אין לבצע  10.25
עבור שירות/טובין יוגש לספק בעת המועד שהיה אמור לקבל 
את התשלום, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהצעת 

  .המחיר

פרטי  -בעת הכנת המחאה יש לבדוק התאמה  10.26
ספק/סכום/תאריך. על ההמחאה יחתמו מורשי החתימה 

 .טבע חותמת ביה"ס על ההמחאהווכן ת  בחשבון הבית ספרי,

סכום שירשם בהמחאה יהיה חייב להיות תואם בדיוק את  10.27
הסכום הרשום בחשבונית המס )על האגורה( או ריכוז של 

 .מסמכי תשלום לרבות זיכויים

לאחר תשלום לספק יש לקבל קבלה על ביצוע התשלום  10.28



27 
 

 .ולתעד

ל תלווה בכל הגשת חתימה על המחאה בנקאית למנה 10.29
 .האישורים הנדרשים כמתואר לעיל

בכל אופן, אסור לחתום על המחאה בנקאית לפני כל הפרטים  10.30
 .()שם המוטב, תאריך וסכום

  
  

 . קופה קטנה11

הקופה הקטנה היא אמצעי תשלום להוצאת סכומים קטנים  11.1
המיועדת לתשלום במזומן בלבד של הוצאות ₪  100 -של עד כ

 .(פעמיות )לא לתשלום של הזמנה מסודרתחד 

 .כל קופה קטנה תהיה באחריות אדם אחד בלבד 11.2

הקופה הקטנה תשמר בכספת. במהלך יום העבודה הקופה  11.3
הקטנה יכולה להישמר במגירה/ארונית נעולה. המפתח יהיה 

 .נגיש רק לאדם המנהל את הקופה

הכספיים המצויים כספי הקופה הקטנה יהיו מופרדים משאר  11.4
 .במזכירות ביה"ס

      .מנהל קופה קטנה יאשר קבלת דמי המחזור הראשון 11.5

₪  1,000מומלץ כי סכום דמי המחזור לא יעלה על סך של  11.6
 .()בכפוף לנהלי הרשות המקומית

מומלץ כי סכום דמי המחזור השנתי של הקופה הקטנה לא  11.7
 .(הרשות המקומית)בכפוף לנהלי ₪  5,000יעלה על 

תשלום החזר הוצאות מקופה קטנה יבוצע כנגד חשבונית מס  11.8
וקבלה בלבד, אשר יצורפו לקופה הקטנה. יש לרשום על 

 .החשבונית את שם מבצע ההוצאה ואת מהות ההוצאה

כל הוצאה במסגרת קופה זו, תיזקף לחובת סעיף ההוצאה  11.9
 .חשבונות המתאים בתקציב בית הספר בתוכנה להנהלת

בקופה הקטנה ינוהל מעקב תשלומים ויתרה באמצעות דף עם  11.10
טבלה, שיכלול: תאריך, פרטי ההוצאה, שם המבצע וסכום 

 .ההוצאה

אין לשלם באמצעות הקופה הקטנה החזרים לתלמידים  11.11
₪,  100)החזרים ישולמו בשקים בלבד( או תשלומים מעל 

 .וטלפון לרבות תשלומי ארנונה, חשמל, מים
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השלמת דמי מחזור תבוצע רק כנגד מסמכי הוצאה תקינים,  11.12
 .כאשר כל אחד מהמסמכים מבטא הוצאה רלוונטית

באחריות מנהל כל קופה קטנה לדאוג להתאמת הסכום בפועל  11.13
 .לרישומי הקופה בתוכנה להנהלת חשבונות

 .חוסר בקופה קטנה הינו באחריות מנהל הקופה הקטנה 11.14

מידי רבעון יבדוק המנהל את ההתאמות בין הקופה הקטנה  11.15
 .לבין הרישום בספרים, לצורך בקרה ומעקב

  
  

 . הנהלת חשבונות12

ככל שלא מועסק בעל תפקיד ייעודי לעניין זה בבית הספר,  12.1
מזכירת בית הספר אחראית על ביצוע הרישומים השוטפים 

 .ההתאמות הנדרשותבספרי הנהלת החשבונות וביצוע 

באחריות הרשות המקומית, משרד החינוך ומנהל בית הספר  12.2
לספק למזכירה או לבעל התפקיד סיוע מקצועי בהנהלת 
חשבונות בהתאם להכשרתם המקצועית והיקף משרתם 

 .המיועד לניהול הכספים

הרישום בספרים יבוצע בשיטת הרישום הכפולה, ויבטא  12.3
ההוצאה/הכנסה והשיוך התקציבי של במדויק את מהות 

ההכנסה/הוצאה. )שיוך תקציבי מאושר על ידי מנהלת בית 
 (הספר

 .אין לבצע רישום בספרי החשבונות ללא אסמכתא מתאימה 12.4

 .אין להעביר הוצאות/הכנסות מסעיף לסעיף ללא תיעוד 12.5

 .עם סגירת השנה יועברו יתרות פתיחה לשנה הבאה 12.6

יום מסיום החודש הקודם, תסגור  15לחודש, תוך אחת  12.7
מזכירת בית הספר את כל התאמות הבנק , תבצע סקירת 
נתונים ותעביר דוחות למנהל בית הספר, אשר יכללו את 

 :הנתונים הבאים

 .חודשי ומצטבר דוח תקציב מול ביצוע, •

 מאזן בוחן •

 דוח התאמת בנק •

 .דוח גביה הורים •

 .מאזניים: יתרות בבנק, חייבים וספקיםנתונים  •
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 4בתי הספר שיעברו לניהול עצמי יעבירו  2013החל מספטמבר  12.8
פעמים במהלך שנת לימודים, נתונים כספיים מצטברים למאגר 
מידע כספי ארצי, כמפורט 'בסעיף גיבוש ובניית תקציב בית 

-נתונים יועברו עבור התקופות הבאות: אוגוסטה  ספרי'.
יולי  –מרץ, אוגוסט  –דצמבר, אוגוסט  –טמבר, אוגוסט ספ

)שנתי(. בתום כל אחת מהתקופות בית הספר יפיק דוח תקציב 
מול ביצוע, יוודא נכונות הנתונים והשיוך לסעיפים, וישלח דוח 
מעודכן ומשקף עבור התקופות האמורות. הדוח יישלח למאגר 

 .יום מתום תקופת הדיווח 30-לא יאוחר מ

הרשות תבצע לפחות אחת לשנה סקר בקרה פנימית, בהלימה  12.9
לשאלון הסטנדרטי המצורף כנספח ו', ותעביר ממצאי הסקר 

 .למנהל בית הספר ולחברי הוועדה המלווה
  
  

 . ארגון ותיוק13

דוחות, נתונים, קבלות וכל חומר רלוונטי אחר יתויקו בתיקים  13.1
 .הלימודים ותכולת תיקעליהם יצוין בבהירות שם ביה"ס, שנת 

הנתונים והדוחות יתויקו לפי מספרי מנות בהנהלת חשבונות  13.2
או לפי נושאים כגון: ספקים, קבלות, מסמכי בנק ועוד. בכל 
מקרה צריכה להיות אפשרות לאיתור מהיר של מסמך מתוך 

 .הנה"ח ואיתור מס' מנה של הרישום מתוך המסמך הפיסי

ל ביה"ס, תיעוד הנהלת החשבונות ש  בית הספר ישמור כל 13.3
לרבות שוברי הוצאות, חשבוניות, ספחי המחאות ואישורי 
ספקים בדבר ניהול ספרים וניכוי מס במקור, למשך הזמן 

 .(הקבוע בחוק )בדרך כלל שבע שנים
  
  

 . גיבויים ואבטחת מידע14

 .המידע הכספי של ביה"ס יישאר חסוי ומוצנע 14.1

שהופק מהמחשב ו/או צולם ואין בו שימוש יועבר כל מסמך  14.2
 .לגריסה בלבד

אין לאפשר לגורמים שלא הוסמכו על ידי הרשות המקומית  14.3
ו/או מנהל/ת ביה"ס לעיין בדוחות/תיקים/מסמכים, וכן כל מי 

 .שאין לו נגיעה למערכת הכספית של ביה"ס
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על ביה"ס לעמוד בכל הסטנדרטים של אבטחת המידע.  14.4
 .באחריות הרשות המקומית לוודא זאת

ביה"ס יבצע גיבוי יומי של המערכות המקומיות וישמור לפחות  14.5
דורות של גיבויים )קרי, שבוע של גיבויים( בנוסף לגיבוי  7

 .חודשי שיישמר על גבי מדיה מגנטית

 .הרשות תוודא רישום מערכות מידע על פי חוק מאגרי המידע 14.6

 :דגשים 14.7

 Diskבכל יום יבוצע גיבוי על תיקיה שונה או דיסקט שונה או •

On Key  שונה לכל יום בשבוע. 

 .הגיבויים ישמרו במקום מאובטח ומוגן משריפה •

הספר -בסוף השבוע יבוצע גיבוי כפול, אחד יישמר בבית •
  .במקום מאובטח וחסין אש, והשני יילקח על ידי המזכירה

 

  

 הוצאות שונות. דגשים לסוגי 15

להלן מספר דגשים עבור סוגי הוצאות מסוימים, והוראות שעל בית 
 הספר לפעול לפיהם:

 :'הוצאות כיבוד, מתנות, אישיות וכו 15.1

 .הוצאות כיבוד יש לאשר בצניעות ובמשורה •

צניעות בנושא זה,  יש לשמור על -מתנות לצוות וימי גיבוש  •
 .כמקובל בשירות הציבורי

 .להקפיד שהמקור הכספי לכך אינו מתשלומי הוריםיש  •
 

  :הוצאות נסיעה 15.2

הוצאות נסיעה באוטובוס מאושרות על פי מחירי כרטיס  •
 .אוטובוס

מנהל המוסד רשאי  –הוצאות נסיעה במונית בתוך העיר  •
בהתאם לשיקול דעתו ובצירוף נימוקו בכתב לאשר הוצאות 

לא מתאפשרת נסיעה נסיעה במונית בתוך העיר כאשר 
בתחבורה ציבורית בשל נשיאת חבילות כבדות כגון: חבילות 

 .דואר וכיו"ב

יעה מיוחדת אין לאשר נס -הוצאות נסיעה במונית מחוץ לעיר  •
 .במונית מחוץ לעיר

 

  הוצאות אישיות 15.3

ממלא תפקיד המחזיק טלפון סלולארי  -טלפון סלולארי  •
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  הניהול הכספי בבית הספר אבן רושד

 כללי 

לדווח על כך לחשב שכר  במימון הרשות המקומית, חייב
ויחויב במשכורתו בזקיפת שווי לטלפון סלולארי. ללא זקיפה 
מסודרת על פי חוק, מתעורר חשש לביצוע עבירה על דיני 

 .המס

רכישת ציוד אישי כגון מחשב נייד, יומן אלקטרוני, פאלם  •
 .הספר-א תמומן מקופת ביתל –פיילוט 

בית הספר. באחריות  ביה"ס רשאי לרכוש מחשב נייד לצורכי •
מנהל המוסד לדווח ולרשום את המחשב הנייד במצאי הבית 
ספרי ולהדביק עליו מדבקה שתונפק ע"י הרשות אשר תציין 

 .שהמחשב הנייד הינו רכוש הרשות

לא יירכש  –מנוי אישי לעיתון יומי, ירחון או ספרות מקצועית  •
ספר. ניתן להשתמש במנויים הנרכשים ה-מקופת בית

 הספר-פריית ביתלס

ואות לכל גורם שהוא, או לקבל אין לתת הלו -הלוואות  •
הלוואות מכל מקור. אין לאשר לעובדים הלוואות ו/או מימוני 

 .הספר-ביניים מקופת בית

חזיק הספר. אין לה-אין לערבב כסף פרטי עם כספי קופת בית •
 .ספים פרטייםכהספר -בכספת בית

ם מקופת הספר למזומני-די ביתאין להמיר המחאות של עוב •
 .הספר-בית

מנהלים נדרשים להקפיד הקפדת יתר בנושאים רגישים  •
 .וטעונים אלה, שיש בהם מן ההטבה האישית

 

 

  

 



32 
 

 256 אבן רושדלמדו בבית הספר   2014-2015בשנת הלימודים 
 כיתות כדלקמן :  12תלמידים שמחולקים לפי 

 תלמידים  52  -כיתות  2-שכבה א' 

 תלמידים  43  -כיתות  2-שכבה ב' 

 תלמידים   38   -כיתות  2-שכבה ג' 

 תלמידים  39  -כיתות  2-שכבה ד' 

 תלמידים  42 -כיתות  2-שכבה ה' 

 תלמידים  42  -כיתות  2-שכבה ו' 

 

 

 כח אדם 

בתקופת הביקורת הטיפול בגביית הכספים ,הפקדתם בבנק 
,הנפקת הקבלות ,תשלומים לספקים ועוד ...מופקד בידי 

ע"י הרשות בחצי משרה בהתאם לחישוב המזכירה המועסקת 
 משרה בבתי ספר בניהול עצמי 

למזכירה תפקיד חשוב הן בתפעולו המנהלי והן בתפעולו הכספי 
הכשרה מסוימת למלאו ,רצוי של המוסד .אם בעבר הספיקה 

הנהלת חשבונות  היום שיהיה לה גם ידע מתאים במחשוב,
 ועריכת דיווחים.

 

ולפי  תלמידים  254לומדים הביקורת מצאה כי בבית הספר 
משרת  0.533.הקריטריונים של משרד החינוך ישנו צורך 

  .משרהחצי מזכירות , בפועל המועצה העסיקה מזכירה  ב
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 ניהול ההכנסות בבית הספר 
 

 הכנסות בית הספר מגיעות משני מקורות עיקריים :
 קבלת תקציב מהעירייה ומשרד החינוך. .א
מהורי הילדים, כולל  )חובה +רשות(גביית תשלום שנתי .ב

 תרומות הורים .
 

ככלל הכנסות בית הספר ירשמו על בסיס מצטבר בכרטסת 
, על פי מודל  הנהלת החשבונות עם פרוט המקור באופן ברור

התקציב סל תלמיד שאושר ע"י הרשות , ההכנסה תירשם 
 בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי.

 
נמצא כי הכנסות בתי הספר מהרשות לא נרשמים על בסיס 
מצטבר  בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב 

סות על השנתי , מנהלי החשבונות בבתי הספר רושמים את ההכנ
בסיס מזומן בעת קבלת הכספים ועוד נמצא כי הכנסות בית 
הספר מהעירייה נרשמו בספרי בית הספר ללא הבחנה בין 
תקציבי הסל לתלמיד לתקציבי הפיתוח והתב"ר, דבר המקשה 
על ביצוע בקרה על שלמות הרישומים והתאמת ההכנסות בפועל 

 לתקציבים המאושרים.

 
 
 

 בתי הספרתקציב 
יכינו תקציב שנתי שאמור לסייע להנהלת בית הספר  בתי הספר

לתכנן את פעילות בית הספר בשנת הלימודים ולבצע מעקב אחר 
ה יככלל התקציב מהעיריניצול התקציב ועמידה בו באופן שוטף .

הינו כהקצאה ישירה לפי חישוב של סל לתלמיד המתקבלות מידי 
ת מועברת חודש בחודשו לצורך הניהול העצמי .ההקצאה החודשי

 לחשבון הבנק של בית הספר .
 

נמצא כי מבנה התקציב אינו מפורט בהתאם לסעיפי ההכנסות 
 המפורטות בסל התלמיד
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 סל לתלמיד

 
בהתאם לעקרונות הניהול העצמי, מקבל בית הספר מהרשות  

תקציב שנתי המבוסס על חישוב סל לתלמיד הכולל את סעיפי 
 התקציב המיועדים לתלמיד ולבית הספר.

התקציב המאושר לבית הספר הינו סה"כ סל התלמיד כפול 
מספר התלמידים בבית הספר אשר מיועד לתפעול השוטף של 

 בית הספר .
ית הספר אבן רושד סל אושר לב 2014-2015מודים בשנת הלי

שח לתלמיד לפי נוסחת סל התלמיד המאושרת  787תלמיד בסך 
 ך והרשות כמפורט להלן : ע"י משרד החינו

 
 

 הוצאות תפעול 
 

 

 161 חשמל
 68 מים

 12 טלפון
 1 דואר

 3 אש"ל כביוד ונסיעות 
  
  

  הוצאות אחזקה
 26 אחזקת מבנה ובדק בית

 15 אחזקת מחשבים
 20 אחזקת ריהוט

 4 אחזקת מדפסות 
 17 אחזקת מזגנים

  
  רכש והצטיידות

 10 ציוד משרדי
 3 ציוד לחינוך גופני 

 3 ספרים וספריות
 53 חומרי לימוד
 30 דמי שיכפול
 15 חומרי ניקוי

 1 עזרה ראשונה
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  רכיבים אחרים

 142 סיוע ניהול עצמי
 200 ניהול עצמיתוספת פדגוגית 

  
סה"כ סל לתלמיד המועבר 

 לחשבון 
787 

 
 
 

יש לציין כי שנת התקציב בעירייה הינה שנה קלנדרית בעוד שנת 
 –התקציב בבית הספר מקבילה לשנת הלימודים דהיינו ספטמבר 

 אוגוסט .
על כן הכנסות העירייה שהועברו לבית הספר בגין שנת הלימודים 

₪  203,833מסתכמות בסך  31/07/2015עד  01/08/2014מתאריך 
 בהתאם לנוסחה מספר התלמידים כפול סה"כ סל התלמיד.

 
סך הכנסות בית הספר מהעירייה מורכבות ממספר תקציבים 
הכוללים את הסל לתלמיד והקצבות ייחודיות לכל בית ספר לפי 

 ייחודו.
אופן רישום ההכנסות מתקציבי העירייה בספרי בית הספר אינו 

מעקב ברור אחר המקור התקציבי תוך בחינת שלמות מאפשר 
 קבלת התקציב .

 
ע"פ הנחיות משרד החינוך )נספח ג' נהלי עבודה כספיים לבתי 
ספר בניהול עצמי(, הכנסות מהרשות המקומית יירשמו על פי 
מודל התקצוב "סל לתלמיד" שגובש ואושר ברשות , בנוסף לכל 

ית הספר . ההכנסה רכיב אחר אותו התחייבה הרשות לשלם לב
תירשם בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי 

. 
 
נמצא כי הכנסות בית הספר מהעירייה נרשמו בספרי בית  

הספר ללא הבחנה בין תקציבי הסל לתלמיד לתקציבי הפיתוח 
והתב"ר, דבר המקשה על ביצוע בקרה על שלמות הרישומים 

 המאושרים.והתאמת ההכנסות בפועל לתקציבים 
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 ניהול חשבונות נפרדים : חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים 

 
 ע"פ הנחיות משרד החינוך ניהול כספים לבתי ספר בניהול עצמי : 
א. בית הספר ינהל שני חשבונות בנק נפרדים וינהל רישום של 
משק כספים סגור הן עבור חשבון הניהול העצמי והן עבור חשבון 

 תשלומי ההורים .
התקנות מחייבות חשבון בנק נפרד לכספים הנגבים מהורי 
התלמידים בכל מוסד חינוך, ומגדירות את מורשה החתימה 
בחשבון, וקובעות כללים בדבר אופן ניהול החשבון והביקורת 
עליו, החזרת כספים בתום שנת הלימודים, ניכוי כספים וחובת 

הרשות  הדיווח לנציגי ההורים, לממונה מטעם המשרד ולגזבר
 וזכות עיון במסמכי החשבון .

 
הערת ביקורת : נמצא כי אכן בית הספר מנהל שני חשבונות בנק 
ומנהל רישם של שני משקים כספיים סגורים הן לניהול העצמי 

 והן וחשבון ההורים.
 
 

ב .  יש לשמור הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון תשלומי 
ים בין חשבון הניהול ההורים , לא תתאפשר העברה של תקציב

 העצמי לבין תשלומי ההורים ולהיפך.
 

במהלך שנת הכספים הנבדקת אכן היה הערת ביקורת : נמצא כי 
העברה בין החשבונות , לדברי מנהלת בית הספר נפלה טעות פעם 

 אחת ותוקנה מיידית והכסף הועבר בחזרה לחשבון.
 
 
 
 
 
 

 ניהול ההוצאות 
 
משרד החינוך "הוראות בעינייני הוראות חוזר מנכ"ל ע"פ . 1

כספים" כל הוצאה בבית הספר תיעשה אך ורק במסגרת התקציב 
 המאושר של בית הספר ע"פ אישורו של המנהל.

 לפי כך יחתום המנהל על שובר התשלום לספר ועל העתקו.
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הערת ביקורת : הביקורת ממליצה למנהל בית הספר כי יחתום 
ים , חתימתו מבטיחה כי על כל החשבוניות המתקבלות מהספק

אכן ההוצאה אושרה ע"י המנהל ואכן מקיים פיקוח נאות על 
 הוצאת כספי בית הספר .

 
. ניהול הרכש וההתקשרות של בית הספר ייעשה בהתאם לספר 2

הנהלים הרשותי, ובהתאם לכל דין החל על התקשרויות של 
רשויות מקומיות ובכלל הדינים המחייבים ניהול מכרזים ע"י 

שות והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים. בהתאם לאמור הר
 כדלקמן : 

 הגבלה בהתקשרות תהליך נדרש טווח סכום רכש 
 ללא אישור הרשות פטור 0-1001

הצעות  2לפחות  1001-5000
 מחיר

 ללא אישו הרשות

הצעות  3לפחות  5001-10000
 מחיר

 ללא אישור הרשות

הצעות  4לפחות  10000-67985
 מחיר

 באישור הרשות 

באישור ובאמצעות  מכרז פומבי 67985מעל 
 הרשות

 
 
 
 

הערת ביקורת : נמצא כי בחלק מההתקשרויות עם ספקים , לא 
נמצא תיעוד לקיום ההנחיות , לא נערכו השוות מחירים ואו 

 פניות לספקים לפי מגבלת הסכומים . 
 

לטענת הנהלת בית הספר בתחילת השנה נערכת השוואה כללית 
של מוצרים המיועדים לרכישה , ובית בית הספר מבצע רכישות 

 מהספק הזול יחסית בהתאם לסוג הרכישה .
 

המלצה הביקורת  : יש לפעול לפי הנחיות הרשות ומשרד החינוך 
בקשר לכל רכישה ורכישה בהתאם לטבלה לעיל ולבצע נוהל של 

 הצעות מחיר בהתאם לסכום הרכישה .
 
ספקים בעלי פטור מלא מניכוי מס במקור . בית הספר יעבוד עם 3

 ואישור ניהול ספרים .
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אם אכן הערת ביקורת : בית הספר לא הקפיד לבדוק את 
הספקים שבית הספר מתקשר איתם הם עם פטור מלא מניכוי 

 מס.
 
.הרישום בהנהלת החשבונות : נמצא כי בית הספר לא נוהג 4

הספק המלאים, לקבל את כל האישורים הנדרשים כגון " פרטי 
אישור עסקאות גופים ציבוריים, אישור פטור מניכוי מס במקור, 

 ת מלאה ופרטי התקשרות .באישור ניהול ספרים, כתו
 
 
 

 התקשרות עם ספק לבניית פרגולה :
 

מבדיקה מדגמית שנערכה בספרי בית הספר נמצא כי בית הספר 
 25,000התקשר עם חברת ג.ח. עבאס לעיצים בע"מ בסכום של כ 

 .לבניית פרגולה בחצר בית הספר .₪ 
 

מבדיקה מעמיקה נמצא כי הנהלת בית הספר התרשלה בבחירת 
הספק לבניית הפירגולה , בכך שהיא לא בדקה אם אכן לספק יש 
ניכוי מס במקור , כי בדיעבד התברר כי לספק ניכוי מס במקור 

 כפי שמופיע במידע במחשבי שלטונות המס . 5%בשיעור 
כי מנהלת בית הספר שלמה לספר את מלא ת הדבר משמעו

מס במקור כדי להעבירו  5%הסכום של החשבונית ולא קזזה 
 למס הכנסה , דבר אשר מהווה עביר בהתאם לחוקי מס הכנסה .

 
המלצת הביקורת : יש להדפיס ממערכת האינטרנט את אישור 

לפני  ק וכן אישור על ניהול הספרים כוי מס במקור של הספינ
דא את קיום הפטור ממס וקיום הוראות ניהול ותקשרות ולוהה

ספרים . ובנוסף יש להדפיס את הפטור מניכוי במס להצמידו 
 בעת התשלום לצורך בקרה וביקורת . להעתק השיק

 סקר בקרה פנימית 
 

הביקורת ערכה סקר בקרה פנימית מורחב והמפרט את נהלי 
 העבודה הכספיים בבית הספר .

 הבקרה הפנימית המלא :להלן פרטי סקר 
 

 סקר בקרה פנימית בית ספר יסודי אבן רושד
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 שם בית הספר : יסודי אבן רושד 
 288175סמל מוסד       : 

 
 

 אנשי קשר : 
 מזכירה : גב' כאמלה סעדי 
 מנהלת   : גב' אינאס רבאח 

 
 

 מס' התלמידים בבית הספר בפילוח לפי כיתות לשנת הלימודים : 
 

 מס' תלמידים מס' כיתות שכבה
1 2 52 
2 2 43 
3 2 39 
4 2 40 
5 2 42 
6 2 42 

 259 12 סה"כ 
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 : תוכנית ביקורת

 
 הערות  תשובה סעיף מס'

גיבוש תוכנית עבודה  1
 פדגוגית ותקציב בית הספר

  

האם גובשה תוכנית עבודה  1.1
פדגוגית ותקציב בית ספרי 

 שנתי?

 המנהלת: אכן כן
גובשה תוכנית 

עבודה ואף הוצגה 
בפני המפקח 

ממשרד החינוך 
בנוכחות נציג 

 העירייה .
 

האם תוכנית העבודה מבטאת  1.2
את מטרות בית הספר , יעדיו 

וסדרי העדיפויות הבית ספריים 
. 

 ככל האפשר כן
 
 

האם מקורות התקציב כוללים  1.3
גם את יתרת העודף/הגרעון 
שנצבר מתקופות קודמות 

לרבות שנה"ל שטרם הסתיימה 
? 

  כן

האם תוכנית העבודה הוצגה  1.4
ואושרה ע"י וועדה מלווה בית 
 ספרית , טרם פתיחת שנה"ל ?

נערכה פגישה עם  כן
מפקח מטעם משרד 

 החינוך .
האם במהלך שנה"ל התקיים  1.5

דיון בוועדה המלווה סביב 
 התכנון מול הביצוע ?

  לא

פרדים האם קיימים דיווחים נ 1.6
עבור תקציב ופעילות החשבון 
בניהול עצמי ותקציב ופעילות 

 חשבון תשלומי הורים ?

 כן
 

 

האם התקציב מפורט בהתאם  1.7
לתחומי האחריות של בית 

 הספר ?

  כן

האם פירוט סעיפי ההוצאות  1.8
וההכנסות הוא כפי שהוגדר ע"י 

משרד החינוך ומוטמעים 
 בתוכנה הכספית?

 ככל האפשר כן

1.9 
 

האם בוצעות העברות סכומים 
 בין הסעיפים ?

 לא רלוונטי לא

 לא היו העברות האם העברת הסכומים בון  1.10
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ע"י הרשות או הסעיפים אושרה 
הוועדה המלווה והאם קיים 

 תיעוד ?
1.11 
 

האם יתרות תקציב חשבון 
הניהול העצמי הועברו משנה 

 קודמת ?

מבוצע אוטומטי  כן
 ע"י התוכנה

הועברו נתונים כספיים  האם 1.12
מצטברים למאגר מידע כספי 

תקופות כפי  4ארצי עבור 
 שנקבעו במסמך ההבנות?

  כן

האם בתום התקופה בסעיף  1.13
הופק דוח תקציב מול  1.12

ביצוע תוך בחינת הנתונים 
והשיוכים לשם שליחת נתונים 

 למאגר מידע כספי ארצי ?

אין התוכנה  לא
הכספית לא מבצעת 

יב מול דוח תקצ
 ביצוע .

האם הועברו לרשות המקומית  1.14
עד  1.8דוחות כספיים שנתיים )

( אשר הופקו ממאגר 31.7
המידע הכספי מבוקרים 

 ומאושרים ע"י רו"ח מבקר ?

אין לבית הספר  לא
רו"ח שמבקר את 

 הדוחות .

    
ניהול חשבונות נפרדים :  2

חשבון ניהול עצמי וחשבון 
 הורים

  

הספר מנהל שני  האם בית 2.1
חשבונות בנק נפרדים ומנהל 

רישום של משק סגור הן עבור 
חשבון הניהול העצמי והן עבור 

 חשבון תשלומי הורים ?

  כן

האם קיימת הפרדה מלאה בין  2.2
התקציבים ולא בוצעה העברה 
של תקציבים בין חשבון הניהול 
העצמי לחשבון תשלומי הורים 

? 

הייתה טעות אחת  כן
מידית דרך ותוקנה 

העברה בין שתי 
 החשבונות.

האם ניהול חשבון תשלומי  2.3
ההורים וכן השימוש בתשלומי 

הורים הינו בהתאם לכללים 
ולייעודים הקבועים בחוזר 

 מנכ"ל החינוך ?

ככל האפשר  כן
משתדלים לא 
לחרוג מחוזר 

 המנכ"ל .

    
   הכנסות 3

האם כלל ההכנסות נרשמו  3.1
בונות עם בכרטיס הנהלת החש

ההכנסות נרשמו  כן
בסעיף אחד ללא 
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פירוט למקור  פירוט המקור באופן ברור?
 המימון.

האם כל הודעות החיוב נרשמו  3.2
בכרטיסי החייבים בהנהלת 

 חשבונות?

מועברות באופן  כן
ישיר בעת רישום 
התשלום בהודעת 

החיוב לכרטיס 
 המתאים .

האם כל ביטול חיוב מתועד  3.3
 ומאושר ?

  לא

האם הכנסות מהרשות נרשמו  3.4
על פי מודל התקציב "סל 

תלמיד" שגובש ואושר ברשות 
בנוסף לכל מרכיב אחר אותו 
התחייבה הרשות לשלם לבית 

 הספר ?

נרשמים בעת  לא
העברת הכספים 
מהרשות בסכום 
אחד ולא מפוצל 

לסעיפי סל 
 התלמיד.

אופן רישום ההכנסות בבית  3.5
 הספר

 

  

הכנסות בית הספר נרשמו האם  3.5.1
על בסיס מצטבר )למעט 

הכנסות על בסיס אקראי ואו 
 חד פעמי (

נרשמו על בסיס  לא
מזומן בעת קבלת 
 הכסף מהרשות .

האם הכנסות על בסיס אקראי  3.5.2
 נרשמו על בסיס מזומן

 לא רלונטי 

האם הכנסות מהרשות  3.5.3
המקומית נרשמו בתחילת כל 

של פי החלק היחסי לחודש ע
 התקציב השנתי ?

  לא

האם הכנסות משימוש במבנים  3.5.4
, מתקנים ודמי שכירות נרשמו 

בתחילת כל חודש ללא קשר 
 למועד התשלום בפועל ?

 לא רלוונטי 

האם הכנסות מריבית על  3.5.5
קדונות נרשמו בעת קבלתן יפ

 בפועל ?

 לא רלוונטי 

גביית כספים במסגרת הכיתה  3.6
 באופן חד פעמי

 

  

האם הסכום המקסימלי אינו  3.6.1
 לתלמיד ?₪  50עולה על 

  כן

האם הגביה מבוצעת באמצעות  3.6.2
 ליון איסוף כספים ?יג

מחנך הכיתה בדרך  כן
כלל אוסף את 

הכסף ע"פי גליון 
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 איסוף .
נעשית במזומן או  ההאם הגביי 3.6.3

 בשיק על בסיס מזומן ?
 לרוב במזומן . כן

    
   מהוריםנוהל גביה  4

האם קיים חוזר מפורט על כל  4.1
 נושאי הגביה ?

אין תוכנית גביה ,  לא
הגביה מבוצעת 

עלפי הנחיות חוזר 
 מנכל משרד החינוך

האם קיים העתק אישור ועד  4.2
ההורים ומשרד החינוך 

 לתוכנית הגביה ?

  לא

האם חוזר הגביה מתאים  4.3
להנחיות חוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך?

עלפי הנחיות הגביה  
חוזרי מנכ"ל משרד 

 החינוך
האם בוצעו חיובים נוספים  4.4

 מעבר לתוכנית הגבייה
 אין תוכנית גביה לא

האם הופקו קבלות להורים  4.5
 בעת התשלום

  כן

האם קיים נוהל גביה בגין  4.6
 חובות משנים קודמות

  לא

במערכת וניתן  כן האם מופק דוח חייבים ? 4.7
 להפיק בכל עת .

    
   הנחות בתשלומי הורים 5

האם קיימת ועדת הנחות בבית  5.1
 הספר

 אין ועדת הנחות לא

האם ועדת ההנחות היא  5.2
המוסמכת היחידה למתן הנחות 

 לתלמידים

 אין ועדת הנחות לא

האם קיים תיעוד למתן  5.3
 ההנחות לתלמידים

 אין ועדת הנחות לא

    
   תרומות 6

תרומות בשנת האם נתקבלו  6.1
 הלימודים הנוכחית

  כן

האם התרומות רשמו על בסיס  6.2
 מזומן

  כן

האם בית הספר מנהל כרטיס  6.3
נפרד לנושא תרומות ומנהל 

רישום מפורט של כל ההוצאות 
 בגין יעוד התרומה ?

  לא

  כןהאם תרומות לטובת בית הספר  6.4
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מהורי התלמידים הועברו 
 לחשבון בנק הורים ?

אושרו ע"י האם כל התרומות  6.5
 הרשות

לא מודיעים לרשות  לא
 על תרומות

    
   תקבולים וקופה 7

   כללי 7.1
האם עבור כל אמצעי תשלום  7.1.1

המתקבלעבור בית הספר 
מופקת קבלה סמוך ככל 

האפשר למועד קבלת התשלום 
? 

סמוך ככל האפשר  כן
למועד קבלת 

 הכספים .

את פרטי האם הקבלה מפרטת  7.1.2
התקבול וכן את רשימת 

הסעיפים והסכומים בגינם 
 התקבל התשלום ?

אין פירוט מלא  לא
המפרט את פרטי 

 התקבול .

האם המקור נמסר למשלם  7.1.3
 וההעתק נשאר בבית הספר

עיקר התקבולים  לא
 מהרשות

האם בוטלו קבלות ? האם  7.1.4
 הביטול מתועד?

בוטל בגלל טעות  כן
 ברישום ותוקן

האם בהנהלת חשבונות מנוהל  7.1.5
חשבון קטופה התואם למצב 

הקופה בפועל בכל אמצעי 
 התשלום ?

  לא

האם ישנה כספת המוחזקת  7.1.6
בבית הספר בהתאם להנחיות 

 חוזר מנכל

  כן

    
   תקבולים במזומן 7.2

האם מזומן מוחזק בכותלי בית  7.2.1
 הספר

אם מתקבל אחרי  לא
הצהרים הפקידה 

לוקחת איתה 
 הביתה

האם המזומן נכנס באופן מיידי  7.2.2
 ובצורה מסודרת עם קבלתו ?

המורה מחזיקה  לא
בכסף עד שאוספת 

כל כל הכספים 
מהתלמידים ואז 

מעבירה למזכירות 
 בית הספר .

האם קיימת הפרדה מוחלטת  7.2.3
בין מזומן קופה קטנה למזומן 

 שהתקבל מההורים

אין ולא מנהלים  כן
 קטנה קופה

לפעמים משלמים  לאהאם המזומן מופקד לחשבון  7.2.4
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 במזומן בטיולים הבנק ביום קבלתו ?
    
   תקבולים בשיקים 7.3

האם שקים שנתקבלו הם על  7.3.1
 שם מבצע התשלום עצמו

  כן

 3האם שיקים מופקדים תוך  7.3.2
 ימים מיום קבלתם

ככל האפשר סמוך  כן
 למועד קבלת השיק.

האם ההמחאות נרשמו לפקודת  7.3.3
 בית הספר

  כן

האם אחת לחודש מבוצעת  7.3.4
ספירת שיקים שטרם הופקדו 

ובדיקת התאמה לרישום בספרי 
 הנהלת החשבונות

לא מחזיקים  לא
 בשיקים דחויים

 תקבולים בכרטיסי אשראי 8
 

  

האם גביה בכרטיסי אשראי  8.1
אושרה מראש ע"י הרשות 

 המקומית

לא 
 רלוונטי

ם קילא מחזי
במכונת גביה 

 בכרטיסי אשראי
    
   החזרת אמצעי תשלום 9

האם קיים במערכת הכספים  9.1
רישום על החזרת אמצעי 

 תשלום

לא היו החזרי  לא
 תשלום

אין שיקים חוזרים  לא האם קיים תיק שיקים חוזרים 9.2
ובמקרה ויהיה 
 יטופל בהתאם

    
   בנק 10

מוקלדים האם דפי הבנק  10.1
למערכת הממוחשבת באופן 

 שוטף .

קליטה ע"י קובץ  כן
תנועות מהבנק 

 לתוכנת הכספים .
האם מבוצעת התאמת בנק  10.2

ונבדקת התאמה היתרה בין 
 הנהלת החשבונות ליתרה בבנק

  כן

האם רשימת חריגים מועברת  10.3
 לעיון מנהל בית הספר

מנהלת בית הספר  כן
מעורבת תמיד 

 ם .בעניין השיקי
האם תעריפי העמלות  10.4

מותאמות לסיכום הרשות עם 
 הבנק

נערכה פגישה עם  
הנהלת הבנק וקבלו 

את מקסימום 
ההנחות האפשריות 

. 
  כןהאם עמלות הבנק משוייכות  10.5
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לסעיף המתאים בספרי הנהלת 
 החשבונות

האם כל פנקסי השיקים  10.6
 נושאים למוטב בלבד

דברו עם הבנק  לא
הדפסת שבעת 

השיקים יוטבע על 
השיק למוטב בלבד 

. 
   קופה קטנה 11

האם הקופה הקטנה נשמרת  11.1
 בכספת

לא מנהלים קופה  לא
 קטנה

האם אדם אחראי בלבד על  11.2
 הקופה הקטנה

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם הוצאות הקופה הקטנה  11.3
מיועדות לתשלום במזומן בלבד 

 של הוצאות חד פעמיות .

מנוהלת קופה לא  
 קטנה

האם כספי הקופה הקטנה  11.4
 משאר הכספיםמופרדים 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם הסכום המקסימלי  11.5
 100להוצאה מקופה קטנה הינו 

. ₪ 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם דמי המחזור הם  11.6
 ₪ . 1000מקסימום 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם דמי המחזור השנתיים  11.7
 ₪ 5000אינם עולים על 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם כל הוצאה מהקופה כפופה  11.8
 להצגת חשבונית מס

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם ההוצאה משויכת לסעיף  11.9
 המתאים

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם מתבצעת התאמה בין  11.10
הקופה לבין ספרי הנהלת 

 החשבונות

לא מנהלים קופה  
 קטנה

    
   הנהלת חשבונות 12

האם מועסק מנהל חשבונות  12.1
 לצורך תפקיד זה

המזכירה מבצעת  לא
כל פעולות הנהלת 

 החשבונות
האם למזכירה ניתן סיוע  12.2

 מקצועי בהנהלת חשבונות
עברה קורס  כן

מזכירות בניהול 
 עצמי

האם הרישום בספרים מבוצע  12.3
 בשיטת הרישום הכפולה

 תוכנת סקולקאש כן

האם הרישום בספרים מבטא  12.4
 במדויק את מהות ההוצאה

 ככל האפשר כן
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האם כל רישום בספרים הוא  12.5
 בכפוף לאסמכתא מתאימה

  כן

האם בוצע שיוך תקציבי  12.6
מתאים לסעיפי ההוצאה / 

 הכנסה

 לא הוטמע בתוכנה לא

האם יתרות הסגירה הועברו  12.7
 כיתרות פתיחה לשנה"ל הבאה

אוטומטית ע"י  כן
 התוכנה

האם אחת לחודש מזכירת בית  12.8
הספר סוגרת את כל ההתאמות 

 בבנק ומבצעת סקירת נתונים

 ככל האפשר כן

האם אחת לחודש מועבר  12.9
למנהל בית הספר את הדוחות 

 הבאים :

  

 לא מתבצע לא דוח תקציב מול ביצוע 12.9.1
מתבצע אצל  לא דוח התאמת בנק 12.9.2

 המזכירות
 המנהלת מעודכנת כן דוח גביה מההורים 12.9.3
 מאזן רבעוני לדיווח לא מאזן בוחן 12.9.4
 שוטף כן יתרות בנק חייבים וזכאים 12.9.5

   רכש והתקשרות עם ספקים 13
האם הרכישות וההתקשרויות  13.1

עם הספקים מבוצעת בהתאם 
לחורת הנהלים הרשותית 

 שנוסחה ע"י הרשות

 ככל האפשר כן

האם בית הספר פועל לפי טבלת  13.2
ההרשאות רכש כפי שקבעה 

 הרשות

בית הספר מבצע  לא
רכישות באופ 

 עצמאי .
האם בחירת הספק מאושרת  13.3

 ע"י מנהל בית הספר
 תמיד כן

האם בית הספר בודק כי תנאי  13.4
ההתקשרות עם הספק שבחר 

 עדיף  על אלה של הרשות

בית הספר מבצע  לא
רכש באופן עצמאי 
 ללא פניה לרשות.

האם בית הספר עובד רק עם  13.5
ספקים בעלי פטור מניכוי מס 
 במקור ואישור ניהול ספרים

לא מתבצעת בדיקת  לא
אישורי ניכוי מס 

 וניהול ספרים
האם קיים תיק ספקים ובו כל  13.6

 האישורים הבאים :
  

 לא מבצעים בדיקה לא אישור ניהול ספרים 13.6.1
 לא מבצעים בדיקה לא אישור ניכוי מס במקור 13.6.2
 לא מבצעים בדיקה לא אישור עסקאות גופים ציבוריים 13.6.3
האם לספק קיים כרטיס  13.7

במערכת הנהלת החשבונות עם 
 פרטי ספק מלאים שם+

רוב פרטי הספקים  לא
חסרים במערכת 
 הנהלת החשבונות.
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משפחה, סוג תאגיד, מספר 
 עוסק, כתובת מלאה  וכד'.

האם ההתקשרות עם ספק  13.8
מתועדת בכתב ומראש וכוללת 

 את תנאי התשלום

לא מתעדים  לא
 התקשרויות בכתב

האם קיים תיעוד לביצוע  13.9
 הזמנה?

 

  

 לא בכל הרכישות לא הצעות מחיר 12.9.1
לא מבצעים  לא הסכמים עם הספק 12.9.2

 הסכמים בכתב
חשבוניות מקור האם התקבלו  13.10

 בלבד
  כן

   תשלום לספקים 13.11
האם התשלום בוצע בהתאם  13.11.1

 לתנאי התשלום שסוכמו מראש
רוב רובם של  כו

התשלומים 
מבוצעים בשיק 
 אחד ללא דיחוי

האם התשלום מבוצע בהמחאה  13.11.2
 על בסיס מזומן

התשלומים על  כן
בסיס מזומן ובשיק 

. 
התשלום בפועל האם סכום  13.11.3

תואם את הסכום הרשום 
 במערכת

  כן

האם נתקבלה קבלה על ביצוע  13.11.4
 התשלום

ברוב המקרים לא  לא
 מבקשים קבלה

   ארגון ותיוק 14
האם נפתחו תיקים מתאימים  14.1

עליהם מצוין שם בית הספר 
,שנה"ל, ותכולת התיק ובהם , 
דוחות , נתונים . קבלות, וכל 

 אחר .חומר רלוונטי 

ללא תיוק המאפשר  כן
חיפוש מסמך 
 בצורה מהירה

האם קיים תיעוד לשוברי  14.2
 הוצאה על פי סדר ברור

מתויק בקלסר לא  לא
 בסדר רץ

האם קיים תיעוד לספחי  14.3
 ההמחאות לפי סדר כרונולוגי

 אין סדר כרונולוגי לא

    
   גיבוי ואבטחה 15

האם המידע הכספי של בית  15.1
 חסוי ומוצנעהספר 

 ככל האפשר כן

האם כל מסמך שהופק  15.2
מהמחשב או צולם ואין בו 

 שימוש מועבר לגריסה

 ככל האפשר כן
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האם רק גורמים שהוסמכו ע"י  15.3
הרשות רשאים לעיין בדוחות 

 תיקים/מסמכים/

  כן

האם בית הספר מבצע גיבוי  15.4
יומי של המערכת המקומית 

 וגיבוי חודשי

מגבים  פעם בשנה כן
 בדיסק חיצוני

האם הגיבויים נשמרים במקום  15.5
 בטוח מאובטח ומוגן משריפה

נשמר מחוץ לכותלי  כן
בית הספר בבית 

הפרטי של המנהלת 
. 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הניהול הכספי בבית הספר חוסין יאסין 

  

 כללי 
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 779חוסין יאסין למדו בבית הספר   2014-2015בשנת הלימודים 
 כיתות כדלקמן :  27תלמידים שמחולקים לפי 

 תלמידים  132  -כיתות  4-שכבה א' 

 תלמידים  143  -כיתות  5-שכבה ב' 

 ים תלמיד  122   -כיתות  4-שכבה ג' 

 תלמידים  120   -כיתות  4-שכבה ד'

 תלמידים  124  -כיתות  5-שכבה ה'

 תלמידים  138  -כיתות  5-שכבה ו' 

 

 

 

 כח אדם 

קופת הביקורת הטיפול בגביית הכספים ,הפקדתם בבנק בת
שתי ,הנפקת הקבלות ,תשלומים לספקים ועוד ...מופקד בידי 

בהתאם לחישוב  ותשרבמת ע"י הרשות והמועסק ותמזכירה
מזכירה אחת מטפלת בכל הקשור .משרה בבתי ספר בניהול עצמי 

ה מטפלת ילחשבון ניהול עצמי של בית הספר והמזכירה השני
 חשבון ההורים.

למזכירה תפקיד חשוב הן בתפעולו המנהלי והן בתפעולו הכספי 
של המוסד .אם בעבר הספיקה הכשרה מסוימת למלאו ,רצוי 

הנהלת חשבונות  היום שיהיה לה גם ידע מתאים במחשוב,
 ועריכת דיווחים.

 

 ניהול ההכנסות בבית הספר 
 

 הכנסות בית הספר מגיעות משני מקורות עיקריים :
 קבלת תקציב מהעירייה ומשרד החינוך. .ג



51 
 

גביית תשלום שנתי)חובה +רשות( מהורי הילדים, כולל  .ד
 תרומות הורים .

 
ככלל הכנסות בית הספר ירשמו על בסיס מצטבר בכרטסת 
הנהלת החשבונות עם פרוט המקור באופן ברור , על פי מודל 
התקציב סל תלמיד שאושר ע"י הרשות , ההכנסה תירשם 

 חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי.בתחילת כל 
 

נמצא כי הכנסות בתי הספר מהרשות לא נרשמים על בסיס 
מצטבר  בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב 
השנתי , מנהלי החשבונות בבתי הספר רושמים את ההכנסות על 
בסיס מזומן בעת קבלת הכספים ועוד נמצא כי הכנסות בית 

נרשמו בספרי בית הספר ללא הבחנה בין  הספר מהעירייה
תקציבי הסל לתלמיד לתקציבי הפיתוח והתב"ר, דבר המקשה 
על ביצוע בקרה על שלמות הרישומים והתאמת ההכנסות בפועל 

 לתקציבים המאושרים.

 
 
 

 תקציב בתי הספר
בתי הספר יכינו תקציב שנתי שאמור לסייע להנהלת בית הספר 

בשנת הלימודים ולבצע מעקב אחר לתכנן את פעילות בית הספר 
ניצול התקציב ועמידה בו באופן שוטף .ככלל התקציב מהעירייה 
הינו כהקצאה ישירה לפי חישוב של סל לתלמיד המתקבלות מידי 
חודש בחודשו לצורך הניהול העצמי .ההקצאה החודשית מועברת 

 לחשבון הבנק של בית הספר .
 

ם לסעיפי ההכנסות נמצא כי מבנה התקציב אינו מפורט בהתא
 המפורטות בסל התלמיד

 
 
 

 סל לתלמיד
 
בהתאם לעקרונות הניהול העצמי, מקבל בית הספר מהרשות  

תקציב שנתי המבוסס על חישוב סל לתלמיד הכולל את סעיפי 
 התקציב המיועדים לתלמיד ולבית הספר.
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התקציב המאושר לבית הספר הינו סה"כ סל התלמיד כפול 
הספר אשר מיועד לתפעול השוטף של  מספר התלמידים בבית

 בית הספר .
סל  חוסין יאסיןאושר לבית הספר  2014-2015בשנת הלימודים 

שח לתלמיד לפי נוסחת סל התלמיד המאושרת  664תלמיד בסך 
 ע"י משרד החינוך והרשות כמפורט להלן : 

 הוצאות תפעול 
 

 

 100 חשמל
 44 מים

 10 טלפון
 1 דואר

 3 אש"ל כביוד ונסיעות 
  
  

  הוצאות אחזקה
 15 אחזקת מבנה ובדק בית

 10 אחזקת מחשבים
 15 אחזקת ריהוט

 4 אחזקת מדפסות 
 12 אחזקת מזגנים

  
  רכש והצטיידות

 7 ציוד משרדי
 3 ציוד לחינוך גופני 

 3 ספרים וספריות
 52 חומרי לימוד
 30 דמי שיכפול
 10 חומרי ניקוי

 1 עזרה ראשונה
  

  רכיבים אחרים
 142 סיוע ניהול עצמי

 200 תוספת פדגוגית ניהול עצמי
  

 664 סה"כ סל לתלמיד המועבר לחשבון 
יש לציין כי שנת התקציב בעירייה הינה שנה קלנדרית בעוד שנת 

 –התקציב בבית הספר מקבילה לשנת הלימודים דהיינו ספטמבר 
 אוגוסט .

על כן הכנסות העירייה שהועברו לבית הספר בגין שנת הלימודים 
₪  522,291מסתכמות בסך  31/07/2015עד  01/08/2014מתאריך 



53 
 

 בהתאם לנוסחה מספר התלמידים כפול סה"כ סל התלמיד
 .וחישובים אחרים

 
סך הכנסות בית הספר מהעירייה מורכבות ממספר תקציבים 

ייחודיות לכל בית ספר לפי הכוללים את הסל לתלמיד והקצבות 
 ייחודו.

אופן רישום ההכנסות מתקציבי העירייה בספרי בית הספר אינו 
מאפשר מעקב ברור אחר המקור התקציבי תוך בחינת שלמות 

 קבלת התקציב .
 

ע"פ הנחיות משרד החינוך )נספח ג' נהלי עבודה כספיים לבתי 
ל פי ספר בניהול עצמי(, הכנסות מהרשות המקומית יירשמו ע

מודל התקצוב "סל לתלמיד" שגובש ואושר ברשות , בנוסף לכל 
רכיב אחר אותו התחייבה הרשות לשלם לבית הספר . ההכנסה 
תירשם בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי 

. 
 
נמצא כי הכנסות בית הספר מהעירייה נרשמו בספרי בית  

תקציבי הפיתוח הספר ללא הבחנה בין תקציבי הסל לתלמיד ל
והתב"ר, דבר המקשה על ביצוע בקרה על שלמות הרישומים 

 והתאמת ההכנסות בפועל לתקציבים המאושרים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניהול חשבונות נפרדים : חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים 
 

 ע"פ הנחיות משרד החינוך ניהול כספים לבתי ספר בניהול עצמי : 
חשבונות בנק נפרדים וינהל רישום של א. בית הספר ינהל שני 

משק כספים סגור הן עבור חשבון הניהול העצמי והן עבור חשבון 
 תשלומי ההורים .
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הערת ביקורת : נמצא כי אכן בית הספר מנהל שני חשבונות בנק 
ומנהל רישם של שני משקים כספיים סגורים הן לניהול העצמי 

 והן וחשבון ההורים.
 
 

דה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון תשלומי ב .  יש לשמור הפר
ההורים , לא תתאפשר העברה של תקציבים בין חשבון הניהול 

 העצמי לבין תשלומי ההורים ולהיפך.
 

הערת ביקורת : נמצא כי במהלך שנת הכספים הנבדקת אכן היה 
העברה בין החשבונות , לדברי מנהלת בית הספר נפלה טעות פעם 

 הכסף הועבר בחזרה לחשבון.אחת ותוקנה מיידית ו
 

 ניהול ההוצאות 
 
. ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות בעינייני 1

כספים" כל הוצאה בבית הספר תיעשה אך ורק במסגרת התקציב 
 המאושר של בית הספר ע"פ אישורו של המנהל.

 לפי כך יחתום המנהל על שובר התשלום לספר ועל העתקו.
 

הביקורת ממליצה למנהל בית הספר כי יחתום הערת ביקורת : 
על כל החשבוניות המתקבלות מהספקים , חתימתו מבטיחה כי 
אכן ההוצאה אושרה ע"י המנהל ואכן מקיים פיקוח נאות על 

 הוצאת כספי בית הספר .
 
. ניהול הרכש וההתקשרות של בית הספר ייעשה בהתאם לספר 2

התקשרויות של הנהלים הרשותי, ובהתאם לכל דין החל על 
רשויות מקומיות ובכלל הדינים המחייבים ניהול מכרזים ע"י 
הרשות והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים. בהתאם לאמור 

 כדלקמן : 
 

 הגבלה בהתקשרות תהליך נדרש טווח סכום רכש 
 ללא אישור הרשות פטור 0-1001

הצעות  2לפחות  1001-5000
 מחיר

 ללא אישו הרשות

הצעות  3לפחות  5001-10000
 מחיר

 ללא אישור הרשות

 באישור הרשות הצעות  4לפחות  10000-67985
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 מחיר
באישור ובאמצעות  מכרז פומבי 67985מעל 

 הרשות
 
 
 
 

הערת ביקורת : נמצא כי בחלק מההתקשרויות עם ספקים , לא 
נמצא תיעוד לקיום ההנחיות , לא נערכו השוות מחירים ואו 

 פניות לספקים לפי מגבלת הסכומים . 
 

לטענת הנהלת בית הספר בתחילת השנה נערכת השוואה כללית 
של מוצרים המיועדים לרכישה , ובית בית הספר מבצע רכישות 

 ל יחסית בהתאם לסוג הרכישה .מהספק הזו
 

המלצה הביקורת  : יש לפעול לפי הנחיות הרשות ומשרד החינוך 
בקשר לכל רכישה ורכישה בהתאם לטבלה לעיל ולבצע נוהל של 

 הצעות מחיר בהתאם לסכום הרכישה .
 
. בית הספר יעבוד עם ספקים בעלי פטור מלא מניכוי מס במקור 3

 ואישור ניהול ספרים .
  

ביקורת : בית הספר לא הקפיד לבדוק את אם אכן הערת 
הספקים שבית הספר מתקשר איתם הם עם פטור מלא מניכוי 

 מס.
 
 
 
 
 
 

 סקר בקרה פנימית 
 

הביקורת ערכה סקר בקרה פנימית מורחב והמפרט את נהלי 
 העבודה הכספיים בבית הספר .

 להלן פרטי סקר הבקרה הפנימית המלא :
 

 חוסין יאסיןר יסודי סקר בקרה פנימית בית ספ
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  חוסין יאסין שם בית הספר : יסודי 

 218842סמל מוסד       : 
 
 

 אנשי קשר : 
  חוריה יאסין + ראניה נסארמזכירה : גב' 

 מר יוסף כנאענה   מנהל   : 
 
 

 מס' התלמידים בבית הספר בפילוח לפי כיתות לשנת הלימודים : 
 

 מס' תלמידים מס' כיתות שכבה
1 4 132 
2 5 143 
3 4 122 
4 4 120 
5 5 124 
6 5 138 

 779 27 סה"כ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכנית ביקורת :
 

 הערות תשובה סעיף מס'
גיבוש תוכנית עבודה פדגוגית  1

 ותקציב בית הספר
  

האם גובשה תוכנית עבודה  1.1
פדגוגית ותקציב בית ספרי 

 שנתי?

המנהלת: אכן  כן
גובשה תוכנית 

עבודה ואף הוצגה 
בפני המפקח 
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ממשרד החינוך 
בנוכחות נציג 

 העירייה .
 

האם תוכנית העבודה מבטאת  1.2
את מטרות בית הספר , יעדיו 

וסדרי העדיפויות הבית ספריים 
. 

 ככל האפשר כן
 
 

האם מקורות התקציב כוללים  1.3
גם את יתרת העודף/הגרעון 

קודמות  שנצבר מתקופות
לרבות שנה"ל שטרם הסתיימה 

? 

  כן

האם תוכנית העבודה הוצגה  1.4
ואושרה ע"י וועדה מלווה בית 
 ספרית , טרם פתיחת שנה"ל ?

נערכה פגישה עם  כן
מפקח מטעם משרד 

 החינוך .
האם במהלך שנה"ל התקיים  1.5

דיון בוועדה המלווה סביב 
 התכנון מול הביצוע ?

  לא

דיווחים נפרדים האם קיימים  1.6
עבור תקציב ופעילות החשבון 
בניהול עצמי ותקציב ופעילות 

 חשבון תשלומי הורים ?

 כן
 

 

האם התקציב מפורט בהתאם  1.7
לתחומי האחריות של בית 

 הספר ?

  כן

האם פירוט סעיפי ההוצאות  1.8
וההכנסות הוא כפי שהוגדר ע"י 

משרד החינוך ומוטמעים 
 בתוכנה הכספית?

 האפשרככל  כן

1.9 
 

האם בוצעות העברות סכומים 
 בין הסעיפים ?

 לא רלוונטי לא

האם העברת הסכומים בון  1.10
הסעיפים אושרה ע"י הרשות או 

הוועדה המלווה והאם קיים 
 תיעוד ?

 לא היו העברות 

1.11 
 

האם יתרות תקציב חשבון 
הניהול העצמי הועברו משנה 

 קודמת ?

מבוצע אוטומטי  כן
 ע"י התוכנה

האם הועברו נתונים כספיים  1.12
מצטברים למאגר מידע כספי 

תקופות כפי  4ארצי עבור 
 שנקבעו במסמך ההבנות?

  כן
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האם בתום התקופה בסעיף  1.13
הופק דוח תקציב מול  1.12

ביצוע תוך בחינת הנתונים 
והשיוכים לשם שליחת נתונים 

 למאגר מידע כספי ארצי ?

אין התוכנה  לא
מבצעת הכספית לא 

דוח תקציב מול 
 ביצוע .

האם הועברו לרשות המקומית  1.14
עד  1.8דוחות כספיים שנתיים )

( אשר הופקו ממאגר 31.7
המידע הכספי מבוקרים 

 ומאושרים ע"י רו"ח מבקר ?

 מוסק בית הספרב לא
 רו"ח

    
ניהול חשבונות נפרדים :  2

חשבון ניהול עצמי וחשבון 
 הורים

  

הספר מנהל שני האם בית  2.1
חשבונות בנק נפרדים ומנהל 

רישום של משק סגור הן עבור 
חשבון הניהול העצמי והן עבור 

 חשבון תשלומי הורים ?

  כן

האם קיימת הפרדה מלאה בין  2.2
התקציבים ולא בוצעה העברה 
של תקציבים בין חשבון הניהול 
העצמי לחשבון תשלומי הורים 

? 

הייתה טעות אחת  כן
דית דרך ותוקנה מי

העברה בין שתי 
 החשבונות.

האם ניהול חשבון תשלומי  2.3
ההורים וכן השימוש בתשלומי 

הורים הינו בהתאם לכללים 
ולייעודים הקבועים בחוזר 

 מנכ"ל החינוך ?

ככל האפשר  כן
משתדלים לא 
לחרוג מחוזר 

 המנכ"ל .

    
   הכנסות 3

האם כלל ההכנסות נרשמו  3.1
החשבונות עם בכרטיס הנהלת 

 פירוט המקור באופן ברור?

ההכנסות נרשמו  כן
בסעיף אחד ללא 

פירוט למקור 
 המימון.

האם כל הודעות החיוב נרשמו  3.2
בכרטיסי החייבים בהנהלת 

 חשבונות?

מועברות באופן  כן
ישיר בעת רישום 
התשלום בהודעת 

החיוב לכרטיס 
 המתאים .

האם כל ביטול חיוב מתועד  3.3
 ומאושר ?

  לא

נרשמים בעת  לאהאם הכנסות מהרשות נרשמו  3.4
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על פי מודל התקציב "סל 
תלמיד" שגובש ואושר ברשות 
בנוסף לכל מרכיב אחר אותו 
התחייבה הרשות לשלם לבית 

 הספר ?

העברת הכספים 
מהרשות בסכום 
אחד ולא מפוצל 

לסעיפי סל 
 התלמיד.

אופן רישום ההכנסות בבית  3.5
 הספר

 

  

הכנסות בית הספר נרשמו האם  3.5.1
על בסיס מצטבר )למעט 

הכנסות על בסיס אקראי ואו 
 חד פעמי (

נרשמו על בסיס  לא
מזומן בעת קבלת 
 הכסף מהרשות .

האם הכנסות על בסיס אקראי  3.5.2
 נרשמו על בסיס מזומן

 לא רלונטי 

האם הכנסות מהרשות  3.5.3
המקומית נרשמו בתחילת כל 

של חודש עלפי החלק היחסי 
 התקציב השנתי ?

  לא

האם הכנסות משימוש במבנים  3.5.4
, מתקנים ודמי שכירות נרשמו 

בתחילת כל חודש ללא קשר 
 למועד התשלום בפועל ?

הכנסות מהרשות  כן
 לקידום נוער

האם הכנסות מריבית על  3.5.5
פיקדונות נרשמו בעת קבלתן 

 בפועל ?

 לא רלוונטי 

 גביית כספים במסגרת הכיתה 3.6
 באופן חד פעמי

 

  

האם הסכום המקסימלי אינו  3.6.1
 לתלמיד ?₪  50עולה על 

  כן

האם הגביה מבוצעת באמצעות  3.6.2
 גיליון איסוף כספים ?

מחנך הכיתה בדרך  כן
כלל אוסף את 

הכסף ע"פי גליון 
 איסוף .

האם הגבייה נעשית במזומן או  3.6.3
 בשיק על בסיס מזומן ?

 לרוב במזומן . כן

    
   נוהל גביה מהורים 4

האם קיים חוזר מפורט על כל  4.1
 נושאי הגביה ?

אין תוכנית גביה ,  לא
הגביה מבוצעת 

עלפי הנחיות חוזר 
 מנכל משרד החינוך

  לאהאם קיים העתק אישור ועד  4.2
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ההורים ומשרד החינוך 
 לתוכנית הגביה ?

האם חוזר הגביה מתאים  4.3
משרד להנחיות חוזר מנכ"ל 

 החינוך?

הגביה עלפי הנחיות  
חוזרי מנכ"ל משרד 

 החינוך
האם בוצעו חיובים נוספים  4.4

 מעבר לתוכנית הגבייה
 אין תוכנית גביה לא

האם הופקו קבלות להורים  4.5
 בעת התשלום

  כן

האם קיים נוהל גביה בגין  4.6
 חובות משנים קודמות

  לא

וניתן במערכת  כן האם מופק דוח חייבים ? 4.7
 להפיק בכל עת .

    
   הנחות בתשלומי הורים 5

האם קיימת ועדת הנחות בבית  5.1
 הספר

 אין ועדת הנחות לא

האם ועדת ההנחות היא  5.2
המוסמכת היחידה למתן הנחות 

 לתלמידים

 אין ועדת הנחות לא

האם קיים תיעוד למתן ההנחות  5.3
 לתלמידים

 אין ועדת הנחות לא

    
   תרומות 6

האם נתקבלו תרומות בשנת  6.1
 הלימודים הנוכחית

  כן

האם התרומות רשמו על בסיס  6.2
 מזומן

  כן

האם בית הספר מנהל כרטיס  6.3
נפרד לנושא תרומות ומנהל 

רישום מפורט של כל ההוצאות 
 בגין יעוד התרומה ?

  לא

האם תרומות לטובת בית הספר  6.4
מהורי התלמידים הועברו 

 בנק הורים ?לחשבון 

  כן

האם כל התרומות אושרו ע"י  6.5
 הרשות

לא מודיעים לרשות  לא
 על תרומות

    
   תקבולים וקופה 7

   כללי 7.1
האם עבור כל אמצעי תשלום  7.1.1

עבור בית הספר מופקת  המתקב
קבלה סמוך ככל האפשר למועד 

סמוך ככל האפשר  כן
למועד קבלת 

 הכספים .
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 קבלת התשלום ?
האם הקבלה מפרטת את פרטי  7.1.2

התקבול וכן את רשימת 
הסעיפים והסכומים בגינם 

 התקבל התשלום ?

אין פירוט מלא  לא
המפרט את פרטי 

 התקבול .

האם המקור נמסר למשלם  7.1.3
 וההעתק נשאר בבית הספר

עיקר התקבולים  לא
 מהרשות

האם בוטלו קבלות ? האם  7.1.4
 הביטול מתועד?

בגלל טעות בוטל  כן
 ברישום ותוקן

האם בהנהלת חשבונות מנוהל  7.1.5
חשבון קטופה התואם למצב 

הקופה בפועל בכל אמצעי 
 התשלום ?

  לא

האם ישנה כספת המוחזקת  7.1.6
בבית הספר בהתאם להנחיות 

 חוזר מנכל

  כן

    
   תקבולים במזומן 7.2

האם מזומן מוחזק בכותלי בית  7.2.1
 הספר

אם מתקבל אחרי  לא
הצהרים הפקידה 

 הביתה עמהלוקחת 
האם המזומן נכנס באופן מידי  7.2.2

 ובצורה מסודרת עם קבלתו ?
המורה מחזיקה  לא

בכסף עד שאוספת 
כל הכספים 

מהתלמידים ואז 
מעבירה למזכירות 

 בית הספר .
האם קיימת הפרדה מוחלטת  7.2.3

בין מזומן קופה קטנה למזומן 
 שהתקבל מההורים

אין ולא מנהלים  כן
 קופה קטנה

האם המזומן מופקד לחשבון  7.2.4
 הבנק ביום קבלתו ?

לפעמים משלמים  לא
 במזומן בטיולים

    
   תקבולים בשיקים 7.3

האם שקים שנתקבלו הם על  7.3.1
 שם מבצע התשלום עצמו

  כן

 3האם שיקים מופקדים תוך  7.3.2
 ימים מיום קבלתם

ככל האפשר סמוך  כן
 למועד קבלת השיק.

האם ההמחאות נרשמו לפקודת  7.3.3
 בית הספר

  כן

האם אחת לחודש מבוצעת  7.3.4
ספירת שיקים שטרם הופקדו 

ובדיקת התאמה לרישום בספרי 

לא מחזיקים  לא
 בשיקים דחויים



62 
 

 הנהלת החשבונות
 תקבולים בכרטיסי אשראי 8

 
  

האם גביה בכרטיסי אשראי  8.1
הרשות אושרה מראש ע"י 
 המקומית

לא 
 רלוונטי

ם קילא מחז
במכונת גביה 

 בכרטיסי אשראי
    
   החזרת אמצעי תשלום 9

האם קיים במערכת הכספים  9.1
רישום על החזרת אמצעי 

 תשלום

לא היו החזרי  לא
 תשלום

אין שיקים חוזרים  לא האם קיים תיק שיקים חוזרים 9.2
ובמקרה ויהיה 
 יטופל בהתאם

    
   בנק 10

האם דפי הבנק מוקלדים  10.1
למערכת הממוחשבת באופן 

 שוטף .

קליטה ע"י קובץ  כן
תנועות מהבנק 

 לתוכנת הכספים .
האם מבוצעת התאמת בנק  10.2

ונבדקת התאמה היתרה בין 
 הנהלת החשבונות ליתרה בבנק

  כן

האם רשימת חריגים מועברת  10.3
 לעיון מנהל בית הספר

מנהלת בית הספר  כן
מעורבת תמיד 
 בעניין השיקים .

האם תעריפי העמלות  10.4
מותאמות לסיכום הרשות עם 

 הבנק

נערכה פגישה עם  
הנהלת הבנק וקבלו 

את מקסימום 
ההנחות האפשריות 

. 
האם עמלות הבנק משויכות  10.5

לסעיף המתאים בספרי הנהלת 
 החשבונות

  כן

האם כל פנקסי השיקים  10.6
 נושאים למוטב בלבד

דברו עם הבנק  לא
שבעת הדפסת 

השיקים יוטבע על 
השיק למוטב בלבד 

. 
   קופה קטנה 11

האם הקופה הקטנה נשמרת  11.1
 בכספת

לא מנהלים קופה  לא
 קטנה

האם אדם אחראי בלבד על  11.2
 הקופה הקטנה

לא מנהלים קופה  
 קטנה
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האם הוצאות הקופה הקטנה  11.3
מיועדות לתשלום במזומן בלבד 

 הוצאות חד פעמיות .של 

לא מנוהלת קופה  
 קטנה

האם כספי הקופה הקטנה  11.4
 מופרדים משאר הכספים

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם הסכום המקסימלי  11.5
 100להוצאה מקופה קטנה הינו 

. ₪ 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם דמי המחזור הם  11.6
 ₪ . 1000מקסימום 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

דמי המחזור השנתיים  האם 11.7
 ₪ 5000אינם עולים על 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם כל הוצאה מהקופה כפופה  11.8
 להצגת חשבונית מס

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם ההוצאה משויכת לסעיף  11.9
 המתאים

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם מתבצעת התאמה בין  11.10
הקופה לבין ספרי הנהלת 

 החשבונות

לים קופה לא מנה 
 קטנה

    
   הנהלת חשבונות 12

האם מועסק מנהל חשבונות  12.1
 לצורך תפקיד זה

כל  מבצע רו"ח  כן
פעולות הנהלת 

 החשבונות
האם למזכירה ניתן סיוע  12.2

 מקצועי בהנהלת חשבונות
עברה קורס לא  לא

מזכירות בניהול 
 עצמי

האם הרישום בספרים מבוצע  12.3
 הכפולהבשיטת הרישום 

 תוכנת סקולקאש כן

האם הרישום בספרים מבטא  12.4
 במדויק את מהות ההוצאה

 ככל האפשר כן

האם כל רישום בספרים הוא  12.5
 בכפוף לאסמכתא מתאימה

  כן

האם בוצע שיוך תקציבי  12.6
מתאים לסעיפי ההוצאה / 

 הכנסה

 לא הוטמע בתוכנה לא

האם יתרות הסגירה הועברו  12.7
 פתיחה לשנה"ל הבאהכיתרות 

אוטומטית ע"י  כן
 התוכנה

האם אחת לחודש מזכירת בית  12.8
הספר סוגרת את כל ההתאמות 

 בבנק ומבצעת סקירת נתונים

 ככל האפשר כן

האם אחת לחודש מועבר למנהל  12.9
 בית הספר את הדוחות הבאים :

המנהל עוקב באופן  כן
 שוטף
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 צעלא מתב לא דוח תקציב מול ביצוע 12.9.1
 ע"י הרו"חמתבצע  לא דוח התאמת בנק 12.9.2
 המנהלת מעודכנת כן דוח גביה מההורים 12.9.3
 מאזן רבעוני לדיווח לא מאזן בוחן 12.9.4
 שוטף כן יתרות בנק חייבים וזכאים 12.9.5

   רכש והתקשרות עם ספקים 13
האם הרכישות וההתקשרויות  13.1

עם הספקים מבוצעת בהתאם 
הנהלים הרשותית לחורת 

 שנוסחה ע"י הרשות

 ככל האפשר כן

האם בית הספר פועל לפי טבלת  13.2
ההרשאות רכש כפי שקבעה 

 הרשות

בית הספר מבצע  לא
 ןרכישות באופ

 עצמאי .
האם בחירת הספק מאושרת  13.3

 ע"י מנהל בית הספר
 תמיד כן

האם בית הספר בודק כי תנאי  13.4
ההתקשרות עם הספק שבחר 

 על אלה של הרשות  עדיף

בית הספר מבצע  לא
רכש באופן עצמאי 
 ללא פניה לרשות.

האם בית הספר עובד רק עם  13.5
ספקים בעלי פטור מניכוי מס 
 במקור ואישור ניהול ספרים

לא מתבצעת בדיקת  לא
אישורי ניכוי מס 

 וניהול ספרים
האם קיים תיק ספקים ובו כל  13.6

 האישורים הבאים :
  

 לא מבצעים בדיקה לא אישור ניהול ספרים 13.6.1
 לא מבצעים בדיקה לא אישור ניכוי מס במקור 13.6.2
 לא מבצעים בדיקה לא אישור עסקאות גופים ציבוריים 13.6.3
האם לספק קיים כרטיס  13.7

במערכת הנהלת החשבונות עם 
פרטי ספק מלאים 

שם+משפחה, סוג תאגיד, מספר 
 עוסק, כתובת מלאה  וכד'.

רוב פרטי הספקים  לא
חסרים במערכת 
 הנהלת החשבונות.

האם ההתקשרות עם ספק  13.8
מתועדת בכתב ומראש וכוללת 

 את תנאי התשלום

לא מתעדים  לא
 התקשרויות בכתב

האם קיים תיעוד לביצוע  13.9
 הזמנה?

 

  

 לא בכל הרכישות לא הצעות מחיר 12.9.1
לא מבצעים  לא הסכמים עם הספק 12.9.2

 הסכמים בכתב
האם התקבלו חשבוניות מקור  13.10

 בלבד
  כן

   תשלום לספקים 13.11
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האם התשלום בוצע בהתאם  13.11.1
 לתנאי התשלום שסוכמו מראש

רוב רובם של  כו
התשלומים 

מבוצעים בשיק 
 אחד ללא דיחוי

האם התשלום מבוצע בהמחאה  13.11.2
 על בסיס מזומן

התשלומים על  כן
ובשיק בסיס מזומן 

. 
האם סכום התשלום בפועל  13.11.3

תואם את הסכום הרשום 
 במערכת

  כן

האם נתקבלה קבלה על ביצוע  13.11.4
 התשלום

ברוב המקרים לא  לא
 מבקשים קבלה

   ארגון ותיוק 14
האם נפתחו תיקים מתאימים  14.1

עליהם מצוין שם בית הספר 
,שנה"ל, ותכולת התיק ובהם , 

קבלות, וכל  דוחות , נתונים .
 חומר רלוונטי אחר .

ללא תיוק המאפשר  כן
חיפוש מסמך 
 בצורה מהירה

האם קיים תיעוד לשוברי  14.2
 הוצאה על פי סדר ברור

מתויק בקלסר לא  לא
 בסדר רץ

האם קיים תיעוד לספחי  14.3
 ההמחאות לפי סדר כרונולוגי

 אין סדר כרונולוגי לא

    
   גיבוי ואבטחה 15

המידע הכספי של בית האם  15.1
 הספר חסוי ומוצנע

 ככל האפשר כן

האם כל מסמך שהופק  15.2
מהמחשב או צולם ואין בו 

 שימוש מועבר לגריסה

 ככל האפשר כן

האם רק גורמים שהוסמכו ע"י  15.3
הרשות רשאים לעיין בדוחות 

 תיקים/מסמכים/

  כן

האם בית הספר מבצע גיבוי  15.4
יומי של המערכת המקומית 

 וגיבוי חודשי

  לא

האם הגיבויים נשמרים במקום  15.5
 בטוח מאובטח ומוגן משריפה

  לא
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 הניהול הכספי בבית הספר ראס אלעין 

 כללי 

 584 ראס אלעיןלמדו בבית הספר   2014-2015בשנת הלימודים 
 כיתות כדלקמן :  20תלמידים שמחולקים לפי 

 תלמידים  93  -כיתות  3-שכבה א' 

 תלמידים  100  -כיתות  3-שכבה ב' 

 ם תלמידי  93   -כיתות  3-שכבה ג' 

 תלמידים  89  -כיתות  3-שכבה ד' 
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 תלמידים  100 -כיתות  4-שכבה ה' 

 תלמידים  109  -כיתות  4-שכבה ו' 

 

 

 כח אדם 

בתקופת הביקורת הטיפול בגביית הכספים ,הפקדתם בבנק 
,הנפקת הקבלות ,תשלומים לספקים ועוד ...מופקד בידי 
המזכירה המועסקת ע"י הרשות במשרה בהתאם לחישוב משרה 

 בבתי ספר בניהול עצמי 

למזכירה תפקיד חשוב הן בתפעולו המנהלי והן בתפעולו הכספי 
מסוימת למלאו ,רצוי של המוסד .אם בעבר הספיקה הכשרה 

הנהלת חשבונות  היום שיהיה לה גם ידע מתאים במחשוב,
 ועריכת דיווחים.

 

 
 
 
 
 

 ניהול ההכנסות בבית הספר 
 

 הכנסות בית הספר מגיעות משני מקורות עיקריים :
 קבלת תקציב מהעירייה ומשרד החינוך. .ה
גביית תשלום שנתי)חובה +רשות( מהורי הילדים, כולל  .ו

 .תרומות הורים 
 

ככלל הכנסות בית הספר ירשמו על בסיס מצטבר בכרטסת 
הנהלת החשבונות עם פרוט המקור באופן ברור , על פי מודל 
התקציב סל תלמיד שאושר ע"י הרשות , ההכנסה תירשם 

 בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי.
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נמצא כי הכנסות בתי הספר מהרשות לא נרשמים על בסיס 
בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב  מצטבר 

השנתי , מנהלי החשבונות בבתי הספר רושמים את ההכנסות על 
בסיס מזומן בעת קבלת הכספים ועוד נמצא כי הכנסות בית 
הספר מהעירייה נרשמו בספרי בית הספר ללא הבחנה בין 
תקציבי הסל לתלמיד לתקציבי הפיתוח והתב"ר, דבר המקשה 

בקרה על שלמות הרישומים והתאמת ההכנסות בפועל  על ביצוע
 לתקציבים המאושרים.

 
 
 

 תקציב בתי הספר
בתי הספר יכינו תקציב שנתי שאמור לסייע להנהלת בית הספר 
לתכנן את פעילות בית הספר בשנת הלימודים ולבצע מעקב אחר 
ניצול התקציב ועמידה בו באופן שוטף .ככלל התקציב מהעירייה 

ה ישירה לפי חישוב של סל לתלמיד המתקבלות מידי הינו כהקצא
חודש בחודשו לצורך הניהול העצמי .ההקצאה החודשית מועברת 

 לחשבון הבנק של בית הספר .
 

נמצא כי מבנה התקציב אינו מפורט בהתאם לסעיפי ההכנסות 
 המפורטות בסל התלמיד

 
 
 

 סל לתלמיד
 
בהתאם לעקרונות הניהול העצמי, מקבל בית הספר מהרשות  

תקציב שנתי המבוסס על חישוב סל לתלמיד הכולל את סעיפי 
 התקציב המיועדים לתלמיד ולבית הספר.

התקציב המאושר לבית הספר הינו סה"כ סל התלמיד כפול 
מספר התלמידים בבית הספר אשר מיועד לתפעול השוטף של 

 בית הספר .
סל  ראס אלעיןאושר לבית הספר  2014-2015בשנת הלימודים 

שח לתלמיד לפי נוסחת סל התלמיד המאושרת  664תלמיד בסך 
 ע"י משרד החינוך והרשות כמפורט להלן : 

 הוצאות תפעול 
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 100 חשמל
 44 מים

 10 טלפון
 1 דואר

 3 אש"ל כביוד ונסיעות 
  
  

  הוצאות אחזקה
 15 ביתאחזקת מבנה ובדק 

 10 אחזקת מחשבים
 15 אחזקת ריהוט

 4 אחזקת מדפסות 
 12 אחזקת מזגנים

  
  רכש והצטיידות

 7 ציוד משרדי
 3 ציוד לחינוך גופני 

 3 ספרים וספריות
 53 חומרי לימוד
 30 דמי שיכפול
 10 חומרי ניקוי

 1 עזרה ראשונה
  

  רכיבים אחרים
 142 סיוע ניהול עצמי

 200 פדגוגית ניהול עצמיתוספת 
  

 664 סה"כ סל לתלמיד המועבר לחשבון 
יש לציין כי שנת התקציב בעירייה הינה שנה קלנדרית בעוד שנת 

 –התקציב בבית הספר מקבילה לשנת הלימודים דהיינו ספטמבר 
 אוגוסט .

על כן הכנסות העירייה שהועברו לבית הספר בגין שנת הלימודים 
₪  355,470מסתכמות בסך  31/07/2015עד  01/08/2014מתאריך 

 בהתאם לנוסחה מספר התלמידים כפול סה"כ סל התלמיד
 .וחישובים אחרים נלוים

 
סך הכנסות בית הספר מהעירייה מורכבות ממספר תקציבים 
הכוללים את הסל לתלמיד והקצבות ייחודיות לכל בית ספר לפי 

 ייחודו.
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בספרי בית הספר אינו אופן רישום ההכנסות מתקציבי העירייה 
מאפשר מעקב ברור אחר המקור התקציבי תוך בחינת שלמות 

 קבלת התקציב .
 

ע"פ הנחיות משרד החינוך )נספח ג' נהלי עבודה כספיים לבתי 
ספר בניהול עצמי(, הכנסות מהרשות המקומית יירשמו על פי 
מודל התקצוב "סל לתלמיד" שגובש ואושר ברשות , בנוסף לכל 

אותו התחייבה הרשות לשלם לבית הספר . ההכנסה רכיב אחר 
תירשם בתחילת כל חודש על פי החלק היחסי של התקציב השנתי 

. 
 
נמצא כי הכנסות בית הספר מהעירייה נרשמו בספרי בית  

הספר ללא הבחנה בין תקציבי הסל לתלמיד לתקציבי הפיתוח 
והתב"ר, דבר המקשה על ביצוע בקרה על שלמות הרישומים 

 מת ההכנסות בפועל לתקציבים המאושרים.והתא
 
 
 
 
 

 ניהול חשבונות נפרדים : חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים 
 

 ע"פ הנחיות משרד החינוך ניהול כספים לבתי ספר בניהול עצמי : 
א. בית הספר ינהל שני חשבונות בנק נפרדים וינהל רישום של 

עבור חשבון משק כספים סגור הן עבור חשבון הניהול העצמי והן 
 תשלומי ההורים .

 
הערת ביקורת : נמצא כי אכן בית הספר מנהל שני חשבונות בנק 
ומנהל רישם של שני משקים כספיים סגורים הן לניהול העצמי 

 והן וחשבון ההורים.
 
 

ב .  יש לשמור הפרדה בין חשבון הניהול העצמי לחשבון תשלומי 
חשבון הניהול ההורים , לא תתאפשר העברה של תקציבים בין 

 העצמי לבין תשלומי ההורים ולהיפך.
 

הערת ביקורת : נמצא כי במהלך שנת הכספים הנבדקת אכן היה 
העברה בין החשבונות , לדברי מנהלת בית הספר נפלה טעות פעם 

 אחת ותוקנה מידית והכסף הועבר בחזרה לחשבון.
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 ניהול ההוצאות 

 
וראות בעינייני . ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "ה1

כספים" כל הוצאה בבית הספר תיעשה אך ורק במסגרת התקציב 
 המאושר של בית הספר ע"פ אישורו של המנהל.

 לפי כך יחתום המנהל על שובר התשלום לספר ועל העתקו.
 

הערת ביקורת : הביקורת ממליצה למנהל בית הספר כי יחתום 
טיחה כי על כל החשבוניות המתקבלות מהספקים , חתימתו מב

אכן ההוצאה אושרה ע"י המנהל ואכן מקיים פיקוח נאות על 
 הוצאת כספי בית הספר .

 
. ניהול הרכש וההתקשרות של בית הספר ייעשה בהתאם לספר 2

הנהלים הרשותי, ובהתאם לכל דין החל על התקשרויות של 
רשויות מקומיות ובכלל הדינים המחייבים ניהול מכרזים ע"י 
הרשות והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים. בהתאם לאמור 

 כדלקמן : 
 בהתקשרותהגבלה  תהליך נדרש טווח סכום רכש 

 ללא אישור הרשות פטור 0-1001
 ללא אישו הרשות הצעות מחיר 2לפחות  1001-5000

 ללא אישור הרשות הצעות מחיר 3לפחות  5001-10000
 באישור הרשות  הצעות מחיר 4לפחות  10000-67985

באישור ובאמצעות  מכרז פומבי 67985מעל 
 הרשות

 
 
 
 

הערת ביקורת : נמצא כי בחלק מההתקשרויות עם ספקים , לא 
נמצא תיעוד לקיום ההנחיות , לא נערכו השוות מחירים ואו 

 פניות לספקים לפי מגבלת הסכומים . 
 

לטענת הנהלת בית הספר בתחילת השנה נערכת השוואה כללית 
של מוצרים המיועדים לרכישה , ובית בית הספר מבצע רכישות 

 ל יחסית בהתאם לסוג הרכישה .מהספק הזו
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המלצה הביקורת  : יש לפעול לפי הנחיות הרשות ומשרד החינוך 
בקשר לכל רכישה ורכישה בהתאם לטבלה לעיל ולבצע נוהל של 

 הצעות מחיר בהתאם לסכום הרכישה .
 
. בית הספר יעבוד עם ספקים בעלי פטור מלא מניכוי מס במקור 3

 ואישור ניהול ספרים .
  

ביקורת : בית הספר לא הקפיד לבדוק את אם אכן הערת 
הספקים שבית הספר מתקשר איתם הם עם פטור מלא מניכוי 

 מס.
 
 
 
 
 
 

 סקר בקרה פנימית 
 

הביקורת ערכה סקר בקרה פנימית מורחב והמפרט את נהלי 
 העבודה הכספיים בבית הספר .

 להלן פרטי סקר הבקרה הפנימית המלא :
 

 ראס אלעיןסקר בקרה פנימית בית ספר יסודי 
 
 

  ראס אלעיןשם בית הספר : 
 219832סמל מוסד       : 

 
 

 אנשי קשר : 
  חואיה נסארמזכירה : גב' 
  ופיקה נסארמנהלת   : גב' 

 
 

 מס' התלמידים בבית הספר בפילוח לפי כיתות לשנת הלימודים : 
 

 מס' תלמידים מס' כיתות שכבה
1 3 93 
2 3 100 



73 
 

3 3 93 
4 3 89 
5 4 100 
6 4 109 

 584 20 סה"כ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 

 סקר בקרה פנימית תוכנית ביקורת :
 

 הערות תשובה סעיף מס'
גיבוש תוכנית עבודה פדגוגית  1

 ותקציב בית הספר
  

האם גובשה תוכנית עבודה  1.1
פדגוגית ותקציב בית ספרי 

 שנתי?

המנהלת: אכן  כן
גובשה תוכנית 

עבודה ואף הוצגה 
בפני המפקח 

ממשרד החינוך 
בנוכחות נציג 

 העירייה .
 

האם תוכנית העבודה מבטאת  1.2
את מטרות בית הספר , יעדיו 

וסדרי העדיפויות הבית ספריים 
. 

 ככל האפשר כן
 
 

האם מקורות התקציב כוללים  1.3
גם את יתרת העודף/הגרעון 

ר מתקופות קודמות שנצב
לרבות שנה"ל שטרם הסתיימה 

? 

  כן

נערכה פגישה עם  כןהאם תוכנית העבודה הוצגה  1.4
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ואושרה ע"י וועדה מלווה בית 
 ספרית , טרם פתיחת שנה"ל ?

מפקח מטעם משרד 
 החינוך .

האם במהלך שנה"ל התקיים  1.5
דיון בוועדה המלווה סביב 

 התכנון מול הביצוע ?

  לא

קיימים דיווחים נפרדים  האם 1.6
עבור תקציב ופעילות החשבון 
בניהול עצמי ותקציב ופעילות 

 חשבון תשלומי הורים ?

 כן
 

 

האם התקציב מפורט בהתאם  1.7
לתחומי האחריות של בית 

 הספר ?

  כן

האם פירוט סעיפי ההוצאות  1.8
וההכנסות הוא כפי שהוגדר ע"י 

משרד החינוך ומוטמעים 
 בתוכנה הכספית?

 ככל האפשר כן

1.9 
 

האם בוצעות העברות סכומים 
 בין הסעיפים ?

 לא רלוונטי לא

האם העברת הסכומים בון  1.10
הסעיפים אושרה ע"י הרשות או 

הוועדה המלווה והאם קיים 
 תיעוד ?

 לא היו העברות 

1.11 
 

האם יתרות תקציב חשבון 
הניהול העצמי הועברו משנה 

 קודמת ?

מבוצע אוטומטי  כן
 התוכנה ע"י

האם הועברו נתונים כספיים  1.12
מצטברים למאגר מידע כספי 

תקופות כפי  4ארצי עבור 
 שנקבעו במסמך ההבנות?

  כן

האם בתום התקופה בסעיף  1.13
הופק דוח תקציב מול  1.12

ביצוע תוך בחינת הנתונים 
והשיוכים לשם שליחת נתונים 

 למאגר מידע כספי ארצי ?

אין התוכנה  לא
לא מבצעת  הכספית

דוח תקציב מול 
 ביצוע .

האם הועברו לרשות המקומית  1.14
עד  1.8דוחות כספיים שנתיים )

( אשר הופקו ממאגר 31.7
המידע הכספי מבוקרים 

 ומאושרים ע"י רו"ח מבקר ?

אין לבית הספר  לא
רו"ח שמבקר את 

בית הספר  הדוחות .
מעסיק משרד 

 הנהלת חשבונות.
    
נפרדים : ניהול חשבונות  2

חשבון ניהול עצמי וחשבון 
 הורים
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האם בית הספר מנהל שני  2.1
חשבונות בנק נפרדים ומנהל 

רישום של משק סגור הן עבור 
חשבון הניהול העצמי והן עבור 

 חשבון תשלומי הורים ?

  כן

האם קיימת הפרדה מלאה בין  2.2
התקציבים ולא בוצעה העברה 
של תקציבים בין חשבון הניהול 
העצמי לחשבון תשלומי הורים 

? 

  כן

האם ניהול חשבון תשלומי  2.3
ההורים וכן השימוש בתשלומי 

הורים הינו בהתאם לכללים 
ולייעודים הקבועים בחוזר 

 מנכ"ל החינוך ?

ככל האפשר  כן
משתדלים לא 
לחרוג מחוזר 

 המנכ"ל .

    
   הכנסות 3

האם כלל ההכנסות נרשמו  3.1
החשבונות עם בכרטיס הנהלת 

 פירוט המקור באופן ברור?

ההכנסות נרשמו  כן
בסעיף אחד ללא 

פירוט למקור 
 המימון.

האם כל הודעות החיוב נרשמו  3.2
בכרטיסי החייבים בהנהלת 

 חשבונות?

מועברות באופן  כן
ישיר בעת רישום 
התשלום בהודעת 

החיוב לכרטיס 
 המתאים .

האם כל ביטול חיוב מתועד  3.3
 ומאושר ?

  לא

האם הכנסות מהרשות נרשמו  3.4
על פי מודל התקציב "סל 

תלמיד" שגובש ואושר ברשות 
בנוסף לכל מרכיב אחר אותו 
התחייבה הרשות לשלם לבית 

 הספר ?

נרשמים בעת  לא
העברת הכספים 
מהרשות בסכום 
אחד ולא מפוצל 

לסעיפי סל 
 התלמיד.

אופן רישום ההכנסות בבית  3.5
 הספר

 

  

הכנסות בית הספר נרשמו האם  3.5.1
על בסיס מצטבר )למעט 

הכנסות על בסיס אקראי ואו 
 חד פעמי (

נרשמו על בסיס  לא
מזומן בעת קבלת 
 הכסף מהרשות .

האם הכנסות על בסיס אקראי  3.5.2
 נרשמו על בסיס מזומן

 לא רלונטי 



76 
 

האם הכנסות מהרשות  3.5.3
המקומית נרשמו בתחילת כל 

של חודש עלפי החלק היחסי 
 התקציב השנתי ?

  לא

האם הכנסות משימוש במבנים  3.5.4
, מתקנים ודמי שכירות נרשמו 

בתחילת כל חודש ללא קשר 
 למועד התשלום בפועל ?

 לא רלוונטי 

האם הכנסות מריבית על  3.5.5
פיקדונות נרשמו בעת קבלתן 

 בפועל ?

 לא רלוונטי 

גביית כספים במסגרת הכיתה  3.6
 באופן חד פעמי

 

  

האם הסכום המקסימלי אינו  3.6.1
 לתלמיד ?₪  50עולה על 

  כן

האם הגביה מבוצעת באמצעות  3.6.2
 גיליון איסוף כספים ?

מחנך הכיתה בדרך  כן
כלל אוסף את 

הכסף ע"פי גליון 
 איסוף .

האם הגבייה נעשית במזומן או  3.6.3
 בשיק על בסיס מזומן ?

 לרוב במזומן . כן

    
   מהוריםנוהל גביה  4

האם קיים חוזר מפורט על כל  4.1
 נושאי הגביה ?

אין תוכנית גביה ,  לא
הגביה מבוצעת 

עלפי הנחיות חוזר 
 מנכל משרד החינוך

האם קיים העתק אישור ועד  4.2
ההורים ומשרד החינוך 

 לתוכנית הגביה ?

  לא

האם חוזר הגביה מתאים  4.3
להנחיות חוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך?

עלפי הנחיות הגביה  
חוזרי מנכ"ל משרד 

 החינוך
האם בוצעו חיובים נוספים  4.4

 מעבר לתוכנית הגבייה
 אין תוכנית גביה לא

האם הופקו קבלות להורים  4.5
 בעת התשלום

  כן

האם קיים נוהל גביה בגין  4.6
 חובות משנים קודמות

  לא

במערכת וניתן  כן האם מופק דוח חייבים ? 4.7
 להפיק בכל עת .
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   הנחות בתשלומי הורים 5
האם קיימת ועדת הנחות בבית  5.1

 הספר
 אין ועדת הנחות לא

האם ועדת ההנחות היא  5.2
המוסמכת היחידה למתן הנחות 

 לתלמידים

 אין ועדת הנחות לא

האם קיים תיעוד למתן ההנחות  5.3
 לתלמידים

 אין ועדת הנחות לא

    
   תרומות 6

תרומות בשנת האם נתקבלו  6.1
 הלימודים הנוכחית

  כן

האם התרומות רשמו על בסיס  6.2
 מזומן

  כן

האם בית הספר מנהל כרטיס  6.3
נפרד לנושא תרומות ומנהל 

רישום מפורט של כל ההוצאות 
 בגין יעוד התרומה ?

  לא

האם תרומות לטובת בית הספר  6.4
מהורי התלמידים הועברו 

 לחשבון בנק הורים ?

  כן

האם כל התרומות אושרו ע"י  6.5
 הרשות

לא מודיעים לרשות  לא
 על תרומות

    
   תקבולים וקופה 7

   כללי 7.1
האם עבור כל אמצעי תשלום  7.1.1

המתקבלעבור בית הספר 
מופקת קבלה סמוך ככל 

 האפשר למועד קבלת התשלום ?

סמוך ככל האפשר  כן
למועד קבלת 

 הכספים .

את פרטי האם הקבלה מפרטת  7.1.2
התקבול וכן את רשימת 

הסעיפים והסכומים בגינם 
 התקבל התשלום ?

אין פירוט מלא  לא
המפרט את פרטי 

 התקבול .

האם המקור נמסר למשלם  7.1.3
 וההעתק נשאר בבית הספר

עיקר התקבולים  לא
 מהרשות

האם בוטלו קבלות ? האם  7.1.4
 הביטול מתועד?

בוטל בגלל טעות  כן
 ברישום ותוקן

האם בהנהלת חשבונות מנוהל  7.1.5
חשבון קטופה התואם למצב 

הקופה בפועל בכל אמצעי 
 התשלום ?

  לא

  כןהאם ישנה כספת המוחזקת  7.1.6
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בבית הספר בהתאם להנחיות 
 חוזר מנכל

    
   תקבולים במזומן 7.2

האם מזומן מוחזק בכותלי בית  7.2.1
 הספר

אם מתקבל אחרי  לא
הצהרים הפקידה 

לוקחת איתה 
 הביתה

האם המזומן נכנס באופן מיידי  7.2.2
 ובצורה מסודרת עם קבלתו ?

המורה מחזיקה  לא
בכסף עד שאוספת 

כל כל הכספים 
מהתלמידים ואז 

מעבירה למזכירות 
 בית הספר .

האם קיימת הפרדה מוחלטת  7.2.3
בין מזומן קופה קטנה למזומן 

 שהתקבל מההורים

אין ולא מנהלים  כן
 קטנה קופה

האם המזומן מופקד לחשבון  7.2.4
 הבנק ביום קבלתו ?

לפעמים משלמים  לא
 במזומן בטיולים

    
   תקבולים בשיקים 7.3

האם שקים שנתקבלו הם על  7.3.1
 שם מבצע התשלום עצמו

  כן

 3האם שיקים מופקדים תוך  7.3.2
 ימים מיום קבלתם

ככל האפשר סמוך  כן
 למועד קבלת השיק.

האם ההמחאות נרשמו לפקודת  7.3.3
 בית הספר

  כן

האם אחת לחודש מבוצעת  7.3.4
ספירת שיקים שטרם הופקדו 

ובדיקת התאמה לרישום בספרי 
 הנהלת החשבונות

לא מחזיקים  לא
 בשיקים דחויים

 תקבולים בכרטיסי אשראי 8
 

  

האם גביה בכרטיסי אשראי  8.1
אושרה מראש ע"י הרשות 

 המקומית

לא 
 רלוונטי

ם קילא מחזי
במכונת גביה 

 בכרטיסי אשראי
    
   החזרת אמצעי תשלום 9

האם קיים במערכת הכספים  9.1
רישום על החזרת אמצעי 

 תשלום

לא היו החזרי  לא
 תשלום

אין שיקים חוזרים  לא האם קיים תיק שיקים חוזרים 9.2
ובמקרה ויהיה 
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 יטופל בהתאם
    
   בנק 10

מוקלדים האם דפי הבנק  10.1
למערכת הממוחשבת באופן 

 שוטף .

קליטה ע"י קובץ  כן
תנועות מהבנק 

 לתוכנת הכספים .
האם מבוצעת התאמת בנק  10.2

ונבדקת התאמה היתרה בין 
 הנהלת החשבונות ליתרה בבנק

  כן

האם רשימת חריגים מועברת  10.3
 לעיון מנהל בית הספר

מנהלת בית הספר  כן
מעורבת תמיד 

 ם .בעניין השיקי
האם תעריפי העמלות  10.4

מותאמות לסיכום הרשות עם 
 הבנק

נערכה פגישה עם  
הנהלת הבנק וקבלו 

את מקסימום 
ההנחות האפשריות 

. 
האם עמלות הבנק משוייכות  10.5

לסעיף המתאים בספרי הנהלת 
 החשבונות

  כן

האם כל פנקסי השיקים  10.6
 נושאים למוטב בלבד

דברו עם הבנק  לא
הדפסת שבעת 

השיקים יוטבע על 
השיק למוטב בלבד 

. 
   קופה קטנה 11

האם הקופה הקטנה נשמרת  11.1
 בכספת

לא מנהלים קופה  לא
 קטנה

האם אדם אחראי בלבד על  11.2
 הקופה הקטנה

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם הוצאות הקופה הקטנה  11.3
מיועדות לתשלום במזומן בלבד 

 של הוצאות חד פעמיות .

מנוהלת קופה לא  
 קטנה

האם כספי הקופה הקטנה  11.4
 מופרדים משאר הכספים

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם הסכום המקסימלי  11.5
 100להוצאה מקופה קטנה הינו 

. ₪ 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם דמי המחזור הם  11.6
 ₪ . 1000מקסימום 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

האם דמי המחזור השנתיים  11.7
 ₪ 5000אינם עולים על 

לא מנהלים קופה  
 קטנה

לא מנהלים קופה  האם כל הוצאה מהקופה כפופה  11.8
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 קטנה להצגת חשבונית מס
האם ההוצאה משויכת לסעיף  11.9

 המתאים
לא מנהלים קופה  

 קטנה
האם מתבצעת התאמה בין  11.10

הקופה לבין ספרי הנהלת 
 החשבונות

לא מנהלים קופה  
 קטנה

    
   הנהלת חשבונות 12

האם מועסק מנהל חשבונות  12.1
 לצורך תפקיד זה

חברת הנהלת  לא
חשבונות מבצעת 

 את הרישומים
האם למזכירה ניתן סיוע  12.2

 מקצועי בהנהלת חשבונות
עברה קורס לא  לא

מזכירות בניהול 
 עצמי

האם הרישום בספרים מבוצע  12.3
 בשיטת הרישום הכפולה

 תוכנת סקולקאש כן

האם הרישום בספרים מבטא  12.4
 במדויק את מהות ההוצאה

 ככל האפשר כן

האם כל רישום בספרים הוא  12.5
 בכפוף לאסמכתא מתאימה

  כן

האם בוצע שיוך תקציבי  12.6
מתאים לסעיפי ההוצאה / 

 הכנסה

 לא הוטמע בתוכנה לא

האם יתרות הסגירה הועברו  12.7
 כיתרות פתיחה לשנה"ל הבאה

אוטומטית ע"י  כן
 התוכנה

האם אחת לחודש מזכירת בית  12.8
הספר סוגרת את כל ההתאמות 

 בבנק ומבצעת סקירת נתונים

 ככל האפשר כן

האם אחת לחודש מועבר למנהל  12.9
 בית הספר את הדוחות הבאים :

  

 לא מתבצע לא דוח תקציב מול ביצוע 12.9.1
מתבצע אצל  לא דוח התאמת בנק 12.9.2

 המזכירות
 המנהלת מעודכנת כן דוח גביה מההורים 12.9.3
 מאזן רבעוני לדיווח לא מאזן בוחן 12.9.4
 שוטף כן יתרות בנק חייבים וזכאים 12.9.5

   רכש והתקשרות עם ספקים 13
האם הרכישות וההתקשרויות  13.1

עם הספקים מבוצעת בהתאם 
לחורת הנהלים הרשותית 

 שנוסחה ע"י הרשות

 ככל האפשר כן

האם בית הספר פועל לפי טבלת  13.2
ההרשאות רכש כפי שקבעה 

בית הספר מבצע  לא
ן רכישות באופ
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 עצמאי . הרשות
האם בחירת הספק מאושרת  13.3

 ע"י מנהל בית הספר
 תמיד כן

האם בית הספר בודק כי תנאי  13.4
ההתקשרות עם הספק שבחר 

 עדיף  על אלה של הרשות

בית הספר מבצע  לא
רכש באופן עצמאי 
 ללא פניה לרשות.

האם בית הספר עובד רק עם  13.5
ספקים בעלי פטור מניכוי מס 
 במקור ואישור ניהול ספרים

לא מתבצעת בדיקת  לא
אישורי ניכוי מס 

 וניהול ספרים
האם קיים תיק ספקים ובו כל  13.6

 האישורים הבאים :
  

 לא מבצעים בדיקה לא אישור ניהול ספרים 13.6.1
 לא מבצעים בדיקה לא אישור ניכוי מס במקור 13.6.2
 לא מבצעים בדיקה לא אישור עסקאות גופים ציבוריים 13.6.3
האם לספק קיים כרטיס  13.7

במערכת הנהלת החשבונות עם 
פרטי ספק מלאים 

שם+משפחה, סוג תאגיד, מספר 
 עוסק, כתובת מלאה  וכד'.

רוב פרטי הספקים  לא
חסרים במערכת 
 הנהלת החשבונות.

האם ההתקשרות עם ספק  13.8
מתועדת בכתב ומראש וכוללת 

 את תנאי התשלום

לא מתעדים  לא
 התקשרויות בכתב

האם קיים תיעוד לביצוע  13.9
 הזמנה?

 

  

 לא בכל הרכישות לא הצעות מחיר 12.9.1
לא מבצעים  לא הסכמים עם הספק 12.9.2

 הסכמים בכתב
חשבוניות מקור האם התקבלו  13.10

 בלבד
  כן

   תשלום לספקים 13.11
האם התשלום בוצע בהתאם  13.11.1

 לתנאי התשלום שסוכמו מראש
רוב רובם של  כו

התשלומים 
מבוצעים בשיק 
 אחד ללא דיחוי

האם התשלום מבוצע בהמחאה  13.11.2
 על בסיס מזומן

התשלומים על  כן
בסיס מזומן ובשיק 

. 
התשלום בפועל האם סכום  13.11.3

תואם את הסכום הרשום 
 במערכת

  כן

האם נתקבלה קבלה על ביצוע  13.11.4
 התשלום

ברוב המקרים לא  לא
 מבקשים קבלה
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   ארגון ותיוק 14
האם נפתחו תיקים מתאימים  14.1

עליהם מצויין שם בית הספר 
,שנה"ל, ותכולת התיק ובהם , 
דוחות , נתונים . קבלות, וכל 

 אחר .חומר רלוונטי 

ללא תיוק המאפשר  כן
חיפוש מסמך 
 בצורה מהירה

האם קיים תיעוד לשוברי  14.2
 הוצאה על פי סדר ברור

מתויק בקלסר לא  לא
 בסדר רץ

האם קיים תיעוד לספחי  14.3
 ההמחאות לפי סדר כרונולוגי

 אין סדר כרונולוגי לא

    
   גיבוי ואבטחה 15

האם המידע הכספי של בית  15.1
 חסוי ומוצנעהספר 

 ככל האפשר כן

האם כל מסמך שהופק  15.2
מהמחשב או צולם ואין בו 

 שימוש מועבר לגריסה

 ככל האפשר כן

האם רק גורמים שהוסמכו ע"י  15.3
הרשות רשאים לעיין בדוחות 

 תיקים/מסמכים/

  כן

האם בית הספר מבצע גיבוי  15.4
יומי של המערכת המקומית 

 וגיבוי חודשי

מגבים  פעם בשנה כן
 בדיסק חיצוני

האם הגיבויים נשמרים במקום  15.5
 בטוח מאובטח ומוגן משריפה

נשמר מחוץ לכותלי  כן
בית הספר בבית 

הפרטי של המנהלת 
. 
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 0142-2103מעקב אחרי תיקון ליקויים דוחות 

 

 

 30/01/16 לכבוד :  
 גב'  עפרה  ברכה 

 מנהלת  אגף  בכיר  לביקורת  
 ברשויות  המקומיות  והממונה  על  החשבונות  

 ירושלים
 

 ג.נ.,

 תיקון ליקוייםהנדון : 
 2013+2014דוחות ביקורת 

       
 

 
הביקורת  הפנימית  והן  החיצונית  הנערכת  ע"י  מבקרים  מטעם  משרד  הפנים   .1

ודרוש  היטב  עם  מטרת  הנהלת  והן  ע"י  מבקר  המועצה  הינה  צעד  חיוני  
 המועצה  לפעול  ע"פ  נוהל  תקין .

מטרת  המועצה  וחזון  שמנחה  אותה  הינה  ביצוע  כל  הפעלות  שמבצעות  על   .2
יות  ידה  ע"פ  חוק  וע"פ  נוהל  תקין  תוך  מתן  דגש  לביצוע  כל  ההוראות  והנח

י  פ ובוצע  מיד  עם  גילוי  או  על של  הדין  והנוהל  ולתקן  כל  ליקוי  במידה  
הערה  כלשהיא  אם  של  המבקר  הפנימי  ו/או  של  ביקורת  חיצונית  כך  

 שהמועצה  מתייחסת  בכובד  ראש  לדוח  הביקורת.
 

 

 :  2014דוח  ביקורת  מפורט  לשנת   .3
 

  המועצה  מינתה  צוות  לתיקון  ליקויים  אשר  דן  בדרכים  לתיקון  הליקויים
שהעלה  המבקר  בדוח  הביקורת  המפורט , וקבל  החלטות  בדבר  תיקון  

 ליקויים  אלה  כמפורט  להלן :
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המועצה  מינתה  מבקר  המועצה  כממונה  על  תלונות  הציבור   3.1
 .  1.1.2016החל       מיום  

המועצה  צורפה  לפיילוט  של  משרד  הפנים  באמצעות  מפע"ם   3.2
שנמשך   5/2015ני ומשאבי  אנוש  החל  מחודש  בעניין  מבנה  ארגו

כשנה  וחצי , במסגרתו  מונתה  יועצת  מטעם  המשרד  לבנית  
מבנה  ארגוני  לרשות,  ונערכים  ישיבות  של  ועדת  היגוי  

 בהשתתפות  מר  מוני מעתוק לליווי  העניין . 
ושר  א  2007בעניין  הפקדת  דמי  ניהול  פנסיה  תקציבית :  בשנת   3.3

למועצה  מקומית  עראבה  הסדר  נושים  ע"י  בית  המשפט  
המחוזי  בחיפה.  באותה  תקופה  היה  מצבה  של  הרשות  קשה  

להפקיד    2011מאוד ,  כשהמצב  השתפר ,המועצה  החלה  בשנת  
משכר  העובדים  המועסקים    2%את  דמי הניהול  בשיעור  

מבטחים  המאושרת  ע"י  משרד  בפנסיה  תקציבית  בחברת  מנורה  
האוצר  לייעד  זה,  ומאז  המועצה  מקפידה  להפקיד  חודש  בחודש  

 את דמי  הניהול  כנ"ל .   
המועצה  הגיעה  ₪ ,  אלף    976בעניין  החוב  הרשום  בספרים  ע"ס  

  12להסדר  תשלומים  עם  חברת  מנורה  לפרוס  חוב  זה  ב  
 .  3/2016תשלומים  החל מחודש  

 

 

 . 2013דוח  מבקר  המועצה  לשנת   .4
 

להלן התייחסות  מבקר  המועצה  לנושא  הנחות  בארנונה .ברצוני   4.1
לציין  לשבח  את  ועדת  ההנחות  בארנונה  בטיפול  בבקשות  

התושבים  למתן  הנחה  בארנונה  ועל יישום  המלצות  לתיקון  
. מבדיקה  מדגמית  שערכתי  בשנות  2013הליקויים  שעלו  בדוח  

בין  היתר  כי  ועדת  ההנחות  טפלה   ,     עולה 2015ו    2014
בבקשות  בצורה  נאותה,  מקצועית  ואף  הקפידה  על  דרישות  

החוק  והתקנות  המחייבות .  ובהתאם  לכללי  מנהל  . ולכן  ניתן  
  2013לראות  כי  רובם  של  הלקויים  שעלו  בדוח   המבקר  לשנת  

 תוקנו  . 
קבלה  את  המלצות  המבקר    להלן  תגובת  המועצה  : המועצה 4.2

 והחלה לישמם  מידית לאחר  קבלת  דוח  מבקר  המועצה . 
  ועדת  ההנחות  אשרה  הנחה  בארנונה  ע"פ   2015ו    2014בשנות     4.3

מסגרת  הקריטריונים  שנקבעו  בחוק  ולפי  הוראות  תקנות  
ולפי    1993ההסדרים  במשק  )  הנחות  מארנונה (  התשנ"ג  

 הנחיות  בחוזרי  מנכ"ל  משרד  הפנים .       ה
כל  התושבים  שהגישו  בקשות  להנחה  בארנונה  צרפו  את      4.4

המסמכים   הנדרשים  ובמקרים  והיה  חסר  מסמך  כל  שהוא  
 הבקשה  לא  נדונה  עד  המצאת  כל  המסמכים  הדרושים .      

חובות  בהתאם  ועדת  ההנחות  אשור  מחיקת    2015בשנת      4.5
לפקודת    338וע"פ  סעיף    5/2012לקבוע  בהוראות  חוזר  מנכ"ל  

העיריות  ) נוסח  חדש (.    הבקשות  למחיקת  חובות  הועברו  ע"י  
המועצה  לממונה  מחוז  צפון  במשרד  הפנים  לאישורו. ממונה 

 המחוז בצפון   אשר  את  מחיקת  החובות .     
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ה  נהלי  עבודה המסדירים את  תהליכי  העבודה  המועצה  הכתיב    4.6
במחלקת  הגביה ,  ונהלים המסדירים את  תחומי  אחריותם  של  

העובדים  ולצורך  בקרה  מתמיד,  יש  לציין  כי  פעם  אחת  בשבוע  
מתקיימת  ישיבת  צוות  של  עובדי  מחלקת  הגבייה  עם  הנהלת  

 מחלקת  הגביה.   המועצה  ובה  דנים  בדרך  התנהלות 
קיימות  הנחיות  ברורות  של  ראש  המועצה  והחשבת  המלווה      4.7

הן למחלקת  הגביה  והן  לחברת  הגביה  להקפיד  על  החוק 
והנהלים. בעניין  ההנחות  כך  שיאשרו  הנחות  חוקיות  בלבד  
ובשנה האחרונה  עקב   ההכבדה יתירה, חלה  ירידה  נוכחית  

 ות  ובצידה  עליה גביה.בסכומי  ההנח
 

 

 . 2014להלן  התייחסות  המועצה  לדוח  מבקר  הפנים  לשנת   .5
המועצה  אשרה  נוהל  רכש  שהוכן  ע"י  היועץ  המשפטי  של     5.1

 המועצה  ונמסר  למנהל  הרכש  אשר  עובד  לפיו  מיום  קבלתו .
צעות ע"פ  אותו  נוהל ,  מנהל    הרכש  מוציא  הזמנות  רק  ע"פ  ה 5.2

 מחיר  שמתקבלות  בתיבת הרכש  ומאושרת  ע"י  ועדת  הרכש.
רכישות  המועצה  מבוצעות  ע"פ  הזמנות  אשר  מאושרת  ע"י  כל   5.3

 מורשי  החתימה  כדין  לרבות  חתימת  החשבת  המלווה .
בעניין פניה לשלושה ספקים לקבלת הצעות מחיר , לקוי  זה  תוקן   5.4

ספקים  עבור  כל  דרישת       3ל  מחלקת  הרכש  פונה  לפחות  
 הרכש  בהתאם  להוראות  החוק  ולנוהל  הקיים .

כנ"ל  הליקוי  תוקן  כל  החשבונות  מאושרות  רק  לאחר  צירוף   5.5
 הזמנה  מאושרת  כדין.

בעבודות  בהיקף  כספי  גדול  המועצה  דואגת  להתקשר  עם  קבלן   5.6
 ת .ע"פ  חוזה  שמוכן  ע"י  המחלקה  המשפטי

 

 בכבוד  רב,
 עלי  עאסלה
 ראש  המועצה

 

 העתקים:

 המנהלת הכללית –גב' אורנה הוזמן בכור 
 מח' לחיוב אישיה -מנהל תחום ביקורת ברשומ"ק –מר נגיב מנצור 
 סגן הממונה על מחוז הצפון –מר עפיף עמאר 

 מבקר המועצה  –רו"ח סאמי חוטבא 
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 נושאים מדוחות ביקורת קודמים שלא טופלו 

 

 חופש המידע

 .הקדמה :1

 

ונכנס לתוקף במאי  1998חוק חופש המידע נחקק במאי      
. תכלית חוק זה היא להנהיג במדינה את מהפכת  1999

השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות .החוק מגדיר 
 מה נחשב לרשות ציבורית ,רשות מקומית הינה רשות

 ( לחוק ( .6) 2ציבורית לעניין החוק )סעיף 

 

החוק נועד להסדיר את הזכות החוקית של התושבים לקבל       
מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי .החוק והתקנות שהותקנו 
מכוחו קובעים הוראות לגבי מידע שהרשות חייבת להעמיד 
לרשות הציבור מיזמתן והן לגבי מידע שהרשות חייבת 

שותו של היחיד על פי בקשתו ,וכן נקבעו סוגי להעמיד לר
האגרות שיש לשלם לצורך קבלת המידע והנסיבות המקנות 

 פטור מתשלום אגרה .

 

עוד נקבע בחוק כי אם החליטה הרשות לדחות את הבקשה       
למידע ,דחייה חלקית או מלאה ,עליה לשלוח למבקש הודעה 

לידיעתו שהוא בכתב ובה יפורטו נימוקי ההחלטה וכי יובאו 
זכאי לעתור נגד החלטת הרשות לפי הוראות חוק בתי משפט 

 לעניינים מנהליים .
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 .כללי :2

חוק ( פורסם ביום )להלן ה 1998-חוק חופש המידע ,תשנ"ח       
29/05/1998 

 לפי חוק זה :      

לכל אזרח ישראלי או תושב ,הזכות לקבל מידע מרשות  -2.1
 ציבורית בכלל זה רשות מקומית .

: כל ידע המצוי ברשות ציבורית והוא  מידע      
 כתוב,מוקלט,מוסרט,מצולם או ממוחשב .

:לרבות עיון צפייה ,האזנה ,העתקה ,צילום  קבלת מידע      
תאם ,קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בה

 לסוג המידע וצורת החזקתו .

 

יש לציין כי רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד       
 מאלה :

 מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה ב :       

  בטחון המדינה 

  יחסי חוץ של המדינה 

  בטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם 

  בחוק מידע שגילויו מהווה פגיעה הפרטיות כמשמעותו
 .1981-הגנת הפרטיות תשמ"א 
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רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה        
: 

  מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של
 הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה .

 . מידע על אודות מדניות הנמצאת בשלבי עיצוב 

  מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ
 לרשות 

  מידע בדבר דיונים פנימיים ,תרשומות של התייעצות
פנימית בין עובדי הרשות ,חבריהן או יועציהן או של דברים 

 שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי .

  חוות דעת ,טיוטה ,עצה או המלצה ,שניתנו לצורך קבלת
 הקבועות בדין . החלטה למעט התייעצויות

 

מנה מקרב עובדי הרשות ממונה על העמדת ראש הרשות י -2.2
מידע לרשות הציבור ,על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל 

 יישום הוראות חוק זה .

 

עמיד לרשות הציבור במקום ובאופן שייקבעו על הרשות לה -2.3
בתקנות ,מידע תמציתי על תפקידיה וכן על דרכי 

נה ועל דרכים נוספות לקבלת מידע ההתקשרות עם הממו
שבידי הרשות כנהוג באותה רשות ,המידע יהיה גם לגבי 

 תאגידים שבשליטת הרשות אשר חוק זה חל עליהם .

 

רסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות על הרשות לפ -2.4
פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידה וסמכויותיה 

וח של הממונה על הפעלת חוק בנוסף על הרשות לפרסם דיו
 זה ברשות ,ואולם הוא רשאי לפרסם דיווח זה בנפרד .
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עיון הציבור את ההנחיות המנהליות להרשות תעמיד -2.5
הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבה 

 לציבור .

 

 ל הרשות להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר שלה .ע -2.6

 

הציבור מידע על איכות הסביבה  מיד לעיוןעל הרשות להע -2.7
שיש ברשותה באתר האינטרנט של הרשות ובדרכים נוספות 
שיקבע השר לאיכות הסביבה ,לעניין זה מידע על איכות 

מידע על חומרים שנפלטו ,שסולקו או שהושלכו –הסביבה 
 לסביבה ותוצאות של מדידות רעש ,ריח וקרינה .

 

כתב לממונה ,או למי שהסמיך קבלת מידע תוגש בלבקשה  -2.8
 לכך על ידו ,אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו .

 

 30למבקש המידע ללא שיהוי ולא יאוחר מ  הרשות תודיע -2.9
 ימים מקבלת הבקשה על החלטה בבקשתו .

 

 

 

 

 

 

 

 

  מטרת הביקורת.3
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ליישום ואופן יישום חוק חופש המידע  עירייהלבדוק היערכות ה
 אם בכלל 

 

  ממצאים .4

 

לחוק קובע כי ראש הרשות ימנה מקרב עובדי  3סעיף – 4.1
הרשות ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור , על הטיפול 

 בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה .

 

להוראות  עירייהנמצא כי אין מודעות מספקת אצל הנהלת ה
החוק וכתוצאה מזה לא מונה ממונה על העמדת מידע 

 . לרשות הציבור

 

לחוק קובע כי רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור  4סעיף  4.2
במקום ובאופן שייקבעו בתקנות את הפרטים האמורים 
בסעיף קטן א לגביה ולגבי התאגידים שבשליטתה אשר חוק 
זה חל עליהם .בסעיף קטן א נקבע :הרשימה תכלול מידע 

על דרכי  תמציתי על תפקידיה של כל רשות ציבורית וכן
ההתקשרות עם הממונה ועל דרכים נוספות לקבלת מידע 

 שבידי הרשות כנהוג באותה רשות .

 

לא פרסמה מאז חוקק החוק את המידע  העירייהנמצא כי 
 הדרוש בהתאם לחוק .

 

א לחוק קובע כי רשות תפרסם דין וחשבון שנתי  5סעיף – 4.3
סבר שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה וה

 על תפקידה וסמכויותיה .
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לתקנות קובע שדין וחשבון שנתי של הרשות יכלול בין  6סעיף 
 השאר : 

  פירוט מבנה הרשות ,אגפיה ,יחידותיה ,שמות בעלי
 תפקידים בכירים העומדים בראש האגפים .

 . תאור תחומי האחריות של הרשות 

 

 . סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת 

 

  הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית .סקירת עיקרי 

 . תקציב הרשות בשנה החולפת 

 

  פירוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת לפי סעיפי
 התקציב .

 

 . תקציב הרשות בשנה הנוכחית 

  תאור ומטרת מאגרי המידע של הרשות הרשומים לפי חוק
 . 1981 –הגנת הפרטיות תשמ"א 

 

 פירוט  תמיכות שנתנה הרשות בשנה החולפת לרבות
שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתנה לכל אחד 

 מהם.

 

  המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר של
 הרשות .

יש לציין כי דין וחשבון שנתי כנדרש בחוק ובתקנות , לא 
 פורסם עד כה .

 

 סיכום :
 



92 
 

שנים מאז שחוקק החוק , המועצה אינה  15למרות שעברו כ 
בהוראותיו ואינה מקיימת את חובותיה על פי החוק עומדת 

. 
אין מודעות מספקת אצל ההנהלה ועובדי המועצה להוראות 
החוק וכתוצאה מכך לא מונה אחד מעובדי המועצה 

 כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור .
 

תפעל כדי ליידע את הציבור על  עירייהעל כן מן הראוי שה
בו ניתן לקבל את המידע זכותו לקבל מידע ועל התהליך 

ע"י מינוי ממונה על חוק חופש המידע  ופרסום דין וחשבון 
 שנתי בהתאם להוראות החוק .
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר

 

להלן הוראות צו המועצות המקומיות )א( בנושא הביקורת 
 במועצה .

 פרק שמיני: עובדים וביקורת .

 וסמכויותיו .סימן ב': מינוי מבקר 

 א. מנוי מבקר המועצה )תיקון התשנ"ז (  145

המועצה בהחלטת רוב חבריה , תמנה מבקר פנימי במשרה  -א

מלאה למועצה )להלן המבקר( , על פי הוראות צו המועצות 

 .     1962 –המקומיות )שירות עובדים( התשכ"ב 

 

או יותר ,  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה  -ב

שר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא רשאי השר לא

תפחת מחצי משרה , בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה 

אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר 

. 

 
 

,  10,000 –היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ  -ג

רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא 

 ן )ב( .תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קט
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המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת , זולת  -ד

תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות 

העובדים , וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו 

 כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי . 

 
 

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול  -ה

 גוד עניינים עם תפקידו כמבקר . להיות בו ני

  

 ב . מינוי המבקר     145

לא ימונה אדם למבקר המועצה ולא יכהן כמבקר המועצה  –א 
 אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה : 

 הוא יחיד , -1

 הוא תושב ישראל , -2

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון , -3

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל  -4

או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו , לעניין זה , 

מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה 

 חשבון . 

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .      -5

 

צה ולא י שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועמ -ב
יכהן ככזה , אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר 

 מועצה . 
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מד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מי שהיה מוע -ג
מועצה , למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד 

 לה .

בסעיף קטן )א( רשאי הממונה על המחוז  על אף האמור -ד
  –אשר לא נתמלאו בו  לאשר מינויו למבקר המועצה של אדם

(, אם רכש ניסיון 4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן )א() -1

במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו 

 . 1992-בחוק הביקורת הפנימית , התשנ"ב

( אם עבר השתלמות מקצועית 5התנאי שבסעיף קטן )א() -2

 שאישר השר .

 

 

 ג. מועצה שלא מינתה מבקר  145

י מעוצה אינה ממנה מבקר , רשאי הוא כראה הממונה  -א
א 139לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 

 תוך הזמן הנקוב בהודעה . 

ועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור , רשאי לא מילאה המ -ב
 הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה .  

 

 

 ד . תפקידי המבקר  145

 י המבקר : ואלה תפקיד  -א

לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק  -1

, נעשו כדין בידי המוסמך  1965 –התכנון והבניה ,התשכ"ה 

לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות 

 והחיסכון .
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 לבדוק את פעולות עובדי המועצה . -2

יום לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות ק -3

הוראות כל דין , טוהר המידות ועקרונות היעילות 

 והחיסכון .

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי  -4

החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות 

 את הדעת .

לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה  -5

 שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה .

 
בי המועצה הדתית לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לג הביקורת -ב

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 

 וף מבוקר(. ג –הנהלתם)כל אחד מאלה, להלן 

 

)א( יקבע המבקר את תכנית הוראות סעיף קטן בכפוף ל -ג
עבודתו השנתית , את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת 

 –היקף הביקורת לפי 

 שיקול דעתו , -1

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני , -2

 ככל האפשר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת .     -3

 

עתו , את הדרכים לביצוע לפי שיקול ד ,המבקר יקבע  -ד
 ביקורתו .
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הצעת תקציב  כין ויגיש לראש המועצה מדי שנההמבקר י -ה
שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים . המועצה תדון 
במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי , בהצעת התקציב 

 והתקן של לשכת המבקר , כפי שהגיש המבקר .

 

 

 ה. המצאת מידע למבקר 145

 

ראש  אש המועצה וסגניו , חברי המועצה , עובדי המועצה ,ר -א
המועצה הדתית 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 .

 

ישה לצורך מבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך, תהיה גל -ב
ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע , רגיל או ממוחשב , לכל 
בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של 

 המועצה או של גוף מבוקר .

 

חסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים לגבי מידע ה -ג
מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים 

 .לטפל במידע כאמור 

 

קר שאינו עובד מועצה , יחולו עליו לעניין עובד של המב -ד
עבודתו האמורה כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור 

 שהוא עובד המבקר .

 



98 
 

תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח  לצורך ביצוע -ה
בכל ישיבה של מליאת המועצה , או של כל ועדה מועדותיה , 

ו של גוף מבוקר , בישיבה שאינה סגורה או כל ועדה מועדותי
 רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר .

 

 

 ו. דו"ח על ממצאי הביקורת 145

ראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי להמבקר יגיש  -א
 הביקורת שערך .

בעת הגשת הדוח כאמור , ימציא המבקר העתק ממנו לועדת 
 הביקורת .

 

בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש  בנוסף לאמור -ב
המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך 
בכל עת שייראה לו , או כאשר ראש המועצה או ועדת 

 הביקורת דרשו ממנו לעשות כן . 

 

ודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש חבתוך שלושה  -ג
יו על הדוח וימציא המועצה לועדת הביקורת את הערות

 למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו .

 

ת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה ועדת הביקור -ד
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 .
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מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את  תוך חודשיים -ה
סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם 

 ותחליט בדבר אישור ההצעות .

 

ן האמורים בסעיף זה או את תוכנו , מ לא יפרסם אדם דו"ח -ו
לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה , ואולם רשאים 
המבקר או ראש המועצה באישור הוועדה להתיר פרסום 

לרבות חלק מדו"ח –כאמור . לעניין סעיף קטן זה , "דו"ח" 
 ולרבות ממצא ביקורת .

 

תק וגש דו"ח הביקורת למועצה , יעביר ראש המועצה העה  -ז
ממנו לשר . אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי 

 .203סעיף 

 

 ז. מינוי עובדים ללשכת המבקר 145

מנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת יראש המועצה  -א
המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 

140   . 

ין עובדי לשכת המבקר כדין עובדי המועצה , ואולם הם ד -ב
 ו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד .יקבל

רותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של לא יופסק שי -ג
 (.1המבקר אלא בכפוף להוראות סעיף א)

 פרק שישי :  ועדות 

 . ועדת ביקורת 122

 מועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .ה  -א

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת . -ב
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עלה על יחברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא  מספר -ג
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 .

ושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש י -ד
 מועצה , זולת אם הייתה במועצה סיעה אחת בלבד .ה

 

 א. תפקידי ועדת הביקורת 122

 פקידי ועדת הביקורת אלה ת -א

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות  -1

 הציבור על המועצה .

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של  -2

 מבקר המועצה .

ת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין לדון בכל דו"ח ביקור -3

. 

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת . -4

 

 עדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .ו -ב

 
 


