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 מבוא -פרק א' 

 מבוא .1

 כללי  1.1

התקבלה בממשלת ישראל החלטה להפעיל את התכנית לניהול עצמי של  13/03/11בתאריך 

בתי ספר אשר במסגרתו יוקם צוות יישום הכולל נציגים ממשרד החינוך, משרד האוצר 

 והמרכז לשלטון מקומי. 

חינוכית שבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות  –ניהול עצמי של בתי ספר היא תפיסה ניהולית 

, הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבט כארגון עצמאילבית הספר, המאפשרים לבית הספר לפעול 

הארגוני והן בהיבט הכלכלי. תפיסה זו הופכת את הפירמידה ומציבה את מוקד קבלת 

משאבים פדגוגיים וכלכליים מועברים ממשרד החינוך  .  ההחלטות בתוך בית הספר

ומהרשויות המקומיות, ישירות למנהל בית הספר ולצוות החינוכי שלו, ומוקנית לבית הספר 

סדר עדיפויות ומפנה את  אתגמישות וסמכות בניהול משאבים אלו. בית הספר קובע 

תשתית ארגונית  לבנותנדרש המשאבים לטובת היעדים והצרכים שהגדיר לעצמו. בית הספר 

של העצמה והאצלת סמכויות, כך שכלל הצוות החינוכי שותף בקבלת ההחלטות וחותר 

במשותף להגשמת היעדים. בד בבד, הניהול העצמי מייצר הלימה בין סמכות לאחריות, כאשר 

 בית הספר נדרש לקחת אחריות על התוצרים החינוכיים שלו.

העלאת : פדגוגית, ניהולית וכלכלית שתאפשרתשתית  מטרות המעבר לניהול העצמי הן יצירת

מתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם הלימודית, הרגשית והחברתית של  ,הישגי התלמידים

, השבחת תרבות הניהול והלמידה של בתיה"ס ,העצמת המנהל וצוות המורים ,התלמידים

 ת(. חיזוק האחריות והמחויבות של בתי הספר לתפוקות ולתוצאות )אחריותיו

 

 בד בבד עם העברת האחריות והסמכויות לידי בתי הספר  נקבעו  מנגנוני בקרה ופיקוח: 

  משרד החינוך הוגדר כגורם האחראי על הבקרה הפדגוגית בעיקר באמצעות הפיקוח

 )במחוזות(, שאלוני המיצ"ב ומנגנוני הערכת מנהלים ועובדים.

 תנהלות הכספית הרשות המקומית הוגדרה כגורם האחראי לפיקוח על הה– 

 תפעולית של בית הספר והמנהלנים.
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 מבנה ארגוני של מנהל החינוך .2

 להלן המבנה הארגוני של מנהל החינוך, כפי שמופיע באתר האינטרנט של המועצה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ושל מנהלת בתי  במסגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה של מחלקת תפעול תאום ופיקוח* 

 ספר יסודיים.

  

 ראש מנהל חינוך 

מחלקת יוזמות 
ופרויקטים 

 בחינוך

מחלקת תפעול,   מחלקת הגיל הרך

 מחלקת פרט     * תיאום ופיתוח
 מחלקת בתי ספר

בתי ספר  

   * יסודיים

ספר בתי 
 יסודיים-על

שירות 
 פסיכולוגי

 אלימלך(

ביקור 
 אהרון( סדיר

חינוך 
 מיוחד

 לימודי חוץ 

 גני ילדים  

 מעונות יום  

 צהרונים 
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 פרוט בתי הספר ברשות .3

העביר מנהל מחלקת התפעול לביקורת רשימה של בתי הספר בניהול עצמי  24/09/17ביום 

 בתחום המועצה האזורית מטה יהודה, נכון לשנה"ל תשע"ז.

 להלן טבלה המפרטת את בתי הספר היסודיים במועצה:

 

 מספר תלמידים מספר כיתות מיקום שם בית הספר

       יסודי ממלכתי  
 560 21 מעלה החמישה אלון 1
 426 16 צור הדסה הדסים 2
 702 26 צרעה הר טוב יסודי 3
 טל שחר השחר 4

  
16 460 

 196 8 נווה שלום 5
 524 20 בי"ס חקלאי -עין כרם  עין הרים 6
 385 15 צור הדסה צורים 7
 144 6 מעלה החמישה קס"ם 8
 3,397 128   סה"כ יסודי ממלכתי  
          
       דתי-יסודי ממלכתי  

 150 7 נחם אבן העזר 9
 513 20 נחושה האלה 10
 184 7 צור הדסה לביא 11
 296 11 צלפון מתתיהו 12
 421 16 צור הדסה קרוב 13

 1,564 61   דתי-סה"כ יסודי ממלכתי  
          
       ערבי-יסודי ממלכתי  

 537 25 עין ראפה -עין נקובה  עין ראפה 14
 537 25   ערבי-סה"כ יסודי ממלכתי  
          
 5,498 214   בתי ספר יסודייםסה"כ   

 

לאור בדיקת עומק,  התבצעהבתי ספר שבמסגרתם  3הביקורת בחרה באופן אקראי מדגם של 

רגישות הנושא ולאור העובדה שמדובר על סוגיות רוחביות הרלוונטיות לכלל בתי הספר נמנעה 

 הביקורת לציין את שמות בתי הספר שנכללו בכל אחת מהבדיקות. 
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 הגדרות .4

 בדוח זה כל אזכור של הרשות ו/או המעוצה המקומית מתייחס למועצה  – הרשות

 אזורית מטה יהודה.

 בדוח זה כל אזכור של משרד החינוך מתייחס גם למנהלת ניהול עצמי  – משרד החינוך

 מטעם משרד החינוך.

 מהווה את סל התקצוב שהרשות )המועצה האזורית( ומשרד החינוך  – 1סל תלמיד

מתחייבים להעמיד לטובת בתי הספר בניהול עצמי. סל התלמיד כולל בתוכו תקציבים 

תומכות, כגון: הוצאות תפעול, עלויות שאינם חלק משכר הלימוד או הפעילויות ה

 העסקת כח עזר, שיפוצים ובדק בית, חומרים והצטיידות, דמי שכפול.

על סל התלמיד כפי שמגובש במועצה האזורית להגדיר באופן ברור ומוסכם את תחומי 

 האחריות הכלולים בתקציב הבית ספרי.

 )כל רשות תפתח לכל בית ספר בניהול עצמי  – 2חשבון הרשות )חשבון לניהול עצמי

חשבון בנק שיהיה בבעלותה וישמש וינוהל ע"י בית הספר. לחשבון זה יועבר תקציב "סל 

התלמיד" ותקציבים ממקורות נוספים כדוגמת: הכנסות מפעילויות המתבצעות בבית 

 .הספר, מהשכרת מתקני בית הספר, תרומות )שאינן מכספי הורים(

 כל תשלומי ההורים, בגין שכר לימוד ובגין תרומות הורים, יופקדו  – חשבון הורים

לחשבון זה אשר יהיה בלתי תלוי בחשבון לניהול עצמי. חשבון זה יהיה נתון לבקרה 

 ולחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך.כספית והשימוש בכספים יעשה בהתאם לחוק 

  

                                                             
 מודל תקצוב )סל תלמיד( והמודל התפעולי, חלק א 3פרק  1
 חלק במודל תקצוב )סל תלמיד( והמודל התפעולי,  3פרק  2



 
 

7 

 
 

 מטרת הביקורת .5

 לבחון את תקינות ונאותות תהליכי העבודה של בתי הספר בניהול עצמי נהמטרת הביקורת הי

 2016)מתחילה באוגוסט  בשנת הלימודים תשע"ז, בתחומי המועצה האזורית מטה יהודה

 לרבות:(, 2017ומסתיימת בסוף יולי 

 בחינת ספר הנהלים הרשותי ועמידה בנהלי הרשות; -

על מנת לבחון את תקינות פעולות בחינת תהליכי הבקרה והביקורת שהפעילה הרשות  -

 בתי הספר;

 בחינת תוכנית עבודה בית ספרית, לרבות תקציב שנתי וביצוע; -

 בחינת תהליכי רישום הכנסות והוצאות במערכת הממוחשבת )הנה"ח( בבתי הספר; -

 בחינת תהליכי רכש והתקשרויות עם ספקים של בתי הספר; -

 לי מנהל תקין.עמידה בהוראות החוק, הנחיות משרד החינוך וכל -

 

חלו שינויים במערכת המחשוב של משרד  2019 -ו 2018חשוב להדגיש, במהלך השנים 

החינוך ובתהליכי הזנת הנתונים והדיווח של בתי הספר. דוח הביקורת מתייחס לרגולציה 

 והנחיות משרב החינוך הרלוונטים לשנת תשע"ז.

 

 מתודולוגיית העבודה .6

 :, ובמהלכה2018יוני  –ינואר הביקורת התבצעה בחודשים עבודת 

התקיימו ישיבות עבודה עם ראש מנהל החינוך במועצה, מנהל מחלקת תיאום ופיקוח  -

 ומנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים;

התקיימו ישיבות עבודה עם מנהלות בתי הספר שנבחרו במדגם, וכן עם עובדות  -

 וכן ביקור וסיור בבתי הספר השונים. המנהל )מנהלניות(;

התקיימה פגישה עבודה עם היועץ המקצועי של משרד החינוך שליווה את מעבר בתי  -

 הספר לניהול עצמי במועצה;

אשר ביצעו עבודת רישום ובקרה בבתי  "בע"מ י חברת 'שחףציגהתקיימו שיחות עם נ -

 הספר בשנים הקודמות;

בלת לצורך ק הרלוונטייםהועברה טיוטת דוח הביקורת לגורמים  24.6.2018בתאריך  -

 תגובתם.

)לאחר כשמונה חודשים( התקבלה התייחסות לטיוטה זו. התגובות  7.3.2019בתאריך  -

 '.זבנספח  צורפושולבו בגוף הדוח וכן 

בהתאם לתקני הביקורת הפנימית, דוח ו גיות הקשורות בניהול עצמילאור היקף הסו

בחנה יקורת הב מהנתונים 100%הביקורת מבוסס על בדיקות מדגמיות ולא על בדיקה של 

 הסוגיות .  בכלאין דוח זה מתיימר לעסוק את עיקרי תהליכי העבודה ו
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 תמצית הממצאים וההמלצות –פרק ב' 

 כפי שפורטו בהרחבה בדוח הביקורת.וההמלצות  להלן עיקרי הממצאים 

 

 הסכם עם משרד החינוך

שאין באגף החינוך במועצה העתק חתום  בבדיקת הביקורת נמצא – העדר הסכם חתום (1)

 (1סעיף ב)ראה הרחבה עם משרד החינוך. הסכם ההתקשרות  של 

 

  , אפילו לצורך הפורמאליות, לנסות ולאתר את ההסכם שנחתם עם משרד החינוך.מומלץ 

 

 

 ישיבות וועדה מלווה

בבדיקת הביקורת   - ישיבות הועדה אין מתקיימות בהתאם לכמות ולתדירות הנדרשת (2)

ומתוך המסמכים שהתקבלו, הן ממחלקת החינוך והן מבתי הספר, נמצא שהוועדה 

 (( 1)2 בסעיף הרחבה ראה)המלווה לא התכנסה בתדירות הנדרשת. 

הישיבות בבדיקת הביקורת נמצא שבכל  - העדר עריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועדה  (3)

. של הישיבה יםמסודר יםפרוטוקול והופק לאשל הוועדות המלוות, של כל בתי הספר, 

 (( 2)2 בסעיף הרחבה ראה) בהעדר פרוטוקולים לא ניתן לבחון אלו החלטות התקבלו.

בבדיקת הביקורת נמצא  -שגיבש משרד החינוך  "המדריך המקצועי"העדר היכרות עם  (4)

שאף אחד ממנהלי בית הספר ואף אחד ממנהלי מחלקת חינוך במועצה לא הכיר את 

רת שהפיק משרד החינוך מסבירה ומפרטת את כל תהליכי העבודה של הועדה החוב

 (( 3)2 בסעיף הרחבה ראה) המלווה הבית ספרית ולא פעל לפיה.

 

נוהל  להסדיר את פעילות הוועדות המלוות בכל בתי הספר של המועצה לרבות גיבוש מומלץ, 

אופן התיעוד ותהליכי  , פרוט הסמכויות והאחריות של כל בעלי התפקידים,עבודה כתוב

 הבקרה והפיקוח של הוועדה ועל הוועדה.
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 ספר נהלים רשותי

בתי הספר מנהלות משיחות שערכה הביקורת עם  – היעדר שימוש בספר נהלים רשותי (5)

ביד )העתק פיזי( של ספר הנהלים  הלא מחזיקן מה תנמצא שאף אחהמנהלניות ו

 הרחבה ראה) בספר זה. ם שנקבעוהנהלי תוכןאת  הלא מכירואף אחת מהן הרשותי, 

 ( (1)3 בסעיף

בבדיקת הביקורת נמצא כי בספר  – תשלומי הוריםעבודה לטיפול בהנחות היעדר נוהל  (6)

נוהל הנחות בתשלומי הורים כנדרש במסמך חסר  )המקורי והמעודכן( הנהלים הרשותי

 (( 2)3 בסעיף הרחבה ראה) ההבנות.

בבדיקת הביקורת נמצא  – בכרטיסי חתךסגירת שנה וטיפול עבודה לנוהל העדר  (7)

שהמועצה לא גיבשה נוהל עבודה המסדיר את תהליך סגירת שנת לימודים )ברמה 

תפעולית וברמה מחשובית(. התוצאה שונות גדולה בין בתי הספר בכל הקשור לטיפול 

בכרטיסי חתך )הכנסות לקבל והוצאות לשלם( וכן רישומים שגויים במערכת 

 הממוחשבת.

 

להשלים את כתיבת ספר הנהלים הרשותי, בהתאם לדרישות משרד החינוך ובהתאם  מומלץ

לצרכים שעולים בשטח, לצורך קביעת תהליכי עבודה קבועים, ידועים וברורים לכל אחד 

 מבתי הספר.

 

 

 מקומית מועצה –"  תלמיד סל" קביעת

בבדיקת הביקורת נמצא  - קביעת תקציב סל תלמיד מינימאלי לשנת תשע"ז במועצה (8)

, לכל תלמיד ₪ 585.18שתקציב סל תלמיד שקבעה הרשות לשנת הלימודים תשע"ז הנו 

 תקין. –ידי משרד החינוך-מסל התלמיד המינימאלי שנקבע על ₪ 17.18 -סל הגבוה ב

 ( (1)4 בסעיף הרחבה ראה)

 

בבדיקת הביקורת נמצא כי המועצה  - הודעה על אישור תקציב לכל אחד מבתי הספר (9)

 –המקומית לא העבירה לאף אחד מבתי הספר במדגם את הטופס "פורמט אישור רשותי 

תקציב בתי הספר" או כל הודעת דיווח אחרת בגין תחומי האחריות המועברים לאחריות 

  ( (2)4 בסעיף הרחבה ראה). לשנת הלימודים תשע"זבית הספר וסך סל התלמיד שאושר 

 

בבדיקת הביקורת נמצא כי למרות שסך  - תשלום שגוי של סל תלמיד בשנת תשע"ז (10)

י היה צריך להיות מכפלה של סל התלמיד המאושר בכמות התלמידים תהתקציב השנ

 225-בית הספר, בפועל שולם סכום גבוה מכך ונוצר תשלום עודף מצטבר בגובה של כב

  ( (3)4 בסעיף הרחבה ראה) .₪אלף 

 

מומלץ, להעביר לבית הספר הודעה על אישור תקציב סל התלמיד, הכוללת את תחומי 

שמועברים לבית הספר ובמסגרתם משולם סל התלמיד. כמו כן, מומלץ לבצע האחריות 
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בקרה על אופן העברת תקציב סל תלמיד כך שבכל חודש כל בית ספר יקבל את התקציב 

 הנדרש.

 

 

 תלמיד סל בית הספר בגין של שנתי תקציב בניית תהליך

 

 אחד שאף נמצא הביקורת בבדיקת - היעדר שימוש בפורמטים אחידים של משרד החינוך (11)

 משרד ידי על המומלץ לטופס בהתאם השנתי התקציב את ערך לא שנדגמו הספר מבתי

 ( (1)5 בסעיף הרחבה ראה) .החינוך

 

 הלימודים שנת תקציבי כי נמצא הביקורת בבדיקת - תקציב שגוי / חסר / לא תקין (12)

 ראה) רבים. מהותיים חסריםוקיימים נתונים  חלקי באופן של בתי הספר נבנו ז"תשע

 ( (2)5 בסעיף הרחבה

 
 בין התאמה שאין נמצא הביקורת בבדיקת - היעדר התאמה בין הכנסות להוצאות (13)

 הרחבה ראה) .ז"תשע הלימודים לשנת הספר בית ו כל ננשתכ ההוצאות לבין ההכנסות

 ( (3)5 בסעיף

 
 הספר בתי שכל נמצא הביקורת בבדיקת - חישוב שגוי של הכנסות מ"סל תלמיד" (14)

את ההכנסות מסל תלמיד.   לכאורה נדרש היה  שגויה בצורה חישבו במדגם שנכללו

 בסעיף הרחבה ראה)להכפיל את מספר התלמידים בגובה שווי כספי של סל התלמיד. 

5(4) ) 

 
שאין  נמצא הביקורת בבדיקה - ידי הועדה המלווה-הספר עלהיעדר אישור תקציבי בית  (15)

 לשנתתיעוד לדיון ולאישור של הוועדה המלווה בכל אחד מבתי הספר בדבר התקציב 

 ( (5)5 בסעיף הרחבה ראה) .בניגוד להנחיות משרד החינוך ז"תשע הלימודים

 
החינוך, דבר בהתאם לפורמט של משרד של בתי הספר לנסח את התקציב השנתי  מומלץ:

לאשר את תקציב בית כמו כן מומלץ  שיאפשר למועצה להשוואות בין התקציבים השונים.

ים המוצגים בתקציב נכונים , תוך בחינה כי כלל הנתונהספר במסגרת הועדה המלווה

 ומלאים כנדרש בהנחיות.

 
 
 
 
 
 
 
 

 הורים וחשבון עצמי ניהול חשבון תפעול
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 במדגם שנכללו הספר מבתי אחד שלכל נמצא הביקורת בבדיקת  - קיום חשבונות בנק (16)

 ראה) .תקין –.   הורים חשבון – והשני, עצמי לניהול – האחד. בנק חשבונות 2 נפתחו

 ( (1)6 בסעיף הרחבה

 

נמצא שבחלק מבתי הספר נציג ההורים אינו מוגדר  הביקורת מבדיקת - מורשי חתימה  (17)

 הרחבה ראה) בניגוד להנחיות משרד החינוך. –כבעל זכות חתימה בחשבון ההורים 

 ( (2)6 בסעיף

מומלץ לגבש נוהל עבודה במסגרתו בכל תחילת שנת הלימודים יעודכנו מורשי החתימה 

 בחשבון הורים בהתאם לנציג ההורים הנבחר.

 

 

 בגין ניהול עצמי – הספררישום פעילות כספית )הכנסות והוצאות( במערכת הממוחשבת בבתי 

הביקורת  -העדר התאמה בין תקבולים שהתקבלו בבנק לבין הכנסות שנרשמו בהנה"ח  (18)

 יביתכל אחד מהבנק של  נותשחזור  של כל ההכנסות שהתקבלו בחשבווערכה ריכוז 

הפרשים כספיים מהותיים בין  קיימיםשבמדגם. בבדיקה נמצא  שבכל בתי הספר ספר ה

רשמו כהכנסות במערכת הממוחשבת. סך הכספים שהתקבלו בבנק לבין סך הכספים שנ

 ( (1)9-( ו1)8(, 1)7יפים )ראה הרחבה סע

 

בבדיקת הביקורת נמצא שכל הספרים שדווחו  – השוואה בין נתוני המועצה לנתוני הבנק (19)

 –בספרי הנהלת החשבונות של המועצה הגיעו בפועל לחשבונות הבנק של בתי הספר 

 ( (2)9-( ו2)8(,  2)7יפים )ראה הרחבה סע .תקין

 

בבדיקת  –שנרשמו בהנה"ח  הוצאותבבנק לבין  שנפרעו תשלומיםהעדר התאמה בין  (20)

סכום התשלומים ששולמו בפועל בחשבון הבנק שונה באופן מהותי הביקורת נמצא ש

יפים )ראה הרחבה סע מסכומי ההוצאות שנרשמו בספרי הנה"ח של בתי הספר שבמדגם.

 ( (6)8 -( ו7)7

 

בבדיקת  – בין תקציב )הכנסות והוצאות( לבין ביצוע עדר יכולת לבצע השוואהה (21)

הביקורת נמצא שאף אחד מבתי הספר שנכללו במדגם  )לרבות הוועדות המלוות(  לא 

ביצעו במהלך כל השנה בדיקה או השוואה של תקציב מול ביצוע. בניגוד להנחיות משרד 

לא ניתן  –החינוך.  הביקורת ביקשה לבצע בדיקה זו אולם בהעדר תקציבים מסודרים 

 ( (5)9-( ו10)8(, 9)7יפים )ראה הרחבה סע לבצעה.

)כנדרש בספר הנהלים  מומלץ לקבוע נהלי עבודה קבועים, ברורים ושקופים לעבודת הנה"ח

)לרבות השוואת תקציב מול  לאופן ביצוע רישומי הנה"ח, דרכי ביצוע הבקרה הרשותי(
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התאמות הבנק. כמו כן, נדרש לקבוע גורם שיכול לענות על שאלות כן תהליכי ו ביצוע(

 של המנהלניות בשטח, כדוגמת יועץ חיצוני או נציג הגזבר. והצרכים

 

 בגין חש' הורים –רישום פעילות כספית )הכנסות והוצאות( במערכת הממוחשבת בבתי הספר 

הביקורת  -העדר התאמה בין תקבולים שהתקבלו בבנק לבין הכנסות שנרשמו בהנה"ח  (22)

בגין ספר ה יביתכל אחד מ הבנק של נותערכה שחזור  של כל ההכנסות שהתקבלו בחשבו

תשלומי הורים. בבדיקה נמצא  שבכל בתי הספר קיימים הפרשים כספיים מהותיים בין 

סך הכספים שהתקבלו בבנק לבין סך הכספים שנרשמו כהכנסות במערכת הממוחשבת. 

 ( (1)12-( ו1)11(, 1)10יפים )ראה הרחבה סע

 

בבדיקת  –שנרשמו בהנה"ח  הוצאותבבנק לבין  שנפרעו תשלומיםהעדר התאמה בין  (23)

סכום התשלומים ששולמו בפועל בחשבון הבנק של ההורים שונה הביקורת נמצא ש

)ראה  באופן מהותי מסכומי ההוצאות שנרשמו בספרי הנה"ח של בתי הספר שבמדגם.

 ( (3)12-( ו2)11(, 3)10יפים הרחבה סע

 

בבדיקת  – ביצועעדר יכולת לבצע השוואה בין תקציב )הכנסות והוצאות( לבין ה (24)

הביקורת נמצא שחלק מבתי הספר שנכללו במדגם  לא ערכו תקציב לחשבון ההורים, על 

 ( (4)11-( ו5)10יפים )ראה הרחבה סעכן לא ניתן היה לבצע השוואה כאמור.  

)כנדרש בספר מומלץ לקבוע נהלי עבודה קבועים, ברורים ושקופים לעבודת הנה"ח כאמור, 

)לרבות השוואת תקציב  ביצוע רישומי הנה"ח, דרכי ביצוע הבקרה לאופןהנהלים הרשותי( 

התאמות הבנק. כמו כן, נדרש לקבוע גורם שיכול לענות על שאלות כן תהליכי ו מול ביצוע(

 והצרכים של המנהלניות בשטח, כדוגמת יועץ חיצוני או נציג הגזבר.

 

 םובחשבונות הורי יתרות כספיות לסוף שנה בחשבונות ניהול עצמי

בבדיקת הביקורת נמצא שבכל חשבונות  – יתרות כספיות בחשבונות בנק של ניהול עצמי  (25)

הבנק של בתי הספר שנכללו במדגם נותרו יתרות כספיות מהותיות לסוף שנת הלימודים 

 הרחבה ראה) .₪אלף  704 -בתי ספר( של כ 3מדובר בסכום מצטבר )בגין תשע"ז.   

 ( (1)13בסעיף 

 

המועצה העבירה תקציב שיועד לביצוע פעילות שונות  – סל תלמיד תקציבביצוע חסר של  (26)

בבתי הספר. אך, בתי הספר לא השתמשו במלוא  בכספים שקיבלו בהתאם לייעוד 

 ראה שנקבע, כלומר לא יישמו את מלוא שווי סל השירותים כפי שקבע משרד החינוך.

 ( (2)13בסעיף  הרחבה
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בחשבונות הבנק של בתי הספר  – לומי הוריםתשיתרות כספיות בחשבונות בנק של  (27)

מדובר שנכללו במדגם נותרו יתרות כספיות מהותיות לסוף שנת הלימודים תשע"ז.   

בבדיקת הביקורת נמצא שכספים  .₪אלף   395 -בתי ספר( של כ 3בסכום מצטבר )בגין 

 עודפים אלו לא דווחו לנציגי ההורים ולא הוחזרו בפועל כנדרש בהנחיות משרד החינוך.

 ( (3)13בסעיף  הרחבה ראה

צבירת עודפים כספיים מהותיים מצביעה על אי ביצוע של תוכניות עבודה שתוכננו ואי 

גוגית. זאת בניגוד לכל הקצאה של מלא התשומות האפשריות למערכת החינוכית והפד

 הרעיון של מינהלת הניהול העצמי.

מומלץ לקבוע תוכנית עבודה לניצול יתרות הכספים שנשארו בחשבונות בתי הספר לטובת 

 התלמידים.

 

 בקרה על הפעילות הכספית של בתי הספר

בבדיקת הביקורת נמצא שהרשות המקומית לא  - היעדר ביצוע סקר בקרה פנימית (28)

ה פנימית באף אחד מבתי הספר בשנים האחרונות לרבות שנת ביצעה סקר בקר

 ( (1)14בסעיף  הרחבה ראה הלימודים תשע"ז בניגוד למסך ההבנות.

 

בבדיקת הביקורת נמצא בשנת הלימודים תשע"ז,  -אי ביצוע דוחות כספים שנתיים  (29)

ולפיכך  ,הפסיקה המועצה להשתמש בשירותים של יועץ כלכלי חיצוני )חברת שחף בע"מ(

לא בוצעו דוחות כספיים לאף אחד מבתי הספר של המועצה כנדרש בהנחיות משרד 

 ( (2)14חבה סעיף ראה הר) .החינוך

בבדיקת הביקורת נמצא שבאף אחד מבתי הספר שנכללו  -היעדר דיווח לוועד ההורים  (30)

והוצאות נסות אודות נתוני הכ 3במדגם לא הופק דיווח לועד ההורים לרבות דיווח שנתי

 ( (3)14.  )ראה הרחבה סעיף בחשבון תשלומי הורים

 

 העבירו הגזבר ומנהל אגף החינוך בבדיקת הביקורת נמצא ש -ביצוע הצהרת הגזבר  (31)

ידי הרשות המקומית -פעמים בשנה(, בגין הסכומים שהועברו על 4הצהרה, בכל תקופה )

 ( (4)14סעיף ראה הרחבה ) .תקין –להנחיות לחשבונות בתי הספר, בהתאם 

 

הכולל  מומלץ לקבוע מנגנון בקרה כתוב וידוע לבחינת הפעילות הכספית של בתי הספר

עריכת סקר בקרה אחת לשנה, עריכת דוחות כספיים שנתיים ודיווח לוועד הורים בהתאם 

 להנחיות משרד החינוך.

 

                                                             
תשלומי הורים,  3.11)ב( 8חוזר מנכ"ל סא/, וכן 7, סעיף 2007-( התשס"ד26ניהול גביה וכספים במוסד החינוחי: חוק חינוך חובה )תיקון  3

  12.10סעיפים 
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 פירוט הממצאים –פרק ג' 

 הסכם עם משרד החינוך .1

הסכם התקשרות העצמי" בבתי הספר היסודיים מפורטים במנגנוני ההפעלה של "הניהול 

 .4לבין המועצה  משרד החינוך שאמור להיחתם בין

 

 משרד החינוך: , בין השאר,במסגרת הסכם זה התחייב

לפרסם בכל שנה מודל תקצוב מעודכן לבתי ספר בניהול עצמי, וכחלק מכך את גובה  -

 המינימאלי.סל התלמיד המינימאלי ואת גובה תקציב הבית ספרי 

לפרסם חוזר מפורט מטעם משרד החינוך ומשרד הפנים להעסקת כוח עזר בבתי  -

 הספר באמצעות הרשות המקומית;

לגבש וליישם מערך הכשרה, ליווי והטמעה למנהלי בית הספר, לצוותם החינוכיים,  -

 למפקחים ולרשויות המקומיות בתהליך המעבר לניהול עצמי;

הקצבות והשתתפות המשרד בגין: חומרי לימוד את למועצה להעביר מידי חודש  -

ואגרת שכפול, השתתפות בשכר עובדי שירות )שרתים(, השתתפות בשכר עובדי מנהל 

 )מזכירים(, השתתפות 'סיוע ניהול עצמי' והשתתפות ב'תוספת פדגוגית ניהול עצמי';

 

 המועצה : , בין היתר,במסגרת הסכם זה התחייבה

 ספר בניהול עצמי;לגבש ספר נהלים רשותי לבתי  -

לגבש רשימה של תחומי האחריות שעוברים לטיפול בית הספר, על רשימה זו לכלול  -

 לפחות את התחומי האחריות שיש חובה להעביר לטיפול בית הספר;

 –בהלימה ל'פורמט אישור רשותי  מבה"סב נפרד לכל אחד להקצות ולאשר תקצי -

 ב"ס.אחריות המועברים לניהול ובהתבסס על תחומי ה 5בניהול עצמי ב"סתקציב 

לפתוח לכל בית ספר חשבון ייעודי בבעלותה, ותעניק לבית הספר יש את הרשאות  -

החתימה )מנהל בית הספר + נציג הגזברות ברשות( בו לצורך ניהול הפעילות 

 השוטפת כחלק מהניהול העצמי, למעט תשלומי הורים.

 למסד וועדה מלווה עבור כל אחד מבתי הספר. -

 לבתי הספר להעסיק כוח עזר נוסף באמצעותה. לאפשר -

הול הכספי של בתי הספר בניהול עצמי בתחומה, לרבות ילבצע בקרה וביקורת על הנ -

לצורך כך המועצה  פיקוח ובקרה שוטפים על ההתנהלות התקציבית והתפעולית.

 תוכל לצפות, לנתח ולבקר את הדוחות הכספיים שח בתי הספר בתחומה;

 סקר בקרה פנימית, בכל אחד מבתי הספר בניהול עצמי;לבצע מידי שנה  -

חתום של  העתק  )ולא באף מקום אחר במועצה(בבדיקת הביקורת נמצא שאין באגף החינוך 

 .  נמצאו טיוטות והסכמים שאינם חתומים.החינוךעם משרד הסכם ההתקשרות 

                                                             
 ".מעבר לניהול עצמי –מסמך הבנות על בסיס " 4
 ' לדוח זה.גמצורף בנספח  5
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 וועדה מלווהה תפקיד .2

מלווה לכל אחד  הנדרשת להקים ועד, הרשות המקומית 6בהתאם למדיניות הניהול העצמי

אשר תהווה פורום מייעץ, מלווה ותומך להנהלת בית מבתי הספר שבמתכונת ניהול עצמי, 

 . הספר בגיבוש וביישום מדיניותו הפדגוגית, הניהולית והכלכלית

כל הפעילות של וועדות מלוות מיוחדת המדריכה את  חוברתהוציא כמו כן, משרד החינוך 

 ."הנקראת "וועדה מלווה בית ספרית, בבתי הספר

הניהול העצמי" הועבר כח גדול מאוד למנהלי בתי הספר בכל "חשוב להדגיש, במסגרת 

הקשור לקביעת תכניות לימוד ובכל הקשור לשליטה על משאבים כספיים )הן ברמת 

 הכנסות והן ברמת הוצאות(.   לצד מתן האחריות והסמכויות, נקבע גם מנגנון פיקוח ובקרה

 המושתת בין השאר על וועדה מלווה ספציפית לכל אחד מבתי הספר. 

 :שהוועדה אחראית עלפיקוח זה בא לידי ביטוי בין השאר בכך 

 אישור תכניות עבודה בית ספריות בתחילת כל שנה -

 אישור את התקציב פעילות ותקציב פדגוגי -

 מעקב אודות יישום בפועל של תוכניות העבודה -

 ב שאושרבקרה על עמידה בתקצי -

 לצורך הפקת לקחים לשנים הבאות שיחת סיכום שנה קיום -

 

 לפחותלהתכנס  המלווה של כל בית ספרהוועדה לצורך מילוי אחריותה ותפקידה נדרשת 

 בשנה :שלוש פעמים 

תכניות עבודה, פעולות פדגוגיות ואישור תקציב. כמו כן  אישורלצורך בתחילת השנה  (1)

 יאושרו מטרות, יעדים ואתגרים לשנה"ל העוקבת.     

 פדגוגיות וכספיות. ויישום תכניות בקרהבאמצע שנה לצורך  (2)

 .הפקת לקחים לשנים הבאותשנת הלימודים ו סיכוםלצורך בסוף שנה  (3)

 

 את :כולל  7הנחיותכפי שנקבע ב המלווה הרכב הוועדה

 מרכז הוועדה -מנהל בית הספר (1)

 נציג משרד החינוך -מפקח  (2)

 מחלקת חינוך נציג של  (3)

 גזבר הרשות נציג של  (4)

   נציג המורים (5)

 נציג  ההורים )או ועד הורים(. (6)

 

 

                                                             
 ב5, 4-3א, 2'הוועדה המלווה הבית ספרית: מתווה ועקרונות', סעיפים ; פרק ה4 פרק 'נספח אסטרטגי ליישום', סעיף 6
 2015ניהול עצמי, ינואר  מדריך מטעם משרד החינוך, מנהלת, "" ועדה מלווה בית ספרית 7
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 הערות הביקורת

בתי הספר בנבחרו  3 -הביקורת ביקשה לבחון את תפקוד הוועדות המלוות בכל אחד מ

 במדגם. בבדיקה נמצא :

 

 בהתאם לכמות ולתדירות הנדרשת:אין מתקיימות  ת הועדהישיבו (1)

בבדיקת הביקורת ומתוך המסמכים שהתקבלו, הן ממחלקת החינוך והן מבתי הספר, 

 בהתאם להנחיות:המלווה לא התכנסה בתדירות הנדרשת ונמצא שהוועדה 

  לא התקיימו : התקיימה ישיבה אחת בלבד בתחילת שנת הלימודים. א'בית הספר

 באמצע שנה ובסיומה.ישיבות 

 לא בתחילת שנת הלימודים ובאמצע.  -: התקיימו שתי ישיבותב' הספר בית

 התקיימה ישיבת סיכום בסוף שנה.

  לא התקיימו ישיבות : התקיימה ישיבה אחת בלבד בתחילת השנה. ג'בית הספר

 באמצע שנה ובסיומה.

ם באופן מהותי ביכולת אי כינוס של הוועדות המלוות בניגוד להנחיות משרד החינוך פוג

של הרשות לבקר ולפקח על התנהלות בתי הספר הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט 

אי כינוס הוועדות המלוות מהווה כשל ניהולי בכל הקשור  לדעת הביקורת   הכספי.

הצפה של בעיות,  -לסיוע והתמיכה שהרשות המקומית נדרשת לתת למנהלי בתי הספר

ים ובלתי צפויים, סיוע מול גורמים חיצוניים  לבית הספר התמודדות עם אירועים חריג

 ומול הורים / תלמידים.

 

 :07/03/2019מיום  א'תגובת ביה"ס 

, כבכול שנה. האחת בתחילת השנה, השנייה עין הריםת מלוות בו"התקיימו שתי ועד

 תכנון מול ביצוע." –לקראת אמצעה 

כל תיעוד לקיום של  סיום הבדיקה(קיבלה )עד למועד הביקורת מבקשת להעיר כי לא 

 . ישיבת ועדה מלווה באמצע השנה

 

 העדר עריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועדה : (2)

ישובות הופק פרוטוקול מסודר של  בבדיקת הביקורת נמצא שבכל המפגשים שנערכו לא

 : ולפיכך הוועדה המלווה, 

 תיעוד פורמאלי לקיומה של הישיבה; אין 

 לתאריך בו התקיימה הישיבהד פורמאלי ואין תיע; 

 אין תיעוד בדבר הנושאים שעלו לסדר היום של הישיבה; 

 או לתוכניות  שהוצגו לחברי הועדה;ד לנתונים ו/ ואין תיע 

 אין תיעוד בדבר הגורמים שהשתתפו בישיבה; 
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 .אין תיעוד בדבר ההחלטות שהתקבלו בפורום המכובד של הוועדה המלווה 

דר בכל אחת מישיבות הוועדה המלווה, בהתאם להנחיות לערוך פרוטוקול מסומומלץ, 

 הנדרשות.

 

 

 שגיבש משרד החינוך "מדריך המקצועיהחומר המקצועי שפורט "בהעדר היכרות עם  (3)

 11הפיקה מנהלת הניהול העצמי במשרד החינוך חוברת מפורטת, הכוללת  2015בינואר 

הועדה המלווה הבית  עמודים, המגדירה, מסבירה ומפרטת את כל תהליכי העבודה של

 ספרית.

בבדיקת הביקורת נמצא שאף אחד ממנהלי בית הספר ואף אחד ממנהלי מחלקת חינוך 

 במועצה לא הכיר את החוברת הנ"ל ולא פעל לפיה.
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 ספר נהלים רשותי .3

גדיר בצורה מאשר  ,להכין 8מחויבתקובץ עבודה שהרשות "ספר הנהלים הרשותי" הינו 

 בבית הספר.שנוספו מפורטת את כל תהליכי העבודה החדשים 

בפעם להתמודד חשוב לציין, שבמסגרת מודל הניהול העצמי, נדרשת הנהלת בית הספר 

ניהול , חשבונות בנק שניניהול , רכש והתקשרות עם ספקים עם סוגיות רבות כגון : הראשונה

גיוס מקורות הכנסה נוספים )השכרה, , הנה"ח( רישום פעולות במערכת כספית )מעין, כספים

יחסי עבודה עם הרשות המקומית , תחזוקה ואחזקת מבנים ומתקנים,מכירת מוצרים( 

 .'חינוך, גזברות, כספים, אחזקה( וכו)מחלקת 

 

את הנהלים  9לאור החשיבות של עריכת קובץ נהלים רשותי, פירט משרד החינוך

 המינימליסטיים שנדרש להכליל בקובץ זה:

 ;גיבוש ואישור תקציב בית ספרי 

  חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים; –ניהול חשבונות נפרדים 

 ;הכנסות 

 ;נהלי גבייה 

 ;הנחות בתשלומי הורים 

 ;קבלת תרומות 

 ;תקבולים וקופה 

 ;החזרת אמצעי תשלום 

 ;בנק 

 ;רכש והתקשרות 

 ;קופה קטנה 

 שבונות;הנהלת ח 

 ;ארגון ותיוק 

 ;גיבויים ואבטחת מידע 

  דגשים לסוגי הוצאות שונות: הוצאות כיבוד, מתנות וכדומה, הוצאות נסיעה והוצאות

 אישיות.

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .3מסמך ההבנות, סעיף בהתאם ל 8
 מפרט נהלי עבודה כספיים לבתי ספר בניהול עצמי –מסמך ההבנות, נספח ג'  9
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 הערות הביקורת

, ערכה מחלקת החינוך "אוגדן 2013בחודש ינואר  –ספר נהלים רשותי ושימוש ב גיבוש (1)

נערך בסיוע היועץ הכלכלי של משרד החינוך  נהלים לבתי הספר בניהול עצמי". האוגדן

לכול מנהלי ומנהלות בתי הספר היסודיים.  10.2.2013במחוז מרכז והועבר בתאריך 

משיחה שקיימה הביקורת עם היועץ הכלכלי הוסבר שבנוסף התקיימה הדרכה מסודרת 

 .תקין –לגבי אופן יישום הנהלים המפורטים באוגדן  םלכל הגורמים הרלוונטיי

הביקורת  –ויצאה טיוטה לעיון מנהלי בתי הספר  2017בץ נהלים זה עודכן בפברואר קו

 המעודכן הופץ.לא קיבלה תיעוד לכך שהמנהלים קיבלו טיוטה זו לעיונם וכי הקובץ 

ועם שלושת בתי הספר מנהלות שלוש שיחות שערכה הביקורת עם יחד עם זאת, ב

נמצא שאף אחד מהנ"ל לא המנהלניות וכן בפגישות העבודה שהתקיימו בבתי הספר 

מחזיקה ביד )העתק פיזי או קובץ ממוחשב( של ספר הנהלים הרשותי, ואף אחת מהן 

 לא מכירה את תוכן הנהלים שנקבעו בספר זה.

 

שהרשות טרם גיבשה נוהל בבדיקת הביקורת נמצא  –והל הנחות בתשלומי הורים נ (2)

מוסדר לטיפול בהנחות בתשלומי הורים על אף שמדובר בנוהל חובה בהתאם למסמך 

 ההבנות. 

 

בבדיקת הביקורת, וכפי שעולה מדוח  – וטיפול בכרטיסי חתך נוהל סגירת שנה (3)

הביקורת, כל אחד מבתי הספר מבצע סגירת שנה ומטפל בכרטיסי החתך )הכנסות לקבל 

 / הוצאות לשלם( באופן שונה. 

לדעת הביקורת, נדרש לנסח נוהל עבודה קבוע, ברור, בכל הנוגע לסגירת שנה בכדי 

 כל אחד מבתי  הספר. להקל על בתי הספר ולהסדיר את התהליך כך שיראה זהה ב
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 מועצה מקומית –" סל תלמיד קביעת " .4

בכל שנה מפרסם משרד החינוך את מודל התקצוב לבתי הספר בניהול עצמי, כחלק ממודל 

סל התלמיד כולל בתוכו תקצוב הן מטעם   תקצוב זה מתפרסם גובה 'סל תלמיד מינימאלי' .

  לתחומי האחריות שעברו לידי בית הספר.משרד החינוך והן מטעם הרשות ומחולק בהתאם 

 ""פורמט לגיבוש סל תלמיד רשותי  -' במצ"ב נספח 

 

  עבור שנת   201510 ודש אוגוסטבח משרד החינוך סכום "סל תלמיד" , כפי שנקבעלהלן

 כדלהלן:מפולח , והלימודים תשע"

 סל תלמיד לשנה שם הנושא
 בית ספר בניהול עצמי*

 58 חומרים
 33 אגרת שכפול

 163.02 סיוע ניהול עצמי
 200 תוספת לתלמיד במסגרת הניהול העצמי

 114.48 עלויות תפעוליות שאינן שכר**

 568.5 סה"כ סל תלמיד מינימאלי שיועבר ישירות לחשבון ביה"ס
 עלות. 100%*השתתפות משרד החינוך והרשות, כלומר 

 וכדומה.**מדובר על חומרי ניקוי, חשמל, מים, תיקונים, ריהוט 

  לא פרסם משרד החינוך עדכון לתעריף סל התלמיד בגין שנת תשע"ז. 2016באוגוסט 

  סל התלמיד כי ן ודכשלח הרכז הכלכלי במינהלת הניהול העצמי ע 2016באוקטובר

, כלומר חלה ירידה בגובה של ₪ 568לסכום של שונה ועודכן המינימאלי לשנת תשע"ז 

 מהתלמידים.בסל התלמיד בגין כל אחד  ₪ 0.5

 .ללא כל קיזוזיםראוי להדגיש כי על הרשות להעביר את מלוא סל התלמיד לבתי הספר 

חשוב לציין שהרשות המקומית מוסמכת לקבוע תקציב גבוה יותר ל"סל תלמיד"  על פי 

על פי פרמטרים שקופים, שוויוניים וסבירים, אשר יבואו שיקוליה וזאת בתנאי שייקבע "

 11"האישור הרשותי לתקציבי בתי הספר לידי ביטוי ב'פורמט

 

 הערות הביקורת

 לשנת תשע"ז במועצה תקציב סל תלמיד מינימאליקביעת  (1)

בהתאם להנחיות משרד החינוך תקציב סל תלמיד מינימאלי שאותו נדרשת הרשות 

 . ₪ 568המקומית להעביר לבתי הספר הינו 

בבדיקת הביקורת נמצא שתקציב סל תלמיד שקבעה הרשות לשנת הלימודים תשע"ז הנו 

 תקין. – יבהמחומסל התלמיד המינימאלי  ₪ 17.18 -גבוה בסל ה, ₪ 585.18

                                                             
 10/08/2015לניהול עצמי של בתי ספר יסודיים בשנת הלימודים תשע"ו )נספח ח' למסמך ההבנות(, מודל כלכלי  10
 סעיף ז. 5מסמך הבנות, פרק  11
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 הודעה על אישור תקציב לכל אחד מבתי הספר (2)

( נדרשת הרשות להעביר לכל ₪ 585.15לאחר אישור וקביעת תעריף סל התלמיד )בסך 

מבתי הספר היסודיים מידע אודות היקף הכספיים המיועדים להעברה בשנת אחד 

סכום זה הינו מכפלה של תעריף "סל התלמיד" במספר התלמידים  -הלימודים הקרובה 

 בכל אחד מבתי הספר.

לדיווח בין הרשות לבין בית הספר.   12משרד החינוך בנה טופס ייעודי –חשוב להדגיש 

שמקור המימון  מועברים לניהול בית הספרתחומי אחריות אילו  בנוסףטופס זה מפרט 

שלהם הינו בסכום מתקציב סל התלמיד ואילו תחומי אחריות נותרים באחריות 

 המועצה.

בבדיקת הביקורת נמצא שמחלקת חינוך לא שלחה לאף אחד מבתי הספר שבמדגם את 

 תקציב בתי הספר". –הטופס "פורמט אישור רשותי 

ובהיעדר הודעה איזה תחומי אחריות מועברים בכל שנה לבתי בהיעדר טופס כאמור 

 הספר לא ברור כיצד יכול מנהל/ת בית הספר לבנות תקציב פעילות שנתי.

 

 : תשע"זשל סל תלמיד בשנת תשלום שגוי בפועל  (3)

הביקורת בדקה את הסכומים שהעבירה המועצה לבתי הספר במהלך שנת הלימודים 

לכאורה, על פי ההנחיות סך התקציב השנתי  שמועבר תשע"ז לבתי הספר שבמדגם.  

 ₪ 585תעריף סל תלמיד  -ב 13לכול בית ספר צריך להיות מכפלה של מספר התלמידים

 בשנת תשע"ז.

לשלושת  ₪ 225,024בבדיקת הביקורת נמצא שהמועצה העבירה תשלום עודף בסך של 

 בתי הספר שנכללו במדגם, כדלהלן:

  כאשר הסכום שהיה צריך להיות מועבר   ₪ 405,474הועבר סכום של  א'לבית הספר

 .סל תלמיד X 585 סך התלמידים 522=   305,370הינו 

 . ₪ 100,104המשמעות תשלום עודף בסך 

  כאשר הסכום שהיה צריך להיות מועבר   337,060₪הועבר סכום של  ב'לבית הספר

 .ד סל תלמיX 585 סך התלמידים 449=   262,665הינו 

 . ₪ 74,395המשמעות תשלום עודף בסך 

  כאשר הסכום שהיה צריך להיות מועבר   ₪ 340,100הועבר סכום של  ג'לבית הספר

 .סל תלמיד X 585 סך התלמידים 495=   289,575הינו 

 .₪ 50,525המשמעות תשלום עודף בסך 

 

                                                             
 תקציב בתי הספר –פורמט אישור רשותי  –' גראה נספח  12
 כמות התלמידים בכל בית ספר מפורט בהרחבה בנספח א' 13
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 סל תלמידבית הספר בגין שנתי של תקציב תהליך בניית  .5

 הספר צריך להיות מחולק לשני חלקים עיקריים: תקציב פעילות בית

 תקציב ניהול עצמי

 

 הכנסות

הרשות המקומית תעביר לבתי הספר את התקציב המיועד –הכנסות מרשות מקומית

להם על סמך "סל התלמיד" )משולם פר תלמיד( המאושר, אשר כולל את התקצוב 

 המינימאלי שנקבע במשרד החינוך וכן תוספות תקציביות

הכנסות שבית הספר מייצר בעצמו. לדוגמא, מהשכרת מתקני בית  –הכנסות עצמיות

 הספר או ביצוע יוזמות ופעולות בבית הספר.

 תרומות מהורים יועברו לחשבון הורים; אחרת, ינוהלו בחשבון הרשותי. – תרומות

 יתרות מתקופות קודמות יילקחו בחשבון בתכנון -יתרות שנצברו מתקופות קודמות

 תקציב שנת הלימודים החדשה.

 הוצאות

 

חשמל, מים, גז / סולר לחימום, טלפון, דואר ומשלוחים, אינטרנט,  - הוצאות תפעול

שירותי הנה"ח וניהול כספים, עמלות בנק ועמלות אשראי, כיבודים, אש"ל ונסיעות 

 בתפקיד.

אחזקת מבנה ובדק בית, גינון, אחזקת וחידוש ריהוט,  - הוצאות אחזקה וחידוש ציוד

 מחשבים, מדפסות, סורקים, פקסים ומכונות צילום.

ציוד משרדי, ציוד לחינוך גופני, ספרים וספריות, חומרי לימוד, דמי  - רכש והצטיידות

 שכפול, חומרי ניקיון ועזרה ראשונה.

פעולות,  –ופרויקטים לימודים  יוזמות פדגוגיות - פרויקטים ויוזמות חינוכיות

 טכנולוגיה ומחשוב, הדרכות והכשרות לצוות.

 

 תקציב חשבון הורים

 

 הכנסות

המוסדי ובהתאם לו. תשלומי  חוזר התשלומיםייגבו לאחר אישור  – תשלומי הורים

 חשבון הורים. -ההורים ינוהלו תוך הפרדה מוחלטת מתקצובי הרשות בחשבון נפרד

 תרומות מהורים בלבד. – תרומות

יתרות מתקופות קודמות יילקחו בחשבון בתכנון  -יתרות שנצברו מתקופות קודמות

 תקציב שנת הלימודים החדשה.

 14הוצאות

 

 ביטוח תאונות אישיות עבור כל אחד מהתלמידים. - תשלום חובה

סל תרבות, מסיבות סיום, מסיבות כיתתיות, טיולים שנתיים, השאלת  - תשלום רשות

 ספרי לימוד, ועד הורים וכדומה. 

כדוגמת: חוגים, שימוש באינטרנט, רכישת תוכנות ולומדות  - שירותים מרצון

 למחשב, פרויקטים לימודיים, הזנה, תוכנית "קרן קרב".

 ינוך לאופן עריכת התקציב השנתי.פורמט שנקבע על ידי משרד הח –' גמצ"ב נספח 

 

התקציב השנתי של בית הספר צריך להיות מאושר על ידי הוועדה המלווה טרם פתיחת שנת 

 ., וכן, יש להעבירו לאישור הרשות15הלימודים ובהתאם להנחיות מסמך ההבנות

 

                                                             
 תשלומי הורים. 3.11לחוזר מנכ"ל, תשע"ז, הוצאות בהתאם להנחיות משרד החינוך בכפוף  14

 "המלווה הוועדה -עבודה שיטת' "ג נספח;  2 פרק הרחבה ראה 15
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 הערות הביקורת

במסגרת הבדיקה, ביקשנו לקבל מכל אחד ממנהלי בתי הספר, את התקציב השנתי שגובש 

( ואשר הוצג ואושר במסגרת הוועדה המלווה של 2016בתחילת שנת הלימודים תשע"ז )יולי 

    בית הספר. 

 

, מתוך המצגות / שערכה הביקורתנתוני ההכנסות ההוצאות, כפי  ריכוז שיחזורלהלן 

 מבתי הספר שבמדגם : המסמכים שהועברו

  
 ג'בית ספר  ב'בית ספר  א'בית ספר 

 288,860 335,426 288,354 הכנסות בגין ניהול עצמי

 167,772 אין נתונים אין נתונים עודפים משנה קודמת

 371,444 242,500 אין נתונים הוצאות בגין ניהול עצמי

 85,188 92,926 ? עודף/גרעון

        

 155,052 אין נתונים 446,866 חשבון הוריםהכנסות בגין 

 אין נתונים אין נתונים אין נתונים עודפים משנה קודמת

 155,052 אין נתונים אין נתונים הוצאות בגין חשבון הורים

 ? ? ? עודף/גרעון
 

 

 התקבלו, להלן ממצאי הבדיקה :בחנה את התקציבים שהביקורת 

 

 משרד החינוך(:היעדר שימוש בפורמטים אחידים )של  (1)

בבדיקת הביקורת נמצא שאף אחד מבתי הספר שנדגמו לא ערך את התקציב השנתי 

 בהתאם לטופס המומלץ על ידי משרד החינוך )מצ"ב בנספח ג(.

אחר שעל פיו יתבצע  אחידלחילופין, המועצה המקומית אינה קבעה טופס 

 הדיווח/החישוב של התקציב השנתי.

נה באופן המונע יכולת בונה לעצמו שבלונת דיווח שו ספר, בהיעדר אחידות, כל בית

אודות הנתונים  ומונע יכולת לבצע בקרה יעילה ואפקטיביתהשוואה בין בתי הספר, 

 המופיעים בתקציב.

מומלץ לעגן את הפורמט של משרד החינוך כחלק מנוהל עריכת תקציב ולאכוף כי 

 בתי הספר בונים את התקציב השנתי לפיו.

 

 

 / חסר / לא תקין תקציב שגוי (2)

בבדיקת הביקורת נמצא כי תקציבי שנת הלימודים תשע"ז נבנו באופן חלקי שחסרים 

 בו נתונים מהותיים רבים, לדוגמא:

בתקציב של כל בתי הספר אין התייחסות לנתוני הביצוע בשנה קודמות )נתוני  (1)

 כפי שנדרש בהתאם לפורמט של משרד החינוך.השוואה( 

 אין כלל פירוט של הוצאות. א'בתקציב בית ספר  (2)
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וההוצאות  ההכנסות  מיאין כלל התייחסות לסכו ב'בתקציב של בית הספר  (3)

 מהורים.

 אין התייחסות ליתרת עודפים משנים קודמות. א' -וב' בתקציב של בתי הספר  (4)

 

 היעדר התאמה בין הכנסות להוצאות (3)

 וישנו במקרה. ההוצאות לסך שווה יהיה ההכנסות שסך שנתי תקציב עריכת בעת נהוג

  .רלוונטי מימון מקור להציג יש גרעון ויש ובמקרה להציגו יש מתוכנן עודף

בבדיקת הביקורת, וכפי שמוצג בטבלה לעיל, נמצא שאין התאמה בין ההכנסות לבין 

 ההוצאות שמתכנן בית הספר לשנת הלימודים תשע"ז.

 

 הכנסות "מסל תלמיד" חישוב שגוי של  (4)

לבחון את תהליך חישוב סכום ההכנסה מסעיף "ניהול עצמי". ידוע הביקורת ביקשה 

לתו בתעריך "סל פי מספר התלמידים בבית הספר והכפסה זה מחושב לנשרכיב הכ

 תלמיד" שנקבע במועצה. 

 להלן שחזור ההכנסות כפי שהיה צריך להתקבל בגין סל תלמיד בכל אחד מבתי הספר

 :שנכללו במדגם

 
שכל בתי הספר שנכללו במדגם חישבו בצורה שגויה את בבדיקת הביקורת נמצא 

 מרכיב ההכנסה הזה בעת עריכת התקציב השנתי לשנת הלימודים תשע"ז.

 

 

 אישור תקציבים ע"י ועדה מלווההעדר  (5)

נדרשת המועצה באמצעות הועדה המלווה לאשר את  2 כפי שהוסבר בהרחבה בסעיף

 התקציבים של כל אחד מבתי הספר בתחילת כל שנה.

בבדיקה הביקורת נמצא כי אין פרוטוקול החלטה של הועדה המלווה בדבר אישור 

 תקציב פעילות לשנת הלימודים תשע"ז.

ABC=A*BDD-CD/C

תלמידים 

בשנת תשע"ז

גובה סל 

תלמיד

חישוב תקציב 

סל תלמיד

הכנסות לפי 

רישום תקציב
ב-%חוסר/עודף

5.57%-        17,016-           288,354              522585305,370בית ספר א'

27.70%          72,761           335,426              449585262,665בית ספר ב'

0.25%-              715-           288,860              495585289,575בית ספר ג'



 חשבון ניהול עצמי וחשבון הורים תפעול .6

חשבון בנק  נדרשת המועצה לפתוח, 17ולמסמך ההבנות 16בהתאם למדיניות הניהול העצמי

שיטת הניהול העצמי. כמו כן נדרש בית הספר לים בהולכל אחד מבתי הספר היסודיים המנ

 לפתוח חשבון נוסף בו ינוהלו כספי תשלומי ההורים.

 אלו מורשי החתימה שצריכים להיות: 18בהתאם להנחיות

 נית, והפעולות הכספיות בביה"ס ייחתמו בחשבון הניהול העצמי יהיו המנהל/ת והמנהל

 ע"י שני מורשי החתימה. 

  חתימה:  מורשי שלושהבחשבון ההורים יהיו 

 הספר; בית ת/מנהל (1)

 ;( החינוכי המוסד מזכירת כלל בדרך) הרשות נציג (2)

 .ספרי הבית ההורים וועד נציג (3)

חתימה שאחד מהם  מורשי 2ידי לפחות -כאשר פעולות כספיות מחשבון זה ייחתמו על

 הוא מנהל בית הספר.

 

 הערות הביקורת

 קיום חשבונות בנק (1)

 להלן פירוט חשבונות הבנק שנפתחו עבור כל אחד מבתי הספר:

 מספר חשבון סניף בנק סוג חשבון בית ספר  

 א'בית ספר  1
 141338 גן טכנולוגי - 599 הפועלים חשבון ניהול עצמי

טכנולוגי גן - 599 הפועלים חשבון הורים  192587 

 'בבית ספר  2
 227675 גילה - 585 הפועלים חשבון ניהול עצמי

 3270866   בנק הדואר חשבון הורים

 'גבית ספר  3
 301035 ירושלים - 515 מסד חשבון ניהול עצמי

 116482569 מבשרת ציון - 510 דיסקונט חשבון הורים

 

חשבונות בנק.  2בבדיקת הביקורת נמצא שלכל אחד מבתי הספר שנכללו במדגם נפתחו 

 .תקין –חשבון הורים.    –לניהול עצמי, והשני  –האחד 

  

                                                             
 ב4ב)ו(; פרק 'נספח אסטרטגי ליישום', סעיף -ב)ה(ב)ג(, -סעיפים ב)א(פרק 'מודל התקצוב )"סל תלמיד"( והמודל התפעולי',  16
 6.1, 2.2-2.1סעיפים  ,נספח ג'א; 16, ב12-א12ג, 10-ב10ה, 9א, 9ז, 6ה, 6-ד6א, 6רישא,  6סעיפים  17
 (א(1הרשות המקומית כתאגיד מרכז", "הפרמטרים השונים של המודל התפעולי" סעיף  -חוזר מנכ"ל, "חלק ב': המודל התפעולי 18
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 מורשי חתימה (2)

 נמצא :מבדיקת הביקורת 

  'תקין –חשבון הוריםבחשבון ניהול עצמי ומורשי החתימה ב -בבית הספר א 

  'נציג ההורים אולם  תקין –הול עצמייחשבון נמורשי החתימה ב -בבית ספר ב

  .בניגוד להנחיות משרד החינוךאינו מוגדר כבעל זכות חתימה חשבון הורים ב

  'מידע אודות מורשי החתימה  למועד סיום הביקורת טרם התקבל עד -בבית ספר ג

 )ניהול עצמי, הורים(.בחשבונות הבנק 
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 חשבון ניהול עצמיוהוצאות  הכנסות ניתוח  – א'בית ספר  .7

בספרי הנה"ח הביקורת בחנה את נתוני ההכנסות וההוצאות של בית הספר כפי שבאו לידי ביטוי 

דפי הבנק ומסמכי  תוכנת אסיף, נתוני לנתוני  המועצה האזוריתשל בית הספר תוך השוואה 

 לתקופה הרלוונטית .

 , על פי נתוני הנה"ח :בחשבון ניהול עצמי להלן ריכוז נתוני ההכנסות וההוצאות של בית הספר 

 

 

 

הוצאותהכנסותסעיף משניסעיף ראשי

0.0014,278.73טלפון202הכנסות ניהול עצמי1

14,227.105,154.00ציוד משרדי203הכנסות ניהול עצמי2

39,835.8010,282.00חומרי לימוד ומלאכה204הכנסות ניהול עצמי3

22,763.3025,280.00צילום ושכפול205הכנסות ניהול עצמי4

0.0015,767.50אחזקת מבנה206הכנסות ניהול עצמי5

5,690.800.00חומרי ניקוי 209הכנסות ניהול עצמי6

0.001,000.00ציוד ספורט210הכנסות ניהול עצמי7

0.004,371.41עזרה ראשונה211הכנסות ניהול עצמי8

311,753.00289,710.00קבלני ניקיון214הכנסות ניהול עצמי9

80,809.500.00סיוע בניהול עצמי215הכנסות ניהול עצמי10

0.0035,802.00יזמויות פדגוגיות216הכנסות ניהול עצמי11

0.004,663.04אש"ל וכיבוד218הכנסות ניהול עצמי12

0.0013,098.00אחזקת מחשבים219הכנסות ניהול עצמי13

0.001,000.00תחזוקת הנה"ח223הכנסות ניהול עצמי14

0.002,247.00אחזקת מדפסות226הכנסות ניהול עצמי15

2,845.501,149.75עמלות בנק228הכנסות ניהול עצמי16

56,908.30355,626.89תוספת פדגוגית229הכנסות ניהול עצמי17

0.00500.00חינוך מיוחד230הכנסות ניהול עצמי18

8,400.0022,087.00פעולות חברה231הכנסות ניהול עצמי19

50,228.000.00חוב שנה קודמת232הכנסות ניהול עצמי20

0.002,633.55נסיעות והובלות233הכנסות ניהול עצמי21

276,072.0048,344.80השתתפות מועצה234הכנסות ניהול עצמי22

19,918.000.00טלפון, דואר והתקשרות235הכנסות ניהול עצמי23

50,615.200.00תפעוליות שונות236הכנסות ניהול עצמי24

2,845.500.00כיבוד237הכנסות ניהול עצמי25

33,576.000.00תחזוקה שוטפת238הכנסות ניהול עצמי26

0.000.00הכנסות לקבל239הכנסות ניהול עצמי27

976,488.00852,995.67סה"כ ניהול עצמי

3,855.003,668.00דמי שתייה מורים401הכנסות משרד החינוך28

503.00503.00ספרים למורים402הכנסות משרד החינוך29

4,358.004,171.00סה"כ משרד החינוך

9,208.005,330.00תרומות602הכנסות שונות30

4,050.000.00פרויקט סביבתי625הכנסות שונות31

13,258.005,330.00סה"כ הכנסות שונות

0.00794.62עמלות בנק10חשבונות מיוחדים32

0.000.00עודף/גרעון שנה קודמת27חשבונות מיוחדים33

794.62סה"כ חשבונות מיוחדים

994,104.00863,291.29סה"כ

130,812.71 עודף שנתי :
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 הערות ביקורת

 :לבין הכנסות שנרשמו בהנה"חשהתקבלו בבנק בין תקבולים העדר התאמה  (1)

בית ספר  הבנק של  של כלל ההכנסות שהתקבלו בחשבון / שחזור  הביקורת ערכה ריכוז

  כדלהלן:

 הכנסות
כספים 

 שהתקבלו בבנק

רישום הכנסות 

 בהנה"ח
 הערות ₪-כספי בהפרש 

הכנסות מניהול עצמי + החזר הוצאות 

 שהועברו מהמועצה
817,227 976,488 159,261- 

ראה הרחבה בסעיפים 

 (3) 7-( ו2)7

 (5)7ראה הרחבה בסעיף  0 4,358 4,358 הכנסות משרד החינוך

 (6)7ראה הרחבה בסעיף  208,614 13,258 221,872 הכנסות עצמיות / אחרות

  49,353 994,104 1,043,457 סה"כ

 

)שנת הלימודים תשע"ז(   31.7.2017ועד  1.8.2016בהתאם לנתוני הטבלה, בתקופה שבין 

ספרי בהתאם ל. ₪ 1,043,457התקבלו בחשבון הבנק של בית הספר כספים בסכום של 

חוסר  –המשמעות . ₪ 994,104הנהלת החשבונות נרשמו הכנסות בסכום נמוך יותר של 

 .₪ 50,000 -הכנסות בסכום של כברישום 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

"הכנסה ששיכת לשנה טרם הגיעה, נרשמה כ"הכנסה לקבל". ההכנסות נרשמו בתשע"ו 

 הסעיף מתאפס." –אך יכנסו לבנק בתשע"ז, כשההכנסה נכנסת 

 

 השוואה בין נתוני המועצה לבין נתוני הבנק (2)

הכספים שנרשמו במחלקת הכספים של המועצה לבין הביקורת ערכה השוואה בין נתוני 

 – הכספים שהתקבלו בפועל בבנק בחשבון בית הספר. בבדיקה זו נמצאה התאמה מלאה

 תקין.

 

 רישום שגוי של ההכנסות מהמועצה מקומית (3)

על אף שקיימת התאמה בין סכום הכסף שהעבירה המועצה לבין הסכום שהתקבל בבנק, 

המועצה נמצא שברישומי הנהלת החשבונות של בית הספר נרשמה הכנסה גבוהה יותר. 

ש"ח. בפועל בספרי הנהלת החשבונות של בית  817,227העבירה לבית הספר סכום של 

 .₪ 159,221פער בסך של . ₪ 976,448הספר )אסיף( נרשמו הכנסות בסכום של 

 

 75-ראוי להדגיש כי מתוך הסכום שהמועצה העבירה, הועבר במהלך חודש אוגוסט כ

בגין שנה קודמת, תשלומים אלו  ₪אלף  25, בחודש ספטמבר תשלום נוסף של ₪אלף 

 נרשמו בספרי הנה"ח כתקבולים של השנה הנוכחית.

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

"רישום הכנסות עודף נובע מהעברות שעברו מחשבון הורים עבור תשלומים לניהול עצמי 

 במקום שהמועצה מעבירה. תשלום עבור ניקיון, קרן קר"ב, סל תלרבות..."
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 "חוב משנה קודמת" שגוי בסעיף  סעיףב הכנסותרישומי  (4)

בבדיקת הביקורת נמצא שבספרי הנהלת החשבונות של בית הספר נרשמה הכנסה תחת 

 (320232999כרטיס הנה"ח מס' , )232סעיף ) ₪  50,228סיווג "חוב משנה קודמת"  בסך 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

"העברות המועצה הועברו ללא פירוט וללא צפי, קושי בתכנון. חלק מהכנסות המועצה 

 עבור תשע"ז נרשמו כ"הכנסותל לקבל" ו"חוב משנה קודמת"."

 

 הכנסות ממשרד החינוךרישום  (5)

, משרד החינוך העביר במהלך שנת הלימודים שהתקבלו מבית הספר בהתאם לדפי הבנק

הביקורת נמצא כי סכום זה נרשם תחת סעיף 'הכנסות , בבדיקת ₪ 4,358תשע"ז סכום של 

 תקין. –משרד החינוך' בשלמותו 

 

 הכנסות עצמיות והכנסות נוספותרישום שגוי של  (6)

הביקורת בדקה על כל התקבולים שהתקבלו במהלך שנת הלימודים תשע"ז בחשבון הבנק 

 של הבית הספר. 

בגין  ₪ 221,872סכום של התקבל בהתאם לדפי הבנק, במהלך שנת הלימודים תשע"ז 

תחת סעיף "הכנסות שונות" נרשם רק סכום , בבדיקת הביקורת נמצא כי הכנסות עצמיות

 .₪אלף  208-בגובה של כ רישום חסרמדובר על  – ₪ 13,258של 

 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

ביה"ס. ביה"ס מעביר  "הכנסות עצמיות מגיעות לביה"ס עבור חוב המועצה בהתאם לחו"ז

מחשבון הורים, במקום למועצה ובאישורה, לחשבון הניהול העצמי, על חשבון יתרת 

 הזכות בחו"ז המועצה."

 

 רישום הוצאות בספרי הנה"ח (7)

 863,291 -בהתאם לרישומי הנהלת החשבונות, סך ההוצאה בשנת הלימודים הסתכמה ב

המשמעות . ₪ 858,384. בבדיקת הביקורת נמצא שבחשבון הבנק נרשמו תשלומים בסך ₪

 ביתר. ₪ 4,900רישום הוצאות בסכום של  –

 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

רשומות הוצאות השייכות לשנה"ל הנוכחית. בבנק נפרעים בתחילת השנה  "בהנה"ח

צ'קים שנרשמו משנה"ל הקודמת אבל לא נפרעו עד לתחילת השנה ולכן מופיעים בדפי 

 הבנק בשנה העוקבת."

 רישום שגוי עמלות הבנק (8)
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כרטיסים בשם "עמלות  2נפתחו  7.1בסעיף בספרי הנהלת החשבונות, כפי שפורט בהרחבה 

-ב, סכום ההוצאה שנרשמה בשני הכרטיסים במצטבר הינה 19(10 סעיףו 228סעיף " )בנק

 ₪ 498נגבו עמלות בגובה של . בבדיקת הביקורת נמצא שעל פי דפי הבנק של ₪ 1,944

 ביתר. ₪ 1,445ום של הוצאות עמלות בסכרישום  –המשמעות בלבד. 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

 ."כיסוי עמלות בחשבון הורים 1149.75, על פי דוח/דפי בנק 794.62"בבנק נגבו עמלות בסך 

 

 השוואה בין תקציב הכנסות והוצאות לבין ביצוע בפועל (9)

הביקורת ביקשה לבחון השוואה בין תקציב פעילות בחשבון בית הספר, כפי שגובש 

 בתחילת שנה לבין ביצוע בפועל .

. בהעדר תקציב לא ניתן ניהול עצמילחשבון  הוצאותבבדיקה נמצא שלא נערך תקציב 

 לבחון עמידה וביצוע בפועל.

הלימודים בהתאם לנתוני הטבלה, תקציב הפעילות של בית הספר לשנת בנוסף, נמצא כי 

. אולם, בפועל בעת ₪מיליון  1 -מסתכם ביותר מתשע"ז ,כפי שהתקבל בחשבון הבנק, 

 . ₪ 366,354ות הצפוי יהיה הכנת התקציב השנתי הועבר לוועדה המלווה שסכום ההכנס

( המעיד על ליקוי שיטתי בתהליך בניית התקציב השנתי 300%מדובר בפער כספי גדול )

 ואישורו. 

 

  תשע"ז:לשנת  א'מצ"ב העתק של "תקציב" בית הספר 

                                                             
 401010999-ו 33032899כרטסות  19
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 חשבון ניהול עצמיוהוצאות  הכנסות ניתוח  – ב'בית ספר  .8

בספרי הביקורת בחנה את נתוני ההכנסות וההוצאות של בית הספר כפי שבאו לידי ביטוי 

דפי ומסמכי  תוכנת אסיף, נתוני לנתוני  המועצה האזוריתשל בית הספר תוך השוואה הנה"ח 

 לתקופה הרלוונטית .הבנק 

 וני הנה"ח :, על פי נתבחשבון ניהול עצמי  להלן ריכוז נתוני ההכנסות וההוצאות של בית הספר

 
 

 

 

הוצאותהכנסות

0.006,857.10טלפון202הכנסות ניהול עצמי1

13,789.679,252.10ציוד משרדי203הכנסות ניהול עצמי2

38,610.670.00חומרי לימוד ומלאכה204הכנסות ניהול עצמי3

22,063.6719,638.00צילום ושכפול205הכנסות ניהול עצמי4

0.0070,250.80אחזקת מבנה206הכנסות ניהול עצמי5

5,515.670.00חומרי ניקוי 209הכנסות ניהול עצמי6

0.001,069.00ציוד ספורט210הכנסות ניהול עצמי7

0.003,404.00עזרה ראשונה211הכנסות ניהול עצמי8

0.0015.00דואר ובולים212הכנסות ניהול עצמי9

151,530.00151,530.00קבלני ניקיון214הכנסות ניהול עצמי10

78,324.670.00סיוע בניהול עצמי215הכנסות ניהול עצמי11

0.009,440.04אש"ל וכיבוד218הכנסות ניהול עצמי12

0.004,545.00אחזקת מחשבים219הכנסות ניהול עצמי13

0.0035,225.50אחזקת ריהוט וציוד220הכנסות ניהול עצמי14

0.00500.00תחזוקת הנהח"ש223הכנסות ניהול עצמי15

0.0012,952.00אחזקת מדפסות226הכנסות ניהול עצמי16

2,758.334,420.46עמלות בנק228הכנסות ניהול עצמי17

55,158.6710,112.00תוספת פדגוגית229הכנסות ניהול עצמי18

0.002,226.30חינוך מיוחד230הכנסות ניהול עצמי19

0.0025,321.32פעולות חברה231הכנסות ניהול עצמי20

0.00653.90נסיעות והובלות233הכנסות ניהול עצמי21

19,305.330.00טלפון, דואר והתקשרות235הכנסות ניהול עצמי22

49,245.660.00תפעוליות שונות236הכנסות ניהול עצמי23

2,758.330.00כיבוד237הכנסות ניהול עצמי24

32,543.330.00תחזוקה שוטפת238הכנסות ניהול עצמי25

16,986.000.00הכנסות לקבל239הכנסות ניהול עצמי26

0.0085.00פינת חי241הכנסות ניהול עצמי27

488,590.00367,497.52סה"כ  ניהול עצמי

562.00609.00דמי שתייה מורים401הכנסות משרד החינוך28

1,240.000.00השתלמויות מורים404הכנסות משרד החינוך29

1,802.00609.00סה"כ  משרד החינוך

0.00101.00השתלמויות מורים604הכנסות שונות30

0.001,028.60קופה קטנה605הכנסות שונות31

1,858.500.00תאגיד איסוף624הכנסות שונות32

1,858.501,129.60סה"כ 'הכנסות שונות'

0.001,246.08עמלות בנק10חשבונות מיוחדים33

26.890.00הכנסות מריבית12חשבונות מיוחדים34

0.00-0.02הפרשי טעויות38חשבונות מיוחדים36

26.891,246.06סה"כ חשבונות מיוחדים

492,277.39370,482.18

121,795.21

סעיף משניסעיף ראשי

סה"כ

עודף שנתי
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 :הערות ביקורת 

 :לבין הכנסות שנרשמו בהנה"חשהתקבלו בבנק בין תקבולים העדר התאמה  (1)

הביקורת ערכה ריכוז של כלל ההכנסות שהתקבלו בחשבון ניהול עצמי של בית ספר, 

  כדלהלן:

 הכנסות
כספים 

 שהתקבלו בבנק

רישום הכנסות 

 בהנה"ח

-הפרש כספי ב

₪ 
 הערות

עצמי + החזר הוצאות  הכנסות מניהול

 שהועברו מהמועצה
488,590.00 488,590.00 0.00 

ראה הרחבה בסעיפים 

 (3)8-( ו2)8

 (4)8ראה הרחבה בסעיף  -1,240.00 1,802.00 562.00 הכנסות משרד החינוך

 (5)8ראה הרחבה בסעיף  122,065.99 1,885.39 123,951.38 הכנסות עצמיות / אחרות

  120,825.99 492,277.39 613,103.38 סה"כ

 

)שנת הלימודים   31.7.2017ועד  1.8.2016בהתאם לנתוני הטבלה, בתקופה שבין 

. בפועל ₪ 613,103תשע"ז( התקבלו בחשבון הבנק של בית הספר כספים בסכום של 

 .₪ 492,277בספרי הנהלת החשבונות נרשמו הכנסות בסכום נמוך יותר של 

(  בין התקבולים ₪אלף  120 -)בסכום של כ הכנסותרישום חסר של  –המשמעות 

 בפועל לבין הסכום שנרשם בהנה"ח.

 

 השוואה בין נתוני המועצה לבין נתוני הבנק (2)

הביקורת ערכה השוואה בין נתוני הכספים שנרשמו במחלקת הכספים של המועצה 

לבין הכספים שהתקבלו בפועל בבנק בחשבון בית הספר. בבדיקה זו נמצאה התאמה 

 תקין. –לאה מ

 

 רישום של ההכנסות מהמועצה מקומית (3)

, בבדיקת ₪ 488,590בהתאם לנתוני הטבלה, המועצה העבירה לבית הספר סכום של 

 תקין. –הביקורת נמצא כי סכום זה נרשם תחת סעיף 'הכנסות ניהול עצמי' בשלמותו 

 

 הכנסות ממשרד החינוךרישום שגוי של  (4)

 בספרי בפועל. ₪ 562 של סכום הספר לבית העביר החינוך משר, הבנק לדפי בהתאם

 לא פער .₪ 1,802 של בסכום הכנסות נרשמו( אסיף) הספר בית של החשבונות הנהלת

 .₪ 1,240 של בסך מוסבר

 

 הכנסות עצמיות והכנסות נוספותרישום שגוי של  (5)

 בחשבון ז"תשע הלימודים שנת במהלך שהתקבלו התקבולים כל על בדקה הביקורת

 . הספר הבית של הבנק

 בגין ₪ 123,951 של סכום התקבל ז"תשע הלימודים שנת במהלך, הבנק לדפי בהתאם

 הכנסות" סעיף תחת כי נמצא הביקורת בבדיקת, והכנסות נוספות עצמיות הכנסות

 .₪ 122,065 פער של על מדובר – ₪ 1,885 של סכום רק נרשם" שונות

 
אוספים בו בפרויקט תאגיד איסוף , מקורו ₪ 1,858.5חשוב להדגיש כי כל הסכום, 
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בקבוקים ושולחים אותם למחזור, ולומדים על איכות הסביבה. כתוצאה  התלמידים

 משליחת הבקבוקים למחזור בית הספר מקבל הכנסה עצמאית נוספת.

 

 רישום הוצאות בספרי הנה"ח (6)

, ואילו ₪ 405,756בהתאם לדפי הבנק בשנת תשע"ז נרשמו הוצאות בגובה של 

 רישום הוצאות חסרמדובר על , ₪ 370,482בתוכנת הנה"ח נרשמו הוצאות בגובה של 

   .₪אלף  35-בגובה של כ

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

 "ההמחאות שנרשמו בתשע"ו נפרעו בתשע"ז"

 

 רישום עמלות הבנק (7)

סעיפים בשם "עמלות  2, נפתחו 8.1בספרי הנהלת החשבונות, כפי שפורט בסעיף 

סכום ההוצאה כפי שנרשמה בשני הכרטיסים במצטבר  20(10וסעיף  228בנק" )סעיף 

, כלומר ישנו ₪ 1,263, בפועל בחשבון הבנק נגבו עמלות בגובה של ₪ 5,666-הינה כ

   .4,400₪-של כ רישום הוצאות עודף

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

 "החזר בגין עמלות לחשבון הורים."

 

 הכנסות והוצאות לבין ביצוע בפועלהשוואה בין תקציב  (10)

הביקורת ביקשה לבחון השוואה בין תקציב פעילות בחשבון בית הספר, כפי שגובש 

 בתחילת שנה לבין ביצוע בפועל .

בגין ניהול  ₪ 335,426עריכת התקציב נרשם צפי הכנסות של  בעתבבדיקה נמצא ש

לא מדובר על הפרש  – ₪ 337,060עצמי, ובפועל הועבר תקציב גבוה יותר בגובה של 

 תקין. - ₪ 1,634בגובה של מהותי 

בעת עריכת התקציב נרשם צפי הוצאות בגין ניהול עצמי בגובה של ובנוסף נמצא כי 

מהותי  הפרש מדובר על  - ₪ 405,756ש"ח, ובפועל בוצעו הוצאות בגובה של  242,500

 .₪אלף  163של  בסך

 

 

 

 

 לשנת תשע"ז: ב'מצ"ב העתק של "תקציב" בית הספר 
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 חשבון ניהול עצמיוהוצאות  הכנסות ניתוח  –ג' בית ספר  .9

בספרי הביקורת בחנה את נתוני ההכנסות וההוצאות של בית הספר כפי שבאו לידי ביטוי 

ומסמכי  תוכנת אסיף, נתוני לנתוני  המועצה האזוריתשל בית הספר תוך השוואה הנה"ח 

 לתקופה הרלוונטית.דפי הבנק 

 על פי נתוני הנה"ח :בחשבון ניהול עצמי  ב"סלהלן ריכוז נתוני ההכנסות וההוצאות של 

 

  

הוצאותהכנסותסעיף משניסעיף ראשי

13,872.005,002.00ציוד משרדי203הכנסות ניהול עצמי1

38,841.0025,145.20חומרי לימוד ומלאכה204הכנסות ניהול עצמי2

22,195.0043,975.43צילום ושכפול205הכנסות ניהול עצמי3

0.0014,647.00אחזקת מבנה206הכנסות ניהול עצמי4

0.009,850.00שיפוץ קיץ207הכנסות ניהול עצמי5

0.0014,030.70גינון208הכנסות ניהול עצמי6

5,549.005,290.00חומרי ניקוי 209הכנסות ניהול עצמי7

0.002,574.00ציוד ספורט210הכנסות ניהול עצמי8

78,790.000.00סיוע בניהול עצמי215הכנסות ניהול עצמי9

0.0018,328.10יזמויות פדגוגיות216הכנסות ניהול עצמי10

0.008,337.65אש"ל וכיבוד218הכנסות ניהול עצמי11

0.003,708.00אחזקת מחשבים219הכנסות ניהול עצמי12

0.0027,370.62אחזקת ריהוט וציוד220הכנסות ניהול עצמי13

0.004,673.45תחזוקת הנהח"ש223הכנסות ניהול עצמי14

0.00932.00אחזקת מדפסות226הכנסות ניהול עצמי15

2,774.001,224.24עמלות בנק228הכנסות ניהול עצמי16

55,486.00108,843.05תוספת פדגוגית229הכנסות ניהול עצמי17

0.0011,642.00פעולות חברה231הכנסות ניהול עצמי18

25,360.000.00-חוב שנה קודמת232הכנסות ניהול עצמי19

19,420.000.00טלפון, דואר והתקשרות235הכנסות ניהול עצמי20

46,889.200.00תפעוליות שונות236הכנסות ניהול עצמי21

2,774.000.00כיבוד237הכנסות ניהול עצמי22

32,783.800.00תחזוקה שוטפת238הכנסות ניהול עצמי23

0.000.00הכנסות לקבל239הכנסות ניהול עצמי24

0.00920.00פינת חי241הכנסות ניהול עצמי25

294,014.00306,493.44סה"כ הכנסות ניהול עצמי

4,000.004,000.00דמי שתייה מורים401הכנסות משרד החינוך26

622.000.00ספרים למורים402הכנסות משרד החינוך27

3,100.000.00הסתדרות המורים407הכנסות משרד החינוך28

7,722.004,000.00סה"כ הכנסות ממשרד החינוך

0.001,696.60עמלות בנק10חשבונות מיוחדים29

0.00-0.40הפרשי טעויות38חשבונות מיוחדים31

1,696.20סה"כ הכנסות מחשבונות מיוחדים

301,736.00312,189.64סה"כ

10,453.64-גרעון שנתי
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 :הערות הביקורת 

 :לבין הכנסות שנרשמו בהנה"חשהתקבלו בבנק בין תקבולים העדר התאמה  (1)

הביקורת ערכה ריכוז של כלל ההכנסות שהתקבלו בחשבון ניהול עצמי של בית ספר 

  כדלהלן:

 הכנסות
כספים 

 שהתקבלו בבנק

רישום הכנסות 

 בהנה"ח

-הפרש כספי ב

₪ 
 הערות

הכנסות מניהול עצמי + החזר הוצאות 

 שהועברו מהמועצה
340,101.00 294,014.00 46,087.00 

ראה הרחבה בסעיפים 

 (3)9-( ו2)9

  0.00 7,722.00 7,722.00 הכנסות משרד החינוך

  0.00 0.00 0.00 הכנסות עצמיות / אחרות

  46,087.00 301,736.00 347,823.00 סה"כ

 

)שנת הלימודים תשע"ז(   31.7.2017ועד  1.8.2016בהתאם לנתוני הטבלה, בתקופה שבין 

. בפועל בספרי ₪ 347,823התקבלו בחשבון הבנק של בית הספר כספים בסכום של 

רישום  –המשמעות  .₪ 301,736הנהלת החשבונות נרשמו הכנסות בסכום נמוך יותר של 

(  בין התקבולים בפועל לבין הסכום שנרשם ₪אלף  46 -חסר של הכנסות )בסכום של כ

 בהנה"ח.

 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

 2נשאר  12העברות בנק במקום  10התקבלו  31/7/17עד  1/8/2016"שנת תשע"ז מתאריך 

 העברות שלא נתקבלו השנה כניראה שיתקבלו לאחר סיום סגירת השנה.

ל כן שייכות לשנה הכנסות לקבל רישום הכנסות בשנת תשע"ז שעדיין לא התקבלו אב

הכנסות לקבל שנתקבלו בשנת תשע"ז השייכות לשנה"ל  –אלף הפרש בדפי הבנק  46הזו. 

 תשע"ו ונרשמו בכרטיס הכנסות לקבל."

 

 

 התייחסות הביקורת לתגובת מנהלת בית הספר:

מנתונים שקיבלנו מבית הספר נמצא שהן יתרת תגובת מנהלת בית הספר שגויה, 

 .0הפתיחה והן יתרת הסגירה של כרטיס  "הכנסות לקבל" הינה 

 

של דוח הכנסות והוצאות של בית הספר, מסומן בצהוב פרוט הרישומים  מצ"ב העתק

 בכרטיס "הכנסות לקבל".
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 השוואה בין נתוני המועצה לבין נתוני הבנק (2)

נתוני הכספים שנרשמו במחלקת הכספים של המועצה לבין  הביקורת ערכה השוואה בין

 – הכספים שהתקבלו בפועל בבנק בחשבון בית הספר. בבדיקה זו נמצאה התאמה מלאה

 תקין.

 

 

 רישום של ההכנסות מהמועצה מקומית (3)

, בבדיקת ₪ 340,100בהתאם לנתוני הטבלה, המועצה העבירה לבית הספר סכום של 

 תקין. –הביקורת נמצא כי סכום זה נרשם תחת סעיף 'הכנסות ניהול עצמי' בשלמותו 
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 רישום עמלות הבנק (4)

סעיפים בשם "עמלות בנק"  2, נפתחו 9.1בספרי הנהלת החשבונות, כפי שפורט בסעיף 

-סכום ההוצאה כפי שנרשמה בשני הכרטיסים במצטבר הינה כ 21(10וסעיף  228)סעיף 

רישום , כלומר ישנו ₪ 1,714, בפועל בחשבון הבנק נגבו עמלות בגובה של ₪ 2,920

   .1,206₪-של כ הוצאות עודף

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

( זה בערון רישום עמלות 10)סעיף  1696.20כולל הפרש טעויות בנק שווה  "עמלות בנק

הוא החזר לחשבון הורים בגין עמלות בנק  ₪ 1224ח על סך "בדוח הנה 228בנק בסעיף 

 בחשבון זה."

 השוואה בין תקציב הכנסות והוצאות לבין ביצוע בפועל (5)

הביקורת ביקשה לבחון השוואה בין תקציב פעילות בחשבון בית הספר, כפי שגובש 

 ביצוע בפועל .בתחילת שנה לבין 

בגין ניהול עצמי,  ₪ 290,560בעת עריכת התקציב נרשם צפי הכנסות של בבדיקה נמצא ש

מהותי מדובר על הפרש  – ₪22 405,474ובפועל הועבר תקציב גבוה יותר בגובה של 

   .₪אלף  114בגובה של 

, ובפועל ₪ 371,444צפי הוצאות בגין ניהול עצמי בגובה של  נרשםבעת עריכת התקציב 

 .₪אלף  59של  מהותי  ישנו הפרש - ₪  312,276בוצעו הוצאות בגובה של 

 

 תשע"ז: לשנתמצ"ב העתק של "תקציב" בית הספר 

 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

הלימודים נחסך "הפרש בין צפי וביצוע הוצאות בפועל תקציב הוא צפי, במהלך שנת 

 כספים."
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 בהתאם לדפי הבנק 22
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 "חשבון הוריםוהוצאות "הכנסות ניתוח  – א'ספר בית  .10

הביקורת בדקה במסגרת פרק זה את נתוני הנהלת החשבונות של בתי הספר שנכללו במדגם 

לתקופה הרלוונטית מסמכים ואסמכתאות  דפי הבנק של בתי הספר ואת )תוכנת אסיף(

 ממצאי הבדיקה:לוונטיים, להלן ררמים הושהתקבלו מהג

 

 

הוצאותהכנסותסעיף משניסעיף ראשי

8,911.837,828.00טיולים א100הכנסות מהורים1

7,802.708,739.00טיולים ב101הכנסות מהורים2

11,540.5013,689.00טיולים ג102הכנסות מהורים3

8,471.757,900.00טיולים ד103הכנסות מהורים4

19,578.2517,192.00טיולים ה104הכנסות מהורים5

32,059.1538,292.00טיולים ו105הכנסות מהורים6

6,026.606,123.00מסיבת סיום128הכנסות מהורים7

24,426.6524,153.00ביטוח תאונות129הכנסות מהורים8

109,200.00560.00השאלת ספרים130הכנסות מהורים9

146,814.10145,570.00קרן קרב134הכנסות מהורים10

34.000.00-עמלת המחה חוזר136הכנסות מהורים11

600.000.00מקדמה לשנה הבאה139הכנסות מהורים12

600.000.00-מקדמה משנה קודמת140הכנסות מהורים13

73,981.0049,823.00תרומות141הכנסות מהורים14

56,700.0058,460.50ביה"ס קיץ165הכנסות מהורים15

11,938.4011,856.30מסיבות כתתיות188הכנסות מהורים16

1,149.750.00ה. עמלות בנק199הכנסות מהורים17

55.0013,795.33-הכנסות יתרה שנה קודמת200הכנסות מהורים18

29,854.0029,422.00העשרה לאומנות201הכנסות מהורים19

14,930.6914,804.08ספר קריאה מתנה202הכנסות מהורים20

9,918.1010,237.30העשרת ספר ספריי203הכנסות מהורים21

14,854.5014,812.84פעילות ירוקה204הכנסות מהורים22

28,741.1028,668.55פעילות ערכית חי205הכנסות מהורים23

22,197.0022,183.10טיפול סביבתי206הכנסות מהורים24

0.00200.00חל"ד תרבות ישראל207הכנסות מהורים25

7,375.067,139.00אינטרנט בית ספר208הכנסות מהורים26

49,293.0248,801.80סל תרבות209הכנסות מהורים27

695,675.15580,249.80סה"כ הכנסות מהורים

18,200.000.00מלגות משרה"ח200הכנסות משרד החינוך28

18,200.000.00-חלוקת מלגות201הכנסות משרד החינוך29

0.000.00סה"כ הכנסות משרד החינוך

0.001,221.75עמלות בנק10חשבונות מיוחדים30

0.001,221.75סה"כ חשבונות מיוחדים

695,675.15581,471.55

114,203.60

סה"כ

עודף שנתי
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 הערות הביקורת :

 התאמה בין הגבייה לרישומי הנה"ח (1)

הביקורת ערכה ריכוז של כלל ההכנסות שהתקבלו בחשבון ההורים של בית ספר, 

  כדלהלן:

 תקבולים בנק הכנסות
רישום הכנסות 

 בהנה"ח
 ₪-פער ב

 -17,446.88 695,675.15 678,228.27 גבייה מהורים

 18,200.00 0.00 18,200.00 מרמנת(הכנסות משרד החינוך )

 0.00 0.00 0.00 הכנסות נוספות

 753.13 695.675.15 696.428.27 סה"כ

 

)שנת הלימודים   31.7.2017ועד  1.8.2016בהתאם לנתוני הטבלה, בתקופה שבין 

. בפועל ₪ 696,428תשע"ז( התקבלו בחשבון הבנק של בית הספר כספים בסכום של 

 . המשמעות₪ 695,675יותר של  בסכום גבוהבספרי הנהלת החשבונות נרשמו הכנסות 

  ₪ 753בסך הפרש כספי  –

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

"כספים/צ'קים שנרשמו בתשע"ו והופקדו בתשע"ז ולחילופין, קבלות שהוצאו בתשע"ז 

ם כוללות גם החזרים שונים והופקדו בתשע"ח, מכאן נוצר הפער. הכנסות בחשבון הורי

 לתלמידים. החזרים אלו נרשמים כהכנסה במינוס, גם זה חלק מהפער."

 הנחיות משרד החינוךתואם את סכום  תשלומי הורים  (2)

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, אחת לשנה נקבעים הסכומים המקסימאליים 

 שאותם ניתן לגבות מהורי התלמידים.   

 ים לשנת הלימודים תשע"ז.יהתעריפים הרלוונטמצ"ב בנספח ה, פרוט 

 

לאור חוזר מנכ"ל זה, הפיצה הנהלת בית הספר חוזר להורים המפרט את הסכמים 

 שאושרו גם על ידי הנהגת ההורים לגביה בגין כל שכבה.

 להלן העתק הנתונים מתוך ה חוזר הבית סיפרי:

 
תלמידי בית הספר בבדיקת הביקורת נמצא שסכומי הגביה שנגבו בפועל מהורי 

 .תקין –תואמים את חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

והדגבא

494949494949ביטוח תלמידיםתשלומי חובה

999999999999סל תרבותתשלומי רשות

0000075מסיבת סיום

242424242424מסיבות בית ספריות

101101126126252387טיולים שנתיים

606060606060חומרים וציוד להעשרה ואומנות

303030303030ספר קריאה מתנה לתלמיד

202020202020העשרת ספרים לספריה

303030303030פעילות ירוקה

505050505050פעילות ערכית חינוכית

454545454545טיפוח סביבתי

151515151515ינטרנט בית ספרי

523523548548674884סה"כ

קרן קרב

בהשתתפות הורים, משה"ח 

300300300300300300והרשות

סה"כ לתשלום 

עם קרן קרב
8238238488489741184

רכישה מרצון 

בסך כולל של 

₪ 250

כיתה
תת סעיף סעיף תשלום
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 רישום הוצאות בהנה"ח (3)

 בתוכנת ואילו, ₪ 587,026  של בגובה הוצאות נרשמו ז"תשע בשנת הבנק לדפי בהתאם

 של בגובה חסר הוצאות רישום על מדובר, ₪ 581,471 של בגובה הוצאות נרשמו ח"הנה

 .₪ אלף 5.5-כ

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

"ההפרש בין הרישומים נובע מפרעון צ/קים שנפרעו בתשע"ז ונרשמו בהנה"ח בנה 

 הקודמת."

 סיווג ההוצאות (4)

בהתאם להנחיות משרד החינוך ההוצאות מחשבון ההורים יהיו עבור ביטוח תאונות 

 אישיות לכל תלמיד, סל תרבות, מסיביות כיתתיות וסיום, טיולים שנתיים, תוכנית

"קרן קרב", פרויקט "בית ספר של הקיץ", ועד הורים, פרויקט השאלת ספרי לימוד 

 ושירותים מרצון.

בבדיקת הביקורת ובהתאם לרישומי הנה"ח נמצא כי בוצעו תשלומים מחשבון ההורים 

בגין שירותים שונים מרצון, כדוגמת: העשרה לאומנות, ספר קריאה מתנה, פעילויות 

 שונות , טיפול סביבתי ואינטרנט בית הספר 

דים ואת לצורך גביית תשלומים מרצון יש צורך לקבל אישור של כל הורי התלמי

 ישורו של פקח בית הספר.  א

 אישור המפקח בנוגע לתשלומים מרצוןטרם התקבל נכון למועד סיום הביקורת, 

 כאמור.

 

 לבין ביצוע בפועל והוצאות השוואה בין תקציב הכנסות (5)

הביקורת ביקשה לבחון השוואה בין תקציב פעילות בחשבון הורים, כפי שגובש 

 בתחילת שנה לבין ביצוע בפועל .

לחשבון הורים. בהעדר תקציב לא ניתן  הוצאותמצא שלא נערך תקציב בבדיקה נ

 לבחון עמידה וביצוע בפועל.

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

 –"תקציב הוצאות לתשלומי הורים הינו בתהאם לסכומים שנגבו בסעיפים השונים 

טיולים, סל תרבות, מסיבות וכו'... נבדק לאורך כל השנה בדו"ח הכנסות מול 

 הוצאות."
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 "חשבון הוריםוהוצאות "הכנסות ניתוח  – ב'ספר בית  .11

הביקורת בדקה במסגרת פרק זה את,  נתוני הנהלת החשבונות של בתי הספר שנכללו במדגם 

לתקופה הרלוונטית מסמכים ואסמכתאות  דפי הבנק של בתי הספר)תוכנת אסיף( ואת 

 שהתקבלו מהגורמים הרלוונטיים, להלן ממצאי הבדיקה:

 

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

 ."₪ 149,137.15"לא נלקחו בחשבון יתרות פתיחה על סך 

 

 

הוצאותהכנסותסעיף ראשי

8,680.007,970.00טיולים א100הכנסות מהורים1

7,136.006,857.00טיולים ב101הכנסות מהורים2

9,911.009,643.00טיולים ג102הכנסות מהורים3

11,487.0010,564.40טיולים ד103הכנסות מהורים4

12,783.0012,058.00טיולים ה104הכנסות מהורים5

26,775.0031,442.00טיולים ו105הכנסות מהורים6

4,957.005,339.00מסיבת סיום128הכנסות מהורים7

21,706.0020,550.00ביטוח תאונות129הכנסות מהורים8

127,482.00129,046.00השאלת ספרים130הכנסות מהורים9

39,857.0047,674.54תוכנה ולומדות132הכנסות מהורים10

1,980.00435.00חוב שנה קודמת135הכנסות מהורים11

39.680.00עמלת המחה חוזר136הכנסות מהורים12

189.000.00מקדמה לשנה הבאה139הכנסות מהורים13

2,806.003,766.00תרומות141הכנסות מהורים14

143.000.00עמלת הרשאה חוזר148הכנסות מהורים15

169,179.00229,324.00תל"ן152הכנסות מהורים16

65,400.0092,664.01ביה"ס קיץ165הכנסות מהורים17

10,688.008,724.76מסיבות כתתיות188הכנסות מהורים18

4,420.460.00ה. עמלות בנק199הכנסות מהורים19

70,790.0071,824.56פעילות ערכית חי205הכנסות מהורים20

43,867.0057,150.70סל תרבות209הכנסות מהורים21

640,276.14745,032.97סה"כ הכנסות מהורים

14,200.000.00מלגות משרה"ח200הכנסות משרד החינוך22

14,200.000.00-חלוקת מלגות201הכנסות משרד החינוך23

0.000.00סה"כ הכנסות משרד החינוך

0.004,420.46עמלות בנק10חשבונות מיוחדים24

0.000.00עודף/גרעון שנה קודמת27חשבונות מיוחדים25

0.000.68הפרשי טעויות38חשבונות מיוחדים26

0.004,421.14סה"כ הכנסות חשבונות מיוחדים

640,276.14749,454.11

-109,177.97

סה"כ

סעיף משני

גרעון שנתי



 
 

43 

 
 

 : הערות הביקורת

 התאמה בין הגבייה לרישומי הנה"ח (1)

בחשבון ההורים של בית ספר, הביקורת ערכה ריכוז של כלל ההכנסות שהתקבלו 

 כדלהלן:

 תקבולים בנק הכנסות
רישום הכנסות 

 בהנה"ח
 הערות ₪-פער ב

  -203,324.60 640,276.14 431,951.54 גבייה מהורים

  14,200.00 0.00 14,200.00 הכנסות משרד החינוך )מרמנת(

  194,674.00 0.00 194,674.00 הכנסות נוספות

  549.40 640,276.14 640,825.54 סה"כ

 

)שנת הלימודים   31.7.2017ועד  1.8.2016בהתאם לנתוני הטבלה, בתקופה שבין 

. בפועל ₪ 640,825תשע"ז( התקבלו בחשבון הבנק של בית הספר כספים בסכום של 

המשמעות  .₪ 640,276בספרי הנהלת החשבונות נרשמו הכנסות בסכום נמוך יותר של 

 בין רישום ההכנסות בהנה"ח לתקבולים בחשבון הבנק. ₪ 550-ישנו פער של כ –

 

 הנחיות משרד החינוךתואם את סכום  תשלומי הורים  (6)

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, אחת לשנה נקבעים הסכומים המקסימאליים 

 שאותם ניתן לגבות מהורי התלמידים.   

 לשנת הלימודים תשע"ז. מצ"ב בנספח ה, פרוט התעריפים הרלוונטיים

 

לאור חוזר מנכ"ל זה, הפיצה הנהלת בית הספר חוזר להורים המפרט את הסכמים 

 שאושרו גם על ידי הנהגת ההורים לגביה בגין כל שכבה.

 להלן העתק הנתונים מתוך ה חוזר הבית סיפרי:

 
הסכומים בתשלומי הרשות תואמים את דרישות משרד בבדיקת הביקורת נמצא כי 

יבה לימודית, מחשבים, ספריית העשרה" איננו תשלום בהסעיף "סאולם  .החינוך

 ידי משרד החינוך והיה נדרש לגבותו כתשלום מרצון.-כפי שנקבע עלרשות 

 

 

 רישום הוצאות בהנה"ח (2)

והדגבאסוג התשלום

תשלומי חובה

494949494949ביטוח תאונות

תשלומי רשות

סביבה לימודית, מחשבים,

ספריית העשרה.
909090909090

999999999999סל תרבות

242424242424מסיבות וארועים כיתתיים

101101126126252387טיולים

75מסיבת סיום כיתות ו'

תשלומים מרצון

ארועים בית ספריים.

אירועים חוץ בית ספריים,הסעות

+ הדרכה.
160160160160160160

280280280280280280השאלת ספרי לימוד תשע"ח

118411841208120813361544סה"כ

380 381381380380382תוכניות תל"ן/קר"ב



 
44 

 
 

, ואילו ₪ 732,136בהתאם לדפי הבנק בשנת תשע"ז נרשמו הוצאות בגובה של  

 רישום הוצאות עודףמדובר על , ₪ 749,454ל בתוכנת הנה"ח נרשמו הוצאות בגובה ש

 .₪אלף  17-בגובה של כ

. 

 סיווג ההוצאות (3)

בהתאם להנחיות משרד החינוך ההוצאות מחשבון ההורים יהיו עבור ביטוח תאונות 

 אישיות לכל תלמיד, סל תרבות, מסיביות כיתתיות וסיום, טיולים שנתיים, תוכנית

"קרן קרב", פרויקט "בית ספר של הקיץ", ועד הורים, פרויקט השאלת ספרי לימוד 

 ושירותים מרצון.

בבדיקת הביקורת ובהתאם לרישומי הנה"ח נמצא כי בוצעו תשלומים מחשבון 

 פעילות ערכית חי. –ההורים בגין שירותים שונים מרצון 

ידים ואת הורי התלמלצורך גביית תשלומים מרצון יש צורך לקבל אישור של כל 

 אישורו של פקח בית הספר.

טרם התקבל אישור המפקח בנוגע לתשלומים מרצון  נכון למועד סיום הביקורת,

 כאמור.

 

 לבין ביצוע בפועל והוצאות השוואה בין תקציב הכנסות (4)

הביקורת ביקשה לבחון השוואה בין תקציב פעילות בחשבון הורים, כפי שגובש 

 בפועל . בתחילת שנה לבין ביצוע

, במצגת שצורפה לחשבון הוריםוהוצאות בבדיקה נמצא שלא נערך תקציב הכנסות 

. בהעדר תקציב לא ניתן לבחון עמידה וביצוע אין סכומים בגין הכנסות ובגין הוצאות

 בפועל.

 

 תשע"ז:לשנת מצ"ב העתק של "תקציב" בית הספר  
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 "חשבון הוריםוהוצאות "הכנסות ניתוח  – ג'ספר בית  .12

הביקורת בדקה במסגרת פרק זה את,  נתוני הנהלת החשבונות של בתי הספר שנכללו במדגם 

לתקופה הרלוונטית מסמכים ואסמכתאות  דפי הבנק של בתי הספר ואת )תוכנת אסיף(

 לוונטיים, להלן ממצאי הבדיקה:ררמים הושהתקבלו מהג

 

 

 הערות הביקורת :

 התאמה בין הגבייה לרישומי הנה"ח (1)

הביקורת ערכה ריכוז של כלל ההכנסות שהתקבלו בחשבון ההורים של בית ספר, 

 כדלהלן:

 תקבולים בנק הכנסות
רישום הכנסות 

 בהנה"ח
 הערות ₪-פער ב

  -46,706.82 114,003.24 67,296.42 גבייה מהורים

  35,100.00 0.00 35,100.00 הכנסות משרד החינוך )מרמנת(

  0.00 0.00 0.00 הכנסות נוספות

  -11,606.82 114,003.24 102,396.42 סה"כ

 

)שנת הלימודים   31.7.2017ועד  1.8.2016בהתאם לנתוני הטבלה, בתקופה שבין 

. בפועל ₪ 102,396תשע"ז( התקבלו בחשבון הבנק של בית הספר כספים בסכום של 

 המשמעות. ₪ 114,003בספרי הנהלת החשבונות נרשמו הכנסות בסכום גבוה יותר של 

  ₪אלף  11-הפרש כספי בסך כ –

 

 

הוצאותהכנסותסעיף ראשי

7,072.006,838.75טיולים א100הכנסות מהורים1

3,768.004,196.46טיולים ב101הכנסות מהורים2

10,049.007,150.79טיולים ג102הכנסות מהורים3

8,190.007,621.40טיולים ד103הכנסות מהורים4

9,751.007,907.50טיולים ה104הכנסות מהורים5

12,750.009,337.10טיולים ו105הכנסות מהורים6

6,787.006,500.00מסיבת סיום128הכנסות מהורים7

18,595.0024,304.00ביטוח תאונות129הכנסות מהורים8

421.000.00-חוב שנה קודמת135הכנסות מהורים9

1,278.000.00מקדמה לשנה הבאה139הכנסות מהורים10

5,724.009,699.00מסיבות כתתיות188הכנסות מהורים11

1,224.240.00ה. עמלות בנק199הכנסות מהורים12

29,236.0032,120.00סל תרבות209הכנסות מהורים13

0.001,224.24עמלות בנק10חשבונות מיוחדים14

114,003.24116,899.24

-2,896.00

סעיף משני

סה"כ

גרעון שנתי
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 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

אבל נרשמו  2017ההפרש נובע מהפקדות שבוצעו בבנק בשנת הלימודים תשע"ז "

בנוסף ישנם שיקים מזומן שנרשמו בתשע"ז ולא הופקדו נכון לסוף  2016בתשע"ו 

 "השנה

 

 הנחיות משרד החינוךבהתאם ל תשלומי הורים (2)

שנת הלימודים תשע"ז, נשלח להורי תלמידי בית הספר, חוזר מטעם מנהלת  בתחילת

 ת ההורים בדבר תשלומי חובה ורשות.גבית הספר ויו"ר הנה

בית הספר חוזר תשלומי ההורים  מהנהלת התקבללא  ,הביקורתנכון למועד סיום 

 שהופץ בתחילת שנת תשע"ז )במידה והופץ חוזר כאמור(.

 

 רישום הוצאות בהנה"ח (3)

, ואילו בתוכנת ₪ 82,693בהתאם לדפי הבנק בשנת תשע"ז נרשמו הוצאות בגובה של  

בגובה של  רישום הוצאות עודףמדובר על , 116,899₪הנה"ח נרשמו הוצאות בגובה של 

 .  ₪אלף  34-כ

 :07/03/2019תגובת ביה"ס מיום 

 "לאחר בדיקת תנועות החובה בתנועות הבנק הסכום שונה"

 

 תקציב הכנסות והוצאות לבין ביצוע בפועלהשוואה בין  (4)

בתקציב השנתי שהועבר לוועדה המלווה נרשם כי צפי ההכנסות וההוצאות בגין 

 .₪ 155,052-תשלומי הורים יסתכם ב

אלף  82-( וסך ההוצאות הסתכם בכ67%) ₪אלף  104-בפועל, סך ההכנסות הסתכם ב

טתי בתהליך בניית התקציב המעיד על ליקוי שימדובר בפער כספי גדול  -( 53%) ₪

 השנתי ואישורו. 

 מצ"ב העתק של "תקציב" בית הספר לשנת תשע"ז:
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 יתרות כספיות לסוף שנת הלימודים תשע"ז: .13

 בהתאם להנחיות משרד החינוך:

 יתרה זו תועבר לשנה  -במידה ונותרה יתרה כספית לסוף שנה - בחשבון ניהול עצמי

 23הבאה ותהווה חלק מתקציב השנה הבאה.

 כי בתום כל שנת לימודים על מנהל בית הספר   24משרד החינוך קבע - בחשבון הורים

אודות המתרחש בחשבון ההורים, לרבות בנושא  25לתת דיווח שנתי לוועד ההורים

. הדיווח מתבצע בהתאם לפורמט הנקבע ע"י משרד 26עודפים בחשבון ההורים וחריגים

 .החינוך בחוזר מנכ"ל

  '( לחוק לימוד חובה, "כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה 2004) 26לפי תיקון מס

של כל שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם 

 בשנת הלימודים שלאחריה".

 

 

 הערות הביקורת :

 יתרות כספיות לסוף שנה  (1)

שלא נוצלו בכל אחד  ₪בבדיקת הביקורת נמצאו יתרות כספיות בשווי של מאות אלפי 

  ( , כדלהלן :31.8.2017מבתי הספר שנכללו במדגם נכון לסוף שנת הלימודים תשע"ז )

 שם בית הספר

 01.08.2017יתרה כספית בבנק ליום 

 חשבון בנק רשות

 )ניהול עצמי(

 חשבון בנק

 תשלומי הורים
 סה"כ

 423,062 149,649 273,377 בית ספר א'

 489,811 204,646 285,164 בית ספר ב'

 186,863 41,277 145,587 בית ספר ג'

 1,099,700 395,572 704,128 סה"כ

 

הימצאות יתרות כספיות, בהיקף כה גדול, בכל אחד מבתי הספר מצביע על ניהול לא 

שימוש חלקי במשאבים הכספיים שעמדו לרשות בית הספר ואי עמידה בהנחיות יעיל , 

  המקצועיות של משרד החינוך.

 

 

                                                             
 ( ו(1ב.  3.3סעיף ,15בנוגע למעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי עקרונות ומודל יישום, עמוד  83-3.7)ב( 1שעה/תחוזר מנכ"ל  23
 )26ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה )תיקון מס'   2004-התשס"ד 50-3.7 )א(4תשסה/בחוזר מנכ"ל  24
 ' " טופס דיווח שנתי של מנהל מוסד החינוך"וראה נספח  25
 ש"ח 10,000סכום חריג מוגדר מעל  26
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על פי נהלי משרד החינוך, במידה ונותר עודף כספי בסוף  –החזר כספים לוועד הורים  (2)

שנה בחשבון הורים יש לדווח על העודף לחברי הוועד, להחזיר את הכסף ו/או לקבל 

 אישור להעביר לשנה הבאה.

לא הוחזרו הכספים שניגבו בייתר ולא בבדיקת הביקורת נמצא באף אחד מבתי הספר 

 ת שנצברו.וילוועד ההורים על יתרות כספדווחו 

ועד יעל פי נתוני הטבלה, העבירה הרשות המקומית תקציב ש – ביצוע חסר של תקציב (3)

לביצוע פעילות חינוכית בביתי הספר. בפועל, על אף שהכסף הועבר בפועל, בתי הספר לא 

 בכספים שקיבלו בהתאם לייעוד שנקבע. במלוא  השתמשו

אלי מיבת המועצה על העברת "סל תלמיד" בגובה מינימחו חשוב לציין, שמצד אחד

 רותיםיסל הששווי שקבע משרד החינוך ומצד שני בתי הספר אינם מיישמים את 

  שקבע משרד החינוך.

 

 :07/03/2019מיום  א'תגובת ביה"ס 

"יתרות בחשבון הורים, אם היו כאלה, הן מזעריות, דווחו כראוי להנהגת ההורים, וישנו 

 כתוב של יו"ר הנהגת ההורים להעביר כספים אלה לשנה"ל העוקבת."אישור 

 

 התייחסות הביקורת לתגובת מנהלת בית הספר

 אינן יתרות מזעריות. ₪אלף  149הביקורת מבקשת להדגיש שיתרות כספיות בגובה של 

מדובר בכספי הורים ששולמו לטובת פעילות שהמנהלת ביקשה לבצע בתחילת השנה. 

 נעשה שימוש בכספים אלו יש להחזירם להורים.במידה ולא 
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 בקרה על הפעילות הכספית בבית הספר .14

הביקורת סקרה את מכלול ההנחיות, התקנות, חוזרי מנכ"ל ומסך ההבנות ובחנה את 

 הדיווחים ופעולות הבקרה הנדרשות לביצוע.

 בבדיקת הביקורת נמצא:

 27סקר בקרה פנימיתהיעדר ביצוע  (1)

הרשות המקומית נדרשת לבצע בכל שנת לימודים סקר בקרה פנימית, שיערך לכל 

המאוחר יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של בית הספר, ותדווח למשרד החינוך 

כי הסקר אכן בוצע בכל אחד מבתי הספר בניהול עצמי בתחומה )קיים טופס לדוגמא 

 לסקר בקרה פנימית בנספח ו למסמך ההבנות(. 

ת הביקורת נמצא שסקר בקרה פנימית כאמור לא בוצע שאף אחד מבתי בבדיק

 הספר בשנים האחרונות לרבות שנת הלימודים תשע"ז.

 

  28יםשנתי םכספי ותדוחאי ביצוע  (2)

בכל סוף שנת לימודים דוח כספי למנהל המחוז של משרד החינוך,  גישבית הספר י

 ת גיל בנפרד.דוח זה יעשה לגבי כל סעיפי ההוצאות ויתייחס לכל שכב

ז, הפסיקה המועצה להשתמש שנת הלימודים תשע"בבבדיקת הביקורת נמצא 

רותים של יועץ כלכלי חיצוני )חברת שחף בע"מ( ולפיכך לא בוצעו דוחות יבש

 כספיים לאף אחד מבתי הספר של המועצה.

 דיווח לוועד ההוריםהיעדר  (3)

ועד ההורים ובית הספר להעביר דיווחים שונים ל חוזרי מנכ"ל נדרשו בכפוף לתקנות

 אודות נתוני הכנסות והוצאות בחשבון תשלומי הורים. 29לרבות דיווח שנתי

שבאף אחד מבתי הספר שנכללו במדגם לא הופק דיווח  בבדיקת הביקורת נמצא

 כאמור לנציגות ההורים.

ם בבדיקת חשוב להדגיש, לרוב הדיווח מועבר במסגרת דיוני ועדה מלווה אול

 (.2הביקורת נמצא שדיונים כאמור לא התקיימו בפועל )ראה הרחבה סעיף 

 

 30הצהרת הגזברביצוע  (4)

 4בכל תקופה )הגזבר ומנהל אגף החינוך ברשות המקומית נדרשים להעביר הצהרה, 

ידי הרשות המקומית לחשבונות בתי -, בגין הסכומים שהועברו עלפעמים בשנה(

 .במסמך ההבנות.הספר, בהתאם לנספח ה 

 .תקין –בבדיקת הביקורת נמצא שדיווח כאמור מתבצע בהתאם להנחיות 

 

 סוגיות נוספות .15
                                                             

 למסמך ו. וכן נספח ו.15 מסמך ההבנות, סעיף 27
 12.11-ו 12.10סעיפים תשלומי הורים,  3.11)ב( 8חוזר מנכ"ל סא/ 28

תשלומי הורים,  3.11)ב( 8חוזר מנכ"ל סא/, וכן 7, סעיף 2007-( התשס"ד26ניהול גביה וכספים במוסד החינוחי: חוק חינוך חובה )תיקון  29
  12.10סעיפים 

 .ה. וכן נספח ה למסמך15מסמך ההבנות, סעיף  30
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 העדר רישום הכנסות / הוצאות בגין קרן קרב 16.1

בספרי הנהלת החשבונות של המועצה המקומית נרשמה הוצאה ששולמה ישירות 

לקרן קרב בגין פעילות שבוצעה בפועל בבית הספר. מניתוח נתוני הנהלת החשבונות 

מסעיף הכנסות זה )ובמקביל  "להתעלם" לכאורה שמרבית בתי הספר החליטונמצא 

 מסעיף הוצאות(. 

ד ההכנסות והן בצד ההוצאות את הסכום לדעת הביקורת נדרש היה לרשום הן בצ

 ששולם מהמועצה ישירות לקרן קרב.

כלכלית ותפעולית  –על אף שאין תנועה בחשבון הבנק של בית הספר מבחינה עסקי 

 בית הספר רכש שירותים של קרן קרב ושילם באמצעות המועצה.

 

 השתתפות בפרויקט תאגיד איסוף 16.2

בקבוקים ושולחים אותם למחזור, ולומדים בפרויקט תאגיד איסוף אוספים הילדים 

על איכות הסביבה. כתוצאה משליחת הבקבוקים למחזור בית הספר מקבל הכנסה 

 עצמאית נוספת.

פועל תאגיד  ב'מתוך בתי הספר במדגם רק בבית ספר בבדיקת הביקורת נמצא כי 

 איסוף.

 

 מלגות לתלמידים וסיוע בתשלומי הורים 16.3

תקציב שייעודו מתן מלגות ועזרה לתלמידים  משרד החינוך מקצה מדי שנה

, מחובתו של בית הספר להביא 31שהוריהם מתקשים בתשלום. לפי חוזר מנכ"ל

 לידיעת כלל התלמידים וההורים על האפשרות לסיוע כלכלי. 

נוהל המעגן את מנגנון הסיוע בתשלומי הורים ואופן  לא נמצאברשות המקומית 

 הטיפול בבקשה למלגות.

בנוגע לחלוקת מלגות, ואלו עיקרי  32ספר לפעול על פי הוראות חוזר מנכ"לעל בית ה

 ידי הביקורת:-על והפעולות כפי שנוסח

  

                                                             
 .ג.1, סעיף עדכון – תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז 1-3.11  (תשעז) 31
  74-3.7א( )1חוזר מנכ''ל תשע"ג/ 32
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 מספר 
 שלב

 מה הפעולות שנדרש לבצע באותו שלב? שם השלב
הגורם 

האחראי 
 לבצע

1 
 יגישו בתשלום המתקשים תלמידים הורי למלגה בקשה הגשת

 הרלוונטיים המסמכים בצירוף בקשה
 הורי

 תלמידים

2 
 לפחות של בהרכב תתכנס המלגות וועדת מלגות וועדת כינוס

 הספר בית מנהל בניהם, משתתפים שלושה
 מנהל/ת

 

3 

 -הועדה החלטת
 התלמידים בחירת

 ביותר הנצרכים

 הנצרכים התלמידים את תאתר הוועדה
 שתקבע קריטריונים סמך על ביותר

 (33ומשקולות פרמטרים בטבלת שיתבטאו)
 הזכאים התלמידים של רשימה תגובש

 יש תלמיד כל עבור וכן, בחסיון שתישמר
, לתלמיד מלגה מתן אישור פרוטוקול למלא

 ולתייק, הרלוונטיים המסמכים בצירוף
 שלו האישי בתיק

 מלגות וועדת

4 
 המסמכים שליחת
 החינוך למשרד
 אישור וקבלת

 פרטיו את החינוך למשרד ישלח הספר בית
 ואת, התשלום העברת לצורך הבנק ופרטי

 לאישור, הזכאים התלמידים מסמכי

/ מנהל/ת 
 מנהלנית

 

5 

 על הודעה קבלת
 לבית הכסף העברת

 הספר

 סכום יועבר, החינוך במשרד האישור לאחר
 החינוך ממשרד למלגות המיועד הכסף

 הספר בית לחשבון

 משרד
, החינוך

 מנהלנית
 

6 

 המלגה הענקת
 זכאים לתלמידים

 -התלמיד להורי המלגה את יעניק הספר בית
 לא אם המחאה בצורת או חוב בגין כזיכוי
 . חוב קיים
 קבלת אישור מסמך על יחתמו התלמיד הורי

 של האישי בתיק הוא גם שיתועד המלגה
 התלמיד

/ מנהל/ת 
 מנהלנית

 

נוהל גביה מסודר שאותו פרסמה לבתי הספר הכולל את לא נמצא בבדיקת הביקורת 

מלוא תהליך הגבייה הנדרש, ישנו אזכור רק בנוגע לדרכי הגביה כחלק מ"נוהל טיפול 

 בתקבולים, בהכנסות, גביה מהורים ותרומות". 

הביקורת ממליצה להוסיף לספר הנהלים הרשותי נוהל המעגן את תהליך גביית 

  ם.מהורי התלמידיהמלא הכספים 

 

 

  

                                                             
 74-3.7)א( 1חוזר מנכ''ל תשע"ג/ ניתן לראות דוגמא ב 33
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 נתוני מספרי תלמידים בתי ספר במדגם –נספח א' 
 

להלן פירוט מספר התלמידים בשנת תשע"ז בכל אחד מבתי להלן מספר תלמידים )בתי ספר 

 הספר במדגם:

 א'בית הספר היסודי  (1)

 

 ב'בית הספר היסודי  (2)

 

 ג'בית ספר היסודי  (3)

 

 

12310

31323295שכבה א'

30272986שכבה ב'

33343198שכבה ג'

373572שכבה ד'

2428261088שכבה ה'

27302683שכבה ו'

522סה"כ

סה"כשכבה
מספר כיתה

123
4

ליקויי למידה

262627685שכבה א'

23242269שכבה ב'

26262779שכבה ג'

30302813101שכבה ד'

252449שכבה ה'

323466שכבה ו'

449סה"כ

סה"כשכבה

מס' כיתה

123
4

ליקויי למידה

262727888שכבה א'

272754שכבה ב'

2828261092שכבה ג'

26262779שכבה ד'

2323251384שכבה ה'

2929291198שכבה ו'

495סה"כ

שכבה

מס' כיתה

סה"כ
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 פורמט לבניית סל תלמיד רשותי –' בנספח 

 

ג1. פורמט לבניית סל תלמיד רשותי )נתוני סה"כ רשות(
שונות מוצעת בין בתי הספר )אופציונאלי(

שם הרשות המקומית

הנושא/ תחום 

האחריות

הפרמטר 

לשונות

סל התלמיד 

הערות והסבריםהרשותי )סה"כ(

א.שנ"ל - לפני 3 שנים

ב. שנ"ל - לפני 2 שניםסמל בעלות

ג. שנ"ל - לפני שנה

דשנ"ל נוכחית

עלות 

סה"כ

עלות 

לתלמיד

עלות 

סה"כ

עלות 

לתלמיד

עלות 

סה"כ

עלות 

לתלמיד

כן/לאכן/לאחשמל

כן/לאכן/לאמים

כן/לאכן/לאגז וסולר לחימום

כן/לאכן/לאטלפון

כן/לאכן/לאדואר ומשלוחים

כן/לאכן/לאאינטרנט

כן/לאכן/לאשירותי הנה"ח וניהול כספים

כן/לאכן/לאעמלות בנק ועמלות אשראי

כן/לאכן/לאכיבודים, אשל ונסיעות בתפקיד

כן/לאכן/לאאחזקת מבנה ובדק בית

כן/לאכן/לאגינון

כן/לאכן/לאאחזקה ריהוט וחידוש ציוד

כן/לאכן/לאאחזקת מחשבים וחידוש ציוד

כן/לאכן/לאאחזקה מזגנים ותנורי חימום וחידוש ציוד

אחזקת מדפסות, סורקים, פקסים, מכונות צילום

וחידוש ציוד
כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לאציוד משרדי

כן/לאכן/לאציוד לחינוך גופני

כן/לאכן/לאספרים וספריות

כן/לאכן/לאחומרי לימוד

כן/לאכן/לאדמי שכפול

כן/לאכן/לאחומרי ניקוי

כן/לאכן/לאעזרה ראשונה

כן/לאכן/לאיוזמות פדגוגיות ופרויקטים לימודיים-פעולות

יוזמות פדגוגיות ופרויקטים לימודיים -

טכנולוגיה ומיחשוב
כן/לאכן/לא

יוזמות פדגוגיות ופרויקטים לימודיים -הדרכות

והכשרות לצוות
כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לאשרתים

כן/לאכן/לאמזכירות

כן/לאכן/לאסייעות

כן/לאכן/לאכח אדם פדגוגי ומדריכי העשרה

כן/לאכן/לאניקיון מבנה

כן/לאכן/לאשיפוצי קיץ

כן/לאכן/לא

כן/לאכן/לא

הוראות ודברי הסבר
שנת הכניסה היא שנת המעבר לניהול עצמי )השנה שלגביה נבנה סל התלמיד הרשותי(

מובהר כי שנה הינה שנת לימודים כספים, המתחילה ב-1.8 ומסתיימת ב-31.7
יש למלא עבור 3 השנים הקלנדריות האחרונות את סה"כ העלות שבוצעה בפועל, לפי סעיף, וכן, את חלוקת העלות לתלמיד לפי סעיף )בהתאם למס' התלמידים לפי שנה המופיע בטבלה למעלה(.

יש להעריך ולבנות את סך ההוצאה לשנת הכניסה ואת סל התלמיד המוצע לשנת הכניסה על סמך ממוצע ההוצאה בפועל ל-3 השנים האחרונות, ועל סמך ממוצע ההוצאה לתלמיד ב-3 השנים האחרונות, 

ככל שלא נרשמה הוצאה בגין אחד הסעיפים יש להעריך ולכלול ככל האפשר את ההוצאה האמורה במסגרת סל התלמיד המוצע לשנת הכניסה.

ככל שיש תחומי אחריות שאינם עוברים לביה"ס, או ככל שיש חוסר הלימה בולט בין ממוצע ההוצאה בשלוש השנים האחרונות להוצאה המוצעת בשנת הכניסה, יש לנמק ולהסביר בקצרה. 

ככל שהרשות בוחרת בהקצאה לפי פרמטר שאינו תלמיד, כגון כיתה או מוסד, יש לציין ולהסביר.

סל התלמיד הרשותי שיגובש, קרי, מודל התקצוב לבתי"ס, אינו חייב להיות מפורט לכלל הסעיפים המפורטים לעיל. ואולם, סה"כ סכום סל התלמיד אמור לכלול את ההוצאה עבור כלל המרכיבים המפורטים לעיל.

ככל שהרשות מבקשת להנחיל סל תלמיד דיפרנציאלי, יש לפרט את הפרמטרים לשונות ואת סה"כ הסל בהתאם לטבלה המפורטת למעלה.

יש למלא את הנתונים הנוספים בהתאם לטבלה להלן.

מונחיםנתונים נוספים

מספרכמות תלמידים חינוך מיוחד

מספרכיתות תקן חינוך רגיל

מספרכיתות תקן חינוך מיוחד

אשכול למס רשותי

חדש/ותיקסטטוס ניהול עצמי פורמלי

מספר עדכני בש"חסה"כ סל תלמיד נוכחי

סה"כ סל תלמיד מוצע )סכום ההתקציב שעובר לניהול ביה"ס(

סה"כ תקציב בית ספרי מוצע שינוהל באמצעות הרשות המקומית )כגון שרתים, מזכירות...(

סיכום - רכיבים תוספתיים ניהול עצמי

סיכום - תחומי אחריות רשות

ד. פרויקטים ויוזמות חינוכיות

ה.תחומי אחריות – רצוי להעבירן לביה"ס )אינן חובה(

הערות ודברי הסבר *

מס' תלמידים ברשות בחינוך יסודי 

רגיל )כולל כיתות חנ"מ וחט"צ(

ג.  רכש והצטיידות

עלות סה"כ 

ממוצעת לכל 

בתי הספר 

ברשות )מנוטרל 

חריגים(

ממוצע משוקלל 

כלל רשותי 

לתלמיד )מנוטרל 

חריגים(

תקצוב 

מוצע  

רשותי 

לשנת 

הכניסה

תקצוב מוצע  

רשותי לתלמיד 

לשנת הכניסה  

)'סל התלמיד'(

א.  הוצאות תפעול

סיכום - הוצאות תפעול

סה"כ תקציב מאושר לביה"ס )תקציב סל תלמיד + תקציב המנוהל באמצעות הרשות המקומית(

תוספת פדגוגית ניהול עצמי

ב.  הוצאות אחזקה

סיכום - אחר

ז. רכיבים תוספתיים נוספים ממשרד החינוך )+ תוספת אפשרית של הרשות המקומית(
סיוע ניהול עצמי

סיכום - הוצאות אחזקה

ו. אחר )תחומי אחריות נוספים מטעם הרשות(

סיכום - רכש והצטיידות

סיכום - פרויקטים ויוזמות חינוכיות

שנה

תחומי אחריות

עלות שנתית - לפני 

3 שנים

עלות שנתית - 

לפני 2 שנים

עלות שנתית - 

לפני שנה

האם 

נמצא 

בניהול 

עצמי

האם 

עובר 

לניהול 

עצמי
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 תקציבי בתי ספר –פורמט אישור רשותי  -' גנספח 
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 דגם לבניית התקציבחלק מ –' דנספח 
 

 

  

הכנסה/גבייה 

שנה קודמת 

)תשע"א(

תקציב הכנסות 

שנה  נוכחית 

)תשע"ב(

הכנסות משוערות 

מלאות של שנה 

נוכחית )תשע"ב(

הצעת תקציב 

הכנסות שנה 

הבאה )תשע"ג(

שיעור מסך 

הכנסות 

ביה"ס

0000#DIV/0!

0000#DIV/0!

0000#DIV/0!

0000#DIV/0!

#DIV/0!

0000#DIV/0!

ביצוע שנה 

קודמת )תשע"א(

תקציב שנה  

נוכחית )תשע"ב(

ביצוע משוער מלא של 

שנה נוכחית )תשע"ב(

הצעת תקציב  

שנה הבאה 

)תשע"ג(

שיעור מסך 

הוצאות 

ביה"ס

!0000#DIV/0הוצאות תפעול שוטף

!0000#DIV/0הוצאות אחזקה

!0000#DIV/0הוצאות רכש והצטיידות

!0000#DIV/0הוצאות שיפוצי קיץ ואחר

!0000#DIV/0סה"כ הוצאות מנהלתיות

0#DIV/0!

0000#DIV/0!

0000#DIV/0!

!0000#DIV/0סיכום הוצאות ביה"ס לשנה"ל זו

!DIV/0#חובות משנת לימודים קודמת שישולמו מתקציב זה

0000#DIV/0!

0סה"כ הכנסות ניהול עצמי0סה"כ הכנסות הורים

0סה"כ הוצאות ניהול עצמי0סה"כ הוצאות הורים

0

00

חתימהשם המנהלתאריך

אין להגיש תקציב שבו סך ההוצאות גבוה מסך ההכנסות!.*

רצוי להשאיר רזרבה של כ- 5% מסך כל ההכנסות של בית הספר )תלוי בגודל בית הספר(.**

ב1. הוצאות 

מנהלתיות

סיכום הכנסות ביה"ס לשנה"ל הזו

עודפים משנה קודמת

א. ריכוז הכנסות

ב. ריכוז הוצאות

ב3. הוצאות כ"א מנהלי )מחשבון ותקציב ביה"ס(

ריכוז הכנסות והוצאות

סך מקורות ביה"ס 

ב2. הוצאות תכניות חינוכיות )לרבות כוח אדם פדגוגי(

א1. העברות רשות מקומית

א2. הכנסות נוספות

א3. הכנסות הורים

יתרת עודף/גירעון ניהול עצמי יתרת עודף/גירעון הורים

ב4. הוצאות תשלומי הורים

סך הוצאות ביה"ס 

ג. ריכוז התקציב   *

יתרת עודף מיועד
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 ם לגבייה מהוריםיסכומים מרבי - הנספח 

המותרים ( ₪-)בלהלן פירוט הסכומים המרביים , 34בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך

 כפי שהיו בשנת הלימודים התשע"ז: ,בבתי הספר היסודיים לגבייה

 כיתה ו' כיתה ה ד' –כיתות ג'  ב' –כיתות א'  
     תשלום חובה

 49 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות
     

     תשלומי רשות
 99 99 99 99 סל תרבות

 75    מסיבת סיום
 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

 280 280 280 280 השאלת ספרי לימוד
 1.5 1.5 1.5 1.5 ארגון מייצג ארצי

 1.5 1.5 1.5 1.5 הורים יישוביועד 

 טיולים על פי תכנית
 1יום 
101 ₪ 

 1יום 
126 ₪ 

 1* יום  2
252 ₪ 

 יומיים
387 ₪ 

     
 ₪ 917 ₪ 707 ₪ 581 ₪ 556  ₪-סה"כ ב

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 2.1עדכון, סעיף  –תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ז  1-3.11 1תשע"ז/ 34
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 טופס דיווח שנתי של מנהל מוסד החינוך –' ונספח 
 

 (א7טופס דיווח שנתי של מנהל מוסד החינוך )בהתאם לתקנה 

 , אנו2004-פי תקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"ד-על

 ________:מדווחים בזאת כמתחייב לשנת הלימודים

 בשקלים חדשים

 1 סך כל התקבולים מתשלומי הורים לשנת לימודים:.  ______________

 2 סך כל התשלומים שהוצאו מהחשבון בשנת הלימודים:.  ______________

 3 )ה((:8יתרה: עודף/)גירעון( בתום שנת הלימודים )ראה פרט.  ______________

 בתום שנת הלימודים הועברה להורים יתרת הסכומים.  ______________

 שנותרה בחשבון

4 

 5 עמלות שגבה הבנק:.  _____________

 הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד.  _____________

 במוסד החינוך:

6 

 7 הסכום שנותר לניהול החשבון בתקופת הפגרה:.  _____________

 8 לדיווח זה מצורפים המסמכים שלהלן:.   

 פירוט התנועות בחשבון הבנק מתחילת שנת הלימודים בשנה המבוקרת עד 

 יום פתיחת שנת הלימודים שלאחריה

  )א(

 שכבה בנפרד, לצד הפעילויותפירוט סכום התקבולים השנתיים, לגבי כל  

 שלשמן נתקבלו

  )ב(

 פירוט סכום ההוצאות השנתיות, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד הפעילויות 

 שלשמן הוצאו

  )ג(

  )ד( הסבר מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מחשבון זה 

 פירוט הנסיבות שבהן נוצרו עודפים בחשבון )אם קיימים(: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

_____________                  ____________ 

 עובד/ת -מורשה חתימה            מנהל/ת מוסד החינוך 

 בעל מוסד חינוך                                                
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 לדוח מטעם חב' שחף בע"מ תגובה כללית –' זנספח 
 2019פברואר 

 לכבוד

 

 מ.א. מטה יהודה –בתי ספר בניהול עצמי  –מענה לדוח ביקורת הנדון: 

 בתי הספר:להלן מענה למספר נקודות שעלו בכל  24.6.2018רת מתאריך וקיבלדוח הבהמשך 

 חוסר התאמה בין תקבולים בבנק לבין תקבולים הרשומים בהנה"ח: .1

בתי הספר בניהול עצמי אמורים לקבל העברות שוטפות בכל חודש עבור סל התלמיד, שאושר 

העברות, וכדי שהרישום בהנה"ח יהיה  12-ברשות. בסוף שנה"ל תשע"ו הוערו לבתי הספר פחות מ

 רות החברות בסעיף "הכנסות לקבל" .נכון עבור כל השנה, נרשמו העב

בשנה"ל תשע"ז נרשמו בהנה"ח, בכרטיס חו"ז "הכנסות לקבל", הכנסות שהועברו לבתי הספר 

בשנה"ל תשע"ז עבור החודשים הנותרים בשנה"ל תשע"ו, ולכן הכנסות אלו לא נרשמו בהנה"ח 

 כחלק מההכנסה השוטפת.

 י הכנסות שגוי בסעיף "עמלות בנק":ומריש .2

למיד הרשותי כולל סעיף עמלות בנק. הכנסה לסעיף זה משמשת לכיסוי עמלות בחשבון סל הת

 מענה לסעיף "רישום עמלות בנק". –ההורים, שמועבר בסוף השנה 

 רישום  הוצאות בספרי הנה"ח: .3

ההשוואה בין נתוני הוצאות ברישומי הנה"ח לבין הוצאות בפועל בחשבון הבנק לא נכונות, שכן 

ישנן הוצאות אשר נרשמו בהנה"ח בשנה קודמת ונפרעו רק בשנה"ל הנוכחית )שיקים לפרעון( 

 ובנוסף יש הוצאות שנרשמו בשנה"ל הנוכחית וטרם נפרעו.

 רישום שגוי של הכנסות ממשרד החינוך: .4

"משרד החינוך". לעיתים יש הכנסות מגופים  רוטנק והפיבההנתונים מתבססים על רישום דפי 

החינוך, כגון: הסתדרות המורים, הקרן לקידום יוזמות וכו'. בדפי הבנק  למשרדנוספים השייכים 

 לא מצוין כי העברה היא ממשרד החינוך, אך הרישום נעשה תחת סעיף זה.

 הנה"ח:התאמה בין הגבייה לרישומי  .5

בדומה להוצאות, גם בנושא רישומי הגביה והפקדות בבנק יכול להיווצר אי התאמה: כפסים 

המתקבלים ונרשמים בשנה"ל הקודמת מופקדים בשנה"ל הנוכחית, ולהיפך, כפסים שנרשמו 

 בשנה"ל הנוכחית ויופקדו בשנה"ל הבאה )שקים דחויים(.

ה. אמגביית השאלת ספרים, עבור שנה"ל הביתרות בחשבון הורים בבתי הספר נובעים, ברובם,  .6

בנוסף, בחלק מבתי הספר היתרות נוסעות בסעיף סל תרבות, שהמועצה טרם העבירה דרישת 

 תשלום וביה"ס אינו יודע מה עליו להעביר.


