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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי הביקורת 2006וחשבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת דין    

 2004וביקורת המעקב של ביקורות שנערכו על ידי גורמי ביקורת חיצוניים  עד שנת 

. 

 

כמבקר, אני מחוייב לבדוק את פעולות הרשות במבט כולל ומקיף. לכן,  

לפעילותה של  נושאי הביקורת נכללו בתוכנית העבודה השנתית כמכלול מייצג

הרשות תוך התייחסות ליעילותה של המערכת הן מבחינה תפעולית והן מהבחינה 

פי בקשתו נושא הסעות תלמידים להניהולית. בנוסף להם, נערכה ביקורת ב

 המפורשת של ראש הרשות.

 

תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים שיפור  

לשקף נכונה את היקף וטיב פעולותיה של הרשות, מנת -והתייעלות. יחד עם זאת על

קיימת גם התייחסות לאותן פעולות ברוכות העשייה והיצירה. הביקורת משתדלת 

לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי ההליכים ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך 

שימת דגש על התייעלות וחיסכון וזאת תוך כדי עבודת הביקורת. חשוב לציין כי 

הליקויים תוקנו כבר במהלך הביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות חלק מ

 בנושא המבוקר.

 

טיוטת הסיכום והממצאים, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, הובאו באופן  

שוטף לקבלת התייחסות המבוקרים. התייחסות המבוקרים נבחנה ונשקלה לאור 

 ממצאי הביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות בנושא המבוקר.

 

הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש  2007לדצמבר  17בתאריך  

הרשות להערות ועותק ממנו הועבר ליו"ר ועדת הביקורת של הרשות, בהתאם 

 )ו'( )א'( לצו המועצות המקומית. 145לסעיף 
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 :הנושאים העיקריים שבהם עוסק הדוח השנתי 

 ניהול כספים בגני הילדים. .1

 יקורת מעקבב –הסעות חינוך מיוחד  .2

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת טרם   

הסתיימה עד כדי כתיבת דוח סופי. דוחות ביקורת אלה ייכללו בדוח השנתי 

 הבא.

ברצוני להודות למנהלי המחלקות והיחידות המבוקרות, על שיתוף       

ה כנה לנחיצותה של הפעולה המועיל ועל היחס החם כלפי הביקורת תוך הבנ

 הביקורת ותרומתה לשיפור המערכת.

 

כן יש לציין את הסיוע המקצועי הרב והמקצועי המעולה ושיתוף -כמו      

 הפעולה המלא לו זכיתי ממנכ"ל וגזבר הרשות וממנהלן הרשות.

 

זהו גם המקום להודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק      

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי       

  מ ב ק ר     ה מ ו ע צ ה            
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 מ  ב  ו  א
 
 

הביקורת, כפעולת הערכה, אינה יכולה לראות את פעולות הרשות המבוקרת שלא   

במסגרת הקונצפט הכללי של התפתחות הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף 

 פעילותה הכללית של המועצה.

 

לית של הרשות המקומית היא פועל יוצא הפעילות המנהלתית, הפיננסית והתפעו   

של המדיניות הכללית של המועצה אשר מושפעת מהתפתחות הישוב מחד גיסא 

 ומשפיעה עליה במידה רבה מאידך גיסא.

 

מטרתה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שירותים לתושביה במסגרת   

 סמכויותיה ובהתאם לאמצעים הכספיים העומדים לרשותה.

 

הרשות המקומית יכולה לבצע את כל הפעולות, אשר היא מוסמכת לבצען, אין     

לשם השגת המטרות במסגרת אמצעיה הכספיים אלא אם כן אמצעים כספיים אלה 

יועדו מראש, למטרות האמורות בתקציב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות 

 המקומית ומשרד הפנים.

 

ספרי למדיניות ולתכנון פעילויות תקציב הרשות המקומית מהווה ביטוי כספי/מ   

 הרשות בתקופה מוגדרת.

 

לצו המועצות המקומיות קובע כי לכל רשות מקומית יהיה תקציב שנתי.  27סעיף    

ידי מועצת הרשות המקומית, עד תחילת שנת התקציב -התקציב צריך להקבע על

 והוא טעון אישור משרד הפנים או של הממונה על המחוז מטעמו.

 

יב מהווה אפוא מסגרת  מחייבת לכלל הפעילות הכספית/משקית של התקצ   

הרשות, משקף את תוכנית עבודתה השנתית ומהווה בסיס לביצועה וכל 

 ההתחייבויות של הרשות חייבות להיות בנסגרת התקציב המאושר לאותה שנה.

 כדי שהתקציב ימלא את ייעודו עליו להיות בנוי על העקרונות הבאים:   

 

יש לתת להם מינוח  –פעולות בעלות אופי זהה      דותאחי.  1

 אחיד.
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על התקציב להיות מספיק מפורט מחד אך יחד  פירוט נאות.  2

עם זאת לא לכלול פירוט יתר המקשה על ריכוז 

הסעיפים ועל קבלת תמונה ברורה של היקף 

 הפעילות מאידך.

 

מאחר והמסגרת התקציבית )תקציב רגיל(  שנתיות.  3

ת לשנת תקציב מסוימת, יש לייחס את מתייחס

הפעילות של השנה האמורה לתקציב של אותה 

 שנה.

 

התקציב חייב להיות בנוי באפן שיאפשר ניהול  בסיס החשבונאות.  4

חשבונות במקביל לסעיפי התקציב המאושרים 

יאפשר גם הכנתם של הדוחות הכספיים 

שישקפו את ביצוע תוכנית העבודה השנתית 

נון המקורי, דהיינו: דיווח נאות בהשוואה לתכ

של הכספים שנתקבלו וכיצד הם הוצאו תוך 

 השוואה לתקציב המאושר.

 

ההוראות בחוקים ובתקנות של הרשויות המקומיות והוראות רואה החשבון    

לעיריות, קובעות את העקרונות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו 

 שים.הדוחות הכספיים התקופתיים הנדר

 

נקבע:  1988 –לתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( התשמ"ח  12בסעיף   

במאי של כל שנת כספים, יכין הגזבר דין וחשבון שנתי בעד שנת  31 -"לא יאוחר מ

הכספים הקודמת, במתכונת ועל גבי טפסים שקבע רואה החשבון לעיריות לדין 

 וחשבון שנתי."

 

 

 

 

 ועצות המקומיות )תיקון: התשל"ט( קובע:)ב( לצו המ 112סעיף   
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על ראש המועצה למסור למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון על  .א

 מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הכנסותיה והוצאותיה.

ראש המועצה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על  .ב

 פעולות המועצה.

לכך, בדין וחשבון שנמסר לה לפי המועצה תקיים דיון, במועד שנקבע  .ג

 )ב(. -סעיפים קטנים )א( ו

 

 

בפרק זה נסקרים שלושת המרכיבים העיקריים של מסגרת זו כדי לתת לקורא    

 הדוחות פרספקטיבה רחבה יותר, על המסגרת שבה פועלים הגופים המבוקרים:

 

 התפתחות הישוב והיקף פעילות המועצה, .1

 מצבה הכספי של המועצה, .2

 מועצה. תקציב ה .3
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 התפתחות  הישוב  והיקף  פעילות  המועצה .1

 

מספר תושבי  2006לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת    

 .0.64%גידול מזערי של  – 2005בסוף שנת  9,877איש , לעומת  9,940הרשות היה 

 

 .דונם 2,400 -תחום שיפוטה של המועצה משתרעת על פני כ   

 

 

 במוסדות החינוך למדו תלמידים לפי הפירוט שלהלן:   

 

 שנה"ל תשס"ו שנה"ל תשס"ה שנה"ל  תשס"ד המסגרת החינוכית

 333 317 365 גני ילדים 

 767 797 826 בתי"ס יסודיים

 1,265 1,217 1,125 בתי"ס על יסודיים

 2,365 2,331 2,316 ס   ה   "   כ   
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 ספי  של  הרשותמצבה  הכ .2

 

 הגרעון  המצטבר .א

 

 17,435היה  2006הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת    

גידול  של   - 2005אלש"ח לעומת אלש"ח לסוף שנת   15,581אלש"ח לעומת 

בגרעון המצטבר שרוב הגידול נובע מקיטון במענק משרד הפנים  11.9%

 .2006אלש"ח בשנת   2,015 -ל 2005אלש"ח בשנת  11,984 -שירד מ

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות .ב

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 25,518 2004מצטבר עד שנת 

 2,047 2005גרעון בשנת 

 (11,984) 2005מענקים ומלוות לכסוי גרעון 

 15,581 2005מצטבר עד שנת  

 3,869 2006גרעון בשנת 

 (2,015) מענקים ומלוות להקטנת הגרעון

 17,435 31/12/2006 -גרעון מצטבר ל

 

 

 33.85% -מהתקציב ו 39.69%גרעון מצטבר בסדר גודל שכזה, המהווה  

מהביצוע , עלול לפגוע בתפקודה של המועצה ליישם את תוכניותיה ולצמצם עד 

 למינימום ההכרחי את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסייה. 

 

 22,909חובות התושבים כלפי המועצה בסך של  נתוני מחלקת הגביה מצביעים על   

אלש"ח  1,774. הגידול בסך של 2005אלש"ח בסוף שנת  21,135אלש"ח לעומת 

 .2006מסך החיובים נטו לשנת  3.43%מהווים 

  

מכלל  60.73%בגין חיובים שנתיים מהווים  2006חובות התושבים לסוף שנת    

 .2005בסוף שנת   59.4%החובות לעומת 
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אלש"ח מורכבת מגידול  1,774גידול חובות התושבים כלפי מועצת הרשות בסך    

אלש"ח  395מהחיובים נטו ( ושל  3.93%אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי ) 1,379של 

 מהחיובים נטו (. 2.38%בחיובים חד פעמיים ) 

 

חלה עליה בשיעור הגביה של  2006מתוך נתוני מחלקת הגביה מסתבר כי בשנת   

 93.89%  -ל 2005מהחיוב השנתי בשנת  87.64% -ונות על בסיס חיוב שנתי מהחשב

. עליה זו מהווה מרכיב חשוב בנסיון לצמצום 2006מהחיוב השנתי נטו בשנת 

 -הגרעון של. ניכרת גם עליה מסויימת בשיעור הגביה מכלל חובות התושבים מ

 .2006בשנת  60.36%  -ל 2005בשנת  54.87%

 

על בסיס חיובים חד פעמיים שיעור הגביה מכלל החיובים בשנת בגבית חובות   

 . 2005בשנת  103.73%לעומת  95.08%עמד על  2006

 

מכלל גבית חובות  26.47%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו   

 39.28%התושבים כלפי המועצה בעוד שהחובות בגין החיובים החד פעמיים מהווים 

ם נטו. יחד עם זאת יש לציין שסכום החובות על בסיס מכלל החיובים השנתיי

חיובים חד פעמיים כוללים חובות מסופקים וחובות העתידים להמחק בסך של 

אלש"ח. פער זה בחלק היחסי של חובות לעומת גביה מעלה תהיות שמא   6,607

המועצה שמה דגש יתר על גביית חובות בגין חיובים שנתיים ומקלה ראש בגביית 

 על בסיס חיובים חד פעמיים.  חובות

 

הביקורת בדעה כי על מחלקת הגביה של המועצה לפעול ביתר נחישות ובכל    

האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגביר משמעותית את שיעורי הגביה של 

חובות התושבים כלפי המועצה ועל ידי כך הן לצמצם את הגרעון המצטבר 

ר את מגוון השירותים הניתנים המשמעותי המעיק על תפקודה והן לשפ

 לאוכלוסייה. 

 

לסיכום נושא הגביה של הרשות בגין כלל החיובים השנתיים ניתן לציין כי שיעור   

 .  2005בשנת  54.9%לעומת  2006בשנת  55.7%הגביה הכללי מכלל חובות עמד על 

 

 מתוך עיון בפירוט הרכב חובות התושבים ניתן לציין כי:   
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מכלל חובות  49.4%בגין חיובי ארנונה מהווים  חובות התושבים .1

 –אלש"ח  11,318( והסתכמו בסך של  2005בשנת  48.6%התושבים )

 2005אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת  1,049גידול של 

 אלש"ח. 10,269בסך של 

גם בסעיפי החיובים החד הפעמיים ניכרת עליה ברוב הסעיפים: שכר  .2

אלש"ח הכוללים חובות מסופקים/ מיועדים  44קיטון של  –דירה 

 192קיטון של  –אלש"ח, שכר לימוד גני ילדים  505למחיקה בסך של 

 272אלש"ח הכוללים חובות מסופקים/המיועדים למחיקה בסך של 

אלש"ח הכוללים חובות  597קיטון של  –אלש"ח , היטל ביוב 

ואישורים  אלש"ח  , שלטים 611מסופקים/המיועדים למחיקה בסך של 

אלש"ח הכוללים חובות מסופקים/המיועדים למחיקה  913קיטון של 

אלש"ח  3,974קיטון של  –אלש"ח  והשתתפות בעלים  1,060בסך של 

 אלש"ח.  4,056הכוללים חובות מסופקים/המיועדים למחיקה בסך של 

יוצא מכל זה כי היקף החובות המסופקים / המיועדים למחיקה  .3

מסך החובות על  73.44%אלש"ח מהווים  6,607המסתכמים בסך של 

 בסיס חיוב חד פעמי.

 11,766סך החובות המסופקים/המיועדים למחיקה מסתכמים בסך של  .4

אלש"ח מחיובים חד  6,607 -אלש"ח מחיובים שנתיים ו 5,159אלש"ח ) 

 35.34%פעמיים(. סכומים אלה הם נתח כבד מחיובי המועצה ומהווים 

 

ביכולתה  –בין היתר  –את עצמה מבחינה כלכלית נבחנים  סיכויי הרשות לשאת   

ליצור לעצמה מקורות הכנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו הכנסות גבוהות וידרשו 

שירותים מעטים. חלקן של הכנסות הרשות ממקורות עצמיים נותן אינדיקציה על 

יכולתה העתידית של הרשות לקיים את עצמה מבחינת מתן השירותים ברמה 

הה לתושבים מחד ולחילופין ועל מידת תלותה במקורות מימון חיצוניים גבו

העשויים להזמין לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים 

 הניתנים לתושבים.

 26,819  -מ –בהכנסותיה של הרשות ניכרת ירידה מסוימת בהכנותיה העצמיות    

אלש"ח.  1,038קיטון של  – 2004אלש"ח בשנת  25,781לכדי  2004אלש"ח בשנת 

 . 2004בשנת  54.5%לעומת  2005מתקבוליה בשנת  51.1%ההכנסות העצמיות היוו 

 

ההלוואות שנתקבלו במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות הכנסה    

בתקציב  הרגיל עם קבלתן בפועל. לעומת זאת, פירעונן של ההלוואות האמורות 
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ה(, גם הם אם טרם שולמו בפועל אך מועד פירעונן הגיע, )קרן, ריבית והפרשי הצמד

נזקפות כהוצאה בתקציב הרגיל. על פי נתוני הגזברות ביחס למלוות, שיעור פירעון 

 7.5%מהביצוע( לעומת  15.13%מהתקציב )  13.85%היה  2006המלוות בשנת 

 מהביצוע( . 5.8%) 2005מהתקציב בשנת 

 

ניינים, כבישים, מדרכות כלי רכב וציוד אחר אינם נכסי הרשות כגון : מגרשים, ב   

מופיעים בדוחותיה הכספיים של הרשות כרכוש קבוע ולא נזקף בגינם פחת. 

הנכסים נרשים כהוצאה בשנה שבה הם נרכשים והם משפיעים ישירות על גובה 

 הגרעון.
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 ב ד צ מ ב ר     31מ א ז ן    ל י ו ם    

 " ח( )א ל ש

 2006 2005 2004 

    רכוש   שוטף

 36 110 259 קופה ובנקים

 421 492 349 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 270 192 168 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 776 794 727 

 16 16 16 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 25,368 25,518 15,581 לראשית השנה

 (2,300) (11,984) (2,015) שנתקבלו להקטנת הגרעוןסכומים 

 2,450 2,047 3,869 גרעון בשנת החשבון

 25,518 15,581 17,435 גרעון מצטבר לסוף השנה

 2,059 3,745 5,936 גרעונות בתב"רים 

 28,320 20,136 24,163 ס  ה  "  כ  

 18,683 21,135 22,909 חייבים  בגין  מיסים

 18,061 23,900 23,139 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 2,385 3,131 2,810 בנקים והלוואות לזמן קצר

 22,412 15,078 18,179 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 20,989 18,209 24,797 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 2,968 1,805 2,984 קרן לעבודות פיתוח

 501 ---   ---   נטו -זמניים בתב"רים  עודפים

 2,984 1,805 3,469 

 54 122 190 קרנות  מתוקצבות ואחרות

 28,320 20,136 24,163 ס  ה  "  כ
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 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 

, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי  2004 – 2000תקציבי הרשות לשנות הכספים    

 אישורם מוצגים להלן:

 

 2006 2005 2004 

 46,413  43,924 43,924 מסגרת התקציב

 22/8/2004 20/7/2005  אישור  מועצת  הרשות

 14/12/2004 27/10/2005  אישור  משרד  הפנים

 

 

לא אושר במועצת הרשות ולכן  2006מהמוצג לעיל עולה כי תקציב הרשות לשנת    

על ידי   2005גם לא על ידי משרד הפנים. זאת לעומת אישור התקציב לשנת 

חודשים. משרד הפנים  7.5באיחור של  2004חודשים לשנת  6.5המועצה באיחור של 

חודשים מאישור המועצה ואת  3באיחור של  2005אישר את תקציב המועצה לשנת 

 חודשים מיום אישורה במועצת הרשות. 4באיחור של  2004תקציב שנת 

 

לרשות חשב מלווה על ידי בעקבות אי אישור התקציב על ידי המועצה , מונה   

 משרד הפנים אשר תפקידו לדאוג לאיזון התקציבי של הרשות.

  

אישור התקציב לאחר תחילת שנת התקציב הינו בניגוד לצו המועצות המקומיות.    

 )ג( לצו האמור קובע כי: 186סעיף 

" )א(  ראש המועצה יכין הצעת תקציב למועצה ויגישה לאישור המועצה לא  

 ודשיים לפני תחילת שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה,יאוחר מח

 )ב(  המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר      

 אותה עד יום תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה."  

 

אישור תקציב המועצה לאחר תחילת שנת הכספים אינו מאפשר למועצה לעבוד    

 החדשים והמשתנים של השנה החדשה ולפיכך גורע מתפקודה.לפי הצרכים 
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 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א

 

 04 -שינוי מ 05 -שינוי מ 2004 2005 2006 

      ה כ נ ס ו ת

 8.0 0 17,642 19,055 19,055 מיסים

 0.0 0 4,320 4,320 4,320 מים ביוב ונכסים

 (3.5) 0 3,237 3,122 3,122 שירותים מקומיים

 0.5 0 9,497 9,542 9,542 שירותים ממלכתיים

 5.9 0 6,904 7,313 7,313 מענקים

 (52.8) 0 1,212 572 572 תקבולים לא רגילים

 2.6 0 42,812 43,924 43,924 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 (10.8) 0 5,054 4,508 4,508 הנהלה וככליות

 0.0 0 905 905 905 מימון

 (5.6) 0 8,877 8,382 8,382 מקומייםשירותים 

 (1.5) 0 17,972 17,697 17,697 שירותים ממלכתיים

 (1.8) 0 3,738 3,671 3,671 מים ביוב ונכסים

 (5.8) 0 5,789 5,451 5,451 תשלומים לא רגילים

 (8.8) 0 3,628 3,310 3,310 פרעון מלוות

 (4.4) 0 45,963 43,924 43,624 סה"כ הוצאות

   3,151 0 0 מתוקצב גרעון
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 נתוני  ביצוע  התקציב  )אלש"ח(ב .  

 

 04 -שינוי מ 05 -שינוי מ 2004 2005 2006 

      הכנסות עצמיות

 (4.0) 11.9 18,968 18,202 20,373 מיסים

 (3.5) 6.6 4,780 4,611 4,913 מים ביוב ונכסים

 (3.4) 14.8 3,071 2,968 3,409 שירותים מקומיים

 (6.2) 6.4 10,293 9,657 10,278 שירותים ממלכתיים

 (4.0) (10.7) 8,366 8,034 7,611 מענקים

 85.2 (84,9) 3,767 6,976 1,051 תקבולים לא רגילים

 2.4 (5.6) 49,245 50,448 47,635 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 (3.0) 7.8 5,511 5,344 5,762 הנהלה וככליות

 (2.7) 139.9 982 955 2,291 וןמימ

 1.0 7.7 9,612 9,706 10,451 שירותים מקומיים

 (0.6) (0.7) 18,369 18,253 18,115 שירותים ממלכתיים

 8.3 9.9 3,813 4,129 4,539 מים ביוב ונכסים

 12.5 (39.3) 9,858 11,089 6,731 תשלומים לא רגילים

 (14.5) 19.8 3,530 3,019 3,615 פרעון מלוות

 1.5 (1.9) 51,695 52,495 51,504 ס ה "כ  הוצאות

      

 (16.44) 89.01 2,450 2,047 3,869 גרעון   השנה
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 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2006 2005 2004 

    ה כ נ ס ו ת

 107.52 95.52 106.92 מיסים

 110.65 106.74 113.73 מים ביוב ונכסים

 94.87 95.07 109.20 םשירותים מקומיי

 109.39 101.21 107.72 שירותים ממלכתיים

 121.18 109.86 104.08 מענקים

 310.81 1213.21 183.75 תקבולים לא רגילים

 115.03 114.85 108.45 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 109.04 118.54 127,82 הנהלה וכלליות

 108.51 105.52 153.15 מימון

 108.28 115.80 124.69 שירותים מקומיים

 102.32 103.14 102.37 שירותים ממלכתיים

 102.00 112.48 123.65 מים ביוב ונכסים

 170.29 203.43 123.49 תשלומים לא רגילים

 97.3 91.21 109.22 פרעון מלוות

 112.47 119.51 117.26 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת
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 ל ניתן להבחין בבירור כי:מהנתונים שלעי   

 

בהכנסות המועצה לעומת התכנון  8.45%ניכרת עליה ממוצעת של  .1

 התקציבי.

 -חלה עליה בשיעור ביצוע גביית מיסים לעומת התכנון המקורי: מ .2

 .2006מהתקציב בשנת  106.92%לכדי  2005מהתקציב בשנת  95.52%

מעל  83.75%העליה הגדולה נרשמה בתקבולים לא רגילים בשיעור של  .3

 לאומדן התקציבי. גידול זה מקורו בהכנסות שנים קודמות שלא תוקצבו.

בהכנסות הרשות לומת אומדן  8.45%למרות העליה הממוצעת של  .4

העליה בסעיפי ההוצאה קיזזה את השפעת עודף ההכנסות  –ההכנסות 

 אלש"ח. 3,869ואף גרמה להיווצרות גרעון בסך של 

 53.15% -הוצאות המימון אשר עלו בהגידול המשמעותי ביותר נמצא ב .5

על התכנון התקציבי. גידול זה מקורו בתשלומי ריבית חריגים ששולמו 

על ידי המועצה לבנקים ולספקים וזאת לאור מצבה הגרעוני המתמשך 

 של הרשות.

למרות הוצאות המימון היקרות , המועצה הגדילה את הוצאות ההנהלה  .6

שירותים המקומיים בשיעור של ואת ההוצאות על ה 27.82%בשיעור של 

לעומת ההוצאות המתוכננות. במסגרת העלייה בהוצאות  24.69%

 1,301 - 30.13%השירותים המקומיים ניכרת עליה בסעיף תברואה )

 אלש"ח(. 649 - 33.35%אלש"ח( טובסעיף נכסים צבוריים )

ניכרת יציבות מסוימת בהכנסות ובהוצאות בגין מתן שירותים  .7

 מצד ההוצאות. 2.37% -מצד ההכנסות וב 7.72% -לו בממלכתיים שגד
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 ניהול כספים בגני הילדים
 
 
 

 מ ב ו א  .1

 

כוחה" של המערכת -המערכת החינוכית בכללה פועלת בתחומי הרשות המקומי כ"בא  

 משרד החינוך ובכפיפות להוראותיה והנחיותיה המקצועיות.  -החינוכית הממלכתית 

  

אות המקצועיות מתפרסמות במסגרת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ההנחיות וההור

ומחייבות את כל המערכות החינוכיות של הרשויות המקומיות החל מגני הילדים ועד 

 למערכת החינוכית  העל יסודית.

 

בבעלות המועצה   -ילדים  306ובהם  -גני ילדים  11בתחומי המועצה המקומית פועלים 

הן עובדות משרד החינוך ובסיוען של סייעות שהן עובדות ומנוהלים על ידי גננות ש

 המועצה.

 

במסגרת תוכנית הביקורת השנתית החליטה הביקורת לבדוק את דרך ניהול הכספים 

 בגני הילדים והתאמתם של דרכי ניהול אלה להוראות המקצועיות של משרד החינוך.

 

חים הנדרשים ועל הביקורת נערכה בסוף שנה"ל תשס"ה מתוך כוונה של הפקת הלק

 ידי כך  לאפשר יישום המלצות הביקורת לקראת שנה"ל תשס"ו . 

 

 

 

 ההנחיות המקצועיות .2

 

ההנחיות המקצועיות לגבי דרך ניהול הכספים בגני הילדים פורסמו במסגרת חוזר מנכ"ל    

)א( וכותרתה: " ניהול הגביה והכספים במוסד חינוכי: חוק לימוד חובה )תיקון  4תשס"ה / 

 "  ותחולתו החל משנה"ל תשס"ה. 2004 –( התשס"ד  26ס' מ

 

ככלל התקנות מחייבות קיומו של חשבון בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי   

התלמידים בכל מוסד חינוכי, מגדירות את מורשי החתימה בחשבון, קובעות כללים בדבר 

הלימודים, חובת דיווח  אופן ניהול החשבון והביקורת עליו, החזרת הכספים בתום שנת

לנציגי ההורים ולממונה מטעם משרד החינוך וכמן כן לגזבר הרשות המקומית או 
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למחלקת החינוך של הרשות המקומית  וזכות עיון במסמכי החשבון על ידי בעלי 

 התפקידים של הרשות המקומית.

 

 להלן עיקרי ההנחיות :  

   

וכי את פרטי חשבון הבנק הנפרד של רשות חינוך מקומית ימסור לכל מנהל מוסד חינ .א

 המוסד שאליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.

הגננת (  ואדם  –רשות חינוך מקומית תסמיך מטעמה את מנהל מוסד חינוכי ) דהיינו  .ב

 נוסף המועסק על ידם וכן נציג הורים לניהול כספי של חשבון הבנק.

 א ניתן להגיע ליתרה של משיכת יתר.חשבון הבנק יוגבל באופן של .ג

מורשי חתימה: מנהל המוסד החינוכי  2כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת  .ד

 ונציג הורים.

מנהל המוסד יחזיר כספים שנותרו בחשבון בתום שנת הלימודים לתלמידים שמהם  .ה

 נגבו הכספים.

מקביל להקטין ניתן להעביר יתרות שנותרו בחשבון הבנק לשנת הלימודים הבאה וב .ו

 את הגביה בשנת הלימודים הבאה וזאת בהסכמת ועד ההורים של המוסד החינוכי.

מנהל המוסד החינוכי ידווח לועד ההורים בתום שנת הלימודים על תמצית הפעילות  .ז

 בחשבון ובו פירוט סכומי הגביה ומהות התשלומים והיקפם.

 ול :שיכל)ההדגשה במקור (  חשבון בנק אחד בלבדהגננת תנהל  .ח

 תקציב שוטף המתקבל מהרשות .1

 תשלומי רשות .2

 תשלומים בגין רכישת שירותים מרצון. .3

  בגננת תנהל קופה אחד בלבד. .ט

הגננת תנהל רישום מפורט לכל הכנסה ולכל הוצאה של הגן. הרישום יתנהל  .י

 בספר/חוברת תקבולים ותשלומים כרוכה.

ופתית/חודשית בהתאם לנוהלי הרשות המקומית תגיש כל גננת דוח הוצאות תק .יא

 למנהל מחלקת החינוך.

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בתשלומי חובה ותשלומי רשות חויבו הגננות  .יב

להודיע להורים על פירוט התשלומים ) חובה ורשות ( ע"ג טופס אחיד לדרישת 

 תשלום.

הגננת בהיותה מהלת המוסד החינוכי והמתוגמלת בגין ניהול המסוד החינוכי היא  .יג

 לכל הפעולות הכספיות של הגן.האחראית 

האחריות לפיקוח השוטף והסדיר על גביית הכספים ועל ניהולם מוטלת על מחלקת  .יד

 החינוך של הרשות.
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 ממצאי הביקורת. 3

 

גני  12ו פעלו בתחומי הרשות הבדיקה העלתה כי לקראת שנה"ל תשס"  

  ילדים.

 

המחייב כפי כללית דרך ניהול הכספים בגני הילדים נוגד את הנוהל   

)א( שתחולתו החל משנה"ל  4שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ה/ 

 תשס"ה. 

 

דרך ניהול כספי הורי הגנים על ידי ועד ההורים ללא כל דיווח לרשות אינה   

מאפשרת בקרה על אופן התנהלות הניהול הכספי  ועל התאמת התשלומים  

צה מהותית מבחינת בהתאם למהות הגביות דרך התנהלות המהווה פיר

 הליכי הבקרה והפיקוח ופותחת פתח רחב לביצוע מניפולציות .

 

האמונים על ניהול הכספים הנגבים על מהורי ילדי הגנים פעלו כראות   

עיניהם בכל הקשור לניהול הכספים שהופקדו לניהולם בנאמנות ובניגוד לכל 

שמחייב חוזר  כלל/נוהל חשבונאי/מנהלי החל על ניהול הכספים האלה וכפי

 מנכ"ל משרד החינוך.

 

 להלן עיקרי ממצאי הביקורת:

 -הדרים, רותם, שקד, סביונים, כוכב והגנים שהגישו חומר לביקורת:  .א

 .נורית שירן

 ( מגני הילדים הגישו דוחות כספיים כנדרש.50%) 6רק  .ב

נחליאלי, ורדים, סיגלית, אירוסים, גנים שלא הגישו דוחות כלל :  .ג

 סים.נרקי -שושנים ו

נמצא חוסר התאמה בין   -נורית שירן  -הדרים, כוכב ו –מהגנים  3 -ב .ד

 ₪. 3,780סכומי בגביה שנגבו לסכום הגביה כפי שנרשם בדוח בסך של 

 התיעוד שנמסר לביקורת לא כלל פנקסי קבלות כלל. .ה

אף גן לא צירף פירוט הסכומים שנגבו   - גן  כוכב –למעט גן אחד  .ו

 מההורים.

 לא צירף כלל תיעוד חוץ. -ים גן הדרגן אחד  .ז
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 אף גן לא צירף העתקי דפי הבנק. -גן כוכב  –למעט גן אחד  .ח

גן רותם וגן נורית גנים:  2-ב₪  2,594נמצאו תשלומים ללא תיעוד בסך  .ט

 שירן.

 

הממצאים שנתגלו בביקורת מעלים יותר מתמיהה על תפקודה של    

ספי התקין של מערכת מחלקת החינוך כנאמן הציבור בכל הנוגע לניהולם הכ

 החינוך בכלל ושל גני הילדים, נשוא ביקורת זו, בפרט. 

 

 הביקורת ממליצה לנקוט לאלתר בצעדים הבאים: –אשר על כן 

 

ח חשבון בנק נפרד לכל גן , כמתחייב בחוזר ופתלהרשות המקומית על  .1

 .12/2005מנכ"ל אף לא לאחר פרסומו בחודש 

 

על מחויבותן  -כמנהלות הגנים –ות על מחלקת החינוך להדריך את הגננ .2

 לנהוג בהתאם לחוזרים המנהליים של משרד החינוך.

 

על מחלקת החינוך להדריך הדרכה מינימאלית את מנהלי החשבון של גני  .3

 הילדים על דרך ניהולן המחייב וזאת בהתאם לחוזר המנכ"ל האמור. 

 

יים על מחלקת החינוך להודיע להורי ילדי הגנים על הסכומים המרב .4

 שניתן לגבות בגין פעילויות הרשות בגנים.

 

הורי ילדי הגן את הבלעדיות לניהול כספי  ילועד ןהאצילו מסמכות הגננות .5

הרשות שההורים נדרשו לשלם. הניהול מתבטא בגביית כספים, מעקב 

אחר חובות הורי הילדים וכן ביצוע תשלומים בגין הגביות שבוצעו. 

כנדרש, בפיקוח או לכל הפחות בקבלת האצלת סמכויות זו לא לוותה , 

 דיווח בכתב מצד מנהלי כספי הרשות אשר מטעמה.

 

 על פיקוח שוטף על דרכי הניהול של כספי פידלהקלקת החינוך על מח .6

רק לדרך ניהולם של תקציבי הרשות היא אינה צריכה להסתפק  ההורים.

 המקומית שהוקצבו לגנים, היקפם והקפדה למניעת חריגות תקציביות
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בלבד. מבחינה זו מחלקת החינוך נקטה בגישת "הראש הקטן" אשר כל 

 אינו מעניינה.  -תקציב שאינו מטעם הרשות  

 

מחלקת החינוך צריכה לעמוד על משמרה לקבל דוחות כספיים עד לסוף  .7

חודש יולי כל שנה בגין שנת הלימודים המסתיימת בחודש יוני. אי הקפדה 

זלזול מצד מנהלי כספי הגנים הן  יוצרת מצב של –על קבלת הדוחות 

כלפי הרשות המקומית והן כלפי מערכת החינוך הממלכתית בכללותה 

 ומאפשרת את ההתנהלות המופקרת של כספי ההורים.

 

ת לחשיבות ושל הגננ ןעל כן הביקורת רואה בחומרה יתירה  הן את יחס .8

הניהול הכספי התקין של כספי הרשות ששולמו על ידי ההורים ושהיו 

בנאמנות, הן את יחסם של ההורים אשר ניהלו את כספי הרשות  ןבניהול

והן את היעדר הפיקוח השוטף של  ןת ומטעמושל הגננ ןכוח ישל הגן כבא

מחלקת החינוך על דרך התנהלות כספי ההורים ואי עמידתה על קבלת 

 במועד המחייב.  ניםהדוח הכספי של הג

 

כפי שהוגשו  הכספייםיקורת אינה מתייחסת באמינות לדוחות הב .9

את האפשרות  ותמעל טות והיעדר התאמות מינימאליותהשמ לביקורת.

וכי  ניםהכספית של הג ןשהדוחות הכספיים אינם משקפים את התנהלות

הדוחות הכספיים " הותאמו " והוגשו כדי לצאת ידי החובה . ביקורת 

ריג בזמן מצדה של מחלקת החינוך היתה יכולה להצביע על חואפקטיבית 

 זה מבעוד מועד ולאשר סגירת הפרצה במועד.

 

הביקורת ממליצה לחייב את מנהלי כספי גני הילדים להגיש דוחות  .10

לצורך מעקב , בקרה והפנמת הנוהל  –חודשים  4-אחת ל –תקופתיים 

 המחייב.

 

יש לחייב את מנהלי כספי גני הילדים להמציא דוח כספי לכל הורי ילדי  .11

 הגנים כמתחייב מהנהלים.
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 –מנהלת הגן  –יקורת בדעה כי העברת חלק ממטולתיה של הגננת הב .12

לועד ההורים פוגעת בהליכי הבקרה האלמנטריים על התנהלותם הכספית 

של גני הילדים והאצלת סמכויות זו אינה גורעת מאחריותה לניהולם 

 .התקין של כספי ההורים

לוודא כי יתרת הרשות , מכוח מחויבותה כלפי הורי כלל ילדי הגנים, על  .13

הסכומים שנותרו בחשבון הבנק יוחזרו להורים שעמדו בתשלומים באופן 

סדיר , או לחילופין ובהתאם להחלטתם המוצהרת בכתב של  ועד ההורים 

להעביר את היתרה הלא מנוצלת לשנה"ל העוקבת תוך הקטנת הגביה 

 מההורים בשנה העוקבת.

 

גני הילדים, בתוקף  יקורת ממליצה לרשות לראות את מנהלות כלהב .14

מעמדן ותפקידן, כאחראיות אישית לניהולם התקין של כספי ההורים 

ובמידת הצורך לאחר התראה מתאימה, לנקוט בהליכים הנחוצים לחיובן 

 בגין אי הסדרים.

 

ביקורת ממליצה לא לאשר כל תקציב לפעילות שוטפת לגנים אשר לא ה .15

י ולאחר בדיקת הדוחות ביול 31הגישו את דוחותיהם הכספיים עד ליום 

 הכספיים על ידי מחלקת החינוך ואישור תקינותם.
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 ביקורת מערב –הסעות חינוך מיוחד 
 

 
בוקר נושא ההסעות החינוך המיוחד. המלצות הביקורת  2003בדוח הביקורת הפנימית לשנת   

 לממצאים היו כדלהלן:

 

 עות.יש לפרסם מודעת דרושים להעסקת מלווי ההס .1

 יש לקבל הצהרת המלווה לקשרי משפחה עם מי מעובדי הרשות המקומית. .2

יש לקבל אישור גזבר/מנהל כ"א להעסקת מלווה עם קשרי משפחה עם עובד הרשות  .3

 המקומית.

 על המלווים להחתים דוח נוכחות יומית. .4

 יש לערוך ביקורת ע"מ לוודא שאין התאמה "סיטונאית" של דוחות הנוכחות. .5

 להעסיק את מלווי ההסעות כעובדי המועצה ולא כעובדי המתנ"ס.על המועצה  .6

 יש לתדרך את מלווי ההסעות בהוראות הבטיחות והחתמתם. .7

 יש לקבל תצהיר מקצין הבטיחות של החברות המסיעות על הדרכת המלווים. .8

 

 

בהערותיו לדוח הביקורת האמור, ציין ראש המועצה כי יצאו הנחיות מתאימות לביצוע        

 מלצות.הה

 

בביקורת המעקב נבדקו הליכי המכרז, חוזי ההתקשרות ועמידת הזוכים בתנאיי המכרז. כ"כ                  

 נבדקו יישום המלצות הביקורת הקודמת. 

 

 

 ממצאי ביקורת המעקב

 

( במסגרת המכרזים  1/2005) מכרז  26/6/2005מכרז ההתקשרות עם מסיעי החינוך המיוחד מיום  .1

 ך החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי.המשותפים דר

 חודש. 36זוכים לפי מסלולי הסעה שונים ולתקופה של  2נבחרו  .2

 חלק ממלווי ההסעות הם עובדי החברות המבצעות את ההסעות. .3

 .לא חתמו על קבלת תדריך בטיחותמלווי הסעות שהם עובדי מועצה  4 .4

 שהם מעובדי המועצה. חתומים של מלווי ההסעות לא נמצאו דוחות נוכחות .5

 חלק ממסלולי ההסעות שבחוברת המכרז לא יצאו אל הפועל בהיעדר תלמידים. .6

חלק מהמסלולים הוארכו ומחיר ההתקשרות עם הזוכה עודכן לפי תעריף מוסכם של מרחק  .7

 הנסיעה הנוספת.
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קי מהשוואת המלצות הביקורת עם ביקורת המעקב עולה כי המלצות הביקורת יושמו באופן חל 

 בלבד כפי שמשתף מטבלת ההשוואה הבאה:

 
 

 הערות בביקורת חוזרת המלצה מקורית מס"ד
עובדים קיימים ולא  לא פורסם פרסום מודעת דרושים 1

 חדשים
  לא קיים הצהרת המלווה על קשרי משפחה 2
  לא קיים אישור גזבר/מנהל כ"א על העסקת קרוב 3
  לא קיים דוחות נוכחות יומיים 4
  לא בוצע ורת החתמת דוחות נוכחותביק 5
עובדי  -חלק מהמלווים כן העסקת עובדי מועצה בלבד 6

 החברות המסיעות
  לא בוצע תדרוך בטיחות למלווים 7
  לא בוצע תדרוך בטיחות לנהגים 8
 
 
 
 
 
 
שרירות וקיימות ועל  2003הביקורת מציינת כי המלצותיה כפי שהובאו בדוח הביקורת לשנת    

ה לדאוג ליישומם על מנת להבטיח קיום ההסעות באופן בטוח לנוסעים ותוך הקפדה על המועצ

 ניהול הליכי בקרה ופיקוח נאותים. 

 
 


