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  ניהול כספי ותפעולי בבתי הספר
 הקדמה: .1

ובשנים קדמו,  2012בנושא שבנדון בשנת חלקית  נערכה ביקורת 
התמקדו בצורך לייעל ולטייב את הוצגו וממצאי הביקורת והמלצותיה 

משרד  ר מנכ"ל מערכות ניהול הכספים בבתי הספר בהתאם לחוז
  ולחוק. רהחינוך ולמסגרת הנורמות המקובלות לחוז

 38 -תלמידים ב 5372 -קרע כ-למדו בכפר ההלימודים תשע" בשנת 1.1
 בתי ספר כמפורט להלן : 

  מס' תלמידים  מס' ביה"ס  שם ביה"ס  
  2278  5  בי"ס יסודי  1
  1278  3  בי"ס חט"ב  2
  854  2  בי"ס תיכון  3
  286  3  בי"ס מקצועי  4
  382  12  גני חובה  5
  221  8  גני טרו"ח  6

  64  כיתות) 8(1  גני חנ"מ  (*) 7
  5372  36  סה"כ  
  חרשים  .  1למידה ,  לקות 1אוטיזם, 4כיתות שפתי , 2(*)
  

בשנה זו הביקורת, בדקה את הפעילות וההתנהלות הכספית בבתי  1.2
א' , -למוסתקבל, אלחכים, יסודי , א  הספר היסודיים : אלחוארנה

ע"ש אחמד   תיכוןובית ספר  אלסלאם ואבן סינא :  חט"ב ספרבתי 
 יחיא, בתחומים הבאים :  ע.

 שיוך וסוגי הפעילות. –ההתנהלות התקציבית  .1
 הכנסות מול הוצאות. -דוחות כספיים .2
 התנהלות הרכש ובחינת עמידה בהוראות חוזר המנכ"ל. .3
 התאמות בנקים. .4
 אחוזי גבייה. .5
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 .תותןנאיסקירת מנגנוני הבקרה, הדיווח והפיקוח ובחינת  .6
  תיקון הליקויים באם קיימים.מטרת הביקורת : מתן המלצה לשיפור ו 1.3
 היקף הביקורת: 1.4

            סקירת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך בכל הקשור לנושא  - 1.4.1
  ההתנהלות הכספית בבתי הספר.

  שיחות וברורים עם מזכירות ביה"ס ומנהלים. - 1.4.2
  בחינת קיומם והלימותם של אמצעי הבקרה. - 1.4.3

  . כללי:2
בית הספר הינו מערכת ארגונית המורכבת משתי תת מערכות : חינוכית  -2.1

ומנהלית תקציבית. המדינה והרשות המקומית המממנים את הפעילויות 
הקבועות בחוק המבוצעות ע"י בתי הספר, כאשר פעילויות שלא נקבעו 

של פעילות  בחוק כגון: טיולים וכו'.. לא ממונים על ידם, והממון העיקרי
המשלם את הוצאות הבנייה והשיפוצים  הספר ניתן ממשרד החינוך  בתי

נהל יואת הוצאות השכר של המורים, המנהלים ושל עובדי החינוך ומ
  אחרים, המועצה נושאת בנטל של אחזקת בתי הספר.

המדינה, לרבות  יספרי הכספים בבתי הספר יעשה בהתאם לחוקניהול  -2.2
צות המקומיות כפי שהם מופיעים הנחיות משרד החינוך ופקודות המוע

בחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך ובחוזרי הפעולה של הרשות המקומית 
  ו/ או קובץ הנהלים הרשותי הכולל התייחסות לחוקים ולתקנות מחייבים.

כל הפעילות הכספית של בית הספר נתונה לביקורת של מבקר המדינה,  -2.3
במשרד החינוך וברשות מבקר הרשות המקומית ושל ממלאי תפקידים 

המקומית, הורי התלמידים, באמצעות ועד ההורים המוסדי הנבחר, 
  זכאים למידע מלא על כל הפעילות הנעשית בכספי ההורים.

יה"ס, על ההתנהלות הכספית של ביה"ס היא של מנהל/ת ב ות האחראי -2.4
האחריות לבצע פיקוח ובקרה אחר הפעילות הכספית של בית הספר ו

  ותשלומים) היא של המועצה המקומית.(גבייה 



3  
 

, ולפי כך חובה עליו  מידעהמסירת מידע: מנהל ביה"ס הוא מנהל מאגר  - 2.4.1
לקיים את החוקים העוסקים באחזקת המידע ובמסירתו והכל בהתאם 

  לחוק הגנת הפרטיות.
תקציב שנתי בית ספרי אמור לסייע להנהלת בית הספר ולתכנן את  - 2.4.2

ולבצע מעקב אחר ניצול התקציב ועמידה בשנת הלימודים פעילות ביה"ס 
  בו באופן שוטף.

המתייחס לניהול  1" הכנת התקציב השנתי", סעיף משרד החינוך  בנוהל  -2.5
ימים מתחילת כל שנת לימודים יציג  60תשלומי הורים קובע, כי " תוך 

 המתוכנן המוצע על ידו, ואת העדכון התקציבימנהל ביה"ס את התקציב 
  לפרק זמן נתון...".

 הנמצא כי בשנת הלימודים תשע"המבוקרים ,  הספר בתיבביקורת שנערכה ב
, ורק בחלקם הוכנה תכנית פעולה שנתית כראוי לא נערך תקציב הורים

המבוססת על תשלומים שנתיים הצפויים להתקבל מהתלמידים, כולל מסיבות 
לסעיפים תקציביים אלא סך הוצאות סיום, טיולים ופעילויות נוספות וללא פירוט 

  כנגד סך הכנסות.
: יש לקיים את הוראות הנוהל ולפעול להכנת תקציבים המלצת הביקורת

אשר יעודכנו באופן שוטף וישקפו את היתרות לניצול בכל סעיף. ,מפורטים 
כספים סגור  קנוהלי וחוזרי משרד החינוך. תקציב הורים הינו מש יובייחוד וע"פ
הכנסת והמתעדכן ועדת החינוך של ופרד לתשלומי הורים שמאושר בשבו חוזר נ

מדי שנה והקובע את הרכב הגבייה והיקפה בכל אחד מהסעיפים והמהווה את 
המסגרת התקציבית ובתנאי כי ההוצאה של כל סעיף הינה מקסימום לפי גובה 

  ההכנסה ולא מעבר לכך.
  תקנות מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי. -2.6

  : מתקנות מע" - 2.6.1
  א. תקנות מע"מ מבחינות בין:

  . עוסק מורשה במע"מ או עוסק פטור.1    
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  מי שנותן שירות, ואינו מוגדר עוסק מורשה או זעיר במע"מ. . 2    
  ב. עוסק מורשה במע"מ או עוסק פטור:

כאשר מדובר בעוסק מורשה משמעותו שבאחריות הספק להעביר באופן עצמאי 
. בחשבונית של עוסק פטור יהיה  מס ה לשלטונותאת שיעור המע"מ 

מודפס " עוסק פטור" וכאשר מדובר ב " עוסק זעיר" או " עוסק פטור" 
  משמעו שאין התחשבנות עם הספק לעניין מע"מ.

  ג. מי שאינו עוסק מורשה או עוסק זעיר/פטור:
להלן ואשר  2.6במידה ובית הספר מקבל שירות מגורמים המפורטים בסעיף 

הכנסתם ממשכורת, גמלה או קצבה, יקבל ביה"ס הצהרה מניתן  עיקר
השירות כי עיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה/קצבה וכי אין בידו חשבונית 

מס. כ"כ על ניתן השירות להגיש לבית הספר חשבון הכולל את פרטי 
ניתן השירות ( מספר זהות,/מען/טלפון) סוג השירות שניתן ועלות 

התשלום, על ניתן השירות לתת קבלה על השירות שבוצע, עם קבלת 
הסכום שקיבל בתוספת מע"מ אשר מחד יתווסף לעלות השירות שניתן, 

בכל חודש בגין  15-מס אחת לחודש, עד לרשויות  הומאידך יעבור ל
  חודש שחלף.

  תקנות מס הכנסה: - 2.6.2
תקנות מס הכנסה מחייבות לנכות מס הכנסה במקור מכל מקבל  -2.6.2.1

שר ביה"ס משלם לו בגין שירות או אספקת טובין, זולת אם תשלום א
המציא מקבל התשלום לביה"ס אישור תקף על פטור מלא מניכוי מס 

  במקור.
ההתחשבנות מול שלטונות מס הכנסה תתבצע באמצעות פנקס דו"ח  -2.6.2.2

על ניכויים ממשכורת ומתשלומים אחרים ועל תשלומים שהינם בניקוי 
  .)102במקור (טופס 

באחריות בית הספר לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה על שם ביה"ס  -2.6.2.3
  ס.לצורך ההתחשבנות לעניין המ
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להלן פרוט השירותים עליהם חלות התקנות האמורות לעיל, ופרוט  -2.6.2.4
  : א' לתקנות המע"מ 6בעלי המקצוע, כפי שהם מופיעים בסעיף 

הכנת מבחנים , או הכנתה תפאורה"מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע, בניית 
הדרכה, , בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהן , הרצאה , הוראה , 

תרגול, או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום 
דין וכל יכה או חברות בוועדות שהוקמו עפ"י בכתב או בעל פה, כתיבה או ער
  ע".שירותים אחרים של בעלי מקצו

לאור האמור לעיל, מומלץ כי על בית הספר לעבוד רק עם ספקים : הביקורת
ונותני שירותים שמציגים פטור מלא מניכוי מס במקור, וזאת כדי לצמצם 

למינימום את העבודה הכרוכה במילוי התקנות הנוגעות לניכוי מס הכנסה 
  .במקור

חלט מניכוי מס במידה ובית הספר בחר לקבל שירות מספק שאין לו פטור מו 
  יש לפעול כלהלן:במקור, 

במידה ומקבל התשלום המציא לבית הספר אשור על פטור בשיעור   .א
לבין  1%מוקטן (משמעותו של שיעור מוקטן לפי התקנות: שיעור שבין 

 ), חייב בית הספר לנכות מס הכנסה בהתאם לאישור. 49%
הכנסה, על התשלום אינו בעל אישור על פטור מניכוי מס ומקבל  במידה  .ב

באחריות ,ו ממלוא התשלום 50%ביה"ס לנכות מס הכנסה בשיעור של 
בו, בגין  15-ביה"ס להעביר את המס שנוכה למס הכנסה פעם בחודש, ב

 .102החודש שחלף באמצעות טופס 
דוחות שנתיים: על ביה"ס להמציא למקבלי התשלומים אישור שנתי  -2.6.2.5

סכום המס שניכה להם. האישור על סה"כ התשלומים שישלם להם, ועל 
בחודש מרץ של אותה שנה. וחובה  31יינתן אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 

על ביה"ס להמציא לשלטונות מס הכנסה, דווח שנתי מרוכז ל השנה 
החולפת, ובו כל הספקים ונותני השירותים להם ניכה מס הכנסה במקור 

 ו/או הוסיף להם מע"מ.
 תקנות ביטוח לאומי -2.7
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עפ"י תקנות הביטוח הלאומי על ביה"ס לנכות דמי ביטוח לאומי מניתן  - 2.7.1
פגישות  7שירות אשר התקשר עם ביה"ס למתן שירות מתמשך של 

חודשים הנמוך שבהם, לדוגמא: קבלת  3לפחות, או לתקופה העולה על 
סדרה של הרצאות, העברת סדנה מתמשכת, הנחיה מניתן שירות 

 שאיננו מורה וכדו'.. 
   שבדו"ח זה. 2.6.2.4אה סעיף ר

לנאמר לעיל , עליו לנכות ממקבל  במידה וביה"ס משלם בהתאם - 2.7.2
עבור הביטוח לאומי, אלא אם כן הביא מקבל התשלום  9.7%התשלום 

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על שיעור נמוך יותר, ניכוי זה הינו נוסף 
סכום דמי הביטוח  את .)7.4.4לניכויי מס הכנסה ומע"מ (תקנות מ"ה 

בו,  15 -הלאומי שנוכה, יש להעביר למוסד לביטוח לאומי אחת לחודש, ב
  בגין החודש שחלף.

להמציא במרץ באותה שנה על ביה"ס  31 -אחת לשנה, ולא יאוחר מ - 2.7.3
הלאומי שנוכו לו לנותן השירות אישור שנתי על סה"כ דמי הביטוח 

שקדמה, וכן להמציא למוסד לביטוח לאומי דוח  תריבמהלך השנה הקלנד
  שנתי על שמות כל מקבל התשלום להם נוכו דמי ביטוח לאומי.

  ריכוז מועדי דיווח למע"מ, למס הכנסה ולביטוח הלאומי: - 2.7.4
לחודש בגין  15תשלום כל   

  החודש שחלף
כל  31/3אישור עד 

  שנה
  כל שנה 31/5דיווח עד 

שאינו  מע"מ בגין שירות ממי  מע"מ
עוסק מורשה (נכלל בטופס 

  הדיווח למס הכנסה)

    

מס 
  הכנסה

אישור שנתי למי שנוכה   מס שנוכה במקור
לו מס במקור במשך כל 

  השנה שחלפה

דיווח שנתי למס הכנסה 
על כלל הספקים שניכו 

  להם מס במקור
ביטוח 
  לאומי

ביטוח לאומי שנוכה מנותן 
  שירות מתמשך

אישור שנתי למי שנוכה 
טוח לאומי במקור לו בי

במשך כל השנה 
  שחלפה

דוח שנתי לביטוח 
לאומי על כלל הספקים 

שניכו להם ביטוח לאומי 
  במקור
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  : תחומי אחריות -3
  אחריות מנהל/ת ביה"ס: 3.1
  מנהל ביה"ס אחראי על כל הפעולות הכספיות המתבצעות בביה"ס

כדי  ועבורו, גם אם הסמיך חבר הנהלה לעסוק בניהול הכספים, אין בזה
 להוריד מאחריותו של מנהל ביה"ס לנושא הכספים.

 .אחראי ומפקח על עבודת המזכירות המנהלת את חשבונות ביה"ס 
 .אחראי לקיום כל הנהלים ולרישום מלא של הפעילויות 
 .אחראי על ביצוע נוהל החלפת המזכיר/ה בעת הצורך 
  אחראי על חלוקת עבודה במזכירות ביה"ס, כך שעבודת ניהול ספרי

 הכספים תתבצע במועד.
 גירעון, ולא תבצע  וצאות, לא ייווצראחראי לכך שלא תהיה חריגה בה

 תנועה אסורה בין הסעיפים.
 . אחראי על חוקיות תכנית הגביה ועל ביצועה 
 דית, והפקדת השיקים הפקדתם המי - אי על כספי התקבוליםאחר

 הדחויים במועד.
 ולת הכספת שבבית אחראי על ביצוע בדיקות פתע של הקופה ושל תכ

 הספר.
 שעות  24 -על המנהל להקפיד על הפקדת מזומנים ושיקים לא יאוחר מ

 עבודה ממועד הגביה.
  אחראי בפני החוק על מאגר המידע הנמצא בביה"ס, עליו החובה לשמור

על צנעת הפרט ולהימנע ממסירת מידע אישי, ועליו החובה על שמירה 
 על חוק חופש המידע.

 מחירים וקיום נהלי הרכש. אחראי על השוואת 
 נה ידאג לבצע ספירת מלאי אחראי על הציוד הנמצא בביה"ס, פעם בש

 בביה"ס, ואישרה בחתימתו.
  אחריות מזכיר/ת ביה"ס: – 3.2
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  בבי"ס בו עובדות מספר מזכירות, תוגדר המזכירה האחראית לניהול
החשבונות לפי כשוריה ומשרתה, וזאת בהסכמת מנהל/ת ביה"ס, גזבר 

 המועצה והנהלת המועצה.
 .המזכיר/ה אחראי/ת לניהול תקין של מסמכי הניהול הכספי בביה"ס 
 .אחראי/ת על הפעילות הכספית בקופה הקטנה 
  אחראי/ת על ביצוע הגבייה הבית ספרית, על מתן קבלות, ועל ביצוע נוהל

 הגבייה.
  אחראי/ת על הפקדת התקבולים בבנק, ועל כך שלא יישארו מזומנים

 בביה"ס מעבר לסכום המותר.
  אחראי/ת על שמירת המחאות דחויות בכספת עד למועד הפקדתן , ועל

 הפקדתן במועד פירעונן.
 .אחראי/ת על התאמת קופה קטנה בתום כל יום עבודה 
 ת על בדיקת התנועות בחשבון הבנק והתאמת ההפקדות. אחראי/ 
 מסמכים אחראי/ת על רישום פעולות בספרי ביה"ס בהסתמך על כל ה

 הכספיים.
 ם ( חשבוניות, קבלות, אחראי/ת על מספור, תיוק ושמירת כל המסמכי

 ....).תיעודיים פרוטוקולים , רישומים, 
 .אחראי/ת על עריכת דוחות כספיים כנדרש ולפי הנחיות המנהל/ת 
  אחראי/ת לוודא כי כל ההמחאות המשולמות ע"י ביה"ס ממוענות למוטב

ל המחאה שנרשמה ירעון, וכן לוודא שעל כבלבד, ומוגבלות לתקופת הפ
קרוס והמילים " למוטב ן שם ביה"ס, בתוספת סימון לטובת ביה"ס יצוי

 בלבד".
  ולא יאוחר מהמועדים אחראי/ת להגיש דו"ח כספי בסוף שנת הלימודים ,

    שיקבעו בכל שנה.
  אחריות המחלקה לחינוך : – 3.3
 .לאשר החזרי הוצאות ותשלומים חריגים 
 בקשר שוטף עם ביה"ס למתן הנחיות ותשובות לשאלות. לעמוד 
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  הקמת מערך מפורט של נהלים ופרסום עדכונים שוטפים בהתאם
 לעדכונים החוזרים והנהלים ובהתאם לצורך.

 .לקיים הדרכה מתאימה למזכירים/ות 
  לקיים השתלמות מתאימה למזכירים/ות ולמנהלים מעת לעת בניהול

 החשבונות בתכנת "אסיף".
 יא לבתי הספר והגנים שמנהלים כספיהם באופן ידני ספרי להמצ

 תקבולים ותשלומים " יומן אמריקאי ".
  מעורבות ההורים בניהול הכספי: -3.4
  מעורבותם של ההורים בניהול הכספי בבית הספר תהיה באמצעות ועד

ההורים המוסדי, ותהיה אך ורק בכל הקשור בכספים שנתקבלו מהורים, 
לים מהרשות המקומית, משרד החינוך ו/או גורמים ולא בכספים המתקב

אחרים, עם זאת אין למנוע מידע מהורה המבקש לקבל פירוט בנוגע 
 לשימוש שנעשה בכספים שנגבו ממנו.

  על מנהל ביה"ס להגיש לוועד ההורים הצעה מפורטת לגבי סל תשלומי
הרשות ושאמור להיות בנוי בתקציב פרטני לכל שכבה ושכבה בבית 

או לכלל ביה"ס במידה ואינו נוגע לשכבה מסוימת, והוא יוצג פעם הספר 
 בשנה ובכפוף להנחיות משרד החינוך.

  בתחילת שנת הלימודים יימסר להורים חוזר גבייה מפורט בהתאם לסל
 תשלומי הרשות וחתום ע"י מנהל ביה"ס ויו"ר וועד ההורים הבית ספרי.

  בכספי הורים (תכנון מול בסוף כל שנה יוגש דוח מסכם הנוגע לשימוש
ייכלל  ו על ידם רביצוע) לאישור וועד ההורים הבית ספרי ולאחר אישו

  דו"ח זה בדו"ח הכללי של בית הספר שיוגש לרשות המקומית.
  מקורות כספיים של ביה"ס: -4

הקצבות הממשלה (משרד החינוך) והרשות המקומית, כספי משרד  -4.1
צעות הרשות המקומית החינוך המועברים ברוב המקרים באמ

  (שיפוצים....) וכספי הרשות הקומית מיועדים למטרות מוגדרות מראש.
  אגרת שירותים נוספים: -4.2
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 כ " שירותים נוספים "  קוחנגבית עבור אספקת שירותים המוגדרים ב
לאלה הניתנים ע"י המדינה במסגרת החוק (חוק חינוך חובה התש"ט 

בתקנות ניתנים בפועל כגון:  ) ובתנאי שהשירותים המפורטים1949
 השאלת ספרים.

  שיעורי האגרה ומרכביה נקבעים מדי שנה ע"י שר החינוך, בהתייעצות
עם וועדת החינוך בכנסת ובתיאום עם מרכז השלטון המקומי וארגון 

 ההורים הארצי.
  תכנית לימודים נוספת (תל"ן) : -4.3
 1953תש"ג תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), ה 

קובעות דרכים לאישור תכנית לימודים נוספת לזו שנקבעה בחוק. כיסוי 
על ההורים, חל  ההוצאות הנובעות מהפעלת תכנית לימודים נוספת 

והפעלת תכנית תל"ן מותנית בהסכמת ובחתימת כל הורי הכיתה. 
הגבייה נעשית באופן מרוכז ע"י הרשות המקומית, וכן ביצוע התשלומים 

עלת התל"ן, וביה"ס לא יבצע גבייה או תשלום לעובדים בגין מעצם הפ
 הפעלת תל"ן.

  תשלומי רשות בית ספרית: -4.4
ביה"ס רשאי לגבות מהורי התלמידים כסף לכיסוי ההוצאות בגין פעולות 
מיוחדות מוגדרות מראש עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, פירוט 

רד החינוך המיוחד לנושא הפעולות מופיע מדי שנה בחוזר מנכ"ל מש
  תשלומי הורים וכולל בין השאר:

  ,רכישה מרוכזת של שירותים כמו תמונת מחזור, עלון כיתתי ובית ספרי
 מסיבות ואירועי מחזור.

  החזר הוצאות עבור טיולים וסיורים לימודיים, ביקורים בתערוכות, הצגות
 ומנותיות .והופעות א

  אות שוטפות:איסור גביית כספים לכיסוי הוצ -4.5
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  אין לגבות כספים מההורים לכיסוי הוצאות שוטפות המיועדות לקיום בית
הספר כגון: הוצאות טלפון, מים, חשמל וכל הוצאה שוטפת אחרת לצורך 

 אחזקת בית הספר.
  תרומות :  -5

  ביה"ס רשאי לקבל תרומות עבור המוסד או התלמידים, בכסף ובשווה
ממפלגות. מנהל ביה"ס אינו רשאי  ערך, מידי כל אדם או מוסד, למעט

 להתרים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי.
במידה והתקבלה תרומה יודיע מנהל ביה"ס בכתב על גובהה, יעודה 

וזהותו של התורם, למנהל מחלקת החינוך, כל תרומה המיועדת להנצחה 
(כולל תרומה בשווי כסף), למלגות, למענקים ולהקמת קרנות, טעונה 

אישור מוקדם של מחלקת החינוך ברשות ושל מנהל המחוז. אין לקבל 
תרומות שקושרות את ביה"ס בהתחייבות כלשהי, מנהל ביה"ס רשאי 

לקבל מוועד ההורים המוסדי תרומה, כולל רווחים מבזארים או מפעלים 
שארגן הוועד או מהכנסות אחרות כמו העמדת חדרים במבנה ביה"ס 

ת חדרים) לצורך הפעלת פעילות/סדנא או לרשות גורמי חוץ (השכר
  לימוד קורס בכיתות ביה"ס.

  הוצאת כספים והרשאה לתשלום:  -6
הוצאת כספים תעשה במסגרת התקציב וללא חריגה מיתרת החשבון  -6.1

בבנק, ההוצאה תתבצע מתוך הסעיף המיועד לה, רכישת מוצרים 
לוואות, ושירותים תתבצע אצל עוסקים פטורים בלבד. לא יינתנו ה

  תרומות, או מענקים כספיים מכספי ביה"ס.
יש לוודא שלכל הוצאה תהיה חשבונית מס וקבלה מוסדרות כחוק  -6.2

ומפורטות, חשבונית מס תהווה הרשאה לתשלום אם יתקיימו המרכיבים 
  הבאים:

 .פירוט הטובין שנרכש או העבודה שבוצעה 
 .אישור מקבל הסחורה או השירות 
 ת בית הספר.חתימת המנהל וחתימ 
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 .צירוף העתק ההזמנה 
החשבונית תכלול את שם ביה"ס, שם המוצר שנרכש, הכמות שנרכשה, מחיר 

ן - ליחידה והסכום הכולל. על גבי החשבונית יופיעו: שם הספק, כתובתו, " " ח
  מס'.....", "מקור", מספר עוסק מורשה או עוסק זעיר.

  תשלום בהמחאות: -6.3
 ה לחתימה בצירוף כל המסמכים החתומים על המזכיר/ה להעביר המחא

 על מנת לאפשר למנהל לוודא ביצוע הנוהל המתאים.
  על כל ההמחאה יש לרשום את שם המוטב, ולסמן קרוס בתוספת " לא

 סחיר".
 .אין לשלם בהמחאות מעתודות 
  'יש להחתים החשבוניות בחותמת "נפרע" ולמלא פרטים מלאים, כמו מס

 השיק, תאריך וסכום.
 ימנע במידת האפשר מתשלום מקדמות, ורק במקרים חריגים יש לה

רשאי מנהל ביה"ס לאשר מקדמה ע"ח הוצאה וזאת כדי להבטיח שירות 
חושב, או את המחיר או כדי להפחית את תשלומי ההורים, דוגמא: 

 טיולים, מופעים או פעולות המתקיימות מחוץ לבית הספר.
 ק עם קבלת אין לשלם מקדמה לספק ללא קבלת חשבונית ור

הטובין/השירות ועם קבלת חשבונית מס תירשם ההוצאה לסעיף 
 ההוצאה המתאים תוך זיהוי הספק בהתאם.

  הוצאות להשתלמויות וימי עיון: -6.4
הוצאות הקשורות בהשתלמויות וימי עיון למנהלים ומורים מחוץ לכותלי בית 

ואין לאשר הספר מותרות, אך ורק אם ביה"ס קיבל תקציב המיועד למטרה זו 
  הוצאות בנושא זה מקופת ביה"ס.

  כיבודים ודמי שתייה: -6.5
 .אין לממן כיבודים ודמי שתייה מכספי ההורים 

  עמלות בנק: -6.6
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על המזכיר/ה לוודא שכל ההוצאות הבנקאיות משולמות בהתאם להסכם הכתוב 
שבין הבנק לביה"ס. עמלות בנק כמו: דמי ניהול חשבון, עמלות הנפקת פנקסי 

  מחאות, יירשמו כעמלות בדפי הבנק. ה
  עמלת החזרי המחאות בבנק תירשם כעמלת המחאה חוזרת.

  החזרי הוצאות: -6.7
לאחר קבלת אישור להוצאה, ירכוש ביה"ס את הטובין או השירות הנדון. 

ההוצאה תירשם לסעיף המתאים ועם קבלת החזר ההוצאה יירשם ההחזר 
  כהקטנת סעיף ההוצאה.

  בבנק : . חשבון ביה"ס7
חשבונות בנק, חשבון לרשות וחשבון להורים. פתיחת  2ביה"ס ינהל  -7.1

החשבון תיעשה ע"י בעלי החתימה כאמור בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, וזכות 
  החתימה על המחאות תיעשה בידי שני בעלי זכות חתימה כאמור בנהלים.

  נוהל שמירת כספים :  -7.2
המחאות, וכל אשור של אמצעי תשלום אחר) ככלל אין להחזיק כספים (מזומן, 

  בבית הספר אלא בהתאם למפורט בנוהל משרד החינוך:
  כל כסף המתקבל בבית הספר, ולאחר הוצאת קבלה כנדרש, יאוחסן

ית דת לשמירה זמנית על כספי קופה ראשבכספת בית הספר, המיוע
וקופה קטנה. בביה"ס שניהול כספיהם ממוחשב, מיועדת הכספת גם 

רה על המחאות המצורפות לקבלות זמניות, אם הוצאו כאלה, לשמי
 בטרם בוצעה הוצאת קבלות ממוחשבות שמאפשרת הפקדה בבנק.

  בסוף יום העבודה וטרם סגירת הבנק, יש להפקיד בבנק את כל
 המזומנים, ההמחאות שזמן פירעונן הוא לאותו יום.

  יום, במידה ולא תתאפשר לביה"ס להפקיד את הכספים בבנק באותו
עליו לדאוג לנעול את הכספים בתוך הכספת הבית ספרית, במקרה זה, 

 חובה להפקיד את השיקים למחרת בבוקר.
 .המחאות דחויות ישמרו בכספת בית הספר ויופקדו בתאריך פירעונן 
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  כספת בית הספר חייבת להיות ממתכת, מעוגנת וממוקמת במקום
 בטוח.

  קופה קטנה : -7.3
  היא לאפשר לביה"ס לקיים פעילות כספית מטרתה של הקופה קטנה

שוטפת, עבור הוצאות שיש לשלמן מיד ובמזומן. הקופה קטנה מכילה 
 סכום כסף קבוע שנקרא "דמי מחזור".

  בכל רגע נתון יהיה בקופה קטנה סה"כ דמי מחזור אשר יורכבו
 ממזומנים וחשבוניות.

  קטנה,  , וסך כל ההוצאות בקופה₪ 1000סכום דמי המחזור יעמוד על
 למועד קבוע, לא יעלה על סכום דמי המחזור.

  קיימת הגבלה לגובה מקסימלי של הוצאה בודדת, והיא עומדת על סכום
ובכל מקרה לא תעלה על הסכום המותר שבתקנות מס הכנסה  ₪ 100

 והפטור מחיוב הוצאה עודפת.
  כספי קופה קטנה, כולל המסמכים להוצאות ישמרו בנפרד מהקופה

 ניהול הקופה יתבצע כחלק ממערכת הנה"ח של בית הספר.הראשית, 
   החזר הוצאות ששולמו מקופה קטנה ייעשה כנגד חשבונית מס/קבלה

מפורט חתומה ע"י מנהל בית הספר,  ו/או תיעוד  בצירוף סרט קופה
 חותמת "נפרע" וחותמת ביה"ס.

  ניהול פעולות כספיות בבית הספר : -7.4
ביה"ס, בתוך ביה"ס או מחוצה לו חייבת  כל פעולה כספית הנעשית למען

ברישום מדויק, מלווה באסמכתאות בהתאם להוראות, לא תתכן פעולה כספית 
בלי חתימת המנהל, הפעולות הכספיות של כל יום תרשמנה, רצוי מיד ובאותו 
יום. חייב להיות תיאום בין תאריך קבלת הכסף בפועל, תאריך הפקדתו בבנק 

  בהנהלת חשבונות.בפועל ותאריך רישומו 
  תקבולי ביה"ס : -7.5

ת או באמצעות כספי הקצבות שמגיעים באמצעות הרשות המקומי - 7.5.1
שירות בחשבון הבנק של ביה"ס (באמצעות שיק או מרכז משרד החינוך יופקדו י
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יחד  תתויקמס"ב), אסמכתא מהבנק המזכה את חשבון ביה"ס - סליקה בנקאי
ועם פירוט של סעיפים תקציביים אליהם  עם הסבר מפורט על מהות ההפקדה,

  מתייחסת ההפקדה.
גבייה מהורים יכולה להתבצע בכל אמצעי התשלום המקובלים במשק:  - 7.5.2
כרטיס אשראי, המחאה, הוראת קבע, הפקדה, שוברי תשלום ישיר ,  מזומן 
  בבנק.

  קבלות : -7.6
 .יש להקפיד לתת קבלה על שם המשלם בעת קבלת התשלום 
 ת חייבות להיות מסופררות בסדר עוקב, ולשאת תאריך.כל הקבלו 
 .על גב כל המחאה המתקבלת יירשם מספר הקבלה 
  תשלומים : -7.7

הוצאת כספים תעשה במסגרת התקציב וללא חריגה מיתרת החשבון  - 7.7.1
  בבנק, והיא תתבצע מתוך הסעיף המיועד לה.

  ם הבאים :לא יבוצע תשלום אלא אם כן יתקיימו לגביו התנאי - 7.7.2
 .קיים אישור קבלת טובין/השירות בצירוף עותק ההזמנה 
 .קיים אישור לתשלום ע"י מנהל ביה"ס 
 .ציין המנהל במפורט באיזה סעיף תקציבי יוצא הכסף 

  תשלום לספקים/נותני השירות יכול להתבצע באמצעי התשלום הבאים : - 7.7.3
 ה, בהתאם מזומן: אין לשלם במזומן למעט החזר הוצאות מקופה קטנ

 לנוהלי קופה קטנה.
  על כל המחאה יש לרשום את  מעתודותהמחאה: אין לשלם בהמחאות .

 שם המוטב, ולסמן קרוס בתוספת " לא סחיר".
 .העברה בנקאית: ביה"ס לא ישלם באמצעות העברות בנקאיות 

הרשאה לתשלום: חשבונית מס המפרטת את הטובין שנרכשו או  - 7.7.4
העבודה שבוצעה, מאושרת ומתבססת על העתק הזמנה שצורף לה. חשבונית 
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המס תכלול את שם ביה"ס, שם המוצר שנרכש, הכמות, יחידת מידה, מחיר 
ליחידה וסכום כולל. כמו כן יהיו מודפסים ע"ג החשבונית : שם הספק, כתובתו, 

' עוסק מורשה או עוסק זעיר. תשלום יכול סספר החשבונית המקור, ממ
להתבצע אך ורק אם כל הפרטים המבוקשים קיימים, ואם מקבל הסחורה יאשר 

קבלתה בחתימתו ובציון שמו המלא. אחריו יאשר מנהל ביה"ס, בחתימתו 
ובחותמת ביה"ס. זאת בצירוף העתק ההזמנה, המנהל גם יציין מקור תקציבי 

  צאה.להו
  רכש והתקשרות עם ספקים : -8

ביה"ס יכול ליזום ולבצע רכישות והתקשרויות באופן עצמאי עד סכום  -8.1
מסוים, בהתאם לטבלת הרשאות רכש והתקשרות שתקבע על ידי הרשות 

, בסכומים שעולים על הסף שנקבע מקומית ותנוסח בספר הנהלים  הרשותי ה
לבצע רכישות או לקבל שירות מזכיינים בטבלת ההרשאות כאמור, ביה"ס יוכל 

  שנבחרו באמצעות הרשות המקומית.
ניהול הרכש וההתקשרויות של בית הספר ייעשה בהתאם לספר הנהלים  -8.2

הרשותי, ובהתאם לכל דין החל על התקשרויות של רשויות מקומיות ובכלל זה 
עסקאות הדינים המחייבים ניהול מכרזים ע"י רשויות מקומיות והוראות חוק 

  גופים ציבוריים.
להלן טבלת הרשאות רכש והתקשרות לבתי הספר, בהלימה להנחיות  -8.3

  משרד הפנים :
טווחי סכומי רכש 
  לשנה מספק מסוים

מגבלה בתחומי   תהליך נדרש
  ההתקשרות

  ללא אישור רשות  פטור  1,000 - 0
  ללא אישור רשות  הצעות מחיר בכתב 2לפחות    5,000 - 1,001
  ללא אישור רשות  הצעות מחיר בכתב 3לפחות    10,000 - 5,001

  באישור הרשות המקומית  הצעות מחיר בכתב 4לפחות    67,985 - 10,001
באמצעות הרשות ובאישור   מכרז פומבי  67,985מעל 

  המקומית
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קבלת שירות או ביצוע רכש מספקים שנבחרו באמצעות הרשות  - 8.3.1

  המקומית תתבצע באופן הבא:
  יבוצע מכרז על ידי הרשות המקומית שבמסגרתו ייקבעו תנאי השירות

ותעריפי הפעילות עבור הספק או הספקים שייבחרו, ביה"ס יצרוך את 
השירות מהספק או הספקים שייבחרו בהתאם לתנאי השירות ותעריפי 

 הפעילות שנקבעו ובהתאם לצרכיו ויעדיו.
מלא מניכוי מס במקור ואישור  ביה"ס יעבוד רק עם ספקים בעלי פטור - 8.3.2

  ניהול ספרים.
השוואת מחירים תתבססנה על תיאור אחיד ומפורט של הפריט המוזמן,  - 8.3.3

יש לפנות לספקים מוכרים, ולבחור את המציע הזול ביותר, ואין לפנות למי 
  שאיכות הצעותיו לא מקובלות על המזמין.

  נוהל הכנת מכרז זוטא: - 8.3.4
  ספקים או נותני שירות (לפי העניין) הרשומים  3יש לבחור לפחות

במאגר מחלקת הרכש שבמועצה המקומית ושנמצאו מתאימים לדרישות 
 ביה"ס.

  יש להוציא מפרט טכני אחיד של תיאור השירות או הטובין אותם רוצים
 לרכוש, כולל בקשה להצעת מחיר.

 יש לשלוח את המפרט הטכני לספקים שנמצאו מתאימים ולקבוע תאריך 
 אחרון להגשה.

  ימים בין מועד מסירת הבקשה לספק לבין המועד  7יש לאפשר לפחות
האחרון שנקבע להגשה, לאחר הגשת הצעות המחיר, יפתח מנהל 

את המעטפות בנוכחות שני בעלי תפקידים אחרים מסגל ביה"ס  ביה"ס 
ויקבע את הזוכה במכרז, וייערך פרוטוקול אשר ייחתם על ידי כל 

 ך פתיחת ההצעות.הנוכחים בהלי
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  רישום מלאי :  -9
  שנרכש ע"י הרשות המקומית ירשם באינוונטר עם  קיימאר בכל ציוד

 העברת החשבון שאושר ע"י ביה"ס.
  ציוד שנרכש ישירות ע"י ביה"ס יירשם מיד במלאי (אינוונטר) באמצעות

 תעודת הכנסה.
 ציוד ביה"ס , בין אם נרכש או נתרם, הינו רכוש הרשות המקומית. 
  פעם בשנה יקבל מנהל ביה"ס רשימת מלאי של ביה"ס אשר הוכנה ע"י

מחלקת הרכש של המועצה, עליו לבצע בדיקה ועדכון ולהחזירה 
 מאושרת בחתימתו למחסנאי או למנהל מחלקת הרכש של המועצה.

 .אין להוציא פרטי ציוד מביה"ס ללא אישור מהרשות המקומית 
  תקציב ודוחות :  -10

בית ספרי שנתי ריאלי  ב גבש תכנית עבודה פדגוגית ובניית תקציביה"ס י -10.1
  ומאוזן, המבטאים את המטרות, היעדים וסדרי העדיפויות הבית ספריים.

  דוחות שנתיים ותקופתיים : -10.2
  דו"ח כספי שנתי :  -10.2.1

 31.8... -דו"ח כספי שנתי יוגש עם סיום שנת הלימודים ולא יאוחר מ 
 למחלקת החינוך, הדו"ח יוגש בחתימת מנהל/ת ביה"ס.

  .מציג את והדו"ח הכספי השנתי מסכם את הפעילות בשנת הלימודים
ביולי של אותה שנה, תוך התייחסות לתקבולים  31היתרה הנכונה ליום 

הנכונים לאותה שנת פעילות ולשימוש שנעשה בהם (הוצאות מול 
 תקבולים).

 ם נכלל בדו"ח השנתי, על חלק זה יחתום פירוט השימוש בכספי הורי
 בנוסף לחתימת המנהל גם יו"ר וועד ההורים המוסדי.

  הנספחים שיוגשו עם הדו"ח : -10.2.2
  מפרט חשבונות בנק : שם הבנק, מס' סניף, שמות מורשה חתימה על

 ההמחאות של ביה"ס.
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  ביולי. 31עו"ש ליום האישור הבנק על יתרת חשבון 
  ביולי, אם ישנה כזו. 31יתרת חשבון פיקדונות ליום אישור הבנק על 
  ביולי. 31העתק " התאמת חשבון העו"ש בנק " ליום 
  כאלו, ן ביולי באם ישנ 31אישור בנק על יתרות של חשבונות נוספים ליום

 עם פרטים מלאים.
  פירוט הסיבות להיווצרות יתרת זכות בכל אחד מהסעיפים המופיעים

 ביולי. 31ליום  בדוח תקבולים ותשלומים
  העתק התאמת חשבון הפיקדונות (אם יש בו פעילות כספית) לאישור

 הבנק.
  שירותים להם שולמה מקדמה בגין כרטיס הנה"ח של ספקים נותני

שירות שטרם ניתן, כולל הסבר לתשלום המקדמה (דוח תשלומי 
 מקדמות) בצירוף אישור יתרה מהספק.

 ת יש לצרף בנוסף לכל בביה"ס המנהלים כספיהם בצורה ממוחשב
 דיסקט של שנת הכספים שהסתיימה.כל הנתונים על גבי  המסמכים, את

  פירוט תכניות הגבייה של השנה הנסגרת ושל השנה הבאה, בצירוף
 חוזרי הגבייה להורים ובציון מספרי התלמידים בכל שכבה.

 .פירוט מדיניות ההנחות הבית ספרית 
 ביולי חתום ע"י  31שית ליום העתק מפורט ומסוכם של ספירת קופה רא

 המנהל/ת.
  פירוט הקצבות מהרשות המקומית 
 .פירוט תקבולים אחרים, כולל תרומות 
 .פירוט כרטיס רווחי פק"מ והכנסות ריבית באם יש 
  פירוט העברות בין סעיפים כולל אסמכתאות לאישור ביצוע ההעברות

 (מחלקת החינוך או וועד ההורים).
  מאזן בוחן :  -11

מאזן בוחן נותן תמונה לרגע נתון של סה"כ הכספים שנתקבלו/הוצאו בסעיפי 
הכנסה/הוצאה בהתאמה, מאזן זה מהווה כלי למנהל ביה"ס למעקב ולבדיקות 
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שוטפות של ביצוע התקציב, אחת לתקופה (רצוי לא יותר מרבעון) יפיק ביה"ס 
  מאזן בוחן ויסקור את היתרות בסעיפים השונים.

  סדות :דוחות למו -12
  מנהל ביה"ס אחראי על הוצאת דוחות שנתיים ותקופתיים למוסדות כדלקמן :

  ואישורים  (מס הכנסה וביטוח לאומי)למוסדותושנתיים דוחות חודשיים  -12.1
  :שנתיים לספקים נותני  השירותים         
  שבדו"ח זה. 2.7.4- 2.6כמאוזכר בסעיפים  

  שמירת מסמכים ותיוקם : -13
  כספית חייבת להירשם בספרים בהתאם להנחיות, כל רישום כל פעולה

ילווה באסמכתאות מתאימות. גם הספרים והמסמכים הכספיים כולל דפי 
שנים, תיוקם חייב להיות מאורגן, כל  7בנק והתאמות בנק יישמרו במשך 

סוג בנפרד, בצורה אחידה המאפשרת בקרה פנימית וביקורת חוץ בכל 
ויקו בסדר עולה של תאריכיהם, המסמכים עת. מסמכים מסופררים ית

 יתויקו בקלסרים לפי כספים ובציון שנת הלימודים המתאימה.
  :המצוי 

הביקורת עיבדה את הדוחות הכספיים של בתי הספר המופקים בתכנית אסיף 
  לדו"ח כספי מסכם לבתי הספר המוצג כמקובל.

  להלן הדו"ח המסכם לבתי הספר : 
  דיים תשע"ה דו"ח כספי לבתי הספר היסו

  נכסים
  יסודי א'  אלחכים  אלמוסתקבל  אלחוארנה  בית ספר  חשבון

  7,490  מזומנים ושווי מזומנים  חשבון רשות 
  

72,482  271  484  

  498  1,296  28,241  8,437  מזומנים ושווי מזומנים  חשבון הורים
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  (גירעונות) לפי סוגי פעילותניתוח עודפים 

  יסודי א'  אלחכים  אלמוסתקבל  אלחוארנה  בית ספר  חשבון
חשבון 
  רשות 

  1,397  733  72,057  5,333  יתרות פתיחה
  )32,040(  )5,367(  )6,107(  )18,633(  רשות מקומית
  0  0  0  1,278  משרד החינוך

שונות, תרומות ועמלות 
  בנקאיות

19,512  6,532  4,905  31,127  

סה"כ עודף ( גרעון) לסוף 
  השנה

7,490  72,482  271  484  

חשבון 
  הורים

  9,759  )353(  14,646  10,112  יתרות פתיחה
  )9,060(  980  13,947  )9,125(  הורים

  0  0  0  4,937  משרד החינוך
שונות, תרומות ועמלות 

  בנקאיות
)1,017(  )352(  669  )201(  

סה"כ עודף (גרעון) לסוף 
  השנה 

4,907  28,241  1,296  498  

  
  מזומנים ושווי מזומנים

  יסודי א'  אלחכים  אלמוסתקבל  אלחוארנה  בית ספר  חשבון
  484  271  72,482  3,960  חשבון בנק בית ספר  חשבון רשות 

           3,530  המחאות מזומן בקופה
  484  271  72,482  7,490  סה"כ

  498  1,296  28,241  8,437  חשבון בנק בית ספר  חשבון הורים
  498  1,296  28,241  8,437  סה"כ

  התחייבויות
  יסודי א'  אלחכים  אלמוסתקבל  אלחוארנה  בית ספר  חשבון

חשבון 
  רשות 

  484  271  72,482  7,490  עודף (גרעון) לסוף שנה
  484  271  72,482  7,490  סה"כ התחייבויות חש' רשות

חשבון 
  הורים

  0  0  0  3,530  המחאות לפירעון
  498  1,296  28,241  4,907  עודף (גרעון) לסוף שנה

  498  1,296  28,241  8,437  הוריםסה"כ התחייבויות חש' 
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  תשע"ה –) מקומית דו"ח על הפעילות בסעיף ראשי (רשות

  יסודי א'  אלחכים  אלמוסתקבל  אלחוארנה  שם ביה"ס
  1,397  733  72,057  5,333  תשע"ד-יתרה מ

כולל  מהרשות מקומיתסה"כ הכנסות 
  העברות משה"ח ושונות

49,940  71,900  51,906  56,284  

  56,284  51,906  71,900  49,940  סה"כ הכנסות שנה שוטפת 
  57,681  52,639  143,957  55,273  סה"כ הכנסות כולל יתרה מ תשע"ד

  
  הוצאות

  יסודי א'  אלחכים  אלמוסתקבל  אלחוארנה  שם ביה"ס
  11,587  11,497  8,255  8,222  צילום ושכפול 

  3,269  6,658  5,002  8,349  חומרי לימוד ומלאכה
  1,298  2,770      מבנה אחזקת

  2,295        טלפון ואינטרנט
      205    דואר ובולים

  1,416    1,060    גינון
  3000      800  ציוד משרדי
  4,188  3,510  1,982  8,943  חומרי ניקיון

      12,573  1,383  אח' ריהוט וציוד
      1,798  112  אש"ל וכיבוד

    1,900    700  פעולות חברה
      12,000    יוזמות לימודיות

  3,425  7,180      סל ספורט
    3,100      הסתדרות מורים
  2,000        חוב שנה קודמת
  20,400  11,828  9,489  16,653  אחזקת מחשבים

  3,733  3,397  5,591  2,020  דמי שתייה
  414  437  552  437  ספרים למורים

      12,872    תרומות
  173  91  96  164  עמלות בנק

  57,197  52,368  71,475  47,783  סה"כ הוצאות
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סה"כ עודף (גרעון) 

  שוטף
2,157  425  )462(  )913(  

סה"כ עודף (גרעון) 
  מצטבר

7,490  72,482  271  484  

  
  תשע"ה-רשות  -אלחוארנה -מאזן שנתי 

  סעיפים
  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי

  -18,632.80  45,162.80  26,530.00     מועצההכ' 
  1,277.93  2,457.00  6,034.93  - 2,300.00  הכ' משרד החינוך

  19,657.50  0.00  19,657.50     הכ' שונות
  5,168.96  164.37     5,333.33  חשבונות מיוחדים

  7,489.59  47,784.17  52,240.43  3,033.33  סה"כ
  

  ספקים
  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

   47,619.80  47,619.80  
  

  חשבונות בנק
    3,033.33 סה"כ יתרת פתיחה             
  16,000.00הפקדות מזומן                   
  28,800.00הפקדות המחאות              
    3,910.43זיכויים מהעברות בנקאיות   

  47,619.80תשלומים         
  164.37עמלות             

  47,784.17סך פעולות חובה בבנק      48,710.43סך פעולות זכות בבנק         
  3,959.59יתרת סגירה            סה"כ  
  קופה :  

  3,530.00המחאות מזומן בקופה  
  3,530.00סה"כ יתרות קופה         
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  חישוב יתרה כוללת

  3,530.00סה"כ יתרות קופה    7,489.59יתרה אחרי הוצאות מימון  
  3,959.59סה"כ יתרת סגירה  

  7,489.59סה"כ חובה      7,489.59סה"כ זכות    
  

  תשע"ה- הורים -אלחוארנה - מאזן שנתי
  סעיפים

  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי
  - 9,125.00  161,668.00  152,543.00     הכ' הורים

  4,937.00     4,937.00     הכ' משרד החינוך
  9,095.11  1,017.05     10,112.16  חשבונות מיוחדים

  4,907.11  162,685.05  157,480.00  10,112.16  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

  161,668.00  161,668.00  0.00  
  חשבונות בנק

סה"כ יתרת פתיחה              
10,112.16  

  

הפקדות מזומן                   
127,780.00  

הפקדות המחאות                
1,500.00  

זיכויים מהעברות בנקאיות     
28,200.00   

  161,668.00תשלומים         
  1,017.05עמלות             

סך פעולות זכות בבנק          
157,480.00  

  162,685.05סך פעולות חובה בבנק    

  4,907.11סה"כ יתרת סגירה             
  0.00סה"כ דחויים בבנק     
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  תשע"ה-הורים -אלחוארנה - מאזן שנתי
  חישוב יתרה כוללת

  4,907.11סה"כ יתרת סגירה     4,907.11הוצאות מימון   יתרה אחרי
  4,907.11סה"כ חובה      4,907.11סה"כ זכות     

  
  תשע"ה-הורים  -אלחוארנה-אחוזי גביה לפי סעיף 

  אחוז גביה  תקבולים  צפי גביה  סעיף תקציבי
  %87.16  21,530.00  24,700.50  ביטוח תאונות
  %84.75  3,348.00  3,950.00  ביקור במוזיאון

  %84.9  635.50  748.50  ועד הורים 
  %75.57  12,795.00  16,930.00  'טיולים א
  %81.02  12,903.50  15,925.00  'טיולים ב
  %89.84  13,657.00  15,200.00  'טיולים ג
  %85.35  16,312.00  19,110.00  'טיולים ד
  %82.99  17,046.50  20,540.00  'טיולים ה
  %83.85  10,213.00  12,180.00  'טיולים ו

  %89.59  8,923.50  9,960.00  יום ספורט
  %84.31  41,653.00  49,401.00  סל תרבות

  %84.29  159,017.00  188,645.00  סיכום
  

הערה: דוח זה אינו משקף את כלל התקבולים של בית הספר, משום שהוא 
איסוף כולל רק סעיפים שניתנו בהם חובות כך לא כלולים בדוח זה, לא גיליון 

  כספים ולא לקוחות מיוחדים.
  
  
  
  



26  
 

  תשע"ה - רשות -אלמוסתקבל - מאזן שנתי
  

  סעיפים
יתרת   ראשי

  פתיחה
  יתרה  תשלומים  תקבולים

  - 6,107.50  40,364.00  34,256.50    מועצההכ' 
הכ' משרד 

  החינוך
  18,143.17  18,143.17    

  6,628.00  12,872.00  19,500.00    הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

72,057.32  0.00  96.25  71,961.07  

  72,481.57  71,475.42  71,899.67  72,057.32  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

0.00  71,379.17  71,379.17  0.00  
  תשלומים משנה קודמת:       המחאות לפירעון 

70.00  0.00  70.00  0.00  
  

  חשבונות בנק
    72,127.32       סה"כ יתרת פתיחה       

  14,000.00הפקדות מזומן                   
  51,756.50הפקדות המחאות               
   6,143.17זיכויים מהעברות בנקאיות    

  71,449.17תשלומים         
  96.25עמלות              

  71,545.42סך פעולות חובה בבנק      71,899.67סך פעולות זכות בבנק          
  72,481.57סה"כ יתרת סגירה             
  

  חישוב יתרה כוללת
  72,481.57סה"כ יתרת סגירה     72,481.57יתרה אחרי הוצאות מימון  

  72,481.57           סה"כ חובה        72,489.57                   סה"כ זכות   
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  תשע"ה - הורים -אלמוסתקבל -שנתימאזן 
  סעיפים

  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי
  13,947.00  191,918.00  205,865.00    הכ' הורים
חשבונות 
  מיוחדים

14,645.90    352.37  14,293.53  

  28,240.53  192,270.37  205,865.00  14,645.90  סה"כ
  

  ספקים
  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

0.00  191,918.00  191,918.00  
  תשלומים משנה קודמת  :    המחאות לפירעון 

2,144.00    2,144.00  
  

  חשבונות בנק
    16,789.90סה"כ יתרת פתיחה              
  180,638.00הפקדות מזומן                     
  450.00הפקדות המחאות                 
  38,800.00זיכויים מהעברות בנקאיות     

  194,062.00תשלומים          
  351.37           עמלות   

    14,023.00תשלומים (החזרים) לתלמידים 
  1.00                הפרשי טעויות בנק 

  208,436.37סך פעולות חובה בבנק      219,888.00סך פעולות זכות בבנק           
  28,240.53סה"כ יתרת סגירה             
  

  חישוב יתרה כוללת
  28,240.53סה"כ יתרת סגירה      28,240.53יתרה אחרי הוצאות מימון   
   28,240.53סה"כ חובה                  28,240.53סה"כ זכות                      
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  תשע"ה - הורים  -אלמוסתקבל-אחוזי גביה לפי סעיף 
  אחוז גביה  תקבולים  צפי גביה  סעיף תקציבי
  %90.2  29,157.50  32,323.50  ביטוח תאונות

  %90.83  10,173.00  11,200.00  במוזיאוןביקור 
  %93.07  10,610.00  11,400.00  ועד הורים 

  %97.36  10,953.50  11,250.00  'טיולים א
  %95.43  15,150.00  15,875.00  'טיולים ב
  %95.2  14,232.00  14,950.00  'טיולים ג
  %80.68  34,035.00  42,180.00  'טיולים ד
  %89.28  7,500.00  8,400.00  'טיולים ה
  %98.96  1,920.00  1,940.00  'טיולים ו

  %90.15  58,283.50  64,647.00  יום ספורט
  %66.86  13,553.00  20,270.00  סל תרבות

  %87.69  205,568.00  234,435.50  סיכום
  

הערה: דוח זה אינו משקף את כלל התקבולים של בית הספר, משום שהוא 
כלולים בדוח זה, לא גיליון איסוף כולל רק סעיפים שניתנו בהם חובות כך לא 

  כספים ולא לקוחות מיוחדים.
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  תשע"ה - רשות  - אלחכים - מאזן שנתי
  פיםיסע

  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי
הכ' 

  הרשות
  39,976.00  45,343.04  5,367.04 -  

הכ' משרד 
  החינוך

  6,933.92  6,933.95  0.03-  

  4,996.00     4,996.00    הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

733.14    90.80  642.34  

  271.27  52,367.79  51,905.92  733.14  סה"כ
  

  ספקים
  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

   52,276.99  52,276.99  
  

  חשבונות בנק
             733.14סה"כ יתרת פתיחה                  

                  2,600.00הפקדות מזומן                      
             41,976.00הפקדות המחאות                

  7,329.92זיכויים מהעברות בנקאיות       

  52,276.99תשלומים         
  90.80עמלות              

  52,367.79חובה בבנק    סך פעולות   51,905.92סך פעולות זכות בבנק             
  271.27סה"כ יתרת סגירה             
  

  חישוב יתרה כוללת
  271.27סה"כ יתרת סגירה       271.27יתרה אחרי הוצאות מימון    

  271.27סה"כ חובה       271.27סה"כ זכות                 
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  תשע"ה - הורים - אלחכים - מאזן שנתי
  

  סעיפים
  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי

  980.00  179,410.00  178,190.00  2,200.00  הכ' הורים
  1,674.00  3,096.00  4,770.00     הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

353.25-     1,005.52  1,358.77 -  

  1,295.23  183,511.52  182,960.00  1,846.75  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

   182,506.00  182,506.00  0.00  
  

  חשבונות בנק
    1,846.75סה"כ יתרת פתיחה               

           146,480.00       הפקדות מזומן          
            5,980.00             הפקדות המחאות   

    30,900.00זיכויים מהעברות בנקאיות   

       182,506.00                  תשלומים  
       1,005.52                      עמלות     

   400תשלומים (החזרים) לתלמידים  
  183,911.52סך פעולות חובה בבנק      183,360.00סך פעולות זכות בבנק          

  1,295.23סה"כ יתרת סגירה             
  

  חישוב יתרה כוללת
  1,295.23סה"כ יתרת סגירה       1,295.23יתרה אחרי הוצאות מימון   

  1,295.23סה"כ חובה                 1,295.23סה"כ זכות                       
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  הורים  -אלחכים-אחוזי גביה לפי סעיף 
  אחוז גביה  תקבולים  צפי גביה  סעיף תקציבי
  %94.37  24,878.00  26,362.00  ביטוח תאונות

  %96.63  10,340.00  10,700.00  'טיולים א
  %96  9,600.00  10,000.00  'טיולים ב
  %98.08  9,195.00  9,375.00  'טיולים ג
  %100  10,750.00  10,750.00  'טיולים ד
  %94.63  19,400.00  20,500.00  'טיולים ה
  %92.02  26,173.00  28,440.00  'טיולים ו

  %75.55  1,700.00  2,250.00  4'טיולים ו 
  %98.51  11,660.00  11,836.00  מסיבות כיתתיות

  %100  6,300.00  6,300.00  מסיבת סיום
  %90.5  48,203.00  53,262.00  סל תרבות

  %100  1,843.00  1,843.00  ספרי לימוד
  %100  3,770.00  3,770.00  תרומות

  %94.08  183,812.00  195,388.00  סיכום
א כולל רק הווהערה: דוח זה אינו משקף את כלל התקבולים של בית הספר, 

  סעיפים שניתנו בהם חובות.
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  תשע"ה - רשות  - יסודי א' - מאזן שנתי
  

  סעיפים
  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי

  -32,039.84  52,876.84  20,837.00     מועצההכ' 
הכ' משרד 

  החינוך
   4,147.28  4,147.28  0.00  

  31,300.00     31,300.00     הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

1,396.57     172.70  1,223.87  

  484.03  57,196.82  56,284.28  1,396.57  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

   57,024.12  57,024.12  0.00  
  

  חשבונות בנק
            1,396.57סה"כ יתרת פתיחה                  
                25,300.00הפקדות מזומן                       
          26,837.00הפקדות המחאות                   
  4,147.28זיכויים מהעברות בנקאיות        

  57,024.12                תשלומים       
  172.70                    עמלות           

  
  57,196.82סך פעולות חובה בבנק      56,284.28בבנק             סך פעולות זכות 

  484.03סה"כ יתרת סגירה             
  חישוב יתרה כוללת

  484.03סה"כ יתרת סגירה       484.03יתרה אחרי הוצאות מימון     
  484.03סה"כ חובה                 484.03סה"כ זכות                         
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  תשע"ה -הורים - יסודי א' - שנתי מאזן
  

  סעיפים
יתרת   ראשי

  פתיחה
  יתרה  תשלומים  תקבולים

  - 9,060.00  181,419.00  172,359.00     הכ' הורים
חשבונות 
  מיוחדים

9,759.25     201.55  9,557.70  

  497.70  181,620.55  172,359.00  9,759.25  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

  181,419.00  181,419.00  0.00  
  

  חשבונות בנק
    9,759.25סה"כ יתרת פתיחה               

          140,509.00הפקדות מזומן                   
           150.00הפקדות המחאות               
   31,700.00זיכויים מהעברות בנקאיות    

   181,419.00                  תשלומים     
   201.55                  עמלות         

  
  181,620.55  סך פעולות חובה בבנק     172,359.00סך פעולות זכות בבנק          

        497.70סה"כ יתרת סגירה             
  

  הורים - יסודי א' - מאזן שנתי
  חישוב יתרה כוללת

  497.70סה"כ יתרת סגירה        497.70יתרה אחרי הוצאות מימון    
  497.70סה"כ חובה                  497.70סה"כ זכות                        
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  הורים  -יסודי א'–אחוזי גביה לפי סעיף 
  תשע"ה

  אחוז גביה  תקבולים  צפי גביה  סעיף תקציבי
  %90.61  19,602.00  21,631.50  ביטוח תאונות

  %82.37  540.00  655.50  ועד הורים ארצי
  %67.53  11,413.00  16,900.00  'טיולים א
  %81.7  9,771.50  11,960.00  'טיולים ב
  %77.63  24,990.00  32,190.00  'טיולים ג
  %72.65  13,222.50  18,200.00  'טיולים ד
  %65.29  21,156.50  32,400.00  'טיולים ה
  %71.45  31,190.00  43,650.00  'טיולים ו

  %61.5  5,965.50  9,700.00  'מסיבת סיום ו
  %79.76  34,508.00  43.263.00  סל תרבות

  %74.76  172,359.00  230,550.00  סיכום
  

א כולל רק הווהערה: דוח זה אינו משקף את כלל התקבולים של בית הספר, 
  סעיפים שניתנו בהם חובות.
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  דו"ח כספי לבתי הספר  על יסודיים
חט"ב   בית ספר  חשבון

  אלסלאם
חט"ב אבן 

  סינא
תיכון 

  כפר קרע
  

  נכסים
  
  

  חשבון רשות 

  9,660     4,025  נכסים- מזומנים ושווי מזומנים

  
  חשבון הורים

-מזומנים ושווי מזומניםסה"כ 
  נכסים

59,910  3  133,400  

  
  התחייבויות

  
  

  חשבון רשות 

  266     178  המחאות לפירעון
       455  ספקים

  9,394     3,391  עודף (גרעון) לסוף שנה
  9,660     4,025  סה"כ התחייבויות חש' רשות

  
  

  חשבון הורים

  35,723  354  12,000  המחאות לפירעון
    8,027  1,000  ספקים

  97,677  )8,378(  46,910  עודף (גרעון) לסוף שנה
  133,400  3  59,910  סה"כ התחייבויות חש' הורים
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  : פעילותניתוח עודפים (גירעונות) לפי סוגי 
  תיכון כפר קרע   חט"ב אבן סינא  חט"ב אלסלאם  בית ספר  חשבון

  39,270     6,191  יתרות פתיחה  חשבון רשות 
  )51,677(     )6,310(  מועצה מקומית
        3,914  משרד החינוך

שונות, תרומות 
  ועמלות בנקאיות

)403(     21,801  

סה"כ עודף ( גרעון) 
  לסוף השנה

3,391     9,394  

  25,883  30,514    יתרות פתיחה  חשבון הורים
  71,057  48,165  42,661  הורים

  2,337  )87,188(  412  מועצה מקומית
שונות, תרומות 
  ועמלות בנקאיות

3,837  131  )1,600(  

סה"כ עודף (גרעון) 
  לסוף השנה 

46,910  )8,378(  97,677  

  מזומנים ושווי מזומנים 
חט"ב   בית ספר  חשבון

  אלסלאם
  תיכון כפר קרע  חט"ב אבן סינא

חשבון בנק   חשבון רשות 
  בית ספר

4,025     9,260  

  400        מזומן בקופה
  9,660     4,025  סה"כ

חשבון בנק   חשבון הורים
  בית ספר

49,460  3  132,600  

המחאות 
  מזומן בקופה

      0  

המחאות 
דחויות 
  בקופה

      400  

  400     10,450  מזומן בקופה
  133,400  3  59,910  סה"כ
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  תשע"ה –רשותראשי על הפעילות בסעיף  דו"ח
  בתי ספר על יסודיים

  
  הוצאות 

    30,410  7,821  ט-חומרי לימוד ז
  5,683  8,999  2,560  משרדיות

  2,499  7,750    הקצ' למדעים
  3,130    3,371  טלפון ואינטרנט

  1,202      דואר ובולים
  184      גינון

  1,356      אחזקת מדפסות
  20,160  3,202    צילום ושכפול

  1,222  1,900  1,992  אח' ריהוט וציוד
      755  עזרה ראשונה

  6,723  6,572  2,151  אשל וכיבוד
  55  2,730  650  סל ספורט

  10,059  1,982  990  אחזקת מחשבים
  360  13,150    פעולות חברה
  20,270  6,265  609  אחזקת מבנה

  5,482  9,228  861  ניקיוןחומרי 

  תיכון כפר קרע  חט"ב אבן סינא  חט"ב אלסלאם  שם ביה"ס
  39,270     6,192  תשע"ד-יתרה מ

סה"כ הכנסות 
  מהרשות

5,000  5,000  27,298  

         10,450  חוב לחשבון הורים 
הכנסות משה"ח 

  ושונות
74,094  429  28,927  

סה"כ הכנסות 
  שנה שוטפת

89,544  5,429  56,225  

סה"כ הכנסות 
- כולל יתרה מ

  תשע"ד

95,736  5,429  95,495  
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  290      ספרים וספריות
      2,030  דמי שתיה למורים
  3,995    2,500  השתלמויות מורים

  300      פרסום
      54,600  מלגות

  2,124      בחינות בגרות
      11,050  שונות

  1,007  298  404  עמלות בנק
  86,101  92,486  92,344  סה"כ הוצאות

  
סה"כ עודף (גרעון) 

  שוטף
)2,800(  )87,057(  )29,876(  

סה"כ עודף (גרעון) 
  מצטבר

3,392  )87,057(  9,394  
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  תשע"ה -רשות  -חט"ב אלסלאם -מאזן שנתי
  סעיפים

  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי
  - 6,310.14  21,760.14  15,450.00     מועצההכ' 

הכ' משרד 
  החינוך

   63,044.10  59,129.67  3,914.43  

  0.00  11,050.00  11,050.00     הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

6,190.62     403.18  5,787.44  

  3,391.73  92,342.99  89,544.10  6,190.62  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

   91,939.81  91,484.81  455.00  
  תשלומים משנה קודמת      -המחאות לפירעון  

1,773.00  0.00  1,773.00  0.00  
  

  חשבון בנק
    7,963.62     סה"כ יתרת פתיחה            
  21,500.00  הפקדות מזומן                   
  9,625.00     הפקדות המחאות              

  58,419.10  זיכויים מהעברות בנקאיות    

  93,257.81                  תשלומים       
  403.18                      עמלות            

  93,660.99סך פעולות חובה בבנק       89,544.10סך פעולות זכות בבנק          
    3,846.73   סה"כ יתרת סגירה            
  

  חישוב יתרה כוללת
  3,391.73       יתרה אחרי הוצאות מימון  
  455.00           סה"כ יתרות חוב לספקים 

  3,846.73             סה"כ יתרת סגירה  

  3,846.73                    סה"כ חובה      3,846.73                       סה"כ זכות     
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  תשע"ה -  הורים -חט"ב אלסלאם - מאזן שנתי
  סעיפים

  יתרה              תשלומים  תקבולים  ראשי
           42,661.11              106,720.89  149,382.00  הכ' הורים
  412.00              14,638.00  15,050.00  הכ' עירייה
הכ' משרד 

  החינוך
5,246.67  338.67              4,908.00  

     8,000.00  8,000.00  הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

   1,070.72              1,070.72-  

  46,910.39             130,768.28  177,678.67  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

   129,697.56  128,697.56  1,000.00  
  

  חשבונות בנק
    0.00סה"כ יתרת פתיחה              
  87,640.00הפקדות מזומן                    
  13,938.67הפקדות המחאות                

   65,650.00     זיכויים מהעברות בנקאיות

  128,697.56                 תשלומים     
  1,070.72                 עמלות         

  129,768.28סך פעולות חובה בבנק      167,228.67סך פעולות זכות בבנק          
  37,460.39  סה"כ יתרת סגירה           
  

  תשע"ה -  הורים -חט"ב אלסלאם -מאזן שנתי
  יתרה כוללתחישוב 

  46,910.39יתרה אחרי הוצאות מימון   
  1,000.00סה"כ יתרות חוב לספקים    

  10,450.00סה"כ יתרות קופה     
  37,460.39סה"כ יתרת סגירה     

  47,910.39סה"כ חובה                 47,910.39סה"כ זכות               
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  תשע"ה - רשות  -חט"ב אבן סינא - מאזן שנתי
  סעיפים

  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי
  48,165.00  150,657.00  198,822.00     הכ' הורים
  -87,188.40  92,188.40  5,000.00     הכ' רשות

הכ' משרד 
  החינוך

   78.00     78.00  

  351.00     351.00     הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

30,514.18     298.18  30,216.00  

  - 8,378.40  243,143.58  204,251.00  30,514.18  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

1,000.00  242,845.40  235,818.00  8,027.40  
  

  חשבונות בנק
    31,514.18סה"כ יתרת פתיחה              
  135,500.00הפקדות מזומן                    
  5,000.00הפקדות המחאות                
  63,751.00זיכויים מהעברות בנקאיות     

  235,818.00               תשלומים       
  298.18              עמלות            

  236,116.18סך פעולות חובה בבנק       204,251.00סך פעולות זכות בבנק          
  - 351.00סה"כ יתרת סגירה              
  הורים -חט"ב אבן סינא - מאזן שנתי  

  חישוב יתרה כוללת
  -8,378.40יתרה אחרי הוצאות מימון   

  8,027.40סה"כ יתרות חוב לספקים    
  

  351.00סה"כ יתרת סגירה            

  00סה"כ יתרות קופה   
  סה"כ דחויים בבנק

  הכנסות לקבל
  יתרת פיקדונות
  לקוחות חייבים

  0.00סה"כ חובה        0.00סה"כ זכות         
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  תשע"ה - רשות -תיכון - מאזן שנתי
  סעיפים

  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי
  -51,676.64  78,974.14  27,297.50     מועצההכ' 

הכ' משרד 
  החינוך

   3,995.00  3,995.00     

  22,808.00  2,124.00  24,932.00     הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

39,269.71     1,007.05  38,262.66  

  9,394.02  86,100.19  56,224.50  39,269.71  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

771.90  85,093.14  85,865.04     
  המחאות לפירעון  תשלומים משנה קודמת 

55.00     55.00  0.00  
  

  חשבונות בנק
    39,496.61סה"כ יתרת פתיחה              

  21,326.00    הפקדות מזומן                 
  34,498.50הפקדות המחאות                 
      600.00זיכויים מהפקדות למשמרת    

  85,920.04               תשלומים     
  1,007.05             עמלות           

  86,927.09סך פעולות חובה בבנק       56,424.50סך פעולות זכות בבנק           
  8,994.02רה           סה"כ יתרת סגי  

  תשע"ה - רשות- תיכון-מאזן שנתי                              
  400.00מזומן בקופה                      יתרות קופה 

  400.00סה"כ יתרות קופה               
  חישוב יתרה כוללת

  9,394.02יתרה אחרי הוצאות מימון    
  

  400.00סה"כ יתרות קופה      
  8,994.02יתרת סגירה       סה"כ

  9,394.02סה"כ חובה                  9,394.02סה"כ זכות                 
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  תשע"ה -  הורים -תיכון - מאזן שנתי
  סעיפים

  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרת פתיחה  ראשי
  71,056.72  262,342.78  265,189.50  68,210.00  הכ' הורים

הכ' משרד 
  החינוך

   2,337.00     2,337.00  

  43.00     43.00     הכ' שונות
חשבונות 
  מיוחדים

25,883.32     1,642.67  24,240.65  

  97,677.37  263,985.45  267,569.50  94,093.32  סה"כ
  

  ספקים
  יתרת חוב  תשלומים  חשבוניות  יתרת פתיחה

0.00  262,342.78  262,342.78     
  המחאות לפירעון  תשלומים משנה קודמת 

28,185.00     28,185.00     
  

  חשבונות בנק
    120,728.32סה"כ יתרת פתיחה              
  200,738.00הפקדות מזומן                     
  20,625.00הפקדות המחאות                 
  113,000.00זיכויים מהעברות בנקאיות     
     800.00זיכויים מהפקדות למשמרת    

  290,527.78                    תשלומים        
  1,642.95                    עמלות            

  66,843.50תשלומים (החזרים) לתלמידים 

  359,014.23        סך פעולות חובה בבנק    335,163.00סך פעולות זכות בבנק           
  96,877.37        סה"כ יתרת סגירה          
  

  חישוב יתרה כוללת
  97,677.37יתרה אחרי הוצאות מימון    

  
  800.00סה"כ יתרות קופה      
  96,877.37סה"כ יתרת סגירה      

  97,677.37סה"כ חובה                  97,677.37סה"כ זכות                       
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. נמצא כי מרבית בתי הספר לא פעלו בהתאם לנהלי הרכש כאמור בסעיף 2
(הרשאות רכש והתקשורת לבתי הספר עפ"י הנחיות משרד שבדו"ח זה  8.3

הפנים), להלן דוגמאות לממצאים שעלו בביקורת בנושא רכישות בתי הספר 
  שבוצעו ללא הצעות מחיר :

הערות    ₪סכום/  תיאור הרכישה  שם הספק  שם ביה"ס  מס'
  הביקורת

לא נמצאו   14100  מקרנים  מחשבי המשולש  אלחוארנה  2.1
  הצעות מחיר

    1400  פתקיות ברכה  דפוס אלונס    
    1300  עבודות דפוס  דפוס אלונס    
    2489  ציוד משרדי  ספריית אלטאלב    
    2500  ספרי העשרה  דאר אלהודא    
    1320  דמי שתייה  סנטר נאס    

    7828  טונרים  מחשבי המשולש  אלחכים  2.2
    3000  תעודות נייר  מחשבי המשולש    
הוצ' פעולות   ספריית אלטאלב    

  חברה
1500    

    3100  טיולים למורים  אסיה תורס בע"מ    
מודל גן משחקים     

  ושעשועים
    7000  ציוד ספורט

פרוטר מערכות     
  מידע

    4000  תיק תלמיד

ערכת מתוכנה ל  סיסטמס אדיו    
  שעות

1982    

    3077  דמי שתייה HRAמרקט     
    1770  מצלמות  טרומולטי קומפי    

שיווק  מ.א עסלי  יסודי א'  2.3
  מצרכים

    3733  דמי שתייה

    15000  מקרנים ותוכנות  טופמגה ס    
    1400  מקרנים  כלי זמר    
ספריית טארק     

  עטייה
    3000  ציוד משרדי
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    1500  תוכנת שיבוץ  לנטיב    
    3425  ציוד חינוך גופני  תקי ספורט    
    2088  צילום ושכפול  דפוס השלום    
    1416  שתילי פרחים  משתלת אלואדי    

    5027  מקרנים  מחשבי המשולש  אלמוסתקבל  2.4
אבו ראשד חב'     

  לשיווק
    5591  דמי שתייה

מ.נ. הדפסה     
  בע"מ

תמרורים 
  וחולצות

5475    

מ.נ. הדפסה     
  בע"מ

תמרורים 
  וחולצות

5400    

ספריית טארק     
  עטייה

    4022  צילום ושכפול

    3400  הוצ' מחשבים  מולטי קומפיוטר    
    7750  מקרנים  מחשבי המשולש    
    1400  מכשיר מים  שירות אלאמג'ד    
אבו קסטרו     

  דיגיטלי
מצלמה 

  דיגיטלית
3600    

    6525  הוצאות הגברה  שמע (ג.ר) בע"מ    
אבו ראשד חב'     

  לשיווק
    1154  מכונת אספרסו

משחקים חשובים     
  ולומדים סכנין

    4120  תיק תלמיד

חט"ב אבן   2.5
  סינא

    1239  פרחים  אזהאר עומרי

    2730  ציוד חינוך גופני  תקי ספורט    
    1959  הוצאות מעבדות  יבין ידע בע"מ    
    1860  ציוד משרדי  ספריית אלהודא    
    1235  רכישת מפות  טרנג מפות    
עמותת המובילים     

  למדעים
    6700  הוצ' מעבדות

כל בו ספרים     
  בע"מ

    6157  ספרי לימוד
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אבו ראשד חב'     
  לשיווק

    3500  חומרי ניקיון

אבו ראשד חב'     
  לשיווק

    2583  כיבודים

    2750  הוצ' כבוד  מסעדת אלעג'מי    
אלנהאר מסחר     

  כללי
    1028  ציוד משרדי

מינוי שנתי   סיסטמס אדיו    
  למערכת שעות

1982    

    6136  הדפסות  דפוס אלאונס    
    3304  שלטים  דפוס פרמידוס    
    6800  צילום מחזור  סטודיו מועאד    
    6350  תעודות הוקרה  הדפסהמ.נ.     
    5600  מצלמות אבטחה  מולטי קומפיוטר    
    1900  מצלמות אבטחה  מולטי קומפיוטר    

חט"ב   2.6
  אלסלאם

אבו ראשד חברה 
  לשיווק

    1241  דמי שתייה

    1000  הוצ' כיבודים  מטבל השיף    
השתלמויות   אסיה תורס    

  מורים
2500    

תיכון ע"ש   2.7
אחמד ע. 

  יחיא

    1378  אשל וכיבודים  זייד גמבו

    1202  חומרי ניקיון  שלגית    
    2124  מחברות בגרות  ותד אברהים    
  

  : 2סיכום לסעיף 
 .מרבית בתי הספר לא עובדים עפ"י נוהל הצעות מחיר מסודר 
 .הצעות המחיר מתקבלות, לרוב, טלפונית ומספק אחד בלבד 
  לניהול ספרים.לחלק מהספקים אין פטור מלא מניכוי מס ואישור 
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  המלצות :
  הטמעת נהלי רכש ברורים בהתאם להנחיות משרד הפנים (טבלת

הרשאות הרכש והתקשורת לבתי הספר) ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד 
 ).9/2014מיום  11.5סעיף  1החינוך ( תשע"ה ב/

  על מחלקת החינוך והגזברות במועצה להוציא למנהלי בתי הספר חוברת
 תהליך הרכש.נהלים בה יפורט כל 

  הטמעת מערכת רכש בבתי הספר העונה לדרישות ואשר תספק פתרון
 יעיל ונוח לעבודה.

  מומלץ כי בית הספר יעבוד רק עם ספקים בעלי פטור מניכוי מס במקור
 ואישור ניהול ספרים.

  על בית הספר לבדוק כי תנאי ההתקשרות עם ספק שבחר עדיפים על
המקומית ולתעד בכתב אלה של הספקים שנבחרו ע"י הרשות 

 ההתקשרות עם הספק.
  לתעד ביצוע ההזמנה (הצעות מחיר, הסכמים עם הספק, אישור מזמין

 הטובין/השירות, תעודת משלוח, חשבונית, תנאי תשלום וכוד'...
  על בית הספר לפתוח כרטיס ספק במערכת הנה"ח עם פרטי הספק

 המלאים, שם משפחה, מספר עוסק, כתובת מלאה וכדו'.
  אחוזי גבייה בבתי הספר היסודיים עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמידים:  .3

  גבייה %  בית ספר
  %84  אלחוארנה

  %88  אלמוסתקבל
  %94  אלחכים
  %75  יסודי א'

  
נמצא כי אין אכיפה של גביית החובות מהורים אשר לא משלמים את תשלום 

המועצה ביטוח תאונות החובה עבור ביטוח תאונות אישיות למרות זאת רוכשת 
  אישיות עבור כלל התלמידים הלומדים בתחום שיפוטה.
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  : הביקורת
על הנהלת בית הספר להקפיד ולמלא אחר הוראות חוזרי מנכ"ל בכל הקשור  

  לעניין גביית תשלום החובה מההורים.
  . ממצאים שונים :4

ה נמצאו מקרים בהם נרכשו מוצרים מספקים להם קירבה מדרגה ראשונ -4.1
  עם מנהל ביה"ס או הסגן, דוגמא :

 הודא  בי"ס אלחכים, רכש כלי כתיבה וציוד משרדי מספריית אל
 שבבעלות אחיה של מנהלת ביה"ס.

  בי"ס חט"ב אלסלאם, בצע רכישות לכלי כתיבה וציוד משרדי מספריית
 הודא שבבעלות אחיו של סגן מנהל ביה"ס.ל א

 רקט שבבעלות אחיה של בי"ס אלחוארנה , רכש "דמי שתייה" מסופר מ
 מנהלת ביה"ס.

משפחה מדרגה  ימקרובלבית הספר  רכישת מוצרים אשונבדעה כי  הביקורת
ללא קבלת הצעות מחיר וללא מתן הזדמנות על אחרים, ם ראשונה והעדפת

 נוהלל נוגדמו ניגוד ענייניםחשש למעורר שירותים ה שווה לשאר הספקים ונותני
  .התקין

מנהל/ת בי"ס לפעול בהתאם לנהלים המחייבים ולבצע רכישות ו/או לקבל  על
ולא להעדיף ספק על  שירות מספקים זכיינים שנבחרו ע"י הרשות המקומית,

  .גוד ענייניםניל יש חשש בו להימנע ממצבו יםראח
  גירעונות : -4.2

במסגרת הביקורת נבחנו חשבונות ההורים בבתי הספר, ממצאי  - 4.2.1
הביקורת העלו כי בית ספר אבן סינא סיים את שנת הלימודים בגירעון שוטף 

  בתקציב הורים. ₪ 8378ע"ס 
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  : המלצות הביקורת 
 חשבון רשות  -הנהלים מחייבים ניהול תקציבי מאוזן בתקציב בית הספר

מצביע על בעיה בניהול התקציבי של חשבון וגירעון  -וחשבון הורים
 ההורים. 

יש לקבל החלטה משותפת של ועד ההורים ושל הנהלת בית הספר 
בעניין הטיפול בגירעון שנוצר ולדאוג לכסותו באמצעות יתרות זכות 

  שהועברו משנים קודמות או מיתרת עודפי מימון הפעולות של ההורים.
 פן מסודר הסיבות להיווצרות להימנע מגירעון ובכל מקרה לתעד באו

 הגירעון.
  הקפדה על מעקב תקציבי שוטף יאפשר התרעה בזמן אמת על קיום

 הגירעונות ויתרום לצמצום התופעה.
  דיווח כספי שנתי ותקופתי : 4.3

ממצאי הביקורת העלו כי מרבית בתי הספר אינם מגישים דוחות  - 4.3.1
  שנתיים לרשות המקומית.

: על מנהלי בתי הספר להקפיד על קיום הוראות הנוהל המחייב בכל  הביקורת
הקשור בהגשת דוחות כספיים חתומים ע"י מנהל ביה"ס למחלקת החינוך 

  ברשות המקומית.
  הפרדת תפקידים : -4.4

כעקרון, צריכה להיות הפרדה בין העובד/ת המקבל את הכספים לבין העובד/ת 
פקידים הינם חלק ממנגנון הבקרה המפקיד/ה את הכספים בבנק, הפרדת ת

  הפנימית.
ית גם נמועסקות בנוסף למנהל תיכון בית ספר ממצאי הביקורת העלו כי ב

ע"י   והפעולות בתחום הכספים מנוהלות  , מזכירה וגם מנהלת חשבונות
ביצוע התאמות גם מנהלת החשבונות, רישום התקבולים, ביצוע הפקדות בבנק ו

  , ואין הפרדת תפקידים כאמור. בנק וקופה מבוצע על ידה 
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  : הביקורת
  במטרה לשפר את הבקרה הפנימית, מומלץ לקיום עקרון הפרדת

התפקידים כנדרש בייחוד בבתי ספר בהם מועסק/ת בנוסף למנהלית עוד 
 עובד/ת דוגמת בי"ס תיכון ובי"ס יסודי א'.

  בבי"ס בו מועסקת מנהלית יחידה, יש לבצע בקרות מפצות בתהליכים
נים, כגון : ביצוע ספירות קופה על ידי מנהל/ת בית הספר, חתימת השו

 מנהל/ת ביה"ס על התאמות בנק וקופה עם תיעוד הממצאים בכתב.
  

לסיום פרק זה, הביקורת מבקשת להמליץ בפני הנהלת המועצה להעביר את 
כלל בתי הספר היסודיים בכפר לניהול עצמי, בהתאם להחלטת הממשלה מיום 

13/03/2011.  
יל דהניהול העצמי נועד להעביר את מוקד קבלת ההחלטות לבית הספר ולהג

את המרחב והסמכות הפדגוגית, הניהולית והפיננסית של ביה"ס, על מנת 
לאפשר העלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם 
הלימודית והחברתית של התלמידים ע"י הגדלת מעורבותם של ההורים 

  ות בביה"ס.בפעולות הנעש
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  שירותי ניקיון וטיאוט רחובות 
  כללי :-1

זוהי ביקורת ראשונה שנערכה בנושא זה, בה בדקה הביקורת את אופן  -1.1
ניהולה של מחלקת התברואה בנושא ההתקשרות עם קבלני טיאוט 

הרחובות. בהתאם למתחייב עפ"י חוק "שירותי ניקיון לשטחים פתוחים", 
 על עבודתם.ומידת הבקרה והפיקוח 

 הביקורת בדקה את הנושאים הבאים : -1.2
 .התקשרות המועצה עם קבלני טיאוט שונים 
 .פיקוח ובקרה על עבודתם 
 .עלויות טיאוט הרחובות 

  התקשרות עם קבלני טיאוט : -2
קרע מפעילה לעיתים עובדי טיאוט ידני וטיאוט מאסיבי של כבישים -מועצת כפר

  שונים.ע"י משאית מטאטא באמצעות קבלנים 
  ניקיון ידני ע"י עובדי ניקיון :   -2.1

קבלן -המועצה מפעילה לעיתים קרובות עובדי טיאוט ידני באמצעות חב' מג'ידו
עובדים אלה מנקים את הרחוב הראשי ואת מרכז הכפר כשהם  -לאיסוף אשפה

מצוידים במטאטא ידני, דלי ושקיות לאיסוף הלכלוך, אבל ללא ניקוש עשבייה 
  וניקיון בעזרת מפוח ושואב. בעזרת חרמש

  טיאוט כבישים ע"י בובקאט :   -2.2
המועצה מבצעת טיאוט כבישים לעיתים קרובות ע"י בובקאט ומברשת אשר 

מנקה בעיקר את שאריות חצץ, חול ואבנים שהצטברו, כמו כן, ניקיון של סחף 
  לאחר גשם.

תי משאית טיאוט רחובות ע"י משאית טיאוט :המועצה משתמשת בשירו   -2.3
טיאוט המנקה חול, חצץ או כל חומר המצוי על הקרקע ושואבת אותו לתוך מיכל 

  הקיים במשאית, כמו כן, משתמשת במזרקי מים למניעת אבק בשעת הטיאוט.
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  : ממצאים
ללא קבלני ניקיון וטיאוט רחובות  7נמצא כי, המועצה התקשרה והפעילה  .1

 מכרז .
 נת הדוח ועלות הטיאוט :להלן שמות קבלני הטיאוט שהועסקו בש

עלות טיאוט   תיאור  שם הקבלן  
   ₪שנתית/

  72817  משאית טיאוט  צבי כהן ואחיו בע"מ  .1
  18054  משאית טיאוט  א. ת. ן  אנד שירותי טיאוט בע"מ  .2
  38120  משאית טיאוט  עידן ושיר שירותים וניקיון בע"מ  .3
  10030  משאית טיאוט  ר. ג. א שירותים וניקיון  .4
  13688  בובקאט  מ. חמארשה  .5
  48852  בובקאט  טיארה נדא  .6
  72570  עובדי ניקיון  חב' מג'ידו  .7
  274,131  סה"כ    .8
  

 המועצה אינה מבצעת טיאוט למדרכות .2
כי, הבובקאט לא התיז  כקבה אחרי עבודת הבוקאט וגילתההביקורת  .3

 . מים למניעת אבק בשעת הטיאוט
עבודת הניקיון היומית, מקום  לא נמצא במחלקת התברואה דיווח עבור .4

ושביעת רצון המפקח  הניקיון, שעת התחלה ושעת סיום והיקף הניקיון
 .מרמת הניקיון

  
  :המלצות 

הנותנים מעידים על קבלנים שונים אבל  7המועצה התקשרה עם   -1
, סכום זה מחייב התקשרות עם  ₪ 274,131של מצטברת  הוצאה 

ממליצה על פרסום מכרז הביקורת . קבלן טיאוט באמצעות מכרז 
 לנושא טיאוט הרחובות באמצעות משאית טיאוט .
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מומלץ בטרם קבלת החלטה בדבר התקשרות לטיאוט רחובות ,  -2
לערוך תחשיב של האלטרנטיבות  הקיימות בנושא , כולל השוואה בין 

עלות רכישת מכונת  טיאוט והעסקת עובד, לבין ההתקשרות עם 
שרות הכדאית ביותר מבחינת קבלן בחוזה. ולשקול העדפת האפ

 עלות וטיב השירות .
עבודת  ימומלץ כי מפקח התברואה יקפיד על ניהול מעקב שוטף אחר -3

ויתעד במדויק את  אורך וינהל דוחות פיקוח יומיומי קבלן הטיאוט 
, ואיכות הניקיון העבודה  המסלול שנוקה , שעת התחלה ושעת סיום 

 א נוקה היטב הקבלן.בוצע  וציון השטחים ו/או האזורים לש
מומלץ כי מחלקת ההנדסה יחד עם מפקח התברואה  יפרסו   -4

בהודעה לתושב  את  יום ושעת  עבודת הטיאוט באזוריהם ולבקש 
מהתושבים לא לחנות  את הרכבים בזמן עבודת קבלן הטיאוט 

 באזור. 
יש להקפיד על כך שעלות הטיאוט השנתית תהיה מתוקצבת בספרי  -5

אם ובפועל וללא חריגה מהסעיף התקציבי תקציב המועצה בהת
 המאושר.
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  פינוי אשפה ביתית ואשפה מעסקים
  כללי :

פינוי אשפה נמנה עם השירותים שהרשות מחויבת לספק לתושבים ולבעלי 
עסקים, ומסמכותה להורות בדבר פינוי פחי האשפה מכל בית ולמנוע הצטברות 

  ומהווה סכנה לבריאות הציבור. של האשפה במקום ציבורי או פרטי במידה
פינוי האשפה צריך להיות בתדירות מספיקה ובאיכות מקצועית נדרשת 

ובהתנהלות יעלה עם הקפדה לשיפור איכות החיים של התושבים מהיבטים 
  תברואתיים ואסתטיים של חזות הכפר.

  מטרת הביקורת :
ה נבדקו , נערכה ביקורת זו, ב2013בהתאם לתכנית הביקורת השנתית לשנת 

  הנושאים הבאים :
 .החוזה עם קבלן פינוי האשפה 
 .היקף האשפה המופנית 
 .היטל ההטמנה 
 .פיקוח ובקרה על עבודת הקבלן 
 .מילוי התחייבויות הקבלן לפי החוזה 
 .רכישות המועצה לפחי האשפה 

  היקף הביקורת : 
  לביצוע הביקורת נערכו הפעולות הבאות:

  התברואה במועצה, הקבלן ומנהל ישיבת עבודה עם הגזבר, מפקח
 הרכש במועצה.

 .סיורים ברחובות הכפר 
  בדיקת מסמכים הקשורים לנושא לרבות מסמכי המכרז, תשלומים בגין

 פינוי האשפה ועלויות ההטמנה.
  החוזה עם קבלן פינוי האשפה חב' מגידו שירותי שמירה בע"מ :
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י פינוי האשפה לקבלת הצעות לשירות 1/12המועצה פרסמה מכרז פומבי מס' 
בתחום שיפוטה, והקבלן חברת מג'ידו הגיש את הצעתו במסגרת המכרז, ועדת 

לקבוע את הצעת הקבלן כהצעת הזוכה  22/05/2012המכרזים המליצה ביום 
ראש המועצה הכריז על הצעתו של הקבלן "  23/05/2012במכרז זה. וביום 

פת החוזה לשנה אחת מג'ידו" כהצעה הזוכה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה. תקו
שנים כולל. ולאחר קבלת חוות דעת משפטית  3 -עם אופציית הארכה עד ל

בעניין חוקיות הליכי המכרז ותקינותו נחתם המכרז בין המועצה לבין הקבלן " 
חברת מג'ידו שירותי שמירה בע"מ " לפיו הקבלן התחייב לבצע את פינוי 

  האשפה בתדירות כדלקמן :
ת האשפה מבתי האב בכפר בתדירות של פעמיים איסוף, פינוי והובל  .א

 בשבוע.
איסוף, פינוי והובלת האשפה מבתי עסק, מוסדות ציבור ובתי ספר   .ב

 בתדירות של שלושה פעמים בשבוע.
 הטמנת הפסולת/ האשפה באתר מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה.  .ג

  כמות האשפה המופנית : 
פי החוזה החתום על הקבלן, התשלום החודשי לקבלן הוא עבור פינוי של -על

טון אשפה ביתית מעורבת מבתים וממכולות ללא פסולת גושית (גזמת  650
  ).וגרוטאות
  :התמורה

המועצה התחייבה לשלם לקבלן תמורת ביצוע השירותים נשוא המכרז והחוזה 
לום היטל הטמנה עבור ק ובנוסף לתשובתוספת מע"מ כח ₪אלף  185סך של 

  טון לחודש, בהתאם למחיר הרלוונטי לאותו חודש. 650
  : היטל הטמנה

על הטמנת פסולת במטמנות,  1984מוטל מכוח חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 
היטל ההטמנה הוא מס ירוק, שמטרתו להפנים את ההשפעות החיצוניות 

ם שבהם: רשויות השליליות של הטמנת הפסולת אצל יצרני הפסולת (העיקריי
מקומיות ומפעלים, וכן לייקר את ההטמנה כך שיצרני הפסולת יעדיפו את 
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, 2007תחלופת המחזור) . חובת תשלום היטל הטמנה נכנסה לתוקף ביולי 
ושיעורי ההיטלים שנקבעו בו עולים בהדרגה מדי שנה, בהתאם לסוג הפסולת 

פסולת בניין) , כן נקבע (פסולת מעורבת, פסולת יבשה, בוצה, בוצה תעשייתית ו
  כי ההיטלים הנגבים יועברו לקרן לשמירת הניקיון.

המחיר שנקבע לטון עבור ההטמנה במעמד חתימת החוזה עם הקבלן עמד על 
 ₪ 102.80 - עלה ל 1/2014 - , והחל מ ₪ 98 -עלה ל 8/2013 -והחל מ ₪ 83

  לטון עבור פסולת מעורבת או פסולת יבשה.
  : ממצאים

. וועדת המכרזים 1/12הקבלן הגיש את הצעתו למכרז מס' נמצא כי  .1
על הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז. וביום  2215/12המליצה ביום 

 היועץ המשפטי אשר את תקינות הליכי המכרז. 7/7/12
 -ועד ל 1/4/12 - לתקופה של שנה, החל מ 7/12 - החוזה נחתם ב

 נים כולל.ש 3 -עם מתן אפשרות להארכת התקופה עד ל 31/3/13
, עד עריכת דו"ח זה 31/3/14 - המועצה האריכה את תוקף המכרז עד ל

 לא נערך מכרז חדש.
ממצאי הביקורת מעלים כי המועצה משלמת לקבל עבור פינוי האשפה  .2

על בסיס כמות אשפה כוללת (פאושלי) כאמור בחוזה ולא על בסיס סקר 
בנוסף שקילה היכול לשמש כבסיס לתחשיב כמות האשפה בפועל. ו

משלמת עבור החזר היטל ההטמנה גם לפי הכמות הפאשלית בהתאם 
לחוזה החתום, ולא הכמות בפועל, שהוטמנה באתר עפ"י דיווחי שקילה 

ממוחשבים. הקבלן הגיש חשבוניות בהן נרשם באופן קבוע כי כמות 
 78,848טון ועלות חודשית קבועה ע"ס  650 -ההטמנה החודשית הינה כ

 -ם זה לתעריף שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה, אם נחלק סכו ₪
'(א), יוצא כי המועצה 11סעיף  1984 -חוק שמירת הניקיון התשמ"ד

 טון הטמנה ולא כאמור בחוזה החתום עם הקבלן. 752משלמת עבור 
הביקורת מעלה כי בשנת הדו"ח המועצה לא רכשה פחי אשפה, ונמצא  .3

 .2010במלאי פחים שנרכשו משנת 
  פחים שנמצאו במחסן המועצה : להלן כמות ה
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   ₪מחיר המכירה/  כמות  תיאור  
  1100  1  לנייר  ליטר 1100פח 
  1100  10  לבקבוק  ליטר 1100פח 
  240  62  לאשפה ביתית  ליטר 240פח 
  לא למכירה  3  לנייר  ליטר 160פח 

  
  פחי האשפה ומכירתם לתושבים. המועצה הפסיקה את רכישת 

נמצא כי עובדי קבלן איסוף האשפה משליכים פחי האשפה לאחר ריקונם  .4
למשאית הזבל, ברחוב, זאת במקום להחזירם למקומם, בעקבות זאת 

לעיתים המדרכות והכבישים נחסמים על ידי הפחים וגורמים סכנה 
שמסבנת את הנהגים ואת הולכי הרגל, ופעמים רבות שקיות  ת תעבורתי

מושלכות ברחובות, זאת ועוד, לעיתים קרובות זבל שלא רוקנו כראוי 
מדי, מושלכים הפחים בברוטאליות והם נשברים, דבר שגורם לתושבים 

 לרכוש פחי אשפה חדשים ולספוג את עלות הרכישה.
הביקורת קיימה ישיבת בירור עם הקבלן בעניין כמות האשפה ותדירות  .5

האשפה החודשית  הפינוי, ובה הלין הקבלן על קיפוח וטען כי כמות פינוי
 טון, ותדירות הפינוי השבועית כלהלן: 800 - טון ל 760נעה בין 

 .פעמיים בשבוע בכל בתי האב 
 3 .פעמים בשבוע לעסקים שבכביש הראשי 
 .פעמיים בשבוע לעסקים 
  טון בחודש).10 -שבועות (כ 3נגריות: פעם בכל 
 אטליזים: בתקופת החגים וחודש הרמדאן, מכולה וחצי בשבוע (כ- 

 טון בשבוע). 4
  פעמים בשבוע בתקופת  4 -ל 3אולם החתונות אל רדואן: בין

 טונות). 2 -טון ל 1.5 -החתונות (כ
  :טונות בשבוע. 3 -פעמים בשבוע, כל מפעל כ 3מפעלי שימורים 

נמצא כי עובדי הקבלן אינם לובשים מדים אחידים וזוהרים ולא חובשים  .6
 כובעים.
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תוך הקפדה על הוראות "התקנות בהתאם לחוזה, הקבלן צריך לפעול  .7
למניעת רעשים ומפגעים", התקנות כיום קובעות, בין השאר, כי "בין 

למחרת, ובימי מנוחה, לא יבוצעו פעולות פריקה  6:00 - ל 22:00השעות 
וטעונה או טלטול מכלים לרבות מכלי אשפה". נמצא כי הקבלן לא מקפיד 

דה בפינוי האשפה על תקנה זו, ולעתים עובדיו מתחילים את העבו
 מוקדם מהאמור בתקנה למניעת רעשים.

  :  המלצות
על מפקח התברואה במועצה לבקש עריכת שקילה למשאית האשפה  .1

לפחות פעם בחודש ובצורה אקראית על מנת שיהיה בידי המועצה 
נתונים מדויקים ככל האפשר לכמויות האשפה המופנית בפועל מהכפר, 

שוטף דוחות שקילה ממוחשבים  ועל המועצה לדרוש מהקבלן באופן
 מלאים ומפורטים מאתר ההטמנה.

 על המועצה לערוך מכרז חדש לפינוי האשפה בהתאם. .2
ר חלדרוש מהקבלן לבקש מעובדיו להחזיר את פחי האשפה למקומם לא .3

ובמידה  ריקונם ולא להשליך את הפחים בברוטאליות למניעת שבירתם.
יות ולגרום לשבירתם על וימשיכו עובדיו להשליך את הפחים בברוטאל

 המועצה לחייב את הקבלן ברכישת פח חדש במקום הפח שניזוק . 
לחייב את הקבלן לשמור על הוראות החוק בעניין מניעת רעשים ומפגעים  .4

 ולהקפיד על שעות העבודה כמתחייב בהוראות ובחוזה.
הביקורת בדעה כי על המועצה לשקול חיוב אגרת פינוי אשפה  .5

חריג במיוחד המפונה    ולם חתונות שהיקף האשפה ממפעלים/עסקים/א
ולקבוע קריטריונים והגדרת כמות חריגה מעבר לכמות המופנים מבתי 

 המגורים.
על המועצה לדרוש מהקבלן לחייב את עובדיו בלבוש מדים אחידים,  .6

 אפודים זוהרים, נעולים בנעלי עבודה ויצוידו בכפפות עבודה ובכובע. 
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  מעקב אחר תיקון הליקויים

יעילותם של דוחות הביקורת נבדקת לאור רמת תיקון הליקויים המוצגים בהם 
והמלצות לתיקונם , לפי כך , אני נוהג , להכניס דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים של 

  דוחות הביקורת משנים חלפו , בסוף כל דו"ח ביקורת שנתי.
יש לציין כי יש חלק מהנושאים אינם ברי  הסעיפים שבפרק זה מופיעים מידי שנה .

  ביצוע וחלקם הם בבחינת תופעות היסטוריות שהתרחשו בעבר ולא ניתן לתקנם כיום .
תהליך המעקב אחר תיקון ליקויים מהווה שילוב בין עצם הטיפול בתיקון הליקויים ע"י 

הביקורת דרגי הניהול והביצוע במועצה, לבין פעולות בדיקה , הערכה , ודיווח ע"י 
 הפנימית.  ( מתוך הסטנדרטים המקצועיים לביקורת פנימית ). 

  להלן פירוט עיקרי הממצאים שהועלו בביקורת בשנים קודמות :
  :2010-דו"ח מבקר משרד הפנים  לשנת-1
 61,331לסך של  15%.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו השנה ב 1

ואחוז הגבייה הכללי של חובות  ₪אלפי  53,261(בשנה קודמות  ₪אלפי 
 ). 19.20%בלבד (אשתקד  18.6% -התושבים למועצה הנו בשיעור של כ

לא 
 תוקן 

את חובות הארנונה של התושבים לפי עומק חוב  . המועצה אינה מסוגלת לגייל2
 בשנים 

 תוקן 

הנחות בארנונה בגין חובות משנים קודמות  2008. המועצה העניקה בשנת 3
 מכלל ההנחות ) בניגוד לתקנות. 31% -(כ ₪אלפי  ₪ 486בסך של 

 תוקן 

 ביצוע התקציב הרגיל 
 תוקן . המועצה לא תקצבה פעילות הג"א מקומי בתקציב הרגיל 4
. המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה תקציבית , שנגבו 5

 ) .₪אלפי  780(אשתקד  ₪אלפי  930מעובדיה בסך של 
לא 

 תוקן 
. המועצה התקשרה בחוזה עם קבלן לביצוע תקציבים בלתי רגיל בסכום כולל 6

 ש .ללא קבלת ערבויות ביצוע וקיום חוזה כנדר ₪אלפי  1369של 
תוקן 

 חלקית 
 626בארבעה תב"רים אשתקד  ₪אלפי  927. קיימת חריגה תקציבית בסך 7

   ₪אלפי 
לא 

 תוקן 
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 תוקן   . תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים ולא בהעברה בנקאית 8
למרות שלא מינתה מפקח על  ₪אלפי  777. המועצה שילמה תמיכות בסך 9

בנוהל מתן תמיכות שפורסם  17.2השימוש בתמיכות ,בניגוד להנחיות סעיף 
  4/2006בחוזר מנכ"ל 

 תוקן 

 9.המועצה לא פרסמה הועדה בעיתונות הכוללת את התוכן הנדרש בסעיף  10
באופן ובמועדים המפורטים  2006/4בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 בנוהל על הגשת בקשות תמיכה .

 תוקן 

 19.3.המועצה לא העמידה לרשות הציבור מידע על תמיכות כנדרש בסעיף 11
לרבות אופן ומועד הגשת  2006\4בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 בקשות התמיכה 

לא 
 תוקן

למועצה סכומים בגין ארנונה ,מים .שישה נבחרים ותשעה עובדים חייבים 12
שנים סכום החוב של הנבחרים  7 -והיטלים ,עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

 -) וסכום החוב של העובדים הנו כ₪אלפי  110(אשתקד  ₪אלפי  179 -הנו כ
 ) .₪אלפי  672(אשתרד  ₪אלפי  227

 חלקית 

ות משפטיות .המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון : תביע13
 ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים 

תוקן 
 חלקית 

.המועצה אינה ערוכה בצורה נאותה למעבר  למתכונת הדוח הכספי על בסיס 14
צבירה מלא ,בניגוד להנחיות לבחינת כללי הדיווח הכספי לרשויות המקומיות 

ם (כגון : (ועדת ברנע) . המועצה אינה ערוכה בעקבות אי הכללת כל סוגי החייבי
שכר לימוד ורישוי עסקים ) במערכת הגביה , כמו כן בסיס הנתונים הקיים 
המועצה אינו מאפשר קביעת עלות הנכסים שהשקיעה בהם המועצה באופן 

 מהימן 

לא 
 תוקן 

.העלאת דרגות לחלק מהעובדים היתה בניגוד להוראות מסלול לעובדים 15
 ברשויות של השלטון המקומי בדירוג המינהלי

  תוקן 
 

תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור 16
 חלקית 

.אין בידי המועצה נתונים אודות ההתחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים 17
 המועסקים בתנאי פנסיה צוברת ,אשר אינה מכוסה ע"י הפקדות . 

לא 
 תוקן 
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.העלאת דרגות לחלק מהעובדים הייתה בניגוד להוראות מסלול קידום 18
 לעובדים בדירוג המנהלי ברשויות של השלטון המקומי 

 תוקן 

תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור 19
 חלקית 

.אין בידי המועצה נתונים אודות התחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים 20
 המועסקים בפנסיה צוברת ,אשר אינה מכוסה ע"י הפקדות .

 תוקן

.המועצה לא פתחה חשבון בנק נפרד לכל אחד מקרנות הפיתוח שבקרן 21
(אשתקד בסך של   ₪אלפי  275עבודות הפיתוח ולא השקיעה עודפים בסך 

) שהצטברו בקרנות אלו בניגוד להנחיה שפורטה בחוזר המנהל  ₪אלפי  248
 הכללי .

א ל
  תוקן

  
 

עסקים  59 -.המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת ו22
 מכלל העסקים במועצה ,פועלים ללא רישיון עסק  23%המהוים 

לא 
 תוקן 

.המועצה לא פעלה להפסקת כהונתם של חברי מועצה החברים לה חובות 23
 למעלה מששה חודשים . 

לא 
 תוקן 

עזר לאחזקת מקלטים משותפים שבתחום שיפוטה .המועצה לא הכינה חוק 24
 כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכללי .

לא 
 תוקן 

.המועצה לא מינתה ועדת השקעות , שלא בהתאם להנחיות שפורסמו בחוזרי 25
 המנהל הכללי .

 

לא אושרה ע"י הממונה על המחוז ומפקד  2010.הצעת התקציב הג"א לשנת 26
 המחוז.  

 תוקן 

ד לפקודת  13.ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים כמתחייב מסעיף 27
 המועצות המקומיות 

 תוקן 

  
   2010דו"ח ביקורת מבקר המועצה -2

לא  אין תוכנית עבודה רב שנתית בנושא בטיחות מוסדות חינוך .1
 תוקן

מל"ח במועצה בהתאם  – המועצה לא עדכנה את שמות חברי ועדת פס"ח .2
 לרשימת פיקוד העורף 

לא 
 תוקן 
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פס"ח שתפקידה מתן יעוץ לראש המועצה  –אין ועדה משנית למל"ח  .3
 ומעקב אחר ביצוע המשימות 

לא 
 תוקן 

 לא המועצה לו רכשה מרכזיית טלפונים מחשבים מכשירי קשר אלחוטיים .4
 תוקן 

 תוקן  המועצה לא רכשה גנרטור לתמיכה בחשמל  .5
תוקן  הועסקו עובדים סוציאליים ללא מכרז  .6

 חלקית 
לא  לא הוקמה מועצת תלמידים יישובית בהתאם לחוק החינוך הבלתי פורמלי  .7

 תוקן 
 תוקן  השננית מועסקת ללא מכרז  .8
אין מערכת מידע ממוחשבת התומכת בפעילות הפקוח של הווטרינר על  .9

 העסקים ביישוב 
לא 

  תוקן 
  
  2011-הפנים  לשנתדו"ח מבקר משרד  -3

 ארנונה ומים 
 של לסך 16% -ב השנה במשך גדלו למועצה התושבים של הארנונה חובות. 1

 של הכללי הגבייה ואחוז) ,  ₪אלפי  61.331 קודמת בשנה( ₪אלפי  71.081
 ) 16% אשתקד( בלבד 14% -כ של בשיעור הנו למועצה התושבים חובות

 לא תוקן

 ביצוע התקציב הרגיל 
 שנגבו, תקציבית פנסיה ניהול דמי כספי מיועדת בקופה הפקידה לא המועצה.2

 ). ₪אלפי  930 אשתקד( ₪אלפי  1,083 של בסך, מעובדיה
 לא תוקן

 ביצוע תקציבי הפיתוח 
 ר"תב:  רים"תב שני לביצוע קבלן עם בחוזה התקשרה המועצה 2010 בשנת.3

 ביצוע ערבויות קבלת ללא, ₪אלפי  1,369 של כולל בסכום 293 ר"ותב 291
 .כנדרש חוזה וקיום

 תוקן

 והתקציב המימון מקורות בין התאמה חוסר נמצא 284 ר"בתב 2010 בשנת. .4
 בסך שנחתם ולחוסר ₪אלפי  1,797 לאומדן ₪אלפי  1,615 בסך המאושר

 . ₪אלפי  1,772

  תוקן
 



65  
 

 ₪אלפי  2,764  בסך נסגרו שלא רים"תב של בהוצאות מימונית חריגה קיימת.5
 ) ₪אלפי  1,985 אשתקד(

תוקן 
 חלקית

 הענקת תמיכות 
 תוקן . בנקאית בהעברה ולא שיקים באמצעות מבוצעים התמיכות תשלומי.6
 מינתה שלא למרות ₪אלפי  777 בסך תמיכות שילמה המועצה 2010 בשנת.7

 תמיכות מתן בנוהל 17.2 בסעיף להנחיות בניגוד,  בתמיכות השימוש על מפקח
 . 4/2006 בחוזר שפורסם

 תוקן

 חייבים
 מים,  ארנונה בגין סכומים למועצה חייבים עובדים ושישה נבחרים שני.8

 הנבחרים של החוב סכום. שנים 7 -מ ליותר מגיע מהחובות חלק עומק. והיטלים
 197 -כ הנו העובדים של החוב וסכום)  ₪ 179 אשתקד( ₪אלפי  89 -כ הנו

 ). ₪אלפי  227 אשתקד( ₪אלפי 

תוקן 
 חלקית 

 ותפיסות משפטיות תביעות:  כגון מספקים אכיפה אמצעי נוקטת אינה המועצה.9
 . מהחייבים גביה לצורך נכסים

תוקן 
 חלקית

 מערך השכר ונושאים אחרים
 לעובדים פיטורין פיצויי בגין התחייבות אודות נתונים המועצה בידי אין.10

 .הפקודה ידי על מכוסה אינה אשר, צוברת פנסיה בתנאי המועסקים
 לא תוקן

תוקן  באיחור למוסדות הסוציאליות ההפרשות את מעבירה המועצה.11
 חלקית

 עבודות שבקרן הפיתוח מקרנות אחת לכל נפרד בנק חשבון פתחה לא המועצה.12
אלפי  1,437 בסך אשתקד( ₪אלפי  1,360 בסך עודפים השקיעה ולא,  הפיתוח

 . הכללי המנהל בחוזר שפורטה להנחיה בניגוד,  אלו בקרנות שהצטברו) ₪

 לא תוקן

 לא תוקן . מספקת בצורה עסקים רישוי חוק את אוכפת אינה המועצה.13
 למעלה חובות לה החבים מועצה חברי של כהונתם להפסקת פעלה לא המועצה.14

 . חודשים מששה
 לא תוקן

,  שיפוטה שבתחום משותפים מקלטים לאחזקת עזר חוק הכינה לא המועצה.15
  . הכללי המנהל בחוזרי שנדרש כפי

  

 לא תוקן



66  
 

 בחוזרי שפורסמו להנחיות בהתאם שלא,  השקעות ועדת מיתה לא המועצה.16
 . הכללי המנהל

 לא תוקן

 המחוז מפקד י"וע המחוז על הממונה י"ע אושר לא 2010 לשנת א"הג תקציב.17
 . לכך הנדרשים הגורמים כל י"ע אושרה 2011 לשנת ההצעה.

 תוקן

  דיווח כספי והתקשרויות , רישום 
 לפקודת ד 13 מסעיף כמתחייב ליקויים לתיקון צוות מינה לא המועצה ראש.18

 . המקומיות המועצות
 תוקן

    2011דו"ח ביקורת מבקר המועצה -4
 של רצופות ישיבות משלוש שנעדרו המועצה חברי כנגד צעדים ננקטו לא.1

 סעיף המקומיות המועצות בצוו המועצה לראש שניתנה הסמכות י"עפ – המלאה
 ).ג)(ב)(א(140

לא 
 תוקן

 של הימצאותו ומקום עזיבתו וסיבת וחזרתו יציאתו בגין במחלקות רישום אין.2
 .  העבודה יום במשך עבודתו את העוזב העובד

לא 
 תוקן

 ורק,  מוקדמת וידיעה,  מוקדם תכנון ללא מהעבודה נעדרים מהעובדים חלק.3
 בגין רטרו חופש ימי לקבל ומבקשים מודעים הם לעבודה חזרתם לאחר

 .היעדרותם

לא 
 תוקן

 בקרה מקיום כחלק,  העובדים היעדרויות נושא את המסדיר במועצה נוהל אין.4
 .שעתית או יומית היעדרות זה אם בין,  העובדים העדריות על ופיקוח

לא 
 תוקן

 עם התלונה בירור הליך בתום למתלוננים בכתב משיב אינו הציבור על הממונה.5
 .במועצה הרלוונטי הגורם

לא 
 תוקן

 שנתי ח"דו מגיש ואינו מודפס שנתי ח"דו עורך אינו הציבור תלונות על הממונה.6
 .בחוק כמתחייב למועצה מסודר למועצה

לא 
 תוקן

 משכר שבוצעו הניכויים לצבירת נפרד הכנסות חשבון פתחה לא המועצה. 7
  .בחוק כמתחייב הפנסיה להסדר העובדים

לא 
 תוקן

 לבנייני באשר מעודכנים אינם הטכנית המחלקה ועובדי המועצה מהנדס. 8
 כל ואין המקומית מהועדה בנייה היתרי אין/יש שבהם העסקים או/ו המגורים

 המוגשים בנייה להיתרי הבקשות בנושא במחלקה ממוחשב תיעוד או/ו רישום
 ..ציבור לשטחי הפלישה את המתעדת שמית ורשימה בנייה ולחריגות,  לוועדה

לא 
  תוקן
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  הצמודים החשמל עמודי על)  טרנספורמטורים( שנאים עשרות נמצאים בכפר.9
 עריכת החשמל מחברת דורשת לא המועצה. המגורים ולבתי הספר לבתי הצמודים

  המאוכלסים באזורים ולא,  אלה לשנאים  שנתיים אלקטרומגנטית קרינה מדידות
 .גבוה מתח רשת עוברת שלידם

  
לא 

 תוקן

 הילדים בגני,  החינוך במוסדות מגנטי שדה סקר מבצעת לא המועצה.10
 .ונמוך גבוה מתח  הסמוכים ובבניינים

לא 
 תוקן

 בשטח המוצבות הסלולריות לאנטנות  אלקטרומגנטי קרינה סקר נערך לא. 11
 היישוב של השיפוט

לא 
 תוקן

 האנטנות עבור  מהמועצה מאושר עסק רישיון סלולרית חברה לאף אין.12
  .- עסק רישיונות מתן– העזר מחוק כמתחייב,  בכפר המוצבות הסלולריות

 סמכותה בתוקף המועצה על,  לאנטנות בנייה היתרי או/ו רישיונות בהעדר
 . האנטנות להסרת חוקית דרך בכל לפעול ורווחתו הציבור בריאות על כאחראית

לא 
 תוקן

  
  : 2012דו"ח ביקורת מבקר משרד בפנים - -5

 לא/תוקן  הליקוי 
  /תוקן
  חלקית תוקן

 לסך 15% -ב השנה במשך גדלו לרשות התושבים של הארנונה חובות.1
 הגבייה ואחוז) ,  ₪אלפי  71,081 קודמת בשנה( ₪אלפי  74,798 של

 אשתקד( בלבד 20%-כ של בשיעור הנו לרשות התושבים חובות של הכללי
14% . (  

   
  לא תוקן

 3,207 בסך נמסרו שלא רים"תב 19 של בהוצאות מימונית חריגה קיימת.2
  ) ₪אלפי  2,744 אשתקד( ₪אלפי 

  לא תוקן

  תוקן   בנקאית בהעברה ולא שיקים באמצעות מבוצעים התמיכות תשלומי.3
 מים,  ארנונה בגין סכומים לרשות חייבים עובדים ושלושה נבחרים שני.4

 של החוב סכום.שנים 7-מ ליותר מגיע מהחובות חלק עומק,  והיטלים
 של החוב וסכום)  ₪אלפי  89 אשתקד( ₪אלפי  116-כ הנו הנבחרים
  .) ₪אלפי  197 אשתקד( ₪אלפי  126 - כ הנו העובדים

  תוקו חלקית
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 משפטיות תביעות:  כגון מספקים אכיפה אמצעי נוקטת אינה הרשות.5
  . מהחייבים גביה לצורך נכסים ותפיסות

  
  תוקן חלקית

 על הכספי הדוח למתכונת למעבר נאותה בצורה ערוכה אינה הרשות.6
 לרשויות הכספי הדיווח כללי לבחינת להנחיות בניגוד,  מלא צבירה בסיס

 סוגי כל הכללת אי בעקבות ערוכה אינה הרשות).ברנע ועדת( המקומיות
 בסיס,  כן-כמו. הגביה במערכת) עסקים ורישוי לימוד שכר:  כגון( החייבים
 בהם שהשקיעה הנכסים עלות קביעת מאפשר אינו ברשות הקיים הנתונים
  .מהימן באופן הרשות

  
  

  לא תוקן

 לעובדים פיטורין פיצויי בגין התחייבות אודות נתונים הרשות בידי אין.7
  . הפקודות ידי על מכוסה אינה אשר,  צוברת פנסיה בתנאי המועסקים

  
  לא תוקן

,  תקציבית פנסיה ניהול דמי כספי מיועדת בקופה הפקידה לא הרשות.8
  . ₪אלפי  1,083 אשתקד( ₪אלפי  1,240 של בסך,  מעובדיה שנגבו

  
  לא תוקן

  תוקן  באיחור למוסדות הסוציאליות ההפרשות את מעבירה הרשות.9
  . הפיתוח לנושא נפרדים בנק חשבונות אין לרשות.10

 1,360 של בסך אשתקד( ₪אלפי  21 בסך עודפים השקיעה לא הרשות
 המנהל בחוזר שפורטה להנחיה בניגוד,  אלו בקרנות שהצטברו) ₪אלפי 
  . הכללי

  
  לא תוקן

  לא תוקן  . מספקת בצורה עסקים רישוי חוק את אוכפת אינה הרשות.11
 למעלה חובות לה החבים חבריה של כהונתם להפסקת פעלה לא הרשות.12

  .חודשים מששה
  

  תוקן
 שבתחום משותפים מקלטים לאחזקת עזר חוק הכינה לא הרשות.13

  .הכללי המנהל בחוזרי שנדרש כפי, שיפוטה
  

  לא תוקן
 שפורסמו להנחיות בהתאם שלא,  השקעות וגדת מינתה לא הרשות.14

  . הכללי המנהל בחוזרי
  

  לא תוקן 
 את תואמים אינם"  עירון מי"  חברת עם ההשקעה בהסכם הנתונים.15

 בביאור המוצגים המצוינים הנתונים ואת הרשות של הכספי בדוח הנתונים
  .  הרשות של המבוקר הכספי הדוח בטיוטת 14

  
  תוקן

  .  שאושר לאחר שנה 2011 לשנת לתושב הדוח את פרסמה הרשות.16
  .שאושר לאחר שנה חצי פורסם 2010 לשנת הדוח

  
  לא תוקן
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  : 2012דו"ח מבקר המועצה  – 6
 לא/תוקן  הליקוי

  /תוקן
  חלקית תוקן

  ' ס יסודי א"בי
 9700 ס"ע המלגות תקציב ניצול את באסמכתאות  תיעד לא ס"ביה .1

 לתלמידים לסייע ושמטרתו ס"לביה החינוך ממשרד שהועבר ₪
    נזקקים

  
  תוקן   

 אישיות תאונות ביטוח עבור מההורים החובות גביית של אכיפה אין .2
  ).חובה תשלומי(

  
  לא תוקן

 המועצה, הביטוח חברות כנגד התלמידים של בתלונות הריבוי לאור .3
  השלטון מרכז ל"מנכ בחוזר הנקוב מזה בהרבה גבוה סכום משלמת

  .ח  "ש 34במקום   ₪ 88.6. (  התלמידים ביטוח עבור

  
  לא תוקן

 ובנושא  ב"המיצ ציוני בעניין לדון התכנסה לא החינוך ועדת .4
 הביקורת להמלצת כיישום ס"בי בכל הפדגוגית והסביבה האקלים

  .2012 ח"שבדו

  
  לא תוקן

  ' :ס יסודי ג"בי
 חובה תשלומי החייבים ההורים נגד גבייה פעולות ננקטות לא .1

  .   בנושא אכיפה מבצעת אינה והמועצה, ס"לביה

  
  לא תוקן

 שמות נרשמו לא בהם מקרים היו:  לכיבוד קניית בסעיף .2
  . הכיבודים נרכשו שלמענם האירועים או/ו המשתתפים

  
  תוקן

  תוקן   ההוצאה שוברי על חתומה אינה ס"ביה מנהלת .3
  : אלחוארנה ס"במתנ והחוגים ספורט מחלקת

 עלויות לאומדן מותאם אינו בחוגים המשתתפים החניכים חיוב .1
 הגבייה בין,(  ח"ש56850 של הפרש  ונמצא המדריכים של השכר

 התקבולים לבין  ח"ש108800  מחניכים להגבות אמורה שהייתה
  ) ח"ש46950 בפועל

  
  תוקן חלקית
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  סכום מהחניכים נגבה ס"במתנ שהופעלו חוגים בשבעת כי נמצא .2
 של סך למדריכים עבודה שכר שלמה והמועצה ₪ 8200 של

  .שלמו שלא החניכים כנגד אכיפה פעולות ננקטו לא. ₪ 97.262

  
  לא תוקן

 ₪ 6200 כ"בסה  נגבו ומהם תלמידים17 השתתפו למוזיקה בחוג .3
 נקטה לא  המועצה.  ₪ 51085 של סך למורה שכר שלמה ומועצה

 השתתפותם בגין חייבים נותרו אשר החניכים כנגד אכיפה בפעולות
  .בחוג

  
  לא תוקן

 המורים/המדריכים בין העסקה או/ו התקשרות הסכמי נמצאו לא .4
 מהות את המפרט,  כמעביד המועצה לבין בחוגים המועסקים

  .השכר ועלות תוקף,  ההעסקה

  
  לא תוקן

 אינם כספים בגביית העוסקים החוגים והפעלת הספורט רכזי .5
 כספי על אחריותם להבטחת אישית ערבות טופס על חתומים
  .מהחניכים הגבייה

  
  לא תוקן

 אופן  בעניין הרכזים של ביצוע אחריות המפרט נהלים קובץ אין .6
 לידיעת החוגים פרסום,  הפעילויות/ לחוגים עלויות אומדן בניית

  .לזכאים הנחות למתן והקריטריונים הגבייה אופן,  הציבור

  
  לא תוקן

  :הוצאות החשמל 
 הצריכה עבור ישיר באופן  החשמל חשבוניות את משלמת המועצה .1

 מתן באמצעות ולא  עמותות ידי על המנוהלים  המסגדים 7 -ל
  .המחייבים והנהלים תמיכות

  
  לא תוקן

 הן החשמל צריכת עבור המידע את שמספק היחידי המקור .2
  במועצה גורם שום ואין החשמל מחברת המתקבלות החשבוניות

 נערך החיוב אם בודק או הצריכה נכונות את מאמת או/ו עוקב
  . הערכה לפי או לקריאה בהתאם

  
  לא תוקן

  

 הציבור מוסדות בכל בחשמל השימוש משמעת בדבר נוהל אין .3
 השוטפת בצריכה להקטין מנת על - המשתמשים את המחייב

  .ובעלויות

  
  לא תוקן
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  2013 לשנת  מבקר המועצה דו"ח  -7
תוקן/לא   הליקוי

תוקן/תוקן 
  לקיתח

  שכירות  קיוסקים : 
  תוקן   לא נמצא חוזה שכירות בין המועצה לבין מפעיל הקיוסק -1
  לא תוקן   אין רישיון עסק לכל הקיוסקים הפועלים בבתי  הספר   – 2
אין פוליסת ביטוח ע"ש מפעיל הקיוסק ועל שם המועצה בפני סיכוני צד ג ,  -3

  לרבות ביטוח עובדים ומבקרים בקיוסק 
  לא תוקן 

  לא תוקן  לחלק מהקיוסקים אין היתר בניה -4
של  התחייבותוהמועצה לא מינתה בכתב את מנהל ביה"ס כממונה לביצוע -5

המפעיל  בכל הקשור להיגיינה ומכירת אוכל טרי ואיסור מכירת משקאות 
  אנרגטיים.

  לא תוקן

  ועדת השמה: לא נמצאו כתבי מינוי של כל חברי ועדת ההשמה כנדרש.-6
  

  לא תוקן

ר המועד הנדרש חור רב לאטות ועדת ההשמה נשלחו להורים באיחהחל-7
  ר קבלת ההחלטה).חיום לא 21בהתאם להוראות חוזר ועדת ההשמה (

  תוקן

זימון הורים לוועדת ההשמה נעשה רק טלפונית ולא נשלחות הזמנות בדואר -8
  רשום כנדרש

  תוקן

במחלקת החינוך לא מנוהלת מערכת ארגונית או מערכת אלטרנטיבית -9
הלומדים ביישוב עם סיווג המבדיל בין תלמידי אחרת המכילה את התלמידים 

  חינוך מיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל.

  לא תוקן

  
  
  
  
  
  
  



72  
 

   2013דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים  -8
תוקן/לא   הליקוי

תוקן/תוקן 
  חלקית

  ארנונה ומים
לסך  17% -.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו במשך השנה ב1

), ואחוז הגבייה  ₪אלפי  74,798(בשנת קודמת  ₪אלפי  87,654של 
בלבד  28% - הכללי של חובות התושבים למועצה הנו בשיעור של כ

  ).20%(אשתקד 

  תוקן לא 

  הענקת תמיכות
אושרו על ידי מליאת המועצה במועד  2013תמיכות לשנת .תבחיני ה2

מאוחר מהמועד שנקבע על פי נוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל 
  (להלן: "הנוהל").  4/2006

  לא תוקן

  חייבים 
.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון: תביעות משפטיות 3

  ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים.
תוקן 
  תחלקי

.שלושה נבחרים וחמישה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה, 4
שנים. סכום החוב של  7 -מים והיטלים. עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

) וסכום החוב של  ₪אלפי  116( אשתקד  ₪אלפי  260 -הנבחרים הנו כ
. עמ' 4) (ראה פרק ד. ₪אלפי  126(אשתקד  ₪אלפי  291העובדים הנו 

16(.  

תוקן 
  חלקית

  מערך השכר והעסקת עובדים
.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה תקציבית, 5

  ). ₪אלפי  1,240(אשתקד  ₪אלפי  1,386שנגבו מעובדיה, בסך של 
  לא תוקן

  תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור.6
אודות ההתחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים .אין בידי המועצה נתונים 7

המועסקים בתנאי פנסיה צוברת, אשר אינה מכוסה על ידי הפקדות (ראה 
  ).29. עמ' 8פרק ד.

  לא תוקן
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  נושאים אחרים
  תוקן  .המועצה לא פתחה חשבונות בנק נפרדים לנושא הפיתוח. 8
  לא תוקן  .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת.9

.המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים משותפים שבתחום 10
  , כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכללי.שיפוטה

  לא תוקן

.המועצה לא מינתה ועדת השקעות, שלא בהתאם להנחיות שפורסמו 11
  הכללי.בחוזרי המנהל 

  לא תוקן

  רישום, דיווח כספי והתקשרויות
  לא תוקן  שנה לאחר שאושר 2012לתושב לשנת .המועצה פרסמה את הדוח 13

  
ודנה בליקויים המאוזכרים  התכנסה ועדת תיקון הליקויים  14.10.2014לציין כי  ביום 

  .מצ"ב עותק מהפרוטוקול :  2013בדוח המפורט של משרד הפנים לשנת 
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  מתוך צו המועצות - הבסיס החוקי לפעולת מבקר המועצה 

  1950המקומיות (א) תשי"א 
  -ועדה לענייני ביקורת :

  א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת 
  ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת .

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת  משלושה ולא יעלה על חמישה , ובלבד  
שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה , יהיה 

  לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת  בוועדת ההנהלה .
אש המועצה , זולת אם הייתה יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ר

  במועצה סיעה אחת בלבד .
  -תפקידי ועדת הביקורת :

  א  (א) . אלה תפקידי ועדת הביקורת : 122
  לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה .

  לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה .
  דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .לדון בכל 

  לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .
  . ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .5א  (ב)        122

  -מינוי מבקר המועצה :
א .המועצה בהחלטת רוב חבריה , תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה למועצה (  145

 –, על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים ) התשכ"ב להלן המבקר) 
1962 .  
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או יותר , רשאי השר לאשר שהמבקר  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה 
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת  מחצי  משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא 

  בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר .
רשאי השר לאשר שהמבקר  10,000  -מספר התושבים בתחום המועצה פחות מהיה 

  יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב) .
המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות 

יד נוסף כאמור לא יהיה הציבור או הממונה על תלונות העובדים,  וזאת אם מילוי תפק
  בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי .

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

  -מינוי המבקר :
ב .לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר אלא אם כן (נתקיימו בו כל  145

  אלה): 
  הוא יחיד .

  תושב ישראל .הוא 
  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה 
מחוץ לארץ שהכיר בו , לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל , או שהוא עורך דין 

  או רואה חשבון .
  הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .

הן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן כזה , אלא אם כן עברו מי שכ
  עשר שנים בתום כהונתו כחבר מועצה .

מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל תקופת 
  כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה .
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אש מינוי למבקר המועצה על אף האמור בסעיף קטן (א) , רשאי הממונה על המחוז ל
  של אדם אשר לא נתמלאו בו : 

) , אם רכש נסיון במשך עשר השנים בעבודת 4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א) (
  . 1992ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 

  ) אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר .5התנאי שבסעיף קטן (א) (
שונתה הגדרת הניסיון הנדרש  15/03/09מיום  4/2009לציין כי עפ"י חוזר מנכ"ל 

 בעבודת הביקורת 
ה(א) לפקודת המועצות  13) לפקודת המועצות וזאת מכוח סעיף 5(ג)(167בסעיף 

  המקומיות (נוסח חדש)
  . 2007  -),התשס"ז  47והחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 

של השינוי בכל הקשור למועצות מקומיות הינה כי הממונה על "הנפקות העיקרית 
המחוז לא יוכל עוד להמיר את דרישת הניסיון בדרישה להשתלמות מקצועית , כפי 

  שהיה בעבר".
" לפיכך , בעת פרסום מכרז למשרת מבקר פנימי יש לדרוש מהמועמד להוכיח כי 

ל עבודתו של אחר , לאחר עיקר עיסוקו במשך שנתיים לפחות , היה עריכת ביקורת ע
מעשה , וכי דו"ח הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך מטרה 

  להפיק לקחים לעתיד שיביאו לתיקון הליקויים , במידה ונמצאו כאלה .
לנוכח האמור לעיל , ניסיון רלוונטי עשוי להיות עבודה ביחידת מבקר של רשות 

ר פנים של גוף ציבורי , משרד מבקר המדינה מקומית בעבודת ביקורת ,יחידת מבק
  כעובד ביקורת וכיו"ב .

יודגש כי עיסוק כיועץ משפטי , גזבר , עובד ביחידת גזבר , ראיית חשבון או עריכת 
דין וכיו"ב , לא ייחשב , כשלעצמו , כניסיון לצורך עמידה בתנאי הכשירות למשרת 

  מבקר ברשות מקומית ."
  -מועצה שלא מינתה מבקר :

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

  
  -תפקידי המבקר :

  -המבקר :ד (א) ואלה תפקידי  145
 –לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 

נעשו כדין בידי המוסמך לעשות תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות  1965
  היעילות והחיסכון .

  לבדוק את פעולות עובדי המועצה .
, טוהר המידות לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין 

  ועקרונות היעילות והחיסכון .
לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק  אם  דרכי החזקת כספי המועצה 

  והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת .
לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר 

  המדינה .
עשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה , וכן הביקורת לפי סעיף קטן (א) תי

לגבי כל תאגיד מפעל ,מוסד , קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי 
כדי יותר מעשרית , לגבי אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד 

  גוף מבוקר) –מאלה , להלן 
ת עבודתו השנתית , את נושא בכפוף להוצאות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכני

  -הביקורת בתקופה פולנית ואת היקף הביקורת לפי :
  שיקול דעתו .

  דרישת ראש המועצה לבקר עניין פולני .
  ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת .

  המבקר יקבע לפי שיקול דעתו , את הדרכים לביצוע ביקורתו .
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תקציב שנתית ללשכתו לרבות  המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת
הצעת תקן עובדים , המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב  השנתי , בהצעת 

  התקציב והתקן של לשכת המבקר , כפי שהגיש המבקר .
  -המצאת מידע למבקר :

ה  .ראש המועצה וסגניו , חברי המועצה, עובדי המועצה , ראש המועצה  הדתית  145
ת , וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר , ימציאו למבקר על פי עובדי המועצה הדתי

דרישתו כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר 
  כל מידע  או הסבר שיבקש .

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה , לצורך ביצוע תפקידו , לכל מאגר  
נים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטית של מידע רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתו

  המועצה או של גוף מבוקר .
לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות 

  הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .
יסור עובד של המבקר שאנו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה , כל א

  והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .
לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת 

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

  
  -דו"ח על ממצאי הביקורת :

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך , בעת הגשת 
  הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת .

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

  הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .
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בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת 
  את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערתיו .

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה 
ותיה , בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש לאישור את סיכומיה והצע

המועצה כאמור בסעיף קטן (ג) בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית 
היא אם ראתה צורך בכך , לזמן לדיונה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר 

  כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .
קורת את סיכומיה והצעותיה תקיים תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הבי

  המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.
לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה את תוכנו לפני שחלל המועד שנקבע 
להגשתו למועצה , ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה להתיר 

  חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת . פרסום כאמור לעניין סעיף קטן זה דו"ח לרבות
הוגש דו"ח  הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר , אין בהוראות 

  . 203סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 
  - מינוי עובדים ללשכת המבקר :

(ז) .ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים  145
   140שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה , ואולם הם יקבלו הוראות 
  מקצועיות מהמבקר בלבד .

פוף לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכ
  ) .1א ( 144להוראות סעיף 

  -העסקת עובדים אחרים :
למשרות  139.ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף  140

  שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר .
לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות 

  . 1962 –(שירות עובדים ) התשכ"ב 
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  - סקת מתנדבים :הע
א.המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים  140

  בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום .
ראו  1962 –על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות עובדים ) תשכ"ב 

  מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים .
  -: פיטורי עובדים בכירים

לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת  139עובדי המועצה המנויים בסעיף 144
המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה 

  ישיבה .
לא יפוטרו מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא 

בריה , לאחר שניתנה הודעה כדין לכל באישור המועצה ברוב של שני שלישים מח
  חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה 
  אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בעניין הפיטורים .

ים המחויבים גם על השעיית מבקר ו(ג) יחלו בשינו –הוראות סעיפים קטנים (ב) 
  המועצה או היועץ המשפטי למועצה .

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות 
, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד המועצה סעיף  1978המקומיות (משמעת ) בתשל"ח 

  זה דן בו , בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.
  

  -ירות :עב
) לחוק העונשין  1(א) ( 61.ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף  204

  או שני העונשים כאחד : 1977בתשל"ז 
המחזיק ספר , מסמך או נייר של המועצה סירב להרשות למי  שזכאי לכך , את העיון 

  בהם או לא ניתן העתק או תקציב מהם או רשות להכין העתק או תקציב מהם .
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מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך או נמנע מלעשות זאת במשך שבוע ימים 
  מיום שנדרש לכך לפי צו זה .

מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה , ערר או ערעור , או בכל 
 מסמך או טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה .

בד מעובדיה או שליח משליחיה מי שעיכב או מנע ועדה מוועדות המועצה או עו
המורשים לכך להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך 

  תפקידיהם , או לערוך שם חקירות , בדיקות , ומדידות לפי צו זה .
מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכרז העומד להתפרסם או בעניין 

ים וההצעות של המועצה והחלטתה לאדם שלא הוסמך מהלך הדיונים בועדת המכרז
  כדין לקבל אותה ידיעה .

המפרסם דו"ח ,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח או ממצא ביקור בניגוד להוראות 
ו (ו) או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור דינו מאסר ששה  145סעיף 

  חודשים.
  


