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 הקדמה 

ביקורת   נערכה  העירייה,  מבקר  של  שנתית  הרב  העבודה  לתוכנית  כספי  בהתאם  ניהול  בנושא 

 . " בגין עליזה ההורים בביה "ס היסודי "

  -סטודנטיות באוניברסיטת אריאל   קדוש סתיו  הביקורת נערכה בשילוב גב' חדווה קורנוויץ  וגב'  

  עיר השומרון במסגרת לימודי תעודה בביקורת פנימית ובחסות לשכת המבקרים הפנימיים בישראל 

 . 

 

ות  ידי המדינה ועל ידי הרשוי   הפעילות במוסדות החינוך מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על

ל אחרים וכן בנייה  העסקת מורים, מנהלים , עובדי חינוך ומנה  -המקומיות במסגרת לימוד חינם

דות חינוך. אך ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות  ואחזקה של מוס

 להקנות אותם ולכן ההורים נדרשים לממן את השירותים האלה. 

ר ועולה על סדר היום הציבורי כמעט מדי שנה לפני פתיחת  נושא תשלומי הורים לבתי הספר חוז

                          הלימודים בשל הנטל הכספי הכבד שתשלומים אלה מהווים על ההורים. 

תשלומי הורים בבתי ספר נחלקים לשניים, תשלומי חובה הנקבעים ע"י משרד החינוך, ותשלומי  

ימודים, הנקבעים בשיתוף עם ועד ההורים.  דרך זאת של רשות למימון פעילויות שונות במסגרת הל

שיתוף הורים בקביעת פעילויות בבתי הספר מאפשרת מעורבות רבה יותר של ההורים במתרחש 

                   בבית הספר והשפעה על אופיו. 

לפרסם את  בכל שנה מפורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוגע לתשלומי הורים. מטרת החוזר היא  

הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת ולרענן את הנהלים בכל הנוגע  

בסכומי   לשינויים  ומתייחסים  שנתי  באופן  המפורסמים  לחוזרים  בנוסף  הורים.  לגביית תשלומי 

, קיימים חוזרי מנכ"ל קבועים אשר מתייחסים לנוהלי הקבע שאינם משתנים משנת  תשלומיםה

 ימודים אחת למשניה. ל

 

 פעולות הביקורת 

ניהול    לסירוגין וכללה סקירה של אופן   2018  ילו י  -  מאיבדיקת הביקורת נערכה במהלך חודשים  

עם הנהגת    לנושא שקיפות והקשרו,  חעד תשע" ע"וכספי ועד ההורים בביה"ס בשנות הלימודים תש

 .ההורים

עם   ושיחות  פגישות  נערכו  הביקורת  ובהם:במסגרת  שונים  הנוכחית,    גורמים  ביה"ס  מנהלת 

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו אותם נהלי    .ביה"סומזכירות  ו

 שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.  ביקורת

מסמכי מתוך  שעולה  וכפי  שנתקבלו  והביאורים  הידיעות  מיטב  לפי  ניתנים  שלהלן    הממצאים 

 העירייה וביה"ס. 

 טרת הביקורת  מ
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במסגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה הקשורים לניהול תקציבי ההורים בבתי הספר תוך מתן  

 דגש לנושאים הבאים:

 בחינה עמידה בהוראות חוזר משרד החינוך המתייחס לניהול כספי הורים בבית הספר. •

 רייה. יאות נהלי העבחינת יישום הור •

 .הנאותות שלהםסקירת מנגנוני הבקרה הדיווח והפיקוח ובחינת  •

 על צעדים הנגזרים ממצאי הביקורת.  המלצה •

 

 עיקרי הממצאים

 -מבוא 1

כיתות    13תלמידים מכיתה א ועד כיתה ו'.  בבית הספר יש כ  253-בגין " כעליזה  "ס היסודי " בביה

 הן כיתות לחינוך מיוחד.  7כאשר מתוכן  

המנהלת   ועד  לטענת  נציגי  עם  בשותפות  נפרד  בנק  חשבון  באמצעות  מנוהלים  ההורים  תשלומי 

 ההורים של ביה"ס. 

בית   תלמידי  כלל  תועלת  לצורך  החופשי,  ובזמנו  רווח  קבלת  ללא  בהתנדבות,  פועל  ההורים  ועד 

 .הספר. הוועד מורכב מהורים לתלמידים בבית הספר בשנה הנוכחית

הספר בית  של  בשיתו  הנהלת  ההורים  ועד  עם  ובתאום  הספרף  תשלומי    בית  גביית  את  מבצעת 

ההורים על פי תכנון מוקדם ותקציב , מבצעת את הפעילויות השונות ואת ההתקשרויות והרכישות  

   ומנהלת את חשבון ועד ההורים.הכרוכות , 

" המשמשת  "אסיף  ענייני ועד ההורים מטופלים בעיקר על ידי מזכירת ביה" ס באמצעות תוכנת

 תקציב הועד וכן לניהול כספי בית הספר. , לביצוע תשלומים, לניהול לגבייה

 המסגרת הנורמטיבית של הבדיקה . 2

משרה"ח מנכ"ל  וחוזרי  חוק  תקנות  על  התבססה  הורים 9-3.11 )א(3תשסג/  הביקורת  ,   תשלומי 

ת התשע"ז    3.11-1  1שעז/ועדכונים  הלימודים  לשנת  הורים  תעדכון  –תשלומי    3.11-3  12שעז/, 

זנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות  ה    2.2-90/א  8תשע"ו    ח,"תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע

 בנושא תשלומי הורים.  , העוסקיםהחינוך

ההורים   וועד  ההורים.  כספי  לניהול  עיקרית  וכן  כוללת  אחריות  ביה"ס  כן    שותףלמנהלת  גם 

 לנושאים אלה.  בנוגע תומסוימ להחלטות 

 תשלומי רשות ותשלומי חובה. -מיםכו תשלומי הורים קביעת ס. 3

לסייע להנהלת בית הספר לתכנן את פעילות בית הספר בשנת הלימודים ולבצע    נועדתקציב שנתי  

 . תשע"ח -, כפי שמפורסם באפיק תשלומי הוריםל התקציב ועמידה בו באופן שוטףמעקב אחר ניצו 

הספר הוכנה תכנית פעילות שנתית המבוססת על התשלומים השנתיים הצפויים להתקבל    בבית 

אזכור בתכנית    לא נמצא מהתלמידים .התוכנית כוללת מסיבות סיום ,טיולים ופעילויות נוספות.  

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
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  להורים לגבי עלות השאלת הספרים שצריך להיות מצוין כחלק מתשלומי הרשות  ההפעילות שנשלח

 .  פרים()ראה פרק השאלת ס

בקשת לתשלום  ה   בגין",עליזה  להורה בבית הספר "  ה באיגרת תכנית הפעילות שנשלחלפי העתק  

"ל  מנכובחוזר  לכיתות ו'  ש"ח    957גובה כבית הספר    לפי החוזר מנכ"ל.  תשלומי הרשותמ  גבוהה

 .  בשאר שכבות הגיל בבית הספרן פער דומה ש"ח וכ  917הסכום המרבי הוא 

ש ו  בדקה  הביקורת לתש מצאה  מרצון  שירותים  מהכנסת  נובע  הרשותהפער  פרק  -לומי  ראה 

אישי לתלמיד וקר"ב( ואי הכנסה לאיגרת את   שירותים וציודתשלומים מרצון )רכישה מרוכזת של 

בית הספר   ., רישום זה גורם בצורה טכנית ל"חריגה" שאינה קיימת התשלום עבור השאלת ספרים

ת  ו ללתקציב אך לא צוין שיש תקציב שמתעדכן לפי ההתנה ורים משמש כטופס  טופס לההציין ש

 במהלך השנה. 

תשלומי הרשות מאושרים על ידי המפקחת ותשלומי  "במהלך הביקורת צינה מזכירת בית הספר ש

 . "אלה משתנים מבית ספר אחד לאחר ,הרשות לא קבועים לכלל בתי הספר

פירוט הס מנכ"לכולהלן  חוזר  לפי  לגבייה  המרביים המותרים  )מודגשים    ולצידם  מים  הסכומים 

 באדום ( שבית הספר "בגין" גובה מההורים. 

 

ההורים לתשלומי  המפורטים  התקציבים  את  ביקשה  שהתשלומים  הביקורת  לביקורת  נאמר   ,

גרת להורים שנשלחת על ידי המנהלת לתשלום תשלומי הרשות. הפירוט המופיע  יהמפורטים הם הא 

הינו סטנדרטי: סל תרבות, טיולים, מסיבות כיתתיות, מסיבת סיום, קר"ב, רכישה מרוכזת של  

 שובי. ישירותים וציוד אישי לתלמיד, פורום ועדי ההורים היישוביים וועד הורים י

    המלצת הביקורת

הוראות הנוהל ולפעול להכנת תקציבים מפורטים ,התקציבים יעודכנו באופן  לקיים את   •

 .  וישקפו את היתרות לניצול בכל סעיף שוטף

בהתאם   ולהכניס את תוכנת השאלת ספרים  להוציא את תשלומי הרצון מתשלומי הרשות  •

 , בכך להיות תואמים לעלויות בחוזר. לחוזר

 

 

סכומים 

חוזר   לפי 

 מנכ"ל

 סוכמים     

בית   של 

הספר 

 "בגין"

 

 ו'  ה' ד' -ג' ב' -א' ו'  ה' ד' -ג' ב' -א' 

תשלומי  

 חובה

49 49 49 49 49 49 49 49 

תשלומי  

 רשות

507 532 658 868 564 589 715 925 

 974 764 638 613 917 707 581 556 סה"כ
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 . גבייה תשלומי חובה4

חובה לס'    תשלום  הלימודים תשע" ל  3.11בהתאם  לשנת  מנכ"ל משרד החינוך  כי:  ח  חוזר  מציין 

"שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם  "..למועד הביקורת  

 ש"ח לתלמיד.  49ביטוח לתלמידים בגובה של   תשלום החובה מורכב מתשלום עבור

גבייה אשר    100%בגין" בגין תשלומי החובה עומד על  זה  עליצוין בבית הספר "משיעור הגבייה ה

 רייה.  ימועבר בסוף השנה לע 

ראוי לציין כי בשנת הלימודים תשע"ח שיעור הגביה של תשלומי החובה הושלם במלואו   •

לו הספר  בית  הנהלת  בין  נכונה  צוות  עבודת  על  המעיד  דבר  התלמידים  כלל  ידי  עד  ועל 

 .ההורים

 לתלמידים: . הנחות 5

הספר יכנס ועדה  -: ביתבאלגבי תלמידים זכאי סיוע יתקיים הנוהל הבחוזר מנכ"ל מציין  7.2סעיף 

לדיון בבקשות להקלת נטל התשלומים שהוגשו על ידי הורים שהכנסתם נמוכה. קביעת זכאי הסיוע  

עץ חינוכי ונציג  תיעשה על ידי ועדה בהשתתפות מנהל בית הספר, או, בהעדרו, על ידי נציג מטעמו, יו

ועד ההורים, בראשותו של נציג שירותי הרווחה העירוניים או היישוביים. החלטת הוועדה תהיה  

וכל מסמך   דיוני הוועדה, לרבות החלטותיה  תקפה רק בתנאי שנכחו בה לפחות שניים מחבריה. 

עדות הנחה  בכל  בתי הספר קיימים וו  .רלוונטי אחר הקשור בצנעת הפרט, יהיו חסויים מכל וכול

וועדות ההנחה דנות בכל בקשה ומוסמכות     ,הנותנים מענה לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולת

   לאשר הנחה מתשלומי ההורים או להעניק המלצה לקבלת מלגות ממשרד החינוך.

הנוכחים   את  טופס שנשלח לתלמיד המפרט  הועבר  אושר קבלת  ו ובלרשות הביקורת  והאם  עדה 

ס,  ", מזכירת ביה   ה מנהלת ביה"ס, יועצת ביה"סלגעדת קבלה למוכחו בוהמלגה לפי טופס זה נו 

יש צורך בנוכחות גם של נציגות ועד    ל"חוזר מנכבנוהל  , לפי הגת אגף הרווחהיצ סגנית מנהלת ונ

 . ההורים

התלמידים   סודיות  על  שמירה  מטעם  מלגות  קבלת  ועדת  של  פרוטוקולים  לביקורת  הועברו  לא 

 את הביקורת בבדיקת מתן ההנחות. להמגבי וצנעתם  דבר  

 ת:המלצות הביקור

עדה שדנה בקבלת המלגה לפי המומלץ בחוזר  ו הביקורת ממליצה לשתף נציג ועד ההורים בו •

מנכ"ל על מנת שיהיה נציגות מצד ההורים המראה על שיתוף הפעולה בין נציגות ההורים 

 אותו תלמיד שנבחנת לגבו המלגה.לבית הספר, כמובן תוך התייחסות בצנעת הפרט של 

 

במטרה להגביר את השקיפות והפיקוח על מנגנון מתן ההנחות, יש לשקול  הפקת דו"ח   •

שישקף  את ההיקף הכספי של ההנחות בבית ספר ויאפשר לאגף החינוך לבצע בקרה על  

 ף ההנחות. יקה
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 תרומות אחרות: . 6

  - רשאי לקבל תרומה מידי כל אדם שאינו הורה  מנהל מוסד חינוך  "  –  6.2  ת סעיף תרומות אחרו

מפלגה   האלה:    -זולת  בתנאים  בו,  המתחנכים  לתלמידים  או  למוסד  התורם  אותם  ייעד  אם 

יקבל מראש את     )א( התרומה,  על  המחוז  ולמנהל  לרשות החינוך המקומית  יודיע  המוסד  מנהל 

כ התרומה  בכספי  וישתמש  המחוז  ומנהל  המקומית  החינוך  רשות  ורשות  אישור  הוא  שקבעו  פי 

    ."החינוך המקומית, על דעת מנהל המחוז 

"מפרש" מארגון  תרומה  הספר  לבית  הועבר  כי  המנהלת  ידי  על  צוין  הביקורת  כחלק    ,במהלך 

. השתתפות זו ראויה להערכה שהמנהלת  מהשתתפות של המנהלת בתוכנית זכה בית הספר בתרומה 

  , משה התרומה אך לא צוין לאיזה צורך שי  הספר.משתתפת מזמנה החופשי בתוכנית לתרומת בית  

מזכירת בית    לפי   לא הוצג בפנינו הדוחות הכספיים על מנת לבדוק האם תרומה זו רשומה בדוחות.

 . בפני הביקורתהספר יש אישור לתרומה מהמפקחת, אך האישור לא הוצג 

 

   המלצות הביקורת:

תרומות מגורמים מחוץ לבית הספר יש  במטרה להגביר את השקיפות והבקרה על מנגנון קבלת  

לשקול הפקת דו"ח שישקף את ההיקף הכספי של  התרומות בבית הספר, וכמו כן ישמש כמקור  

 למעקב אחר  השימוש בכספי התרומות ולבדיקה לאיזה מטרות הוצאו כספי התרומות.

 ספקים: . 7

ול הספקים לפי הצורך  מבדיקה שנערכה בביקורת מול מזכירות בית הספר רק המזכירה מתנהלת מ

 יים מול ספקים שנמצאים לה במערכת.  הק

 " ספר  "  עליזה  בבית  נבגין  מהמערכת  והגתהמזכירה  את    אסיף  להפיק  ולהכין  תשלום  הוראת 

מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס ללא נציג של ועד  השקים הובאו לחתימה בשתי חתימות :.  השקים

  ההורים.

המתבקש על מנת שלמור    רכש   תללא שיתוף של ועד  ידי המזכירהת על  י התנהלות בחירת ספק נעש

שוואה של ספקים מתבצעת  רק כאשר הסכום הוא משמעותי יש השוואה  ה  על כללי ניהול תקינים.

 קח מרשימת הספקים במערכת אסיף. לוזה נספקים    3בין 

הספקים עם  המזכירה סירבה להראות את  לא ניתן לביקורת לראות את הספקים במערכת אסיף,  

הסכומים. לכן ישנה הגבלה בביקורת לגבי הוצאות הספקים, מתי נערכת השוואה בין הספקים,  

 מהו סכום משמעותי ועל מה הוצאו. 

 

 

 המלצות הביקורת:
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להראות   • מנת  על  זאת  ספקים  הוצאות  של  בהחלטות  ההורים  ועד  נציגות  את  לערב  יש 

   .הוצאות של תשלומי הורים  שקיפות לגבי

להציג ספקים נוספים לגבי אותה    יםלצמצם הוצאות בכך שנציגות ועד ההורים יכול ניתן   •

 הוצאה אשר יכולים להיות זולים יותר מהספקים הנתונים במערכת. 

 לצורך מעקב מסודר יש לנהל כרטסת ספקים. •

הביקורת    .התנהלות הצעות מחיר מספקים מתבצעת בעיקרה על ידי מזכירת בית הספר •

ממליצה לבצע את הצעות מחיר יחד עם ועדת רכש וזאת על מנת לשמור על כללי מנהל  

 תקינים. 

בכל התנהלות בחירת הספקים כדבר חשוב  ההורים    ועד  ורת רואה במעורבות נציגיביקה •

בהוצ  צמצום  להוות  הנעשה  אשיכול  על  ההורים  של  יותר  גדולה  ומעורבות  שקיפות  ות, 

קורת מצאה שמעורבות ההורים בבית הספר "עליזה בגין"  בבחירת  בתשלומי ההורים. הבי

תהליך   את  ליעל  במטרה  הביקורת  מסקנת  ולכן  מורגשת.  ולא  וכמעט  נמוכה  הספקים 

בחירת הספקים ולמנוע תלונות הורים על נזילות כספית מצד בית הספר יש צורך לערב את 

 נציגות ועד ההורים בתהליך בחירת הספקים. 

 

 ורים: טיול וסי. 8

מעשה החינוכי וגורם להעמקת הזיקה  חשיבות רבה לטיולים כחלק מרכזי ב  משרד החינוך מייחס 

לארץ ולחיזוק רגשי החברות והעזרה ההדדית. אם זאת יש להוזיל ככל האפשר את עלויות הטיול  

 על מנת להקל על ההורים בתשלומי הרשות. 

ים: כמו  יישלהחזיר לו את חלקו בתשלומים האש  כאשר ילד אינו יוצא לטיול מסיבה מוצדקת י

 בחוזר מנכ"ל.  4.3כניסה לאתרים וכו, ע"פ סעיף 

לטיולים דבר המקשה על הבירור של   אינו מקיים רשומה של התלמידים שלא הגיעו  בית הספר 

רת בית הספר שיש החזר כספי לתלמיד אשר לא הגיע ועדכן  כיהסיבה. האומנם צוין ע"י מנהלת ומז

 מראש.

 לצות הביקורת:  המ

דבר אשר   ,לקיים רשימה מסודרת של התלמידים שלא יצאו לטיול והסיבה לכך שלא יצאו •

 והכנסות בדוח הכספי. הוצאות ב יעשה סדר בעתיד 

בית הספר חייב לפרט בכתב את כל השירותים והפעילויות שיספקו בטיול, ובכלל זה מסלול  

וק ולהבטיח שהם משלמים עבור שירות  מפורט של הטיול,  כדי שתהיה להורים אפשרות לבד

בנוסף אין לבית הספר תקציב עבור כל טיול, בית הספר שולח בתחילת שנה באגרת   שמקבלים.

   תשלומי הרשות את הסכום לתשלום עבור כל כתה ומבחינתם זהו התקציב.

לפי הנאמר מהנהלת בית הספר , אך מכתב זה לא    בית הספר שולח פירוט להורים והם חותמים

 הועבר לביקורת ולכן ישנה הגבלה בהקיף הביקורת. 

 המלצות הביקורת:
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 יש לשלוח מכתב מפורט להורים על פירוט הטיול ולקבל את אישורם.  •

 יש לנהל תקציב עבור כל טיול בנפרד.  •

 : . השאלת ספרים 9

התשע הלימודים  משנת  ואינה  "החל  הספר,  בתי  כלל  את  מחייבת  ההשאלה  תכנית  מוגדרת  ח 

 כתוכנית רשות. 

קהילתי, והוא מספק הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על  -הפרויקט הוא פרויקט חברתי

 הרכוש ותרומה לקהילה. 

  124לחוק השאלת ספרים.    7השנה נכנסה בבית הספר תכנית השאלת ספרים בהתאם לתיקון מספר  

 תלמידים( רשומים בתוכנית, יתר ההורים לא היו מעוניינים להצטרף לתוכנית.   253דים )מתוך  תלמי

לגביית   שנקבעו  לנהלים  ובהתאם  היום  הקיימים  רשות"  "תשלומי  במסגרת  ייגבו  השאילה  דמי 

 ))א3תשלומי הרשות המובאים בחוזר הוראות הקבע סג/

שלומי הרשות, לא צורף בקשת התשלום  במכתב שנשלח ממנהלת בית הספר להורי התלמידים על ת

 להשאלת ספרים. לביקורת לא הועבר המכתב לדרישת תשלום השאלת הספרים.

 

 המלצות הביקורת:

 להורים של מסגרת תשלומי הרשות את תשלום השאלת הספרים.  אגרתיש להוסיף ב •

 :. תשלומים מרצון 10

מרוכזת של שירותים וציוד    מרצון, לגבי רכישה בנושא רכישת שירותים    3.11-9לחוזר    5לפי סעיף  

מנהל בית הספר ישלח להורים חוזר בנושא התשלומים מרצון, בנפרד  "קרן "קרב". ו אישי לתלמיד

מחוזר אגרת השירותים, בחתימתו ובחתימת יו"ר ועד ההורים המוסדי. החוזר יכלול את פירוט  

 ."השירותים ואת עלותם לתלמיד

רכישה מרוכזת של שירותים וציוד אישי לתלמיד וקרן קרב במכתב הנשלח  בית הספר מצרף את  

בעדר חתימתו של    .ללא יו"ר ועד ההורים  בלבדוחתום על ידי המנהלת    להורים על תשלומי הרשות

לאיזה שירותים ניתנים ומי אישר    של הועד  ושיתוף  אין פיקוחש  הביקורת מסיקה  יו"ר ועד הורים

בית הספר לא מפרט ולא נתן פירוט לביקורת מהם השירותים והציוד אישי    להכניס שירותים אלו.

חוסר השיתוף    לתלמיד, ולכן לא היה ניתן לראות שכל מה שנכלל תחת גביה זו מאושר לפי החוזר.

הורים ועד  מצד  בפיקוח  פוגע  בית    והפירוט  הנהלת  מצד  והחיסכון  היעילות  השקיפות,  ובעקרון 

 הספר. 

לסעיף    3.11-10 סג/   3.11-9תיקון  הוראות הקבע  הורים  3בחוזר  בנושא תשלומי  לחסוך ")א(    כדי 

בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת, או שהם ניתנים לנוחיות ההורים. השירות או המצרך והתשלום  

. גבייה לשירותים אלה חייבת לקבל את אישור כל  עבורם הם במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון"
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, לא הוצג לביקורת    תלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר"הורי ה

 אישור של ההורי התלמידים.

 המלצות הביקורת:

יש להפריד את התשלומים מרצון של רכישה מרוכזת וקרן קרב מתשלומי הרשות באגרה   •

 נפרדת בהתאם לנדרש בחוזר מנכל. 

חתומה על ידי מנהלת בית הספר ובנוסף על ידי  גרת לתשלומים מרצון תשלח ותהיה  יהא •

 יו"ר ועד ההורים המוסדי. 

 יש לקבל אישור של כל ההורי התלמידים ומפקח בית הספר לתשלומי הרצון.  •

 יש לפרט מה הם השירותים וציוד אישי הניתנים בסעיף זה. •

 . מסיבות:11

צורה צנועה וחסכונית, ויש  ש לבצע מסיבות, חגיגית וטקסים בבית הספר בי"לחוזר    4.7לפי סעיף  

 ." מנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות, אם של בית הספר ואם של ההוריםילה

ויש  " בית הספר,  מופעי  אנשי מקצוע אחרים לארגן את  להזמין במאים, מארגנים, שחקנים  אין 

 . "להסתפק בכוחות פנימיים, כגון מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים

כוחות  בית   ללא  בית הספר מתגייס לארגון  צוות  צנועים, כאשר  וטקסים  הספר מקיים מסיבות 

 חיצוניים. 

אין לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם. אירועים מיוחדים, שאי אפשר  

לקיימם   האפשרות  את  לבדוק  יש  מתאימה(,  חצר  או  אולם  העדר  )בשל  הספר  בבית  לקיימם 

 בחוזר מנכ"ל.  4.7סעיף  הרשות המקומית. באולמות של

מתקיימת   המסיבה  לתלמידים.  שנה  סוף  מסיבת  מקיים  ההורים  אריאל',  וועד  התרבות  ב'היכל 

 אולם של העירייה. 

 . עלות הזנה21

במכרז לקביעת עלות ההזנה במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד שהסתיים במהלך תשע"ז, חל  

ש"ח, ואילו העלות החדשה עומדת על    13.38עמדה על סך של    שינוי בעלות המנה: העלות הקודמת

ש"ח. העלייה במחיר משקפת את השיפור באיכות חומרי הגלם והארוחות המסופקות    14.94סך של  

 הן בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

 השתתפות ההורים בעלות ההזנה היא חלקית ודיפרנציאלית, בהתאם לרמת ההכנסה.

 

ש"ח    938בית הספר "בגין" במסגרת טופס של תשלומי רשות וחובה מציין את תשלום ההזנה שהוא  

של עלות  ש"ח דמי הזנה ליום, מחיר נמוך מהעלות החדשה    7ימי הזנה כלומר יוצא עלות של    134ל

 הזנה שמצוינת בחוזר מנכל.  

רייה דורשת ובית הספר  יהמחיר שהע   וזה  .ה אחראית על תשלום ההזנהירייהע  בבית ספר "בגין"  

התנהלות  לכן  משלמת לספק ו   בסוף השנה, העירייה  הירי יפים ומעביר לעסרק גובה מההורים את הכ
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זה  "ת בית הספר אינו ידוע בטענה שהפרש של עלות ההזנה ע"י מזכירועל  יה לספק  יר יההזנה בין הע

 . "רייה ויתכן שהיא מסבסדת את ההפרשיבקשת הע

ש"ח    7עירייה נאמר שאכן העירייה דורשת גבייה מההורים של  מחלקת תקצוב בעובדת מבשיחה עם  

לפי   את ההפרש  העירייה מסבסדת  לעירייה.  ומעביר  גובה מההורים  בית הספר  ליום,  הזנה  דמי 

 החוזר מנכ"ל והיא האחראית על מציאת הספק והחוזה מולו. 

 האוכל וכל הביקורות יצאו תקינות. פעמים לבקר את איכות   3-במהלך השנה מבקרת דיאטנית כ

 המלצות הביקורת:

ג לפי    3.1האם תואם את סעיף  ובדיקה  .  לעתים יותר תקופות  לפקח על איכות המזון   יש •

המלצת התפריט החודשי נקבע על ידי דיאטנית/תזונאית לקראת סוף החודש, עבור החודש  

יקולים תזונתיים,  העוקב. זאת בהסתמך על המלצות משרד הבריאות ותוך הקפדה על ש 

בדגנים,   בחלבון,  עשירה  מנה  המכיל  מגוון  תפריט  על  והקפדה  וארגוניים  תברואתיים 

 רות. יבירקות ובפ

 . גבייה אסורה13

 בחוזר מנכל מצוין אלו נושאים אין לגבות עבורם כספים מההורים. 8לפי סעיף 

לנושאים המצוינים בחוזר מנכל    יתאלא לוקח השלמה כלל,בית הספר אינו גובה תשלומים אלו  

 מתשלומי ההורים. 

אין לבקש או לגבות מההורים כל סכום כסף שהוא עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת  "

לימודים, אלא לשי סמלי כגון פרחים, תרומת עצים של קק"ל או תשורה מעבודות תלמידים, והדבר  

מקבלת מתנות שיש בהן משום טובת הנאה    ייעשה אך ורק ביוזמת ההורים. על המורים להימנע 

מהתלמידים או מההורים, בצורה מקובצת או פרטית, פרט למתנות הבאות להביע בצורה סמלית  

 . "הערכה או תודה

 צוות בית הספר לא מקבל מתנות כלל. 

אין להטיל עונשים כספיים על תלמידים בגין אי תשלם. עם זאת, במקרה של גרימת נזק לרכוש  "

 . "על ידי תלמידים אפשר לחייבם בתשלום עבור תיקון הנזק בית הספר 

היה מקרה בבית הספר של תלמיד שגרם לשבירת חלון. בית הספר עדכן את הורים של התלמיד  

והאב בא לתקן את החלון . בכך לא היה צורך בתשלום לבעל מקצוע וההורים התחשבנו עם הילד  

שה  דבר  ולא  ההורים  )שיקול  שמקבל  הכיס  דמי  וכלכלית  על  חינוכית  גישה  הספר(.   מבית  גיע 

 שמתאימה לנהלים. 

 המלצות הביקורת:

שיטמיע   • דבר  אחריות,  ולקיחת  שותפות  של  יצירתית  בצורה  הנזק  את  פתר  הספר  בית 

לתלמיד לקחת אחריות על רכוש הציבור ובכלל זה רכוש בית הספר. יש להמשיך בנקיטת 

 רכוש . צעד זה בעתיד שיגרום לתלמידים לשמור על 
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 . חובת פירוט הגבייה14

תמורתם    יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים הניתניםלחוזר "   9לפי סעיף  

בנפרד, כל אחד  סוגיהם,  ורשות.  לפי  בכספים    חובה  שנעשה  לשימוש  בנוגע  פירוט  הורה המבקש 

  בשל שירות שבית הספר נתן לילדיו זכאי לקבל את העתק הדו"ח הכספי פעם  שנגבו בשל הוצאה או 

 ."המקומית  בשנה ממנהל המוסד החינוכי או מיושב ראש עד ההורים או מהרשות

, תוך הפרדה בין חובה  בית הספר שלח מכתב שמפרט את שיעורי התשלומים והשירותים הניתנים

לרשות בהתאם לנדרש בחוזר. עמדת בית הספר במקרה של הורה המבקש פירוט בנוגע  לשימוש  

שנעשה  בכספים שנגבו )לפי ההנהלה של בית הספר, לא היו הורים שבקשו(,  שיש לחשוף את המידע  

בניגוד   זאת  הורים.  הנהגת  של  צמוד  בליווי  רק  שמבקשים  להורים  הכספי  מנכל  והדו"ח  לחוזר 

 שהורה זכאי לקבל את העתק הדוח כספי פעם בשנה ולא רק צפייה. 

למרות בקשות של העתק  , זאת  העתק של הדוחות הכספיים    קיבלה לידיהביקורת לא  הגם  יצוין, כי  

 שנתיים האחרונות. להדוחות הכספיים של הכנסות והוצאות תשלומי ההורים  

 המלצות הביקורת:

פות במה שנעשה בכספים של תשלומי ההורים, בכך שאם הורה  יש לתת להורים יותר שקי •

 יבקש את הדוח , יינתן להורה העתק פעם בשנה ללא תנאי.

 

 . מועדי תשלומים15

 שלומי החובה הנגבים מן ההורים ייגבו לקראת פתיחת שנת הלימודים. כלתלחוזר "  10לפי סעיף  

המחיה, לפי המדד ביום   להצמידו למדד יוקרבספטמבר, אפשר    15תשלום חובה שלא יוסדר עד  

 . "וםהתשל

מהתלמידים    100%בבית הספר אין זמן מוגדר לתשלום. בסביבות חודש נובמבר הסתיימה הגבייה ) 

 שילמו(. 

האירוע, אלא אם   לגבי טיולים, סיורים ושיעורי שחייה יהיה התשלום צמוד ככל האפשר למועד"

ומוזלת מרא סופית  הוצאה  תכנית  להיקףהוגשה  לפי   ש באשר  נדרשת מקדמה  או אם  ההוצאה, 

 ."ההסכם עם נותן השירות

גביית תשלומי הרשות בבית הספר מתחילה בנובמבר, אחרי אישור התוכנית . ההורים משלמים  

 לאורך כל השנה. 

והסכמת כל ההורים   אשר לתכנית לימודים נוספת )תל"ן(, לאחר אישורה על ידי משרד החינוךב

 ."תוספת תשלום במהלך השנה ות מראש את מלוא העלות שאושרה, ללאאפשר יהיה לגב

 לא מתקיימת תכנית תל"ן שיש צורך לאשר. אלא קרן קרב שהינו בסעיף תשלום מרצון.

 המלצות הביקורת:
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)ככל הנראה דבר שלא יעזור(.    15.9החוזר מאפשר להצמיד למדד את תשלומי החובה לאחר   •

להקדים את ההודעות לתשלום החובה עוד לפני פתיחת השנה, זאת ולכן הביקורת תמליץ  

תשלום   לפני  לילד  שיקרה  ממקרה  הביטוח  פוליסת  התנערות  של  ממקרה  להימנע  כדי 

 החובה. 

 . אמצעים שאין לנקוט 16

 וסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל שלמלחוזר "  11.2לפי סעיף  

 . ")תשלום רשות ורכישת שירותים מרצוןהוריו )למעט 

 אין כלל ענישה של תלמידים בבית הספר על תשלומים , התנהלות בגבייה מול ההורים.

 תשלומיםאישור חשבונות וביצוע    .17

)ייעוד כספי תשלומים( התשס"ה2על פי תקנה   ,    2004  )ב( "ניהול החשבון" בתקנות לימוד חובה 

והם:    חתימה  מורשי  שלושה  יהיו  ההורים  וועד  שבחשבון  החינוך נדרש  מוסד   מנהל 

ו  מחשבון הבנק  כל משיכת כספיים    .עד ההוריםוואדם נוסף המועסק על ידם, וכן נציג נבחר של 

 .מהם יהיה מנהל מוסד החינוך תחויב בחתימת שני מורשי חתימה, ובלבד שאחד

רים וחשבון של בית הספר, בשני החשבונות יש צורך בשתי חתימות  חשבונות: חשבון הו  2קיימים  

על השיקים, של מנהלת בית הספר ושל מזכירת בית הספר. פנקסי השיקים והתשלומים המתקבלים  

 נשמרים בכספת בית הספר עד להפקדה בחשבון. הכספת נעולה בקוד, הידוע רק למנהלת ולמזכירה. 

  בחשבון ההורים מורש חתימה נוסף מטעם וועד ההורים .   ביה"ס מנהל חשבון הורים נפרד. חסר

 המלצות הביקורת:

 כמורשה חתימה בחשבון. יש להוסיף את יו"ר וועד ההורים  •

בנוהל  • כי  מציינת  החתימה     הביקורת  לצד מורשי  חותמת  לצרף  דרישה  אין  הקיים 

למניעת   חיוני  בקרה  אמצעי  הוא  חותמת  צירוף  הביקורת  לדעת  לא החתימות.  שימוש 

 מורשה בשיקים של וועד ההורים. 

 

  



 
 

14 
 

 מסקנות והמלצות הביקורת ,סיכום

ערכה בדיקה בנושא ניהול כספי ההורים בביה"ס היסודי "עליזה בגין" )להלן: ביה"ס(    הביקורת 

 בשנה הנוכחית תשע"ח, בעקבות בדיקה מדגמית של כספי ההורים בבתי הספר בעיר. 

לרבות: הדוחות הכספיים של וועד ההורים,    שהתבקשוכל המסמכים  שלא נמסרו  הביקורת מציינת  

פרוטוקולים של וועדת מלגות, פרוטוקולים של ישיבות וועד ההורים, אישור תרומה מהמפקחת ואי  

   .הגבלה בביקורת ת הוועלול לאפשרות ולבדוק את הספקים והתשלום להם. דבר זה 

מחו   מנהלת  ההורים  ועד  של  כספיים  דוחות  הוצאת  מאפשרת  לא  הספר  ביה"ס,  בית  לתחום  ץ 

הורה המבקש פירוט  "   בחוזר מנכ"לה"ס רק בהגבלה וזאת בניגוד להוראות המחייבות  ובתחום בי

בשל שירות שבית הספר נתן לילדיו זכאי לקבל    בנוגע לשימוש שנעשה בכספים שנגבו בשל הוצאה או

 ."בשנה את העתק הדו"ח הכספי פעם

על  מזכירת ביה"ס אחראית    .שקיפות ושיתוף כנדרש מוועד ההורים  אינו מאפשר   שביה"ס  נמצא

כן  התחום הכספי ללא שיתוף וועד ההורים. מורשי החתימה הינם מנהלת ביה"ס והמזכירה בלבד. 

ציינה הביקורת כי למרות שהאחריות העיקרית לניהול כספי ההורים הנה על ביה"ס ועל מנהלת  

התקשרויות והוצאות ספקים  ם לוועד ההורים של ביה"ס.  ביה"ס, קיימת אחריות בנושאים אלה ג

בניגוד  אינן בשיתוף הוועד אלא באחריות המזכירה בלבד דבר הפוגע בשקיפות, יעילות והחיסכון.  

  בוועדת קבלת מלגה אין שום נציג מוועד ההורים.  ,לנוהל

לחוסר יעילות  ה"ס אינו עורך תקציבים מפורטים כנדרש לתשלומי הרשות דבר היכול להוביל  בי

וחיסכון. אינו מבצע רישום מסודר של אי הגעה לטיול דבר שיכול למנוע אי החזר כספי לתלמיד  

כנדרש. האגרות לתלמיד אינן מפורטים כנדרש , בתשלומי הרשות לא מופיע סעיפי הזנה והשאלת  

 בתשלומי הרשות ולא באגרת נפרדת. ספרים, ומנגד תשלומים מרצון מופיעים 

לפעול   ממליצה  הביקורת  הנ"ל  המסקנות  השקיפות  בהתאם  לאור  הורי  לעיקרון  את  ולשתף 

בנות  ל  .לפעול בהתאם לנהלים, לשתף את נציג הוועד במורשי החתימה  התלמידים. עוד יש לפעול

ההורים וועד  עם  הוועד    , בשיתוף  של  פיקוח  ולאפשר  ההורים  לתשלומי  מפורטים  על  תקציבים 

לשתף את וועד ההורים בבחירת הספקים כדי לאפשר יעילות וחיסכון    עוד יש  .    בית הספרהתנהלות  

 ולאפשר החזר לתלמידים לפי הנוהל. 

 


