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  המבקר דבר

  

  . טייבה בעיריית ידי על שנערך הראשון השנתי הביקורת דוח הנו 2017 לשנת הביקורת דוח

 הביקורת לתוכנית ובהתאם המקצועיים לתקנים וכן העיריות פקודת פי על לסמכותי בהתאם נערכה בעירייה הביקורת

  שנקבעה

  . ישראל – הפנימיים המבקרים לשכת של המקובלים

  : הבאים בנושאים עוסק זה ביקורת דוח

 יסודיים ספר בבתי עצמי ניהול.  

 לעירייה מידע מערכות ספקית -לאוטומציה החברה.  

 שאהין יוסף ש"ע טייבה תחומי-רב עמל ספר בית ביצוע דוחות. 

   

 דוחות כולל אינו זה דוח, קודמים ביקורת דוחות היו ולא,  ממונה ועדה י"ע ניהולה בתקופת מבקר כיהן לא טייבה עירייתב

  . קודמות שנים עבור ליקויים תיקון

  

  . בביקורת שעלו הליקויים לתיקון מפורטות לצותהמ כולל בזאת המוגש השנתי הביקורת דוח

  ל"מנכ בראשות ליקויים לתיקון צוות בעירייה פועל העיריות בפקודת א1ג170 לסעיף בהתאם

  . בביקורת שנמצאו הליקויים לתיקון ובמועדים בדרכים לדון מתפקידו אשר העירייה

  

  

  

   

 ,רב בכבוד

 מסארווה מוחמד

 העירייה מבקר
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  הועלו בביקורתהממצאים העיקריים ש

 ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים  .א

 עמידה בנהלים כלליים . 1. א

ברוב בתי הספר העמידה בנהלי הניהול העצמי הייתה סבירה, רוב הטעויות או אי העמידה נבעו מכך שלא סופק 

 למנהלים סיוע או הדרכה מספקת אשר תאפשר להם לעמוד בהנחיות האוגדן, כמו כן, לא קיים נוהל עירייה לניהול

 עצמי ודרכי עבודה מול העירייה. אי העמידה אינה מהותית ולא משפיעה על היתרות בדוחות הכספיים. 

בתי הספר מעסיקים יועצים כלכליים אשר אמורים לייעץ ולהדריך את המנהלים באופן שוטף מבחינת עמידה 

הלים לקבל את הסיוע בדרישות האוגדן, אי הימצאותם של היועצים באופן שוטף בבית הספר לא מאפשרת למנ

  הנדרש.

  

לכתוב ספר נהלים לניהול עצמי, לבצע הדרכה וליווי צמוד בבתי ספר שצריכים ליווי. שהעירייה תספק  המלצה:

  מטעמה יועצים כלכליים לבתי ספר למטרת סיוע ופיקוח שוטף על עמידה בנהלי הניהול העצמי.

  

 ניהול חשבונות בנק . 2. א

בנק נפרדים כנדרש חשבון רשות וחשבון הורים, אולם בחלק מבתי הספר  בכל בתי הספר קיימים שני חשבונות

בוצעו העברות החשבונות. כמו כן, חשבון הורים לא אמור להיות מחויב בעמלות בנק, מדי שנה יש להעביר מחשבון 

  רשות לחשבון הורים בגין העמלות שחויבו בחשבון.

  

עט העברות לכיסוי עמלות. במידה ויש צורך לביצוע לוודא שלא מבוצעות העברות בין החשבונות למ המלצה:

העברה מחשבון רשות לחשבון הורים, יש צורך בקבלת אישור פרטני לכל העברה מהעירייה לאחר מתן הסבר 

  מפורט לסיבת ההעברה, אין לבצע העברות מחשבון הורים לחשבון רשות. 

  

מעלות ההוצאה המתוכננת  10%בון הורים  עד חוזר מנכ"ל משרד חינוך קובע כי, יתרות עודפים שהצטברו בחש

יוחזר התשלום  10%תנוצלנה בהתאם להחלטת הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורים. במקרה שהיתרה עולה על 

להורים או שהכספים ישמשו לפעולות נוספות מאותו סוג על פי החלטה משותפת של ועד ההורים ובית הספר. 

עבור שנת הלימודים תשע"ז, בשנת הלימודים  31.06.2017ו  31.12.2017מסקירת הדוחות הכספיים ליום 

  תשע"ו (יתרת פתיחה לתשע"ז) נמצא כי בתי הספר לא פעלו בהתאם לחוזר מנכ"ל.

  

לוודא שיתרת חשבונות הורים מועברים לידיעת ועד ההורים, לכנס ישיבת ועד הורים מיוחדת שתדון המלצה: 

לגבי היתרות. יוכן פרוטוקול מסודר לישיבה, חתום ע"י הנהלת בית הספר  בנושא היתרות, ולקבל החלטה משותפת

  וועד הורים.

    



 עיריית טייבה

 הציבור תלונותמבקר העירייה ונציב 

  4  2017דוח שנתי       

       

  

 התאמות בנק . 3. א

כל בתי הספר למעט בית ספר אחד, מתבצעת התאמת בנק כנדרש, יחד עם זאת ההתאמות אינן מתבצעות אחת 

  לחודש ואינו מועברות לאישור מנהלי בתי הספר כנדרש.

  

ו אחת לחודש ויועברו לאישור מנהל בית הספר. העתק על האישור ישמר בקלסר התאמות הבנק יבוצע המלצה:

 התאמות בנק.

 

 רכש מספקים . 4. א

בהתאם להנחיות באוגדן הניהול העצמי. רכישות ביצוע עבודות או קבלת שירותים מחייבת הגשת הצעות נחיר על 

דה על קבלת הצעות מחיר פי טבלת המדרג. במסגרת הביקורת בכל בתי הספר הממצאים מעלים כי אין הקפ

כנדרש. ואף בחלק מהמקרים נמצא כי אין הסכם התקשרות עם הספקים. בנוסף אין הקפדה על קבלת אישור ניכוי 

  מס במקור ואישור ניהול ספרים.

להקפיד על נהלי רכש לרבות ספקים הכלולים בכרטיס ספקים כללי, בין השאר קבלת הצעות מחיר  המלצה:

  באוגדן הניהול העצמי. בהתאם למדרג המופיע 

 

 גבייה הורים –סך תלמיד  . 5. א

גביה מהורים באמצעות בית הספר תהיה רק עבור תשלומי הורים אשר אושרו על ידי הגורמים המוסמכים בהתאם 

לחוזר מנכ"ל תשלומי הורים. מהביקורת עלה כי לא סופק לבתי ספר הנחיות ופירוט של סכומים מאושרים לגבייה 

  ב בתי הספר הסתמכו על סל תלמיד שסופק שנה קודם לכן.לפי סל תלמיד, ורו

  

  על הרשות להקפיד להעביר סל תלמיד מפורט לגביה מהורים לפני תחילת כל שנת לימודים. המלצה:

 

 דמי ביטוח . 6. א

אוגדן הניהול העצמי מפרט שבאחריות בית הספר לגבות דמי ביטוח מההורים להעבירם לעירייה אשר מבטחת את 

ר בהתאם. מהביקורת עולה כי, בחלק מבתי הספר הכספים שנגבו לא הועברו לרשות ובחלקם הילדים בבתי ספ

 אפ לא בוצעה גביה. במקרים אלה עלויות הביטוח נספגו ע"ח הרשות וכל התלמידים בוטחו.

  

על העירייה להקפיד שבבתי הספר מתבצעת גבייה עבור דמי הביטוח, בנוסף שהכספים לאחר גבייתם  המלצה:

  ם לחשבון העירייה.מועברי
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  מלגות . 7. א

חלוקת מלגות אמורה להתבצע בהתאם לאישור ועדת מלגות והתשלום אמור להתבצע באמצעות המחאה על שם 

  התלמיד.

בחלק מבתי הספר המלגות לא חולקו כלל, בחלקם ללא תיעוד או הוכחה שהתקיימה ועדת מלגת, כמו כן, בחלק 

  משיכת כספים בשיק עצמי. מבתי הספר בוצעו תשלומי מלגות במזומן ע"י

  

לקיים ועדת מלגות קבועה כל שנה, ולהכין חלוקת מלגות בהתאם להנחיות משרד חינוך. אין לבצע  המלצה:

תשלומי מלגות ללא פרוטוקול חתום של הועדה. לשמור תיעוד של ההמחאות ששולמו כמלגה יחד עם פרוטוקול 

  ר העירייה.הועדה בקלסר מלגות. פרוטוקולים אלה יועברו לאישו

  

 ספקית מערכות מידע לעירייה -החברה לאוטומציה  .ב

  

החברה לאוטומציה מספקת לעירייה שירותי מערכות מידע ללא חוזה מעודכן חתום, המשך עבודתה היה מותנה  . 1.ב

אשר פורסם ע"י העירייה, ואשר החברה  10/2014בהסכמתה לספק את מערכות המידע בהתאם לתנאי מכרז 

 קבלת כל התנאים.לאוטומציה חתומה על 

  

יש להסדיר את תנאי העסקתה של החברה לאוטומציה בחוזה אשר מעגן את כל דרישות המכרז וליישמם  המלצה:

או לחילופין לשקול יציאה למכרז חדש לבחירת מערכת חדשה ולהפסיק את עבודתה של החברה לאוטומציה 

  בעירייה.

 

דרישות המערכת כפורט בתנאי המכרז, ולא בוצע מעקב החברה לאוטומציה לא סיפקה עד כתיבת דוח זה את כל  . 2.ב

 אחר עבודתה, ולא סופקה לה תעודת סיום עבודה.

  

  לדרוש מהחברה לאוטומציה ליישם את כל דרישות החוזה ולהשלים את החוסרים במערכות. :המלצה

 

 . החברה לאוטומציה לא שלחה מומחי יישום מערכות, ומנהלי לקוח לעירייה בהתאם לתנאי המכרז . 3.ב

  

מרגע חתימת החוזה יש לחייב את התייצבותם של מומחי יישום פיזית בשטח העירייה עד לקבלת תעודת  :המלצה

סיום עבודה. לדרוש מהחברה לאוטומציה לבצע הדרכות למשתמשי המערכת עד לקבלת אישור לגבי בקיאותם 

   ומיומנותם לשימוש במערכת.
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בין העירייה לבין החברה לאוטומציה, למרות מחלוקת זו העירייה ישנה מחלוקת כספית בגין תשלומים משתנים  . 4.ב

בתוספת מע"מ. על   35,000המשיכה לשלם לחברה לאוטומציה בגין התשלומים השוטפים הקבועים סך של 

אף שבתנאי המכרז, אין כל ספק שלא מגיע לחברה לאוטומציה כל תשלום שוטף, היות ובתנאי המכרז הודגש 

מעי בהסכם המפורט בפרק ג' במסמכי המכרז: "מודגש ומובהר כי הספק יהיה זכאי לתשלום באופן ברור וחד מש

ראשון בגין המערכות והשירותים המוגדרים במכרז אך ורק לאחר קבלת תעודת סיום מאושרת ע"י מנהל המחלקה 

ת, ההדרכה הרלוונטית, היועץ למכרז, וגזבר העירייה. ולמען הסר ספק, מובהר כי בתקופת  התקנת המערכו

וההטמעה של המערכות לא תשלם העירייה תשלום כלשהו לספק הזוכה עד שישלים את כל התחייבויותיו 

במסגרת המוגדרת במסמכי המכרז. העירייה תשלם תשלום חודשי ראשון בגין החודש הראשון לאחר מועד אישור 

 תעודת סיום."

  

. לגבי   ולהגיע שבמחלוקתא קשר לחובות העבר יש להתחיל ליישם את תנאי החוזה לאחר חתימתו לל המלצה:

  להסכמות לגבי החוב שבמחלקות, לרבות שקילת מינוי בוררות בנושא.

  תחומי טייבה ע"ש יוסף שאהין-דוחות ביצוע בית ספר עמל רב  .ג

  הגשת דוחות כספיים מבוקרים לעירייה .1.ג

ראש העירייה, לגזבר ולמבקר ל –כל שנה  1.9, "מנהל ביה"ס יגיש בכל  2בהתאם להסכם הארכת תוקף סע' 

  דו"ח כספי מבוקר". –העירייה 

  .דוחות אלה לא התקבלו במשרדי העירייה כנדרש בהסכם מבירור מול מנכ"ל העירייה,

  

   העירייה תבקש מרשת עמל להעביר דוחות אלה באופן שוטף. המלצה:

  

  ישיבות ועד מנהל ואישור תקציב .2.ג

נציגים של העירייה, אחד  3יתמנו  3חברים אשר מתוכם  6ורכב מ (א), ועד מנהל י2בהתאם להסכם מקורי סע' 

  מתוכם איש כספים.

ישיבות ועד מנהל לא התקיימו או התקיימו ללא נוכחות נציגי העירייה כמתחייב מבירור מול מנכ"ל העירייה, 

  (א) להסכם המקורי.2בסעיף

הצדדים  2כתב או באמצעות פרטיכל של (ב) , "אישור תקציב בי"ס יחייב הסכמה ב2בהתאם להסכם מקורי סע' 

  להסכם".

השנים האחרונות לפחות אושרו ללא הסכמה של העירייה בכתב באמצעות פרטיכל, ואושרו  3התקציבים ב 

  במעמד צד אחד.

  

מיוחדת לאישור תקציב אחת שנתית אלת לרבעון, וישיבה העירייה תיזום את קיום ישיבות הועד המנהל  :המלצה

  .הבית ספר
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 דמי ניהול .3.ג

משכר הלימוד, ההקצבות  5.5%(ב) , עמל תחייב את תקציב ביה"ס בסך  6בהתאם להסכם המקורי סעיף 

  נסות המגידות לביה"ס לרבות ובייחוד תקציבי משרד החינוך לרבות השכל"מ עבור דמי ניהול.וההכ

, סה"כ עבור דמי ניהול 5.5%מבדיקת דוחות הביצוע עולה כי עמל חייבה את התקציב בחלק מהשנים ביותר מ 

  . 546,888 עודף גביה 

  

  קציב אלה בבית ספר.רשת עמל תמציא לעירייה תוכנית מפורטת להשקעת עודפי תהמלצה: 

  

 עודף תקציבי .4.ג

עמדת משרד החינוך בנושא של יעילות ואפקטיביות בבתי ספר הינה, שבית ספר אמור להתנהל תחת איזון תקציבי 

  ללא גרעון וללא עודף תקציבי, שכל המשאבים וההכנסות יושקעו באופן יעיל ואפקטיבי לטובת הבית ספר.

 סה"כ עודף תקציבי, נשאר בקופת הרשתשנה בעדוף תקציבי אשר בכל השנים שנבדקו בית הספר סיים את ה

6,125,203 .  

  

  רשת עמל תמציא לעירייה תוכנית מפורטת להשקעת עודפי תקציב אלה בבית ספר.המלצה: 
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דוח ביקורת בנושא ניהול 
 עצמי בבתי ספר יסודיים
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  מבוא

  כללי רקע עצמי ניהול

 לתוצרים הספר בתי לש והאחריות הסמכות הגברת בדבר התפיסות מתחזקות, בפרט ובישראל, בכלל המערבי בעולם

 החינוכי האקלים ואת הלימודיים ההישגים את לשפר, בתפוקות לעמוד מצופה החינוך וסגלי מהמנהלים. שלהם החינוכיים

  . ובינלאומיים ארציים בסטנדרטים ולעמוד הספר בבית

 לבית המאפשרים, רהספ לבית וסמכות אוטונומיה מתן שבסיסה חינוכית – ניהולית תפיסה היא ספר בתי של עצמי ניהול

 הפירמידה את הופכת זו תפיסה. הכלכלי בהיבט והן הארגוני בהיבט הן, הפדגוגי בהיבט הן, עצמאי כארגון לפעול הספר

 ממשרד מועברים וכלכליים פדגוגיים משאבים. לו מחוצה במקום, הספר בית בתוך ההחלטות קבלת מוקד את ומציבה

 וסמכות גמישות הספר לבית ומוקנית, שלו החינוכי ולצוות הספר בית נהללמ ישירות, המקומיות ומהרשויות החינוך

. לעצמו שהגדיר והצרכים היעדים לטובת המשאבים את ומפנה עדיפויות סדר עבורו קובע הספר בית. אלו משאבים בניהול

 וחותר החלטותה בקבלת שותף החינוכי הצוות שכלל כך, סמכויות והאצלת העצמה של ארגונית תשתית מבנה הספר בית

 לקחת נדרש הספר בית כאשר, לאחריות סמכות בין הלימה מייצר העצמי הניהול, בבד בד. היעדים להגשמת במשותף

  . שלו החינוכיים התוצרים על אחריות

 ומתן התלמידים הישגי העלאת שתאפשר וכלכלית ניהולית, פדגוגית תשתית יצירת הן העצמי לניהול המעבר מטרות

 השבחת. המורים וצוות המנהל העצמת. התלמידים של והחברתית הרגשית, הלימודית רווחתם טחתלהב מיטבי מענה

, ולבסוף). אחריותיות( ולתוצאות לתפוקות הספר בתי של והמחויבות האחריות חיזוק. ס"בתיה של והלמידה הניהול תרבות

  . ס"בבתיה החינוך לקידום והפועלים המעורבים השותפים מעגל הרחבת

 חשוב, אולם. מרכזיים יסודות 5 על מושתת, זה המסמך המוצגת, עצמי בניהול ספר בתי של ניהולית - פדגוגיתה התפיסה

 אותם לראות ויש לזה זה וחופפים משיקים השונים היסודות. כוללת מערכתית תפיסה הינו העצמי הניהול כי, להדגיש

  : זה את זה כמשלימים

 עולם ותפיסת חזון לעצמו מגבש הספר בית. פנימי שליטה מיקוד מתוך לפוע עצמי בניהול ספר בית - עצמית הכוונה

: והביטויים הכלים בין. המתאימים המשאבים את אליהם ומפנה, צרכים ומגדיר מאתר, ויעדים מטרות מתוכן גוזר, חינוכית

 זמינים שאביםמ, מענים ומתן צרכים לזיהוי משתפים מנגנונים, החלטות בקבלת שותפות של ארגונית תשתית גיבוש

 הוא עצמית הכוונה בעל ספר בית של ביותר המשמעותי הביטוי. המשאבים בייעוד גמישות המאפשר תפעולי ומנגנון

  . במשאבים מגובה מפורטת עבודה תוכנית קיימת ס"שלבי

 לותהתנה על האחראי כגורם המנהל של וסמכויותיו מקומו מועצם עצמי בניהול ספר בבית - סמכויות והאצלת העצמה

 העבודה תוכנית וגיבוש ספרי הבית העדיפויות סדר קביעת בראש עומד שהמנהל לכך מעבר. החינוכיים והתוצרים ס"ביה

 הניהולית הסמכות את ולהעצים מורים לתמרץ מנת על, א"כ בניהול סמכויות לממש גם המנהל על, התקציב מקושרת

 ושותפות העצמה לייצר מנת ועל, הארגון רכיבי כלל ידי על ויתקבלו ינבעו והמדיניות שהידע מנת על, ואולם. ס"בביה

 בין. החלטות בקבלת שותפות של ארגונית תשתית ולייצר המורים לצוותי גם וסמכות מרחב בהאצלת חשיבות יש, אמיתית
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 ניותתוכ ולהערכת צרכים לאיתור, מדיניות לגיבוש, היתר בין, ומשתפים קבועים מנגנונים הבניית: והביטויים הכלים

 תוכניות לקידום וכלים מרחב מתן, וכן, המשאבים בייעוד גמישות ומתן החינוכי לצוות משאבים העברת,  חינוכיים ותוצרים

  . ייחודיות

 התשתית את יהווה אשר, ספרי בית פנים למידה מערך להבנות נדרש עצמי בניהול הספר בית  - לומד כארגון ספר בית

 שהינם, ידע של ושיתוף לפיתוח ובסיס מקור מהווה לומדת קהילה.  מושכלת עצמית נההכוו למימוש והפדגוגית הארגונית

 למידה של מנגנונים בניית. מושכל באופן משאבים ולהפנות צרכים לאתר, יעדים לגבש ידע ס"שביה לכך הכרחיים

 עמיתים קהילות של תמסגרו הבניית: והביטויים הכלים בין. ומקצועיותם המורים להעצמת תורמים גם הדדית והפרייה

, ייעוץ שירותי קבלת, ס"ביה שאיתר לצרכים בהתאם הדרכה ימי של מימוש, ספריות בית פנים השתלמויות קיום, לומדות

 לפיתוח משאבים הפניית, וכן, מיוחד למענה הזקוקים למורים תמיכה מערך הבניית, עצמי לניהול במעבר ותמיכה ליווי

  . והתמקצעות ללמידה פיזית סביבה

 שניתנה הכלכלית האוטונומיה את לממש יוכלו הספר בתי שבמסגרתה המנהלתית התשתית את מפרט התפעול מודל

' מטריה, 'קרי, מרכז תאגיד מהווה המקומית הרשות. המקומית והרשות ס"בתיה של ואחריות בקרה על שמירה תוך, להם

 ס"בתיה ובאמצעותה המקומית הרשות מסגרתב. הספר בתי של הכלכלית האוטונומיה למימוש נורמטיבית - משפטית

 נהלים ספר לגבש גם אחראית המקומית הרשות. העצמאי חשבונם את ומנהלים התקשרויות מבצעים, שירותים צורכים

  : התפעול במודל מרכזיים מרכיבים להלן. זו התנהלות וללוות לבקר, הספר בתי של הכספית להתנהלות רשותי

  בנק חשבונות ניהול

 הרשות בבעלות, נפרד ספרי בית בנק לחשבון יועבר' התלמיד סל' - נפרד בנק בחשבון המנוהל ספרי בית תקציב

 ויגיש יבנה ס"ביה. מוסכם לתזרים ובהתאם, מלא באופן יועבר הסל. ידו על וינוהל הספר בית את ישמש אשר, המקומית

 הרשות י"ע יאושר והתקציב, ספריות הבית העדיפויות וסדרי העבודה תוכנית את המגבה, שנתי תקציב המקומית לרשות

 סעיפי בין העברות לבצע יוכל, סגור כספים כמשק תקציבו את שוטף באופן ינהל ס"ביה. ל"שנה פתיחת טרם המקומית

 נהלים יוגדרו. ספרי הבית בתקציב חריגה תתאפשר לא, ואולם, לשנה משנה מנוצלים בלתי תקציבים להעביר, התקציב

 ס"בתיה שבאמצעותו דיווח סטנדרט ויגובש, חשבונות הנהלת וביצוע החתימה זכויות הסדרת רבותל, החשבון לניהול

  . הכספית התנהלותם על ידווחו

 ל"מנכ לחוזר בהתאם, הורים לתשלומי ספרי הבית הייעודי לחשבון יועברו הורים תשלומי - תרומות וקבלת הורים תשלומי

 הספר בית לטובת שיגויסו תרומות. המקומית ברשות המנוהל פריס הבית מהחשבון נפרד יהיה החשבון. ח"משרה

 ספרי הבית בתקציב כן גם ינוהלו כאמור ותרומות הורים תשלומי. הורים תשלומי לחשבון כן גם יועברו שונים ממקורות

  . המקומית הרשות של תקציבית לבקרה כן גם נתונים ויהיו
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  והתקשרויות הוצאות

), טלפון, חשמל, מים: כגון( התפעול הוצאות של נפרד מונה ייפתח ס"בי לכל - ס"ביה בוןמחש משולמות תפעול הוצאות

 מענה ויינתן, נחוץ שהדבר ככל, מונים הפרדת תבצע המקומית הרשות.  ידו על וישולמו ס"לביה יישלחו התשלום ודוחות

  . ס"ביה במתקני רשותי או ציבורי לשימוש התלמיד בסל

, שירותים נותני עם עצמאי באופן ולהתקשר רכישות לבצע יוכלו ס"בתיה - שירותים תנינו עם והתקשרויות רכישות

 מספקים גם שירותים לצרוך יוכלו ס"בתיה. המקומיות הרשויות של המכרזים חובת בחוק המוגדרים לנהלים בהתאם

' שירות חברת' ידי על או, עצמה המקומית הרשות ידי על הניתנים שירותים לצרוך, המקומית הרשות במכרזי שנבחרו

  . ארציים מסגרת במכרזי שנבחרו מספקים שירותים לצרוך, וכן, מטעמה

 ולהפעיל, חיצוניים לגורמים ס"ביה מתקני את להשכיר יוכל ס"ביה - ס"בי מתקני והשכרת נוספות פעילויות של הפעלה

 יועבר אשר ההתקשרות מרווחי מירבי שיעור יוגדר. עמה ובתיאום המקומית הרשות באמצעות, ס"בביה נוספות פעילויות

  . הרשותי החינוך בתחום אחרים ליעדים שיופנה מהרווחים משלים ושיעור, ספרי הבית לחשבון

  

  טייבה בעיר עצמי בניהול ספר בתי

  : ספר בתי 10 הופעלו טייבה בעיר ז"תשע הלימודים בשנת העצמי הניהול במסגרת

  

ר תלמידים לכיתהממוצע מספ סה"כ תלמידים סה"כ כיתות שם בי"ס  תקציב שנתי תשע"ז 
  308,898  27  405  15 אבן חלדון
  365,085  28                                       538  19 אבן סינא א'
  599,665  31                                       918  30 אבן סינא ב'
  768,477  32                                       1,116  35 אלחכמה
  234,858  23                                       232  10 עומר בן אלחטאב
  225,587  22                                       290  13 אלגזאליה
  294,001  25                                       427  17 אלבוח'ארי
  422,406  28                                       606  22 אלזהראא
  316,618  29                                       410  14 אבן רושד
  242,659  28                                       363  13 אג'יאל
  3,778,254  5,305 188 סה"כ
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  עצמי בניהול ספר בתי כספיים נתונים
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  היקף הביקורת

 ביקורת דוחות כספיים עבור שנת הלימודים תשע"ז .1

 בדיקת תהליכי עבודה מול הנחיות משרד חינוך לניהול עצמי .2

  

  תיטת הביקורש

לצורך ביצוע הביקורת נשכרו שירותיו של משרד רואה חשבון חיצוני אשר מתמחה בנושא ניהול כספי לבתי ספר בניהול 

ת בוצעה ע"י פגישות וראיונות בבתי ספר ע"י עובדי המשרד, הליקויים וההמלצות הוגשו רבקר. הביקו-ו"ח בשיר אבועצמי, ר

  למבקר העירייה.
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תוצאות ומממצאי 
 עצמי ניהולהביקורת 

 יסודיים ספר בבתי
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דוח ביקורת בנושא 
 -לאוטומציההחברה 

ספקית מערכות מידע 
 לעירייה
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  לעירייה מידע מערכות ספקית – לאוטומציה החברה בנושא ביקורת דוח

  רקע

) 10/2014 מכרז( לעירייה מידע מערכות שירותי לאספקת מכרז פרסמה") העירייה: "להלן( טייבה עיריית 2014 בשנת

 השלטון במנהל לאוטומציה החברה הייתה למכרז שניגשו החברות 3 מבין, חברות 3 ניגשו למכרז") . המכרז: "להלן(

 נפסלה במכרז הזוכה והחברה היות אך, במכרז זכתה לא לאוטומציה החברה"). לאוטומציה החברה: "להלן( מ"בע המקומי

 ספקית שהייתה לאוטומציה החברה של עבודתה המשך על הוחלט, המקצועי והדרג ברמי אריק מר דאז העירייה ראש י"ע

 את ותיישם במכרז ביותר הנמוכה בהצעה שהוצעו המחירים את עצמה על שתיקח בתנאי למכרז היציאה טרם המערכות

 W .O .S המכרז במסגרת הנדרשות והמערכות השירותים ותיחום אפיון מסמך צורף 2 בפרק המכרז סמכיבמ. המכרז תנאי כל

 הצעת. במכרז נכללה שלא ושכר אנוש משאבי למערכת בנוסף לספק התחייבה לאוטומציה החברה אשר") , SOW: "להלן(

 בנוסף, לחודש מ"מע לפני  35,000 הינה השכר מערכת כולל לקבל התחייבה לאוטומציה שהחברה הזוכה המחיר

 לבירור שאילתות, רכב עיקולי, באינטרנט תשלום פעולת, טלפוני תשלום פעולות( משתנות פעולות בגן משתנים לחיובים

  '). וכדו רכב פרטי

  . המכרז תנאי יישום לבדיקת בוצעה זו ביקורת, כן על, במערכת רבים חוסרים התגלו העירייה במערכות בדיקה לאחר

  היקף הביקורת

 התקשרות מול החברה לאוטומציה .3

 SOWלמסמכי המכרז  2בדיקת יישום פרק  .4

 התחשבנות כספית מול העירייה .5

  

  שיטת הביקורת

  . המכרז לתנאי והשוואה מערכת ומשתמשי מחלקות מנהלי של תשאול דרך בוצעה הביקורת

  ממצאים

 התקשרות מול החברה לאוטומציה . 1

 ה לבין חברה לאוטומציה.העדר התקשרות חוזית בין העיריי . 1.1

עקב ביטול הזכייה במכרז וההחלטה על המשך עבודתה של החברה לאוטומציה, לא נחתם חוזה חדש בין העירייה 

לבין החברה לאוטומציה אשר מעגן את תנאי המכרז. במקום זאת החברה לאוטומציה חתמה על מסמכי המכרז 

  יום כל דרישות המכרז.לרבות העלות הכספים בתור מציעה אשר מחייב אותה בק
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 העברת תשלומים לחברה לאוטומציה ללא תעודת סיום עבודה . 1.2

בהסכם המפורט בפרק ג' במסמכי המכרז, מודגש ומובהר כי הספק יהיה זכאי לתשלום ראשון בגין המערכות 

ועץ והשירותים המוגדרים במכרז אך ורק לאחר קבלת תעודת סיום מאושרת ע"י מנהל המחלקה הרלוונטית, הי

למכרז, וגזבר העירייה. ולמען הסר ספק, מובהר כי בתקופת  התקנת המערכות, ההדרכה וההטמעה של 

המערכות לא תשלם העירייה תשלום כלשהו לספק הזוכה עד שישלים את כל התחייבויותיו במסגרת המוגדרת 

  ישור תעודת סיום.במסמכי המכרז. העירייה תשלם תשלום חודשי ראשון בגין החודש הראשון לאחר מועד א

על אף האמור לעיל, ובגלל שלא נחתם עם החברה לאוטומציה חוזה חדש, סעיף זה לא נאכף ולא נחתמה תעודת 

סיום עבודה. והעירייה המשיכה לשלם לחברה לאוטומציה בגין המערכות באופן שוטף, למרות שלא סיפקה את 

  כל דרישות המערכת כמפורט במסמכי המכרז.

  

יש להסדיר את תנאי העסקתה של החברה לאוטומציה בחוזה אשר מעגן את כל דרישות המכרז  המלצת המבקר:

  וליישמם או לחילופין לשקול יציאה למכרז חדש לבחירת מערכת חדשה.

במידה ויוחלט על חתימת הסכם חדש עם החברה לאוטומציה, לא לאשר תשלומים עד לקבלת תעודת סיום עבודה 

  כמפורט בחוזה.

  

 SOWלמסמכי המכרז  2ום פרק בדיקת ייש . 2

 מערכות ליבה אשר החברה לאטוטמציה התחייבה לספק . 2.1

במסגרת המכרז החברה לאוטומציה התחייבה לספק רישיון שימוש, שירות, תחזוקה  SOWב  1בהתאם לסעיף 

  הדרכה, תמיכת משתמשים וכל פעולה אחרת שעל המציע לספק על פי המכרז לעירייה. 

  ברה לאוטומציה התחייבה לספק לעירייה:להלן רשימת המערכות שהח

 'וכו מיסים - וביוב מים מיסים, גביה - ליבה מערכת 1

 מערכת ליבה פיננסית מרכזית 2

 חינוך -מערכת  3

 מערכת רווחה 4

 מערכת ניהול הקשר תושב 5

  מימד לניהול אוכלוסין –מערכת  6

7 
 מדינת אוכלוסין לניהול אביב ממשק לרבות המדינה ולרשויות ממשלה למשרדי ממשק

  ישראל

 *מערכת משאבי אנוש ושכר 8

(*) מערכת משאבי אנוש ושכר לא נכללה במכרז, אך היות והחברה לאוטומציה הייתה בספקית המערכת טרם 

  היציאה למכרז, סוכם שתמשיך להפעיל את המערכת כחלק מחבילת המערכות במכרז.
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 בדיקת קיום דרישות מערכות ליבה . 2.2

פורטו דרישות מפורטות מכל מערכת, מבדיקה מול משתמשי המערכות ובדיקה בתוך  SOW במסגרת ה

  המערכות, עולה כי דרישות רבות מהמערכת טרם יושמו, להלן ניתוח של דרישות המערכת:

 'וכו מיסים - וביוב מים מיסים, גביה - ליבה מערכת 1
קיים 

  במערכת

   גביה כללית  1.1

   ארנונה 1.2

 x  שלטים 1.3

   הנחות 1.4

1.5 
 למערכת אוטומטי סטרי-דו אמת בזמן נתונים העברת ממשק לרבות עסקים רישוי

  משפטית ומחלקה הנדסה, גביה
x 

    אוכלוסין 1.6

   קופה 1.7

   רכבים ועיקולי בנקים עיקולי לרבות גביה אכיפת 1.8

   מים וביוב 1.9

 X  ממשק מערכות גביה הנדסה 1.10

 X  ואינטרנט IVR ממוחשב קולי במענה תשלומים ביצוע 1.11

 X  לאומי לביטוח המוסד דיווח סמך על נתונים של אוטומטית וקליטה קבלת 1.12

1.13 
 מערכת מתוך בהקשה לצפות יהיה שניתן כך המדידות סקר למערכת בלינק קישור

  הנכס ותמונות נכסים מדידת בנתוני הגביה
X 

   ושלטים תתמונו של אוטומטית קליטה 1.14

1.15 
 חוב קיום לאי באשר מקדמית אוטומטית בדיקה לרבות לטאבו אישורים הנפקת

  וחותמת לחתימה ומקום, העירייה לוגו לרבות האישור והדפסת
X 

 X  מסמכים וסריקת GIS, CRM ל אמת בזמן סרי דו אוטומטי נתונים העברת ממשק 1.16

  

    לאוטומציה החברה י"ע כתהמער דרישות כל את להשלים יש : המבקר המלצת
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 : מערכת ליבה פיננסית מרכזית 2
קיים 

  במערכת

  הנהלת חשבונות 2.1

  ניהול תקציב ובקרה תקציבית 2.2

  ביטוחים, ניהול ערבויות 2.3

  תזרים מזומנים 2.4

  ניהול מלוות הרשות 2.5

   שונות 2.6

2.7 

 איתם הבנקים מכל אוטומטי באופן מהבנקים תנועות הורדת לרבות בנקים התאמת

 ידידותי להיות הבנקים התאמות לביצוע העבודה תהליך על. העירייה עובדת

 . גיבויים כגון ביניים פעולות בביצוע צורך ללא ואפקטיבי יעיל, למשתמש

 

  רכש 2.8

   קטלוג מחסנים מלאי -לוגיסטיקה  2.9

   )ר"בת( רגילים בלתי ותקציבים פרויקטים ניהול 2.10

  ניהול מכרזים וחוזים 2.11

  ניהול הכנסות 2.12

  ניהול תביעות ביטוח 2.13

 X סלולרי וקווי וטלפון חשמל חשבונות והתאמת ניהול 2.14

 X לספקים במקור מס ניכוי שיור נתוני לקבלת מ"משע אוטומטי נתונים העברת ממשק 2.15

 X לעירייה וחיצוניות פנימיות ותלמערכ אוטומטיים נתונים העברת ממשקי 2.16

2.17 
 עבודה תוכניות מערכת לבין התקציב בין סטרי דו אוטומטי נתונים העברת ממשק

 המקומית ברשות לכשתותקן
X 

 CRM X ול GIS ל אמת בזמן סטרי דו אוטומטי נתונים העברת ממשק 2.18

  

 מציהלאוטו החברה י"ע המערכת דרישות כל את להשלים יש : המבקר המלצת
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 חינוך -מערכת  3
קיים 

  במערכת

  ניהול למצבת תלמידים עירונית 3.1

 X שיבוץ למוסדות חינוך 3.2

 X תלמידים ביטוח ותשלומי לימוד שכר חישוב 3.3

3.4 

 אינפורמטיקה ס"מנב( ספריות הבית המערכות בין אינטרנטי אוטומטי ממשק

 שווה או" לחינוך פאר" כדוגמת תהמרכזי החינוך מערכת לבין) 2000 כספית ומערכת

 . ספר בתי 20 עבור. ערך

X 

3.5 
 יסודי על חינוך, ספר בתי, ילדים גני לרבות הרשותיים החינוך מוסדות לכל רישום

 תלמידים מצבת, באינטרנט ON-LINE ממשק ובאמצעות למערכת ישירות
X 

3.6 
 מול חשבנותהת, כספים, קבלנים, מסלולים כולל תלמידים הסעות ובקרת ניהול

 החינוך משרד
X 

3.7 
 הנפקת לרבות הגביה למערכת אמת בזמן סטרי דו אוטומטי נתונים העברת ממשק

 תשלומים וסטטוס חייבים בדבר דוחות
  

3.8 
, התלמידים פרטי רישום לרבות מיוחד חינוך תלמידי פרטי בדבר מידע מאגר ניהול

 ההסעות פרטי, לומדים הם בו החינוכי המוסד
X 

3.9 

 מכתבים והנפקת חוץ אגרות לרבות למשתמש ידידותי באופן ודיווחים דוחות הפקת

 המכתבים עיצוב כאשר מהמערכת אוטומטי באופן אחרים ולגורמים התלמידים להורי

 השדות פרטי את מזינה הממוחשבת והמערכת WORD תמלילים במעבד מבוצע

 אוטומטי באופן  WORD ה מסמך תבנית לתוך הרלוונטיים

X 

 X  ')וכו כיתתי שכבתי, ספרי בית( חתך לפי תוצאה לרשימת אל"ודו מסרונים משלוח 3.10

  

 בין הממשק את ובמיוחד, לאוטומציה החברה י"ע המערכת דרישות כל את להשלים יש : המבקר המלצת

  תקין באופן עובד לא אשר לאוטומציה ספרית בית ס"מנב מערכת
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 מערכת רווחה 4
קיים 

  במערכת

 יש, יישומן נבדק לא כן על, רווחה למערכת מפורטות דרישות פורטו לא SOW במסמך : המבקר המלצת 

 מכרז מכל או, לאוטומציה החברה עם שייחתם הסכם מכל חלק שתהיה מפורטת דרישות רשימת להכין

  . עתידי

  

  

 מערכת ניהול הקשר תושב 5
קיים 

  במערכת

 X שלו התפעוליים וליםהמוד כל כולל נט תושב או תושב תיק 5.1

 X ביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט 5.2

5.3 CRM במערכות התפעוליות X 

 עם לקשר חיונית הינה כזו מערכת, בכללותה המערכת את סיפקה לא לאוטומציה החברה : המבקר המלצת

  . מידי באופן המערכת של יישומה את לדרוש יש. הגבייה נושא לרבות התושב

 

 מד לניהול אוכלוסיןמי –מערכת  6
קיים 

  במערכת

 אין הערות

7 
 אוכלוסין לניהול אביב ממשק לרבות המדינה ולרשויות ממשלה למשרדי ממשק

 ישראל מדינת

קיים 

  במערכת

 להכין יש, יישומן נבדק לא כן על, לממשקים מפורטות דרישות פורטו לא SOW במסמך : המבקר המלצת 

 מכל או, לאוטומציה החברה עם שייחתם הסכם מכל חלק היהשת ממשקים של מפורטת דרישות רשימת

  . עתידי מכרז
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  מערכת משאבי אנוש ושכר 8
קיים 

  במערכת

 נכללה ולא היות ושכר אנוש משאבי למערכת מפורטות דרישות פורטו לא SOW במסמך : המבקר המלצת 

 עם שייחתם הסכם מכל חלק שתהיה מפורטת דרישות רשימת להכין יש, יישומן נבדק לא כן על, במכרז

  . עתידי מכרז מכל או, לאוטומציה החברה

 

  

 SOWיישום דרישות כלליות של תנאי  . 2.3

  במסמכי המכרז, החברה הזוכה התחייבה לספק מרכיבים ושירותים כלליים לעירייה. SOWלמסמך  2לפי סעיף 

 

 התקנת המערכות, וביצוע כל ההגדרות הדרושות עד לתפעול מלא .2.3.1

  .SOWלעיל טרם הושלמו התקנות המערכות בהתאם לדרישות ה  2.2 כמפורט בסעיף

  

 הגדרת הרשאות ממודרות למשתמשים השונים על פי הנחיות הרשות המקומית. .2.3.2

ישנו מידור של הרשאות, אך קיימת בעיה בהרשאות מסוימות במערכת. יש לבצע ניתוח מעמיק של כלל 

  ההרשאות במערכת.

 

 מידה וקיים צורך בהסבה)הסבת נתונים מהמערכת הקיימת (ב .2.3.3

  .לא היה צורך בהסבת נתונים היות והחברה לאוטומציה המשיכה את פעילותה בעירייה

  

 הדרכת המשתמשים בשימוש ותפעול מלא של כל רכיבי המערכת. .2.3.4

לא בוצעו הדרכות לעובדי העירייה ולמשתמשי המערכת, עובדים רבים שרואיינו התלוננו על חוסר יכולת 

  עקב אי הדרכה. לתפעול המערכת

 

 הטמעה וליווי המשתמשים לעבודה מלאה למימוש תפקודי מלא ברכיבי המערכת.  .2.3.5

 ביצוע הליווי וההטמעה בהתאם להגדרות הבאות:

  ממועד קבלת ההודעה על הזכייה ועד קבלת תעודת הסיום, נוכחות מלאה של מומחה יישום אחד לפחות

ומומחה יישום אחד לפחות בכל מערכת המוגדרת  במערכת גבייה ומומחה יישום במערכות הפיננסיות

 במסמכי המכרז, בכל יום עבודה של העירייה בכל שעות העבודה.

  

מומחי יישום של החברה לאוטומציה לא נכחו בעירייה, למרות שלא סופקה עד היום תעודת סיום 

 לא הושלמו כלל דרישות המערכת. 2.2עבודה, וכפי שפורט בסעיף 
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 שעות עבודה מיידי רבעון  4הסיום: ביקור באתר העירייה של מנהל לקוח למשך כ  לאחר קבלת תעודת

 הכולל פגישה עם כל מנהל מחלקה/פונקציה.

  

  מנהל לקוח מגיע לביקור לעירייה רק על בסיס זימון של העירייה ונפגש רק עם הגורם המזמין. 

  

 שירותים המוגדרים אחת לחצי ביקור באתר הרשות המקומית של מומחה יישום בכל אחת מהמערכות וה

 שעות עבודה רצופות בכל ביקור. 4שנה ולפחות פעמיים בשנה קלנדרית למשך 

  

  מאז סיום המכרז לא נכחו מומחי יישום של החברה לאוטומציה בעירייה.

  

  ארכוב מסמכים .2.3.6

ולל ארכוב מסמכים אינטגרלי בכל המערכות המוגדרות ושיוכם לכל ישות נדרשת כ -לחוזה   4.10סעיף 

  סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או קבצים אחרים.

  

פונקציה זו אינה קיימת ברוב המערכות, מה שגרם להצטברות של מסמכים בחלק מהמחלקות שלא נסרקו 

במערכת, יש לבדוק אפשרות לחייב את החברה לאוטומציה בסריקת המסכים שהצטברו ממועד המשך 

  העסקתם.

  

 SAHBOARDו  BIמערכות  .2.3.7

  הינם כלי חשוב למנהלים למעקב אחר ביצועי העירייה בזמן אמת.  DASHBORADו  BIמערכות 

, ובהסכם החברה DASHBORADו  BIמחייבים שמערכת המידע תכלול מערכות  4.16ו  4.15סעיפים 

  עמדות כאלה להנהלת העירייה. 8לאוטומציה התחייבה לספק 

  

 קם באופן מידי.בפועל לא סופקו עמדות כאלה, על החברה לאוטומציה לספ

 

 התחשבנות כספית מול העירייה . 3

ישנה מחלוקת כספית בין העירייה לבין החברה לאוטומציה, עיקר המחלוקת  04/2016ועד חודש  2014מתחילת שנת 

  הוא בגין חיובים משתנים שאינם כלולים בדמי שימוש החודשיים אשר מחויבים לפי פעולה.

בגין חיובים אלה (בעיקר בגין חיוב עבור עיקולי רכב ושאילתות,   498,723העירייה טוענת לזיכוי שמגיע לה בגובה 

  . 369,838סכום המחלוקת הינו על סך ,  128,288), החברה לאוטומציה מכירה בזיכוי של  ADSLוקווי 
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בהסכם המפורט בפרק ג' במסמכי המכרז, מודגש ומובהר כי הספק יהיה זכאי לתשלום ראשון בגין המערכות 

שירותים המוגדרים במכרז אך ורק לאחר קבלת תעודת סיום מאושרת ע"י מנהל המחלקה הרלוונטית, היועץ למכרז, וה

וגזבר העירייה. ולמען הסר ספק, מובהר כי בתקופת  התקנת המערכות, ההדרכה וההטמעה של המערכות לא תשלם 

סגרת המוגדרת במסמכי המכרז. העירייה העירייה תשלום כלשהו לספק הזוכה עד שישלים את כל התחייבויותיו במ

  תשלם תשלום חודשי ראשון בגין החודש הראשון לאחר מועד אישור תעודת סיום.

  

בהתאם לתנאי המכרז שהחברה לאוטומציה הסכימה על תנאיו וקבלה אותם על עצמה ובעקבותיו המשיכה לספק 

עבודה כמוגדר בתנאי המכרז, והיות וכפי שמוזכר  שירותי מערכות מידע לעירייה, היות ולא סופק אף פעם תעודת סיום

לעיל החברה לאוטומציה לא סיפקה את כל דרישות המערכת, יש לראות בכל סכום שהחברה לאוטומציה לאחר מועד 

  המכרז כתשלום בר זיכוי. 
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  סיכום

 בהסכמתה מותנה היה עבודתה המשך, חתום מעודכן חוזה ללא מידע מערכות שירותי לעירייה מספקת לאוטומציה החברה

 על חתומה לאוטומציה החברה ואשר, העירייה י"ע פורסם אשר 10/2014 מכרז לתנאי בהתאם המידע מערכות את לספק

  . התנאים כל קבלת

 אחר מעקב בוצע ולא, המכרז בתנאי כפורט המערכת דרישות כל את זה דוח כתיבת עד סיפקה לא לאוטומציה החברה

  . עבודה סיום דתתעו לה סופקה ולא, עבודתה

  . המכרז לתנאי בהתאם לעירייה לקוח ומנהלי, מערכות יישום מומחי שלחה לא לאוטומציה החברה

 המשיכה העירייה זו מחלוקת למרות, לאוטומציה החברה לבין העירייה בין משתנים תשלומים בגין כספית מחלוקת ישנה

, המכרז שבתנאי אף על. מ"מע בתוספת  35,000 לש סך הקבועים השוטפים התשלומים בגין לאוטומציה לחברה לשלם

 בהסכם משמעי וחד ברור באופן הודגש המכרז ובתנאי היות, שוטף תשלום כל לאוטומציה לחברה מגיע שלא ספק כל אין

 והשירותים המערכות בגין ראשון לתשלום זכאי יהיה הספק כי ומובהר מודגש": המכרז במסמכי' ג בפרק המפורט

. העירייה וגזבר, למכרז היועץ, הרלוונטית המחלקה מנהל י"ע מאושרת סיום תעודת קבלת לאחר ורק אך זבמכר המוגדרים

 תשלום העירייה תשלם לא המערכות של וההטמעה ההדרכה, המערכות התקנת  בתקופת כי מובהר, ספק הסר ולמען

 חודשי תשלום תשלם העירייה. מכרזה במסמכי המוגדרת במסגרת התחייבויותיו כל את שישלים עד הזוכה לספק כלשהו

  ."סיום תעודת אישור מועד לאחר הראשון החודש בגין ראשון
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  רקע

דוחות ביצוע דוח ביקורת 
תחומי -רבבית ספר עמל 

 טייבה ע"ש יוסף שאהין
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  רקע

 תיכון ספר בית להפעלת") עמל: "להלן( 1 עמל רשת לבין") העירייה:" להלן( טייבה עירייה בין הסכם נחתם 2003 בשנת

  "). המקורי ההסכם: "להלן( שנים 10 של לתקופה, בטייבה

 בהתאם מכרז ללא"), תתוקף הארכת הסכם: "להלן( הספר בי הפעלת להסכם תוקף הארכת הסכם נחתם 2013 בשנת

  . שנים שלוש הינה זה בהסכם שנקבעה ההארכה תקופת, המקורי להסכם' ב7 לסעיף

  . מנהל ועד לכנס מנת על אחרונות שנים 7 ל פעילות דוחות לעירייה להמציא נדרשה" עמל" תוקף הארכת תקופת סיום עם

  . אלה דוחות לסקור העירייה ראש ידי על נתבקשתי העירייה כמבקר תפקידי מתוקף

 ל"מנכ מול בירור נעשה. מאויש היה לא העירייה מבקר ותפקיד 10/11/2015 מתאריך מכהן, המכהן העירייה וראש היות

  . ל"הנ לתאריך עד העירייה כגזבר כיהן אשר תלאוי סמי' מר העירייה

  

  מצאים:

 וחות כספיים מבוקרים לעירייההגשת ד .1

  

לראש העירייה, לגזבר ולמבקר  –כל שנה  1.9, "מנהל ביה"ס יגיש בכל  2בהתאם להסכם הארכת תוקף סע' 

  דו"ח כספי מבוקר". –העירייה 

  .דוחות אלה לא התקבלו במשרדי העירייה כנדרש בהסכם מבירור מול מנכ"ל העירייה,

  

  ישיבות ועד מנהל ואישור תקציב .2

נציגים של העירייה, אחד  3יתמנו  3חברים אשר מתוכם  6(א), ועד מנהל יורכב מ 2אם להסכם מקורי סע' בהת

  מתוכם איש כספים.

  

ישיבות ועד מנהל לא התקיימו או התקיימו ללא נוכחות נציגי העירייה כמתחייב מבירור מול מנכ"ל העירייה, 

  (א) להסכם המקורי.2בסעיף

  

הצדדים  2(ב) , "אישור תקציב בי"ס יחייב הסכמה בכתב או באמצעות פרטיכל של 2בהתאם להסכם מקורי סע' 

  להסכם".

  

השנים האחרונות לפחות אושרו ללא הסכמה של העירייה בכתב באמצעות פרטיכל, ואושרו  3התקציבים ב 

  במעמד צד אחד.
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 דמי ניהול .3

משכר הלימוד, ההקצבות  5.5%(ב) , עמל תחייב את תקציב ביה"ס בסך  6בהתאם להסכם המקורי סעיף 

  וההכנסות המגידות לביה"ס לרבות ובייחוד תקציבי משרד החינוך לרבות השכל"מ עבור דמי ניהול.

עבור דמי ניהול, להלן  5.5%מבדיקת דוחות הביצוע עולה כי עמל חייבה את התקציב בחלק מהשנים ביותר מ 

  תשע"ו: –פירוט החיובים וההפרשים לתקופה תש"ע 

  

  ניהול דמי הוצאות  כנסות שוטפותה שנה
 ניהול דמי אחוז

  בפועל שנגבה

 בהתאם ניהול דמי

  5.5% לפי לחוזה
  הפרש

 175,154.42 939,928.55 6.52% 1,115,082.97  17,089,609.93-  תש"ע

 105,028.08 1,147,658.23 6.00% 1,252,686.31  20,866,513.25- תשע"א

 126,835.47 1,283,079.75 6.04% 1,409,915.22  23,328,722.65- תשע"ב

 132,726.26 1,394,044.29 6.02% 1,526,770.55  25,346,259.84- תשע"ג

 0.00 1,410,221.07 5.50% 1,410,221.07  25,640,383.17- תשע"ד

 7,143.88 1,468,630.09 5.53% 1,475,773.97  26,702,365.25- תשע"ה

 546,888.12 7,643,561.97 5.89% 8,190,450.09 138,973,854.09- סה"כ

   

  . 546,888 ל"הנ בשנים יתר גביית כ"סה
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 עודף תקציבי .4

עמדת משרד החינוך בנושא של יעילות ואפקטיביות בבתי ספר הינה, שבית ספר אמור להתנהל תחת איזון תקציבי 

  ת הבית ספר.ללא גרעון וללא עודף תקציבי, שכל המשאבים וההכנסות יושקעו באופן יעיל ואפקטיבי לטוב

בכל השנים שנבדקו בית הספר סיים את השנה בעדוף תקציבי אשר לא ידוע מה עלה בגורלו, להלן טבלה המרכזת 

  את העודף התקציבי בכל אחת מהשנים שנבדקו:

  שנים 6סה"כ   תשע"ה  תשע"ד  תשע"ג  תשע"ב  תשע"א  תש"ע שם סעיף

הכנסות 

  שוטפות:
-17,089,610  -20,866,513 -23,328,723 -25,346,260 -25,640,383 -26,702,365 -138,973,854 

הוצאות 

 שכר:
14,003,736  16,903,367 18,363,045 20,259,312 21,583,862 21,552,235 112,665,558 

הוצאות דמי 

 ניהול
1,115,083  1,252,686 1,409,915 1,526,771 1,410,221 1,475,774 8,190,450 

הוצ' תפעול 

 קבועות
239,644  247,195 276,592  450,376 301,891 400,014 1,915,713 

הוצ' תפעול 

 משתנות: -
1,047,717  1,108,448 1,301,963 1,145,188 1,129,082 971,864 6,704,262 

הוצ תפעול 

 שונות -
0  0 0 27,165 37,239 61,641 126,045 

הכנסות 

 פיתוח
0  -11,592 -169,864 -99,916 0 -129,889 -411,261 

צאות הו

 -פיתוח 

 הצטיידות:

378,879  565,462 488,811 289,009 427,838 260,897 2,410,897 

הוצאות 

 -פיתוח

 שיפוצים:

169,967  621,602 522 131,799 75,803 247,295 1,246,988 

 6,125,203- 1,862,534- 674,447- 1,616,557- 1,657,738- 179,344-  134,584- כטייבה"סה

  

  . 6,125,203 שנבדקו בשנים ביתקצי עודף כ"סה
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  סיכום

 עמל תספק לעירייה דוחות מבוקרים עבור כל השנים שלאחר הסכם הארכת התוקף. .1

 עמל תיתן הסבר על אי קיום או אי הזמנת נציגי העירייה לישיבות ועד מנהל ובייחוד לאישורי תקציב. .2

 הסכומים העודפים שנגבו לקופת בית הספר.עמל תיתן הסבר לגבי גביית יתר בדמי ניהול, ובמידת הצורך יוחזרו  .3

עמל תיתן הסבר לגבי העודף התקציבי, ומה עלה בגורלו, ישנו חשש שעמל השיגה רווחים מעבר לדמי הניהול  .4

 שנקבעו בחוזה, על חשבון השקעה בחינוך והתנהלה בחוסר יעילות ואפקטיביות.

מהשנים לאחר הסכם הארכת התוקף, היות  עמל תמציא לעירייה נתונים לגבי אחוז זכאות לבגרות בכל אחת .5

 בכל אחת מהשנים. 57%והמשך ההתקשרות מותנה בשמירה על אחוז זכאות מעבר ל 

  


