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  ס"הניהול הכספי במתנ
  

  כללי. 1
  

של מחוז מרכז של חברת הבקרית הפיננסית ובא לידיעת מבקר המועצה כי ה 2011 במרץ
חברת מוסדות חינוך העלתה כי הרישום בספרי ") הבקרית הפיננסית" –להלן (סים "המתנ

 –להלן ) (צ"חל(מ "י בע"י לא"של הסוה מיסודהתרבות והתחדשות שכונות בקדימה 
וכי ישנם התחייבויות שאינם , אינו משקף את המצב הכספי") ס"המתנ"או " החברה"

  . מבוטאים בספרים
  

, ר ועדת הביקורת"יודברים אלה התקיים דיון בלשכת ראש המועצה בנוכחות בעקבות 
לאור היקף המחלוקת בין הבקרית הפיננסית . ומבקר המועצה ,מבקר של החברה-ח"רוה
  .הסוגיהמועצה כי מבקר המועצה יברר מבקר בקש ראש ה-ח"רוהו

  
-ח"רו, ר ועדת הביקורת"יו, קיימה הביקורת שיחות עם הבקרית הפיננסיתלצורך עבודתה  

  .ס וכן עיינה במסמכים"מנהל המתנ, מבקר
  
  

  רקע. 2
 

הביקורת העלתה כי מערך הבקרה . ס"ערך מבקר המועצה ביקורת במתנ 2003בשנת 
ס "ש של המתנ"מבקר המועצה העיר כי דרך בה מנוהל מערך הנח. הפנימי לא יעיל

  ]. 4 מועצת קדימהראה דוח מבקר [באמצעות משרד חיצוני פוגע במערך הבקרה הפנימי 

ס "ביקורת במתנ] 4 צורן-קדימהת מועצ מבקרראה דוח [ערך מבקר המועצה  2007שנת ב
]. משרד חיצוני[ידי מנהל החשבונות - על הס שבוצע"במתנ הזאת בעקבות מעילה שהתגלת

למרות הערת הביקורת בעבר עדין מערך הבקרה כי  ר מבקר המועצהבדוח ביקורת זה העי
ס סקר "שנים לא ביקר ולא ערך במתנמבקר - ח"כמו כן העירה הביקורת כי רו. ילאינו יע

 . קרה פנימיתב

  

. חברהמבקר ל-ח"לתפקיד רו אחרמונה רואה החשבון  2007בעקבות המעילה הוחלף וב 
ש כך שפונקציה זו "שירותי הנח) in house(עוד שינוי שביצעה החברה הוא הכנסת 

  . ידי משרד חיצוני-ס ולא על"ידי עובד מתנ-על תתבצעמ

  
  

  הממצאים. 3
  

הרישום הכספי בכמה כי , במהלך בדיקה שערכה הבקרית הפיננסית עלו ממצאים המעידים
 10.1.2011ס מיום "ויודגש כי בישיבת הנהלת המתנ. מקרים אינו משקף את המצב כנדרש

נציג ועדת הביקורת עם קביעותיה , ח המבקר"בה נדון מצבה הכספי של החברה הסכימו רו
 :כדלקמן ,של הבקרית הפיננסית
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המוסכמים על , שעלו בבדיקות שערכה כאמור הבקרית הפיננסית הממצאיםלהלן פירוט 
 :המבקר-ח"רו

  שיק מעותד 13.
,  31.12.2009 -נכון ל, ובו" קופת שיק מעותק"ש נמצא כרטיס בשם "בספרי הנח

סכום זה הנו הוצאה בגין עמלת שירות שנגבתה . ח"ש 240,936יתרת חובה בסך 
מקום בסעיף ב] כהכנסה[שנרשמה בסעיף חייבים , ידי חברות כרטיסי האשראי-על

אך לא רשם , ס הוצאות בגין עמלות שירות"הואיל ובמשך שנים שילם המתנ .הוצאות
 ח מבקר"מהרומהסברים שקיבלנו . ף משמעותיהסכום הגיע להקי, זאת כנדרש כהוצאה

חלקם ביטלנו מיד וחלקם . היו סכומים רבים שהוצגו לא נכון"ס "למתנו כניסתשעם 
משיקולי זהירות חשבונאית . התפתחותכדי לבדוק , השארנו בספרים לשנה אחר כך

העדפנו לדחות רישומם כהכנסה עד שנראה אם קיימת התפתחות בשנה אחר כך ואכן 
   ". ביטלנו אותם שנה אחר כך

 
  הפרשה לקרן פיצויים מרכזית 23.

 בהתחייבויותיובעבר התיר המחוקק למעביד לנהל בעצמו קרן שתאפשר לו לעמוד 
סגרת מב. לפיצויים 1963-ג"תשכ, חוק פיצויי פיטוריםפ "לעובדים שפורשים וזכאים ע

, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל, 28.1.2008שהתקבל ב , 3' תיקון מס
נקבע כי המעביד חייב להפריש לעובד פיצויים קופת גמל אישית הרשומה  2005-ה"תשס
  :והאי לישנא, ש העובד"ע

שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא   )4(
יינתן אלא לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל 

, 2008לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס , אישית לפיצויים
  ;בלבד

שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה   )5(
ועל כספים , ואילך 2007דין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס כ

והתקיימו , 2011שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 
  :בלבד, בהם התנאים המפורטים להלן

  מעביד שהיה עמית בקופת גמל -הפקדת הכספים היא של עמית  )א(

  ;2007כאמור בחודש דצמבר   

מעביד כאמור -בשל עובדו של עמית הפקדת הכספים היא  )ב(
שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל בעבור , )א(בפסקת משנה 
  .2007חודש דצמבר 

  
מהסברים . בעקבות התיקון האמור התייתר הצורך בקיומה של קרן פיצויים מרכזית

ס להפריש "בלנו עולה כי עוד טרם כניסת התיקון האמור לתוקף החל המתנישק
הצורך בקיומה של כאמור ובכך התייתר , ש העובד"סכומים לקופת גמל הרשומה ע

כך  ."הוצאותה" ברישוםס "אמור המשיך המתנלמרות ה. קרן הפיצויים המרכזית
קרן פיצויים  בגין זיכוי חשבון₪  295,265 ךס הוצאה בס"נרשמה בספרי המתנ

ס המשיך אם "המתנ[קרן פיצויים שכזו אין בידיו מזה שנים שלמרות וזאת , מרכזית
מהסברים  .]כן לרשום בספרים ולבצע הפרשות רעיוניות לקרן הפיצויים המרכזית

משיקולי זהירות חשבונאית העדפנו לדחות רישומם כהכנסה עד "שקיבלנו עולה כי 
  ."כך ואכן ביטלנו אותם שנה אחר כך אחרשנראה אם קיימת התפתחות בשנה 

  הוצאות פרסום 33.
ל ווכי ככלל ככ, מדויקתיותר מוסד פועל לסווג את הוצאותיו בצורה וב וראוי שטל לככ

לכלי משמעותי יותר עבור מקבלי גם שהרישום מדויק יותר כך הדיווח הכספי הופך 
בספרים הוצאות העמיס ס "המתנעולה כי , בקרית הפיננסיתמחוות דעת ה. ההחלטות

הסכומים שנרשמו . ח על מפעלים רווחים ובהם חוגי מחול וצהרונים"ש 60,000בסך כ 
גבוהים יותר מההוצאות בפועל שהוציא , ל"בסעיפי המפעלים הנ, בפועל כהוצאה
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כך גם יוצא שהפער נרשם בספרים כהכנסה מפרסום בסעיף . ס בגין פרסום"המתנ
פעולות אלה נועדו כדי להשית מבקר עולה כי -ח"רומהסברים שקיבלנו מה .הנהלה

   .ס"השונות על המפעלים השונים במתנבצורה מדויקת יותר את העלויות 

 ועדת ביקורת 43.
מבקר ונציג ועדת ביקורת של - ח"רו, הגיעו הבקרית הפיננסית 8.3.2011 - בכאמור 
ובכך להימנע מהשלכות , לא יפתח 2009ס לסיכום לפיו הדוח הכספי לשנת "המתנ

ידי -זאת על, ההקדשות והן מול שלטונות המס/הכרוכות בכך הן מול רשם החברות
ובכך , "יצויים מרכזיתקרן פ"ו" שיק מעותד", זה מול זה, סגירת היתרות בכרטיסים

מבקר קיבל והסכים לממצאים של -ח"הואיל והרו. ח"ש 52,001להיוותר בעודף של 
לא נתייחס בעת הזו , הבקרית הפיננסית וזו מצדה נתנה הסכמתה לפתרון המוצע

 :כדלקמן, מעירה הביקורתיחד עם . סבירות ההחלטה זו/לשאלת תקינות

שהיה צד להידברות בין , ביקורתכאמור על הפתרון חתום גם נציג ועדת ה  .א
 . המבקר- ח"הבקרית הפיננסית לרו

 
קובע את תפקידי ועדת  1999-ט"תשנ, חוק החברותל) ה(ח345סעיף   .ב

  :הביקורת ובהם

  :אלה תפקידי ועדת הביקורת"

את פנקסי , של החברהלבדוק את עניניה הכספיים   )5(
לרבות ייעוד , החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה

  ";כספי החברה לקידום מטרותיה
 

גם אם היא פועלת , מן הראוי היה שועדת הביקורתלאור האמור נראה כי   .ג
אפשר לה לבקר ללא הייתה שומרת על מרחק כזה שי, באמצעות שלוח

והצעדים שננקטו לאחר אלא גם את ההחלטות  ,רישוםהלא רק את  ,מניעות
תאלץ היא , תתבקש לדון בכך ועדה מכובדת זוכעת באם ברור הוא כי . מכן

 .בדברמניעות לבחון תחילה אם אין 

. ס למנות מבקר פנימי"בעקבות דברים אלה המליצה ועדת הביקורת למתנ
ללא ספק כי קיומה של פונקציה זו תסייע לועדת . הביקורת רואה יוזמה זו בחיוב

  .ס"מבקר בהבטחת נאותות מערך הבקרה הפנימית במתנ-ח"הביקורת ולרו
  
  הבקרה הפנימית 5.3

תנאי יסוד הוא להבטיח את נאותות ניהול הכספים הוא קיומה של בקרה פנימית 
מן . מערך הבקרה הפנימייש וניתן לחזק את הממצאים דלעיל מעידים כי . יעילה

הנדרשים כדי להבטיח שסטיות יאותרו  ס יידרש לכך וינקוט בצעדים"הראוי שהמתנ
  . ס"ככלל האחריות בנושא זה רובצת על הנהלת המתנ. מבעוד מועד

 
סים "ואנו אומרים זה בידיעה ברורה כי הסוכנות היהודית והחברה למתנ, לדעתנו 

על המוסדות של גופים אלה ובייחוד , אינם חוסים תחת סמכותו של מבקר המועצה
  . והצעדים המתבקשים, על הדבר ולבחון את ההשלכות לכך על הסוכנות לקיים דיון

ובו , נתקבלה תגובתו של רכז החברות קרן חינוך בסוכנות היהודית 22.3.2011 - ב
 ס"וכי החברה תמליץ על מינוי מבקר פנימי למתנ, הצהרות בדבר חשיבות הבקרה

  .כאמור מבקר המועצה רואה יוזמה זו בחיוב .)ראה נספחים(
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 הקצבות המועצה 4
  

מניסיון העבר עולה כי היקף , ס בשיעורים ניכרים"קדימה צורן מתקצבת את המתנ. מ.מ
המצב . ס לאור מצבו הכספי"הסיוע של המועצה מושפע גם מהבקשות לסיוע שמעלה המתנ

לא יכול לדעתנו , שיש בהם נתונים המנפחים הוצאות, ס מעביר מצגים שגויים"בו המתנ
הגם שהדבר עולה בקנה אחד עם אינטרס , שכך מכיוון. להותיר את המועצה אדישה

בקבלת דוח מפורט שיוגש או קניית שירותים /ולהתנות המשך מתן הקבצה , ס"המתנ
  .למועצה

מכיוון שכך גוף . בבעלות הסוכנות, בין היתר, ס הנו גוף ציבורי מכוח העובדה שהוא"המתנ
ס "המועצה לדרוש מהמתנ על. שקיפות ומתן גילוי נאות, זה חייב לאמץ כללי מינהל תקין

, פי אמות מידה המחויבות בגוף ציבורי-כי גוף זה יתנהל מעתה על) assurance(הבטחה 
 .או קנית שירותים/וזאת כתנאי לקבלת ההקצבות ו

  

  סיכום והמלצות. 5
  

ואי הסכמה ס "בעקבות מידע שהגיע למועצה באשר לבעיות ברישום החשבונאי בספרי המתנ
. נדרש מבקר המועצה לסוגיה )מבקר-ח"בין הבקרית הפיננסית לרו(באשר לכך שהתעוררה 

רישומים מספר נמצא כי ישנם , מביקורת שערכנו שנשעה בעיקר על דוח הבקרית הפיננסית
בעקבות הדברים . אלה של נתונים שלמהבוצע באורח המקשה על קבלת תמונה בספרים 

, לרבות לסוכנות היהודית, הוציא מבקר המועצה דוח בכתב שהוגש לכל הנוגעים בדבר
מחייב דלעיל  בס שבו הבהירה הביקורת כי המצ"ר ועדת ביקורת ולמתנ"יו, מבקר- ח"לרו

שבה והצדדים הגיעו לסכמה באשר לדרך ולאחר דברים אלה המחלוקת המקצועית י. הסדרה
  :להלן עיקר הממצאים שעלו. בה הדבר יוסדר בספרים

  .)לעיל 13.ראה סעיף (כהכנסה הוצאה ₪  240,936ס רשם בספרים "המתנ  .א

 

למרות שבפועל כספים ₪  295,265 - ס ביצע הפרשות בספרים שהסתכמו ב"המתנ  .ב
 .)לעיל 23.ראה סעיף (אלה לא הופרשו 

 

  מפעלים רווחים כך שהללו נרשמו לחובת₪  60,000בסך סיווג הוצאות  ס"המתנ  .ג
 .)לעיל 33.ראה סעיף (

 

  :להלן ההמלצות

  .ו מעלים בנושא המלצותל איננ"דרך רישום הסכומים הנ הואיל והוסכם על  5.1

בדומה לנעשה (ס הצהרה בכתב על נאותות הרישום הכספי "על המועצה לדרוש מהמתנ 5.2
  ).בחברות ציבוריות
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  נספחים
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146 

 

  

27/2/2012  

  

   15225: מספרנו 

 

  

 כבודל

  מר אלון קוחלני 

  מועצה מקומית קדימה
  

  ,נ.ג.א

  

  ס קדימה''דוח ביקרת מתנ :נדוןה
  

  .בתשובה לדוח הביקורת להלן הערותינו       
  

שאינן  תהבקרית הפיננסית של החברה למתנסים ערכה דוח ולפיו ישנן התחייבויו.   " 1
 ".מבוטאות בספרים 

 
עם הבקרית הכספית ועם יושב ראש ועדת ביקורת מר  בפועל לאחר בדיקה נוספת שנערכה

להזכיר הבקרית הכספית טענה שהוצאות בסך ( שמואל לב רן לא נמצאו התחייבויות כאלו 
  ).לא באו לידי ביטוי₪  550,000

  
הדוח הכספי אינו משקף לכאורה את מצב החברה לגבי אופן רישום כרטיסי "   3סעיף .   2

  "' פיצויים וכוהאשראי אי קיזוז הוצאות 
  
  

  .בדיווח הכספי הוצגו הכנסות מפעילויות בניכוי עמלות גביה של כרטיסי אשראי .3
לדעתנו הצגה זו משקפת מצב נכון שכן להציג הכנסות ברוטו גדולות ובסעיף אחר לרכז את  

לעומת זאת . כל הוצאות הגביה של כרטיסי האשראי יוצר מצג שווא של רווח גבוה בפעילות
לות נטו בקיזוז עמלות האשראי מציגה את הפעילות  באור נכון ואת הרווחיות  הצגת הפעי
  ).הנמוכה יותר(האמיתית  

  
  
הבקרית דרשה שהוצאות הפרסום תהיינה בסניף , דבר דומה הוא לגבי הוצאות פרסום.   4        

הצגה זו עלולה להטעות שכן הפרסום שייך לחוגים וצריך להיות מועמס על החוגים , מנהלה
  .הרי אין מה לפרסם את המנהלה. כדי לשקף את הרווחיות האמיתית של החוגים

  
אחת                          , שראי וגם בנושא פרסום קיימות שתי אפשרויות הצגהגם בנושא עמלות כרטיסי א

  .לרכזן בהוצאות מנהלה ואחרת להעמיסן על הסעיפים המתאימים
שאינו ) ס "זו גם דעתו של מנהל המתנ( לדעתנו יש להציג הכנסות אמיתיות ולא רווח מנופח 

  . קיים
  .ו את דעת הבקרית במקרה זהממחלוקת על נושא שולי קבלנ עכדי להימנ

  
ס היו סכומים "שיק מעותד והפרשה לקרן פיצויים מרכזית עם תחילת עבודתנו במתנ.   5

כדי לבדוק , חלקם ביטלנו מיד וחלקם השארנו בספרים לשנה אחר כך. רבים שהוצגו לא נכון
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בספרים כך נעשה לגבי שני הסכומים הנל שביטולם יכל להגדיל את העודף המוצג . התפתחות
  .₪ 50.000 -ב
  

משיקולי זהירות חשבונאית העדפנו לדחות רישומם כהכנסה עד שנראה אם קיימת התפתחות 
  .בשנה אחר כך ואכן ביטלנו אותם שנה אחר כך

  
  
הסיכום בין משרדנו ליושב ראש ועדת ביקורת והבקרית הכספית היה שהדוח משקף .   6

א כדי להימנע מהשלכות התיקון עם מס הכנסה ול(נכונה את המצב הכספי ואין צורך לשנותו 
  ).ורשם העמותות

  
שהרישומים נעשו כדי להסתיר עודפים אינם נכונים ומטעים  3.3הערות כפי שרשומות בסעיף 

  .שלא לומר שיש בהם משום לשון הרע
  

כל הנתונים והשיקולים נבדקו על ידי יושב ראש ההנהלה הקודם מר דני אריס השיקולים 
  .יו והוא אישר אותם יחד עם הדוח שאושר על ידי ההנהלההוצגו  בפנ

  
להערות של בקרית כספית חדשה בחברה למתנסים שלא הכירה  סכל דוח הביקורת מתייח

  . ₪ 550.000את הנושא והעלתה טענות חמורות שאינן נכונות שהוסתר גרעון בסך 
  .הערות על הצגה שאיננה לפי דעתה למרות היות ההצגה נכונה ומקובלת

  
דוח המבקר נשען רק על דוח הבקרית הכספית כאילו היא הסמכות העליונה בנושא ואינו 

וכתוצאה מכך מטיל דופי ברואה החשבון המבקר , ית משל עצמובעושה בדיקה אובייקטי
  . וביושב ראש ועדת ביקורת

  
  
  

  

  

  ,בברכה

  

  מועלם ומועלם

  רואי      חשבון
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