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מיועד ל:

ישיבות קטנות

פנימיות תורניות

ישיבות גדולות

כוללים

כולם

הודעה חשובה
)הערות והארות לקראת ביקורת עומק(

בודאי ידוע לכם ,כי מחלקת הישיבות במשרד החינוך מפעילה בהוראת האוצר רואי חשבון – המבצעים ביקורות
עומק במוסדות התורניים – ישיבות גדולות וכוללים ,לצורך בדיקה של ההתנהלות החשבונאית והאיתנות
הכספית של המוסד .ביקורות אלו נערכות בסבב קבוע ואמורות להיעשות גם במוסדכם אחת ל 3-שנים.
מתוך נסיון ומתוך מידע רב המגיע אלינו עולה ,כי ישנם כאלו שנפסלו ונפלו בשל נושאים שוליים וזניחים ,אשר
ניתן היה בקלות ובעוד מועד להתמודד איתם ,לתקן אותם ולהיערך לקראתם כראוי .בין אלו ניתן להצביע על
הנקודות הבאות:
 .1מוסדות שלא ביצעו רישום של מילגה )שיק למוטב בלבד או העברת מס"ב( ,לכל תלמיד שדווח על ידם
במערכת תלמוד ולא היה אצלם תיאום מלא בין התלמידים המדווחים לתלמידים הנתמכים .יצוין כי במהלך
החודשים אוקטובר – דצמבר  ,2014ניתן עדיין לעשות תיקונים והשלמות של רישום מילגות – לאותם
תלמידים ,שמשום מה לא נרשמה עבורם מילגה במהלך השנה.
 .2חשוב מאד לציין ,כי ועדת התמיכות של המשרד ,אשר דנה בממצאים שהתקבלו מרואי החשבון ,מסרבת
במקרים רבים לקבל הסברים מכל סוג שהוא ,על העדר התיאום הנ"ל ,תוך חשד שאי רישומן של המילגות
הינה הוכחה כי התלמידים לא למדו בפועל .בודאי לא כאשר יתברר בהמשך ,שתלמידים אלו לא היו נוכחים
גם בעת ביקורת הנוכחות שנעשתה במקום – )בין אם על העמותה הושת כבר קנס גבוה בשל כך ובין אם
לאו( .ועדת התמיכות אינה מהססת לקנוס או להעניש את המוסד בכל דרך אשר נראית לה ,כולל חסימת
המוסד מהמשך קבלת התמיכה הממשלתית.
 .3על פי הנחיות האוצר ,חייבת העמותה לגייס בכוחות עצמה לפחות  10%מתקציבה ,גם אם  90%הנותרים
מגיעים ממקורות ממשלתיים .נוהל התמיכות של האוצר מחייב כי  10%הנוספים ,יבואו מתרומות ו/או הון
עצמי ,או שכר לימוד וכיו"ב ולא מהלוואות מגמ"ח ,או התחייבויות בבנקים ,או הוצאות עתידיות וכיו"ב.
 .4עוד חשוב לציין כי תלמידים שכן מדווחים על ידכם ,אך אינם זכאים לתקצוב מכל סיבה שהיא )מושעי
הבטחת הכנסה ,אין חצי יום משלים ,חריגי גיל ,נקלט אחרי הזמן וכו'( ,לא ניתן גם להכלילם כהוצאה
מוכרת בדו"ח המוגש על ידכם – תקציב מול ביצוע .בדו"ח זה ניתן להכליל אך ורק תלמידים שנתקבלה
עבורם התמיכה.
 .5נשוב ונעדכן אתכם ככל שיהיה בידינו מידע נוסף.
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