
  
  
  
  
  
  

  דוח ביקורת )" .ר.ע(השרו� מופת הוד"עמותת   :הנדו�
  כללי  

  
פעילות העמותה  וניבדקה,2006ותה התקיימה בחודש אפריל הביקורת בעמ  .1

  .כולל הכנסות והוצאות
  
לית "מנכ, ר העמותה מר יור� משה"נפגשה הביקורת ע� יו, לצור� הביקורת  .2

  .דללתה מר רונ  ח של העמו"אביבה גוטרמ  ורו' העמותה הגב
  
3.   �מטרת הביקורת לבדוק את פעילות העמותה ולהמלי# על אופ  הפעלת אול

מר#  15 %מה 37%06ל העירייה "בצורה המיטבית בהתא� למכתב מנכ, "מופת"
2006.  

  
הערותיה� . ל העמותה"ר ומנכ"להערות יו הועברהטיוטת ממצאי הביקורת   .4

  .קיבלו ביטוי בגו) הדוח
  
  .ל העמותה ע� הביקורת"את שיתו) הפעולה של מנכ יש לציי   .5
  

  רקע  
  
של (והמבנה עדיי  בבעלותה " מועצת הפועלי�"פעלה במסגרת " מופת"  .6

תרבות  יביצוע מופע ,י כ�"עואיפשרה מבנה את ההעירייה שכרה ).  ההסתדרות
 )".ר.ע(השרו  %מופת הוד"ללא מטרת רווח שהיא עמותת  ,במסגרת עמותה

י בקשת המייסדי� "עפ, 98' דצמ 16י רש� העמותות ביו� "ותה עשנרשמה כעמ
 �  .98' דצמ 15מיו

  
7.   �את  הקבע )98' דצמ 30 %מפרוטוקול ( האסיפה הראשונה של המייסדי

העמותה  וועד ,ר"בחירת היו, מגמה ומטרת העמותה, התקנו  הכללי המצוי
)�, )יש אחזקהמזכירה וא(עובדי העמותה , לית העמותה"מנכ, )ארבעה חברי

  .מורשי החתימה ועוד
  
לס�  2004שעלה במאז  , .אל)  241נוצר גרעו  בסכו� של  2002במאז  לשנת   .8

נוצר עקב אי תשלו� הוצאות סוציאליות ומס  2002הגירעו  בשנת  ..אל)  264
, ח"ט לרו"שכ, בדיעבדוכ  מהצור� לשל� , מעסיקי� עבור עובדי העמותה

שעבודתו בוצעה בתחילה העמותה סברה . היזברחבר העמותה ושימש כג שהיה
  .בהתנדבות
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לכסות  ,החליטהבקדנציה הקודמת הנהלת העירייה , העמותהלית "מנכלדברי   .9

י "ע 2005 % מידי שנה החל ב. אל)  80, שני� 3במש� . אל)  240גרעו  בס� 
לעניי   עירייהאו התחייבות של הלא נמצא פרוטוקול (הגדלת התמיכה השנתית 

  ).זה
  

א� בעיקבות , במלואו את הנתח השנתי 2005בשנת תיקצבה   העירייה, בפועל  .10
 331,000 ובמקו�, וצ# ג� תקציב זהק 10%בשיעור של  ,בתקציב קיצו# גלובלי

  ..אל)  33 %קיצו# של כ, בלבד.  297,900הועברו לעמותה . 
  

התייעלה , )האסיפהי "עשטר� אושרה ( 2005י טיוטת המאז  לשנת "עפ  .11
והגרעו  קט  לס� , . 76,500העמותה ועברה מהפסד לרווח תיפעולי של 

, אילו השלימה העירייה את התמיכה). .אל)  264 – 76.5=  187.5(.  187,500
  ).. 154,500היה קט  הגרעו  לס� של , 10%ללא הקיצו# הגלובלי בשיעור של 

  

לא הביאה בחשבו  את , י העמותה"עשהוגשה  2006תוכנית העבודה לשנת   .12
 הכנסות חזויוהציגה אמנ� היק)  ,בהוצאות בשנתיי� האחרונות ההתייעלות

דבר  ,.אל)  157 % א� היק) ההוצאות גדול יותר ב, ).אל)  44 %ביותר גדול 
בשעה שהגרעו  היה , . 191,500לס� , 2006החזוי לשנת   שיגדיל את הגרעו

  .ח"ש אל) 80 %צרי� לקטו  לפחות ב
  

  ממצאי�  
  

  ש� העמותה  .13
  

  ש� העמותה יצויי  בכל מסמ� או פרסו� , לחוק העמותות' א 8י סעי) "עפ  
העמותה אינה . מלאה המופיעה בתעודת הרישו� בצורה, מטעמההמוצא 

בימטרו  "על נייר מכתבי� וטופס קבלת כספי� רשו� : לדוגמה, מקפידה על כ�
, דותיבפרוטוקולי� אי  אח ,"בימטרו " בפרסו� ,"השרו % הוד %היכל תרבות 

� וכבר מיוש� הליקוי תוק  העמותה הודיעה כי .רשו� נכו  ולעיתי� לא לעיתי
�  .בכל הניירת והפירסומי

  

  מטרות העמותה  .14
  

שמה , עמותה רשאית לשנות את תקנונה, העמותות לחוק 11י סעי) "עפ  
טעונה רישו� בידי  החלטה לפי סעי) זה. ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית

�רשומות המטרות , 98' דצמ 16בתעודה של רש� העמותות מיו� . הרש
  :העיקריות הבאות

  

  .השרו % ניהול מרכז תיאטרו  ותרבות בהוד  .א  
  .והקרנת סרטי קולנוע הצגות העלאת  .ב  

  

  �המגמה והמטרה   %נאמר  98' דצמ 30מיו�  בפרוטוקול אסיפת המייסדי
  ".בעיר קידו� ופיתוח התרבות"
את הנוסח היה צרי� לרשו� בדיוק , ואול� כמטרה רכמגמה הנוסח נראה סבי  

  .רש� העמותות שנמצא אצל
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  הוועד המנהלניהול פנקס חברי עמותה וחברי   .15

  

עמותה חייבת לנהל פנקס חברי� ולרשו� "לחוק העמותות  18בהתא� לסעי)   
 .ארי� תחילת חברותו ותארי� פקיעתהת, זהותו' מענו ומס, בו כל חבר

�   .כנדרש חברי� א� עדיי  לא מנוהל פנקס, הביקורת קיבלה רשימת חברי
  .לחוק 29בהתא� לסעי)  ,הוועד המנהלל לגבי פנקס חברי "כנ  
  .כי הוכ  פנקס חברי� מעודכ  ,לית העמותה הודיעה"מנכ  
    

  שכר רואה חשבו�  .16
  

הכללית את שכרו  תקבע באסיפה העמותה" ,העמותות לחוק 31בהתא� לסעי)   
 )החדש(החשבו  מר רונ  דלל רואה האסיפה קבעה את ". ...של רואה החשבו 

  .אבל לא קבעה את שכרו
א� לא , מהו שכרו של רואה החשבו  ,הודיעה העמותה, בתגובה לביקורת  

של רואה  שכרו הקובע אתשל האסיפה הכללית  פרוטוקולהמציאה עדיי  
   .א� לחוקבהת, החשבו 

  
  ות השונותועדפרוטוקולי� של אסיפה כללית והו  .17
  

 .מסודרי�אבל ה� מפוזרי� ואינ� , קיימי� פרוטוקולי� של האסיפה  .א  
במקרה  ,בו והחסרי� תמיד מופיעי� שמות הנוכחי� בדיו  לא פרוטוקולי� ב

  .תארי� הישיבה צויי  לא  א) דאח
לציי  הנוכחי� והחסרי� , כנדרשיש לנהל תיק פרוטוקולי�  ,לדעת הביקורת  

�י� פרוטוקוליכדי לוודא שלא חסר ,סידורי לפרוטוקול 'ולרשו� מס.  
  .שהעמותה הודיעה כי הפרוטוקולי� ינוהלו בסדר הנדר  

  
ד המנהל האחרו  מורכב משישה חברי הווע %האסיפה בחרה וועד מנהל   .ב  

, ל הוועד המנהלדיוני� או פרוטוקולי� שסיכומי הביקורת לא מצאה . עמותה
  .כולל קביעת מדיניות ופיקוח על העובדי�, שמתפקידו לנהל את ענייני העמותה

  
הביקורת לא מצאה  %היגוי ורפרטואר , ביקורת, נגישות, ותעדווהוקמו   .ג  

 �ת עדוולמעט מכתב אחד של חברי  ,מעבודת הוועדותפרוטוקול או סיכו
 �לי# לאשר את הדוחות הממ, 05יוני  7הביקורת לאסיפה הכללית מיו

  .2004הכספיי� לשנת 
 ,תהעמותה הודיעה כי חלק מהוועדות יבוטלו ואילו לגבי הוועדות הפעילו  

  .ינוהלו פרוטוקולי� כנדרש
  

  חשש לניגוד ענייני�  .18
  

שהיא חברה ג� בוועד , יהודית קידרו ' כלולה ג� הגב, בי  מייסדי העמותה  
  .המנהל וכמוב  באסיפה הכללית

  .קידרו  משמשת ג� כעובדת עירייה ומנהלת את מרכז האומנויות' הגב  
הא� אי  ניגוד , ש של העירייה מר ירו  סולברג התבקש לחוות את דעתו"היועמ  

תגובש , ובהתא� לכ�, אינטרסי� בי  תפקידה בעירייה לבי  תפקידה בעמותה
  .המלצת הביקורת
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  חומר לעיו� חברי העמותה  .19
  

, המנהל הוועד פנקס חברי, פנקס החברי�, לחוק העמותות' ג 39� לסעי) בהתא  
האסיפה  ינהפרוטוקולי� של האסיפות הכלליות והדוחות הכספיי� שהובאו לפ

  . לעיו  של כל חברי העמותה ,יהיו פתוחי� בכל עת סבירה, הכללית
, מותהלעיו  חברי הע ולעדכנו באופ  שוט), ל"נכיש להכי  תיק , עת הביקורתדל  

  .לפי דרישה
  .כי הוכ  תיק כנדרש לעיו  חברי העמותה, העמותה הודיעה  

  
  יישו� תקנו� העמותה  .20
  

אימצה האסיפה את התקנו  , 98' דצמ 30 %בהחלטת אסיפת המייסדי� מ  .א  
המבקש , לתקנו  1בהתא� לסעי) . לחוק העמותות 10בהתא� לסעי) , המצוי

לקיי� את הוראות התקנו  ואת צרי� להתחייב , להתקבל כחבר בעמותה
  .החלטות האסיפה הכללית של העמותה

 ,החדשי� שנוספוחתומות של חברי העמותה  התחייבויותלא נמצאו  בפועל  
  .04יוני  2 %בהתא� לפרוטוקול מ

העמותה הודיעה כי הוכנו כתבי התחייבות ובימי� הקרובי� יוחתמו כל חברי   
  .העמותה כנדרש

  
ר "אסיפה כללית תבחר מבי  חברי העמותה יו, קנו לת 9בהתא� לסעי)   .ב  

לא נמצאה בחירה של מזכיר מתו� , בפרוטוקולי� של האסיפה הכללית. ומזכיר
  .חברי העמותה

               .כי המזכיר ייבחר בישיבת האסיפה הקרובה, העמותה הודיעה  
  

  יישו� הנחיות רש� העמותות   .21
  

יש : ..."נאמר 2לניהול הכספי� בסעי)  עי�הנוגעקרונות כלליי� , 16' בעמ  .א  
  ".באשר לכל התחייבות כספית של העמותה, לדאוג לחתימת הסכמי� בכתב

, חלק ניכר מההתחייבויות הכספיות אינ  מכוסות בהסכ�, לדעת הביקורת  
  .בכתב

קובעות הנחיות רש� , "השימוש בכספי העמותה"של ההנחיות  18' בעמ  
.  הוצאות הנהלה כלליות יכות להיכלל במסגרתע צר"שהוצאות שכ ,העמותות
כללי לפי , ח"יוכל רו: ".מיליו   2.5רה אינו עולה על ושמחז בעמותה

�שלא , מכא ". ל לפעילות"ממשכורת מנכ 50%עד  יי�לש, חשבונאות מקובלי
מהוצאות  50%אלא רק עד , היה מקו� לשיי� את כל הוצאות השכר לפעילות

 התיפעולפירסו� שנית  היה להכליל  בהוצאות הוצאות ה, מאיד�.  ל"מנכ
  .נכללו משו� מה בהוצאות הנהלה וכלליות

למרות שהוא מנוגד , מצדיקה את הרישו� הנוכחי כאמור, העמותה בתגובתה  
לביקורת אי  התנגדות שהעמותה תפנה . מפורשות להנחיות רש� העמותות

יש , ור לא קיי�כל עוד האיש, לדעת הביקורת. לרש� העמותות ותקבל אישור
  .רש� העמותות לפעול בהתא� להנחיות
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  הגשת מסמכי� לרש� העמותות  .22
  

עמותה להעביר לרש� לחוק העמותות קובע את המסמכי� שעל כל  38סעי)   
א� לדעת , מועבר במלואו לרש� העמותות שהחומריש להניח . העמותות
ולשמור את מה שהועבר  ש� המועבר לרלחומר  מיזכר צרי� לצר) ,הביקורת

�  .בתיק מסודר לפי תאריכי
  

  2006לשנת  תוכנית העבודה של העמותה  .23
  

כוללת את תוכנית , שהוגשה לעירייה 2006תוכנית העבודה של העמותה לשנת   
.  2005ללא נתוני השוואה של הביצוע לשנת ,  אל מול ההוצאות ההכנסות

  .ת לבחו  את בקשת התמיכה לגופהאי  אפשרו, ביצוע להשוואה בהיעדר נתוני
 מתכננת התייעלותבדיקה שיטחית של בקשת התמיכה מראה שהעמותה אינה   

 נועדההגדלת התמיכה ( נדרשכ.  80,000 %ואינה מצמצמת את הגרעו  לפחות ב
  ).שני� 3במש� , .אל)  240להקטי  את הגרעו  בס� 

  
  הכנסות מפעילות העמותה  .24
  

תה מורכבות ממכירת כרטיסי� למופעי� המוזמני� הכנסות מפעילות העמו.א  
המופעי� הבאי� אינ� מכסי� את . י העמותה ומהשכרת האול� למופעי�"ע

�בנתוני תחזית (כלהל   ,י ניסיו  העבר"עפ ,ההוצאות הישירות וה� מסובסדי
  ):.באלפי  2006

 
 

' מס
  'סד

  הסבסוד  כ הוצאות"סה  הנושא
  'ג  'ב  'א

 3של סדרות  2 % תיאטרו    .1
  א"הצגות כ

254  31  

2.  �  18  50  תיאטרו  לילדי
3.  �  8  40  קונצרטי� לילדי

  
  :הערות לטבלה  

  
  1(  �כ� , אחזקתו וניקיונו, ההוצאות אינ  כוללות את הפעילות באול

משו� שלא נתקבלו , 2006הוצגו נתוני תחזית .  שהסיבסוד בפועל גבוה יותר
  .נתוני� על הביצוע בפועל בשני� קודמות

מ  הראוי להציג בתוכנית העבודה נתוני ביצוע של שנה , לדעת הביקורת  )2  
תאורה : כגו , עלויות ישירות על המופעי� וכ , בהשוואה לתיכנו , קודמת

�  .והסיבסודכדי להתרש� נכונה מהתחזית  ,ופרסומי
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תנה מו, למופע . 3,000 % ל.  1,000נעה בי  , ההכנסה מהשכרת האול�  .ב  
ה אי  מקר ,העמותה לית "מנכלפי  ,בכל מקרה .לרווחיות במופע להגיעבסיכוי 

  .נשכר מבלי שיכסה לפחות את ההוצאה ל�אוהש
  � ,ל"תערי) כנ העמותה ר"פירס� יו 02ינואר  8 %כי ב יצויי  %תערי) שכירת אול

את  המנהל יבח  שהוועד מ  הראוי )'ב נספח ב"מצ(חינו� רייה ולמוסדות לעי
שישמש בסיס , מחירו  למוסדות וגורמי� פרטיי�א מידי שנה יויוצ, לויותהע

  .לעבודת העמותה
 זאת בעיקבות, היא נטו ואי  הוצאות מכירהההכנסה ממכירת הכרטיסי�   .ג  

מכירת הכרטיסי� של מופעי לפיו  ,לית העמותה"שהשיגה מנכפ "בעהסדר 
האול� מהעמותה מושכר  עבור מופעי� שבה�. העמותה מבוצעת ללא תמורה

�  .ישירות משוכר המופע, מקבל מוכר הכרטיסי� אחוזי
י חוזה שנחת� בי  העמותה "מתקבלות לכאורה עפ המזנו הכנסות מהפעלת   .ד  

אול� בהפעלת החוזה בפועל ובקשרי� ע� , 03' ספט 1 % ב  לבי  המפעיל
  :ליקויי� כלהל ' נתגלו מס, המפעיל

  
� לכניסת ההסכ� לתוק) הגשת בקשה תנאי מוקד, לחוזה 5י סעי) "עפ  )1  
לעמותה אי  המידע א� יש . להפעלת שירותי מזו  עסק רישיו  קבלת או/ו

  .בידי המפעיל רישיו 
מתחייב המפעיל לבטח את השטח בו תינת  לו , לחוזה 7.2י סעי) "עפ  )2    

י הפוליסות ביחד ע� "העמותה והעירייה יהיו מוטבות עפ, זכות שימוש
  .ל"עמותה אי  בשלב זה העתקי פוליסות כנבידי ה. המפעיל

המפעיל מתחייב לקיי� במש� כל תקופת ", לחוזה 7.3י סעי) "עפ  )3    
תכלול ג� כיסוי  הביטוח צד שלישיכאשר פוליסת , ההפעלה ביטוח צד שלישי

סכומי , היק) הפוליסה, חברת הביטוח,...מפני נזק לרכוש או נזקי גו)
  ".השרו % וע# המשפטי של עיריית הודכפופי� לאישורו של הי, הביטוח

ולגרו� לכ� ...,המפעיל מתחייב לקבל את אישור העמותה לנוסח הפוליסות"    
�    ".שפוליסת הביטוח תישארנה בתוק) במש� כל תקופת ההסכ

מעבידי� לעובדיו הקבועי�  חבות לעשות ביטוח כ  מתחייב המפעיל    
�  .והזמניי

    .ות וכ  לא אישור היוע# המשפטיבידי העמותה לא נמצאו העתקי פוליס    
 פעיל להמציא שטר חוב להבטחת מילויעל המ, לחוזה 12י סעי) "עפ  )4  

ג� לא קיי�  והשטרבחוזה לא צוי  סכו� שטר הערבות  .התחייבויותיו
  .בעמותה

   �לפעול , נשלח מכתב מטע� העמותה למפעיל, לעיל) 4 %) 1בתגובה לסעיפי
  .להסדרת הערות הביקורת

. לחודש.  300יחול על המפעיל תשלו� קבוע של , לחוזה 20י סעי) "פע  )5    
�נעשתה על ידי  וההשקעה, מסתבר שהמפעיל נדרש להשקיע בשיפו# המקו

אול� , לא ברור כמה נגבה בפועל .לחודש. למאה , הפחתת התשלו� הקבוע
 1 %מה, לחודש.  250יש לגבות ממנו , 05יוני  7 %י פרוטוקול העמותה מ"עפ

לא נמצא . לחודש.  300גובי� בפועל , לית העמותה"לדברי מנכ. 05' ספט
י המפעיל וכמה "לא ידוע כמה הושקע ע, כמו כ  .הסדר כתוב ע� המפעיל

  .בגי  ההשקעה, הוחזר לו
 "יו� שישיבמועדו  "עבור כיבוד .  1,700 %נמצא כי משול� למפעיל ס� כ  )6    
)�. "זמר במועדו " ור כיבודעב. ואל) , )הסכו� מותנה במספר המשתתפי

  .ומוכיח כדאיותו, לא נמצא כל מסמ� המאשרר הסדר זה
/...7  
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  הוצאות העמותה  .25

  

רכישת מופעי�  :באופ  שוט) לדרושהוצאות העמותה מתייחסות א� ורק   
�מפרישה כל קר   אי  העמותה. וכ  הוצאות אחזקה וניקיו , והנדרש להפעלת

  .לשיפו# או החלפת מערכות
  

  רכישת מופעי�  .א  
  

היא המוביל העיקרי בהחלטה על , ההערכה על מידת הצלחתו של מופע  )1    
מהוועד אחד או יותר  ,כ רואי� את המופע לפני ההחלטה"בד. רכישתו

  .א� המופע יוצג באול� ,דבר שמהווה בסיס להחלטה, לית"המנהל והמנכ
מפורסמי�  י תיאטראות וגופי בידור"כ ע"ההוצאה למופע מוכתבת בד    

במקרה של גופי� פחות  לית העמותה"י מנכ"מ שמנוהל ע"ונתונה למו
� נרכש, )כמפורט לעיל, תיאטרו  וקונצרט(מופע שאינו מסובסד .  מפורסמי

שההכנסות יעלו על (רק לאחר שקיימת סבירות גבוהה שתישאר ריווחית 
  ).ההוצאות

הביצוע לגבי כל מופע על התיכנו  ו י� למלא טופס דיווח צר, לדעת הביקורת    
  .לאחר המופע ,המנהללוועד שיוגש 

הנהלת העמותה מקבלת דיווח , כי בסיו� כל עונה, לית העמותה הגיבה"מנכ  
  .על התיכנו  והביצוע

א� אכ  , ל"הביקורת לא קיבלה למרות שביקשה דיווח כנ: תגובת הביקורת  
ווה בי  הביקורת מבקשת לקבל דיווח המש, קיי� דיווח להנהלת העמותה

  .2005התיכנו  לביצוע של המופעי� בשנת 
  אנסמבל"הסכ� שנחת� בי  , הביקורת קיבלה לעיו   )2    
שתתקיי� " כל נדרי" תלהצג בהקשרלבי  העמותה  .)ר.ע(הרצליה תיאטרו   

 �בהסכ� מפורטות רק התחייבויות העמותה .  06' ספט 13%19בתאריכי
בהסכ� ג� סעיפי�   .הלבצע את ההצג" נאות" רק  ואילו התיאטרו

�מפאת  ההצגה יו�בו אפילהתיאטרו  יכול לבטל הצגה : כמו ,דרקוניי
מחלת אחד השחקני� ואילו העמותה מתחייבת לשל� את מלוא התמורה 

  .פחות משבעה ימי� לפני ההצגה ביטולבמקרה של הודעות 
ובכל האר# , ההסכמי� של התיאטראות הינ� סטנדרטיי�: תגובת העמותה  

� עליה� בצורה זוחתומי.  
  

  הדפסות שירותי שמירה ושונות, פרסומי�, הוצאות  .ב  
  

שלווה שירות  וארכש , הדפסה, פרסו� :לביקורת לא הוצג ביצוע של  )1    
, לית העמותה"לפי מנכ. נאותה של הספק בחירה דבר שיוכיח, בהצעות מחיר

  .א� לא נמצא לכ� תימוכי , בפועל הדבר נעשה
  .יוקפד להבא על רישו� מזכרי� תומכי� העמותה הודיעה כי    

שאי  לה שו� , אחתהצעת מחיר צאה במקרה של מת  שירותי שמירה נמ  )2    
ללא חתימת  ,וג� היא מתוקנתמשו� שהיא לא ברת השוואה , משמעות

, הצעת מחיר זו הפכה להסכ� בי  החברה לעמותה.  הצדדי� ליד התיקו 
בנספח ההסכ� / ההצעה לוט ( כנדרש הסכ� שלא מפורטי� בו חובות הספק

  ).'ג
ע� הסבר לבחירת  מתועדותהצעות המחיר צריכות להיות  :לדעת הביקורת    

לביצוע רכש או , העמותה תקבע מהו הסכו� .לביצוע רכש או השירות, הספק
  .או זיכרו  דברי� בכתב שיחייב הסכ� ,הזמנת שירות
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  התחייבויות כספיות  .26
    
 חתומה, העמותה נוצרות בפועל בהוצאת הזמנה מטע� העמותההתחייבויות   

רוב ההתחייבויות נעשות שלא בהסכ� כתוב והמעט שראתה .  לית"כמנה י"ע
הוועד חברי  המורשי� ה� כאשר, לית העמותה"י מנכ"חתומות ע הביקורת

, המנהל מטע� וועדצריכה להיות הסמכה , לדעת הביקורת  .בלבד המנהל
להתחייב ללא אישור  לית רשאית"להוצאות מתוקצבות שהמנכ ,תקרהשיקבע 

  .החתימה ורשימראש של מאישור  ,מעבר לכ� טעונה כל התחייבות, אשמר
יכלל סעי) , כי על סדר יומה של ישיבת הנהלת העמותה הבאה, העמותה הגיבה  

  .לית להתחייב כספית בש� העמותה"שמסמי� את המנכ
  

  המאזני� י"ניתוח פעילות העמותה עפ  .27
  

, 2005 % 2003מוצגת טבלת השוואה של ביצוע בשני� , המצור)' בנספח א  .א  
  .לגיזברות העירייה, י העמותה"י התחזית שהוגשה ע"עפ 2006ושנת 

כאשר , היה המעבר מההפסד לרווח תיפעולי 2005בשנת , י הנתוני�"עפ  .ב  
בס� ירייה מהעג� בהנחה של תמיכה , מראה גידול בגרעו  2006 %התחזית ל

  ).2005 שהיה מתוכנ  בתקציבכמו (. אל)  331
קיימת התייעלות כמעט בכל מרכיבי , 2005במרכיב ההוצאות לשנת   .ג  

, .אל)  58 % כשל בס�  2005כ� קטנה ההוצאה הנומינלית בשנת , ההוצאה
  . 2003לעומת . אל)  60 %ובכ ,2004לעומת 

  :הייתה בעיקרהירידה בהוצאות   
אל)  61 %בס� כ 2004 % שירדו בהשוואה ל) ללא שכר(התיפעול בהוצאות   )1    

  ..אל)  180 %ירדו בס� כ 2003 % ובהשוואה ל. 
 2004בהשוואה לשנת , .אל)  3 %ביתר מרכיבי ההוצאה ישנה עליה של כ  )2    

  .2003בהשוואה לשנת , .אל)  22 %וירידה בכ
אשר , 2005עד  2003במעבר בי  השני� , במרכיב ההכנסות חל קיטו  הדרגתי  .ד  

קטנה  2005ההכנסה מהפעילות בשנת , במקביל ,לווה בהקטנת ההוצאות
ראה ( 2003 %מההכנסות ב 81.4%והגיעה לס� , .אל)  163בס�  2003 לעומת

  ).'נספח א
בהשוואה לשנת , קיי� גידול בכל מרכיבי ההוצאה, 2006בתחזית לשנת   .ה  

  :כלהל , .אל)  157בס�  2005
  ..אל)  104 %התיפעול גידול של כ בהוצאות  )1    
  ..אל)  53 %ביתר מרכיבי ההוצאה גידול בס� כ  )2    
 % בכ 2004בהשוואה לשנת , נומינלי ו יש קיט, 2005במרכיב ההכנסות בשנת   .ו  

מציגה  2006התחזית לשנת . 2003בהשוואה לשנת .  163 %ובס� כ. אל)  40
  .2004של שנת  ברמת הביצועהכנסות 

בס� , של העירייההתמיכות  וועדתי "לתמיכה הישירה המאושרת עבנוס)   .ז  
שלא דר� וועדת העירייה תומכת בעמותה באופ  עקי) , 2005בשנת . אל)  298

ופטור , וביטוח מבנה העמותה בגי  שכירות, .אל)  235סכו� של תמיכות ב
�  .מארנונה ומי
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% 9 %  
  
  
  

י "ששולמו ע 2005בשנת . אל)  30 %בתמיכות לא נכללו סכומי� בס� כ  
לצור� ביצוע , י גופי� מהעירייה"שכירת האול� עהעירייה ומוסדותיה בגי  

�  .אירועי� שוני
צריכה להיכלל באישור , .אל)  235תמיכה נוספת זו בס� , לדעת הביקורת  

  .התמיכות וועדתי "הנית  ע
י "רותי� ערכישת שיוהעקיפה כולל  ישירה, א� נצר) את תמיכת העירייה  .ח  

 563בס�   2005השתתפות העירייה בשנת תסתכ� , .אל)  30ס� העירייה ב
  .2005מהוצאות העמותה לשנת  48% %כשה�  ).אל)  30+  235+  298(. אל) 
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  מסקנות  

  
   ש� העמותה  .28
  

רישו� ות ולא הקפידה על לחוק העמות' א 8העמותה לא פעלה בהתא� לסעי)   
ש� העמותה הוצג באופ  .  ש� העמותה המלא במסמכיה ובפירסומיה כנדרש

  ).העמותה הודיעה כי הליקוי תוק . (שונה ולא מלא
  

  מטרות העמותה  .29
  

 98' דצמ 16מסמ� רש� החברות מיו� ב. מטרות העמותה אינ  זהות  
י מטרות העמותה מחייב שינו .98' דצמ 30מיו�  פרוטוקול אסיפת המייסדי�וב

  .פנייה לרש� העמותות
  

  ניהול פנקס חברי עמותה וחברי הוועד המנהל  .30
  

לחוק העמותות  18בהתא� לסעי) , פנקס חברי עמותה העמותה לא ניהלה  .א  
)�  ).העמותה הודיעה כי הוכ  פנקס חברי
לחוק  29בהתא� לסעי) , העמותה לא ניהלה פנקס חברי הוועד המנהל  .ב  

  .ותהעמות
  

  שכר רואה חשבו   .31
  

 31בניגוד לסעי) , האסיפה לא קבעה את שכרו של רואה החשבו  של העמותה  
  .לחוק העמותות

  
  פרוטוקולי� של אסיפה כללית והוועדות השונות  .32
  

לא תמיד ממולאי� כיאות ואינ� ערוכי� בתיק  ,פרוטוקולי� של האסיפה  .א  
  .מועדי�לפי 

  .לא נוהגי� להכי  פרוטוקולי� מישיבות הוועדות %  פרוטוקולי� של הוועדות  .ב  
דיוני האסיפה ודיוני כי ינוהלו פרוטוקולי� מ, העמותהנציגי י "הובטח ע  

  .כנדרש ,הוועדות
  

   ניגוד ענייני�לחשש   .33
  

לא תמשי�  שמנהלת מרכז אומנויותמומל# , ד שהתקבלה בעניי  זה"י החוו"עפ  
יה בתחו� היות ועיסוקה בעירי, להיות חברה בוועד המנהל של העמותה

  .לתחומי� בה� עוסקת העמותה הקבלה היש ב, האומנויות
  

   חומר לעיו  חברי העמותה  .34
  

, פנקס חברי הוועד המנהל, פנקס חברי�: לחוק העמותות קובע' ג 39סעי)   
�, שהובאו לפני האסיפה, פרוטוקולי� של האסיפות הכלליות והדוחות הכספיי

  .לעיו  כל חברי העמותה, עת סבירה יהיו פתוחי� בכל
  .כי הוכ  תיק לעיו  חברי העמותה, בתגובה להערות הביקורתהעמותה הודיעה   
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  יישו� תקנו  העמותה  .35
  

לא נמצאו טופסי התחייבויות חתומות של חברי העמותה החדשי� שנוספו   .א  
יב לקיי� את הוראות שבו חבר העמותה מתחי, 04יוני  2 %בהתא� לפרוטוקול מ

העמותה . מהתקנו  1בניגוד לסעי) , התקנו  ואת החלטות האסיפה הכללית
�  .הודיעה כי חברי העמותה יוחתמו בימי� הקרובי

  .לתקנו  9כאמור בסעי) , לא נבחר מזכיר מבי  חברי העמותה  .ב  
  .העמותה הודיעה כי המזכיר ייבחר בישיבת האסיפה הקרובה  

  
  רש� העמותותיישו� הנחיות   .36
  

כנדרש , הכספיות אינ  מכוסות בהסכ� בכתב חלק ניכר מההתחייבויות  .א  
  .בהנחיות

י ההנחיות להכליל  "בשעה שנית  עפ ,פעילותסעי) שויכו ל ע"כל הוצאות שכ  .ב  
 50%עד לשיי�  שנית , ל"הוצאות המנכל פרט ,במסגרת הוצאות הנהלה כלליות

  .לסעי) פעילות
באופ  נכללו , רסו� שנית  היה להכליל  בהוצאות התיפעולמאיד� הוצאות הפי   

  .בהוצאות הנהלה וכלליות חריג
  

  הגשת מסמכי� לרש� העמותות  .37
  

לרש�  המסמכי�על משלוח , )מיזכר או מכתב לוואי(נדרש לשמור תיעוד   
  .העמותות

  
  2006תוכנית העבודה של העמותה לשנת   .38
  

 ,תייה מציגה תוכנית הוצאות והכנסותוכנית העבודה המוגשת לגיזבר העיר  
  .דבר שלא מאפשר בחינת התוכנית לגופה, ללא נתוני השוואה של ביצוע בפועל

  
  הכנסות מפעילות העמותה  .39
  

סיבסוד הצגות תיאטרו  והקונצרטי� אינו מוצג בתוכנית העבודה באופ    .א  
 מופעי� ישירות עלבעוד עלויות , רכישת המופעי� בלבדעלויות מוצגות (מלא 
נכללות אינ  , תאורה ופירסומי� ועלויות אחרות כמו אחזקה וניקיו , כמו

  ).סיבסודכ
משתנה בהתא� לשיקול דעת של , גובה דמי השכירות עבור האול� למופעי�  .ב  

  .לית העמותה"מנכ
הראוי , פ ע� מוכר הכרטיסי�"קיי� הסדר בע %הכנסות ממכירת כרטיסי�   .ג  

  .שיעשה בכתב
, ליקויי� בהתקשרויות ע� המפעיל' נתגלו מס %מפעילות המזנו   הכנסות  .ד  

  :הטעוני� תיקו  כלהל 
 5 כנדרש בסעי), בעמותה אי  מידע או מסמ� לפיו המזנו  פועל ברישיו   )1    

  .ע� המפעיל חוזהל
העירייה והעמותה מוטבות   לפיה, בידי העמותה אי  העתקי פוליסות  )2    

, שנית  לו זכות שימוש, בשטח צעמב המפעילביחד ע� המפעיל על הביטוח ש
  .חוזהל 7.2סעי) ב כנדרש

  /...12  
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בידי העמותה לא נמצאו העתקי פוליסות על ביטוח צד שלישי וכ  ביטוח   )3    

' חבאי  בידי העמותה ג� אישור היוע# המשפטי על , חבות מעבידי� לעובדיו
  .לחוזה 7.3כנדרש בסעי)  ,הביטוח

שטר הערבות שהמפעיל התחייב להמציא להבטחת מילוי לא נמצא   )4    
גובה שטר הערבות לא מולא בחוזה  ,כמו כ . כנדרש בעמותה התחייבויותיו

  ).לחוזה 12סעי) (
 ואול� המפעיל נדרש, לחודש.  300המפעיל חייב בתשלו� קבוע של   )5    

לא . להשקיע בשיפו# המקו� על חשבונו בתמורה להפחתת התשלו� הקבוע
היה אמור  המפרט את הכמויות שהוא, הסדר כתוב ע� המפעיל בנושא נמצא

  .להשקיע ומהי התמורה
במועדו  יו� "עבור כיבוד , לא נמצא מסמ� המאשר הסדר תשלו� למפעיל  )6    

  ".במועדו  זמר"וכיבוד " שישי
  .י ספק אחר"ע, ג� בדיקת אלטרנטיבה להגשת הכיבוד הלא נמצא    

  

  הוצאות העמותה  .40
  

   % כישת מופעי�ר  .א  
י "ע ,�נדרשת מערכת בקרה של הנהלת העמותה על המופעי� הנרכשי  )1    

  .הגשת טופס דיווח על התיכנו  והביצוע של כל מופע
חד הנראי� לכאורה כ ,ע� גופי� מופיעי�מת על הסכמי� תהעמותה חו  )2    

�  .בטענה שזהו הסטנדרט, צדדיי� ומופיעי� בה� סעיפי� דרקוניי
 ,לא נמצא תיעוד % שירותי שמירה ושונות, הדפסות, פירסומי� :הוצאות  .ב  

  .העמותה יהמוכיח בחירה נאותה של ספק
  

  התחייבויות כספיות  .41
  

כאשר , לית העמותה"י מנכ"נחתמות ע, מעט ההתחייבויות הכספיות הקיימות  
  .המורשי� מטע� העמותה הינ� חברי הוועד המנהל בלבד

  
  י המאזני�"ניתוח פעילות העמותה עפ  .42

  

היוותה מעבר חשוב מהפסד  2005מראה ששנת ', ניתוח הנתוני� שבנספח א  .א  
בס�  לריווח תיפעולי 2004בשנת . אל)  18.7מההפסד בס� (לריווח תפעולי 

בער( , זאת הודות להגדלת התמיכה של העירייה. 2005בשנת , ).אל)  76.5
  .באותו סכו� והתייעלות העמותה

א� , .אל)  39.7בס�  2005מותה בשנת טנה בהכנסות העאמנ� הייתה הק  .ב  
  ..אל)  57.8 ,הייתה הקטנה גדולה יותר בהוצאות בס�

יכול  ,ח"אש 163בס�  2003בהשוואה לשנת  2005הקיטו  בהכנסות בשנת   .ג  
 לגבי יכולת העמותה להמשי� ,דאגההדבר ומשו� כ�  מעורר , להצביע על מגמה

  .שוט) וצמוד של הנהלת העמותה דבר המחייב מעקב, בריווחיות
משו� שהיא , י העמותה אינה קבילה"שהוגשה ע 2006תוכנית העבודה לשנת   .ד  

אל)  80בס� לפחות במקו� הקטנת הגרעו  , . 4,000מציגה גידול בגרעו  בס� 
  ).9ראה סעי) (כפי שהתחייבה העמותה , .

דמי : מכסהלא נכללו סכומי� שהעירייה , בהכנסות ובהוצאות העמותה  .ה  
�אל)  235בס� , 2005המסתכמי� בשנת , ארנונה ומי�, ביטוח, שכירות האול

        .533ביחד מסתכמת תמיכת העירייה בס� . .
  

          /...13  
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  המלצות  

  
    ש� העמותה  .43
  

בכל המסמכי� והפירסומי�  יש להקפיד ולרשו� את ש� העמותה המלא  
  .)העמותה הודיעה שהליקוי תוק (

  
   מטרות העמותה  .44
  

א� ההחלטה תשנה את . מומל# לכנס אסיפה שתחליט באשר למטרות העמותה  
לחוק  11בהתא� לסעי) , יש להביא הדבר לאישור רש� העמותות, המטרות
  .העמותות

  
  ניהול פנקס חברי עמותה וחברי הוועד המנהל  .45
  

  .וקבהתא� לח, יש לנהל פנקס חברי עמותה ולעדכנו בשינויי�  .א  
  .בהתא� לחוק, יש לנהל פנקס חברי הוועד המנהל ולעדכנו בשינויי�  .ב  

  
, מומל# לכנס אסיפה שתקבע את שכרו של רואה החשבו  % שכר רואה חשבו   .46

  .לחוק העמותות 31בהתא� לסעי) 
  

מומל# לנהל תיק  % פרוטוקולי� של אסיפה כללית והוועדות השונות  .47
כל מספר סידורי ל לקבוע, מהוועדות פרוטוקולי� לאסיפה ולכל אחת

  .פרוטוקול
  

48.  �מנהלת מרכז אומנויות  לפיה, להמלצהיש לפעול בהתא�  % חשש לניגוד ענייני
ג� א� אי  ניגוד אינטרסי� , בוועד המנהל של העמותה תפסיק  את חברותה

  .למע  הזהירות והסדר הטוב, מובהק
  

ולעדכנו , ת תיק לעיו  חברי העמותההכניש לוודא  % חומר לעיו  חברי העמותה  .49
  .באופ  שוט)

  
יש לייש� תקנו  העמותה בדבר התחייבות של חברי  % יישו� תקנו  העמותה  .50

לקיי� את תקנו  העמותה ואת החלטות האסיפה הכללית ובחירת , העמותה
  .)בהעמותה הודיעה כי יישו� התקנות יבוצע בקרו(מזכיר העמותה 

  
51.  �על העמותה לפעול בהתא� להנחיות רש�  %  העמותות יישו� הנחיות רש

  .כל עוד אי  החלטה מפורשת של רש� העמותה לשינוי, העמותות
  

יש לצר) מכתב לוואי על משלוח החומר  % הגשת מסמכי� לרש� העמותות  .52
בתיק מסודר  ,עותק מהחומר שהועברולשמור , כנדרש בחוק לרש� העמותות

  .מועדי�לפי 
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  :כימומל# , של העמותהתוכנית העבודה   .53
  

נתוני המאז  (שנה קודמת וואה לשהתוכנית העבודה תכלול נתוני ביצוע ל  .א  
לפני יינת  הביצוע המאזני של , בהיעדר נתוני מאזני�, )אינ� באותו חת�

 �  .וכ  התחזית של הביצוע בשנה הקודמתשנתיי
יש לוודא כינוס הוועד , כה לעמותהע� קבלת אישור העירייה לתקציב התמי  .ב  

  .ולעדכ  את התוכנית בהתא� לתקציב המאושרהמנהל 
  

  הכנסות מפעילות העמותה  .54
  

על העמותה להציג נתוני� המצביעי� על הסיבסוד המלא של הצגות   .א  
�כמו תאורה , נתוני� שישקפו עלויות ישירות וברורות, התיאטרו  והקונצרטי

זאת על מנת . וצאות שלא נית  לשיי� ישירותופרסומי� ואומדני� על ה
  .שמקבלי ההחלטות יוכלו לקבל תמונה ברורה על הסיבסוד

, תערי) לשכירת אול�, 2006על הנהלת העמותה לפרס� בדחיפות לגבי שנת   .ב  
  .לגבי שינוי התערי), לית העמותה"ולקבוע את חופש הפעולה של מנכ

בתיאו� ע� , להיות מוסדר בכתבצרי� , פ ע� מוכר הכרטיסי�"ההסדר בע  .ג  
  .היוע# המשפטי

על העמותה לדאוג לתיקו  כל הליקויי� בהפעלת  –הכנסות מהפעלת המזנו    .ד  
לא יאוחר (בהעתק למבקר בהקד� , העירייה ל"המזנו  לדווח על כ� למנכ

�  ).2006' אוק 31  %מיו
  

  הוצאות העמותה  .55
  

  :רכישת מופעי�  .א  
תה תחייב הגשת טופס דיווח לאחר כל מופע על מומל# שהנהלת העמו  )1    

זאת כמערכת בקרה , של ההכנסות וההוצאות של כל מופעהתיכנו  והביצוע 
�  .על המופעי

כדי לקבוע א� לקבל� , מומל# שהיוע# המשפטי יבח  הסכמי� מעי  אלו  )2    
� ללא עוררי יכסטנדרטי.  

  שירותי שמירה ושונות, הדפסות, פרסומי�: הוצאות  .ב  
המחייב הסכ� או זיכרו   ,מומל# לקבוע סכו� מינימלי להתקשרות  )1    

�  .ומאיזה סכו� נדרש לבקש הצעות מחיר, דברי
, תתועדנה כ�, בסכומי� שיקבעו ,מומל# שרכישות או הזמנות שירות  )2    

  .שיובהר מדוע נבחר הספק הזוכה
  .מומל# לבצע מחדש את התהלי� לבחירת הקבל  לשירותי השמירה  )3    

  
  התחייבויות כספיות  .56
  

לית על הסכו� שהיא רשאית "מומל# שהנהלת העמותה תסמי� את המנכ  
, י ההנהלה"התחייבות מעבר לסכו� שיקבע ע.  להתחייב להוציא בש� העמותה

  .יצרי� אישור מיוחד של הנהלת העמותה
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  י המאזני�"ניתוח פעילות העמותה עפ  .57
  

י הקטנה נוספת "ע 2005ההתייעלות של שנת  � בתנופתמומל# להמשי  .א  
  .2006בשנת  בהוצאות

, שתכלול הגדלת הכנסות, 2006יש להגיש תוכנית עבודה מעודכנת לשנת   .ב  
). 9ראה סעי) (הנדרשי� , .אל)  80מעבר לס� , התייעלות וצמצו� הגרעו 

נדרש עידכו  תוכנית העבודה , לפעילות השנה ,בשי� לב לזמ  הנותר עוד
  .בדחיפות ,י הנהלת העמותה"ע, להיעשות

. אל)  235בס�  2005 % סתכמה בשה, התמיכה הנוספת שהעירייה נותנת  .ג  
צריכה להיכלל באישור ) ארנונה ומי�ופטור מ, ביטוח, לכיסוי דמי שכירות(

  .י וועדת התמיכות"הנית  ע
  

58.  �  המלצות לגבי המש� פעילות אול� מופעי
  

  ".מופת" %שלוש אפשרויות להמש� הפעלת אול� המופעי�  קיימות, למעשה  .א  
  .המש� הפעלה באמצעות העמותה  )1    
  .י העירייה"הפעלה ע  )2    
  .הפרטה  )3    
האפשרות השנייה , שהאפשרות הראשונה עדיפה, בדיקת הביקורת העלתה  .ב  

  .תעלה לעירייה יותר והאפשרות השלישית תעלה לאזרח יותר
  :ממליצה הביקורת, השאיר את המצב הקיי�במשולב ע� ההמלצה ל  .ג  

שיקיי� מעקב שוט) אחר , בנוס) לתפקידו, בעירייה למנות בעל תפקיד  )1    
  .פעילות העמותה

כדי למנוע , בדיקה הנדסית על הצור� בשיפו# האול� ומערכותיו �לערו  )2    
  .קריסת מערכות ונזק גדול יותראפשרות של 

א� יש להתחשב בעובדה , בטיחותית בדיקה זו אמנ� חיונית ג� מבחינה    
, כ� שהאחריות הבטיחותית היא על העירייה, שהאול� אינו בבעלות העירייה

אבל לא הסמכות לגבי הוצאות בסדר גודל שנדרשות לשיפו# מלא של 
  .המבנה
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  :נספחי�  .17
  2005 % 2003בשני�  %.)" ר.ע(השרו  % מופת הוד"וצאות פעילות עמותת ת. א

  .2006ותחזית      
  אול� מופתנושא תעריפי שכירת ב, 02ינואר  8מכתב העמותה מיו� . ב

  .השרו %הוד    
  .הצעת מחיר למת  שירותי שמירה .ג
  .לפי נושאי�, מראה מקו� לדוח הביקורת. ד

  


