
  
  ביקורת מעקב דוח �חוגי� וקייטנות   :הנדו�

  
  כללי  

  
עד תחילת  2005' חוגי� וקייטנות נערכה בחודשי� נוב ביקורת מעקב בנושא  .1

  .2006מר� 
  
לרבות ניהול הגבייה ומעקב אחר ביצוע , הביקורת ביצעה בדיקת תיפעול  .2

 )5' מס דוח שנתי 99$62סימוכי" ( 99מיולי  ,ההמלצות של דוח ביקורת בנושא
  .אי� נוספי� שנתגלו במהל& הביקורתוכ" נוש

  
מנהלי מחלקות ואחראי� , הביקורת קיימה פגישות ע� מנהל אג) החינו&  .3

אחראית על , גיזבר העירייה, מנהלת הספריה, העוסקי� בתחו�, בחינו&
כ" ערכה סיור בשלושה ממרכזי התרבות , הגבייה' מנהל מח, התקציבי�
  .רכז תרבות ואומנויות ובשני מרכזי ספורטבמ, בשכונותוהקהילה 

  
, לעיו" והערות מנהל אג) החינו& וגיזבר העירייה הועברהטיוטת דוח הביקורת   .4

  .ח"ותגובת� קיבלה ביטוי בגו) הדו
  

  ממצאי�  
  
  חוגי� $מדדי פעילות   .5
  

המליצה הביקורת על בניית  2.2בסעי) , ל"הנ 99בדוח הביקורת מיולי   .א  
אשר תנהל את המדדי� באופ" , בת של כל החוגי� לשנת פעילותמערכת ממוחש

  .ותאפשר השוואת פעילות, רצי) ולאור& זמ"
, )בחתימת סג" הגיזבר( 05' אוג 8במכתב מיו� , לפי הנחיית גיזבר העירייה  .ב  

ונית"  כל החוגי� הוזנו ,ע"גהרישומי� של כל החוגי� מנוהלי� במערכת מ
, החוגי� ניהול :בפועל עדיי� לא מופעל. כמומל�תיאורטית לבצע ניהול שיטתי 

  .ניהול המדדי� כמומל� ופשריאמער� הדיווח והבקרה ש
יבדק בסו) שנת ההפעלה יהול המדדי� ני"מנהל אג) חינו& הודיע כי   

  ".בהפעלת החוגי� לשנה הבאה, יבואו לידי ביטויהמסקנות שיופקו ...הנוכחית
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$ 2 $  

  �נהלי  .6
  

  )2.2בסעי) (המלצת הביקורת   .א  
  

פעילויות ויזמי� פרטיי� לחשבונות , נהלי� לרישו� ההכנסות מחוגי�להתקי"   
  .המתאימי� של בתי תלמיד ובתי נוער

  
  הערות לנהלי� שפורסמו  .ב  
  בעיקבות 04' דצמ 9 $ל מ"י הנחיית המנכ"חלק מהנהלי� פורסמו עפ  )1    

  :להל" תקציר הנהלי� בנושא חוגי�, השאירעה לכאורה בעיריי, מעילה     
  

  )י הגיזבר העירייה"חתו� ע( 04' דצמ 16 $מ לוהנ  )א      
  

  י עובדי המחלקות יבוצעו"כל סוגי גביית ההכנסות שבוצעו בעבר ע  .1        
  ).ל"מש(י מרכז שירות לאזרח "ע           

  שתמוק�, כל ניהול החוגי� יעשה במערכת ניהול חוגי� ממוחשבת  .2        
  .מ"במרכז אג           

  יש להביא לידיעת המשלמי� שהתשלומי� יבוצעו בהוראות קבע  .3        
  .או בכרטיסי אשראי           

  וישול� בבנק, ל"משי "י שובר שיונפק ע"תשלו� במזומ" יבוצע ע  .4        
  .הדואר           

  בשו� פני� ואופ" אי" לרשו� קבלות ידניות ואי" לקבל תשלומי�  .5        
  .ל"מששלא דר&            

  כנגד הפקדת ל"משי מרכז "בסו) כל חודש יבוצע ריכוז הכנסות ע  .6        
  ולפיו תיבדק יעילות הפעלת החוגי� וגביית, התשלומי� בבנק           
  .הכספי�           
  

  )י גיזבר העירייה"חתו� ע( 05ינואר  5 $נוהל מ  )ב      
  

  .אסורה בהחלט גביית כספי� במזומ" או בהמחאות רגילות  .1        
  .חאה רק באישור בכתב מגיזבר העירייההמ          
  .מוסבות או כדומה, איסור קבלת המחאות דחויות  .2        
  יחתו� על טופס ערבות אישית, כל עובד שעוסק בגביית כספי�  .3        

  .להבטחת אחריותו על כספי הקופה שברשותו           
  

  )י הגיזבר"חתו� ע( 05ינואר  6 $נוהל מ  )ג      
  

  הינ� אמצעי תשלו� לכל דבר ויש לכבד� כפי קי� ומזומני�'צ  .1        
  .שהיה נהוג בעבר           

  שעל התושב לדרוש קבלה עבור כל תשלו�, יוצג שלט מאיר עיניי�  .2        
  .לעירייה           
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$ 3 $  
  בחתימת 05ינואר  9 $סיכו� מ( 05ינואר  5 $מה פגישה אצל הגיזבר  )ד        

  )סג" הגיזבר           
  

  עדיי" אי" אישור למרכז, בשלב זה(פתיחת קופות משנה  אישור  .1          
          .4) ראה להל" סעי) ה – אומנויות             

  .י האגפי�"חוגי� ע/יוכנו טבלאות מחירי קורסי�   .2          
  

  אצל הגיזבר 05אוגוסט  7 $סיכו� פגישה מ, גביית כספי� בחוגי�  )ה        
  )י סג" גיזבר"חתו� ע 05אוגוסט  8 $ממסמ& (           
  

  .הגבייה' באישור מנהל מח $קי� 'צ  .1          
  מנהל אג) החינו& והגיזבר יקבלו החלטה לגבי מחיר כל קורס  .2          

  .וההנחות             
  שתועבר, מידי חודש תוכ" רשימה של המשתתפי� בכל קורס  .3          

  .לבדיקה ואימות, למרכזי�             
  .ויותקיי� אישור לפתיחת קופת משנה למרכז אומנ  .4          

  
' דצמ 16 $שהנוהל שפורס� בעיקבות המעילה לכאורה ב, מ" האמור עולה  )2  

שהתירו חלק מהחסמי� שנועדו  ,לא נבח" לעומקו והוכנסו בו שינויי�, 04
  .בעיקר הכנסת קופות משנה ,למנוע מעילה

שכוונת� לבדוק את הבקרה , הובלטו כא" סעיפי� שפורסמו בנהלי� דלעיל  
  .יושמו כלהל" א& ה" לא, והפיקוח

  
  כנגד) הגבייה' מח( ל"משי "ההכנסות ע בסו) כל חודש יבוצע ריכוז  )א      

  'דצמ 16 $נוהל מ(ולפיו תיבדק יעילות הפעלת החוגי�  התאמת הפקדות       
  .עשנוהל זה מבוצ נמצא לא $) 5סעי)  04      
  ,כל עובד שעוסק בגביית כספי� יחתו� על טופס ערבות אישית  )ב      

  סעי) 05ינואר  5 $נוהל מ(ת אחריותו על כספי הקופה שברשותו להבטח       
  וע� מנהלת מרכז הגבייה' בשיחה שקיימה הביקורת ע� מנהל מח, )'ו$ 2       

  הגיזבר הודיע ליוע� המשפטי. ל"לא נמצאו טפסי� חתומי� כנ, אומנויות     
  הוא, כשיקבע נוסח סופי. ע� כספי� לנסח מכתב שיחייב את העובדי�     
  הביקורת מעירה שמדובר בנוהל שיפורס�. ידאג להחתי� את העובדי�     
  .2005בינואר      

  שעל התושב לדרוש קבלה על כל תשלו�, יוצג שלט מאיר עיניי�  )ג      
  ל"הביקורת לא הבחינה בשלט כנ, )05ינואר  6 $לנוהל מ 4סעי) (לעירייה        
  הנחה אתש ,הודיע מנהל אג) החינו&  .הגבייה' במרכז אומנויות ובמח       
  .מנהלת מרכז אומנויות להציב שלט מתאי�       

  קורס מנהל אג) החינו& והגיזבר יקבלו החלטה לגבי מחיר כל  )ד      
  אג) ע� הגיזבר וע� מנהל בשיחה, )05אוגוסט  8 $ מסמ& מ(וההנחות        
  מנהל לא הגיזבר ולא, בפועל �מתברר שהנוהל לא מיוש. החינו& בנפרד       
  חסר ,מכ&כתוצאה . חינו& מאשרי� מחירי חוגי� וג� לא הנחותאג) ה       
  .חריגי� בודק את העלויות וממילא ג� אינו מתק"ש ,בדרג המנהל מעקב       

  נושא תימחור חוגי� יבוצע ע� כניסתו שלש, הודיעמנהל אג) החינו&       
  . התימחור יבוצע לקראת שנת ההפעלה הבאה, חשב אג) החינו& לתפקיד       

אלא בבדיקת המחירו" , שלא מדובר בפירסו� מחירו", ורת מוסיפההביק    
  .בהתא� לנוהל, הגיזבר ומנהל אג) החינו& ואישורו בדרג, לאור העלויות
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$ 4 $  
  
  מידי חודש תוכ" רשימה של המשתתפי� בכל קורס שתועבר למרכזי�  )ה       
  בר המעידד, הנוהל לא מיוש�) 05אוגוסט  8 $מסמ& מ(לבדיקה ואימות        
  .על חוסר בקרה       
  

  נהלי� שטר� פורסמו  )3  
  

  :להל" פירוט הנהלי� שטר� פורסמו    
  כספית, ניהולית(ובקרה  דיווח, הנחות, ניהול, רישו�, נוהל הפעלת חוג  )א    

  ).תווכדאי       
  מהו השיעור מתו& ההכנסות, ניהול ביצוע חוגי� באמצעות יז� פרטי  )ב  

  .המועבר לקבל"     
  ).ספריה ועוד, מרכז אומנויות(לי הפקדות כספי� בקופות משנה נה  )ג    

  
חלקה כסיכומי , פורסמה בחוזרי� ללא סימוכי", מערכת הנהלי� האמורה  )4  

      .שאי" בה� פירוט מספק על התהלי& ,דיו"
  

ע� ספרור מתאי� וע� , חיוני לבנות נהלי� לפי נושאי�, לדעת הביקורת  
  .גור�ל כל ע שפירוט התהליכי� ואחריות הביצו

  
  מרכזי תרבות וקהילה בשכונות  .7
  

הומל� לבחו" פתיחת מועדוניות , בדוח הביקורת שבסימוכי" 3בסעי)   .א  
  .עקב הביקוש הרב מצד האוכלוסייה בשכונות, חדשות

יסוד , גיל עמל, חלק� ברמה מצומצמת, מרכזי� 6ו פועלי� "בשנת תשס  .ב  
  .תגני צבי ושר, נווה הדר, גיורא, המעלה

ומסיבות  מאויישת משרת המנהל אינה , המרכז בגני צבי למעשה מושבת  
, מנהל אג) החינו& הודיע .מתוכנ� להיסגר בשנת הלימודי� הקרובהתקציביות 

  .המפעיל את המקו� ,לגני צבישמונה מנהל 
היק) העובדי�  ג� במרכזי� אחרי� חלו צימצומי� ובשנה האחרונה צומצ�  .ג  

ועתיד  קט�כתוצאה מכ� היק( הפעילות , י� ובהוראהכרכז שעסקו ,בארבעה
  .עוד להצטמצ�

, כי התקבלו מספר עובדי� למרכזי הנוער והקהילה, מנהל אג) החינו& הודיע  
  .הוחל בהפעלה חדשה ונמרצת של המרכזי�, נחל הנמצא בעיר יחד ע� גרעי"

ל חלק" בעיות הנמשכות מע, במרכזי� קיימות בעיות תחזוקה וציוד חסר  .ד  
  ).'ראה פירוט בנספח א(שנה ועדיי" לא נמצא לה� פיתרו" 

. רמת הגבייה עבור חוגי� ופעילות נמוכה ,המצב הכלכלי בשכונות בגלל  .ה  
. שני� וג� סכו� זה לא נגבה 10 �לפני כונקבע , לחודש,  70ר לכל חוג המחי

ל כאשר במרכז שרת וביסוד המעלה לא גובי� כל, 50% $שיעור הגבייה נאמד בכ
לבחו� אמצעי אכיפה , )6.3.1בסעי) (הביקורת בזמנו המליצה . עבור הפעילויות

  .נראה שלא נעשה דבר בעניי�, מתאימי� בתיאו� ע� היוע� המשפטי
ישנה חשיבות להרחיב ולהגדיל את לביקורת נראה שדווקא בשכונות   .ו  

  .לחסלה בהדרגה אוולא לצמצמה  הפעילות
, שפורס� נוהלהנעשית לפי  הילה השכונתיי�התרבות והק זירכהגבייה במ  .ז  

  .מחלקת הגבייהבאמצעות 
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$ 5 $  
  

מתו& סעיפי� תקציביי� של מרכזי בדקה מדג� של הוצאות  הביקורת  .ח  
שהחיובי� היו למטרה של אירועי�  אבבדיקה נמצ .התרבות והקהילה בשכונות

הל" ל .מלכתחילהשלה� יועדו התקציבי� , עירוניי� ולא לאירועי� השכונתיי�
על א) שהאירועי� כאמור לא , אירועי� בשכונות פירוט החיובי� לסעי)

  :התקיימו בשכונות
  

  .19260הזמנה  2$  1,400 $  05ינואר   18& "הגברה ותאורה לחידו" תנ  )1    
  .19262הזמנה  $ 2  1,800 $  05ינואר  18&                 "כיבוד לחידו" תנ  )2    
  .19263הזמנה  $ 2  1,000 $ 05 ינואר  18          &"התנצילו� חידו"   )3    
  .27959הזמנה  $ 2  1,500 $     05מר�  17        הגברה לאירוע הליונס  )4    

   
 מועד אספקת הכיבוד  לאחר  05ינואר  20 $הוצאה ב 19262ההזמנה   :הערה  

שההזמנה , המשמעות של חריגה זו היא. דבר החורג מהנוהל, 05ינואר  18 $ב
  .ושרה בדיעבדא

  
  בתי תלמיד  .8
  

  היק) פעילות החוגי�  .א  
  

  ,רעות, נווה נאמ": בתי תלמיד בבתי הספר הבאי� 4ג פעלו "בשנת תשס  )1    
  .חניכי� 220בממוצע בפעילות כ השתתפו "סה. מג" ואלו"       

  .חניכי� בממוצע 141 $ל היק) ההשתתפות ירדד "בשנת תשס  )2    
  והבבתי התלמיד רעות ונ, בלבד 84 $לניכי� ה ירד היק) הח"בשנת תשס  )3    

  .נאמ"       
  .בלבד, חניכי� 25 $צומצמה ל ,ו הפעילות בשני בתי התלמיד"בשנת תשס  )4    
  .נכשלו, לפתוח חוגי� במיוחד ברעות הניסיונות   )5    

  
הירידה בהיק) הפעילות הינה משמעותית יותר א� לוקחי� כבסיס   :הערה  

תלמיד  680בשנה זו השתתפו , )ת הקודמתועד הביקורמ(ז "את שנת תשנ
כ "סה ,בה השתתפו ו"לעומת שנת תשס ,תלמידי� 300וברעות בלבד  בממוצע

  .תלמיד בלבד 23תלמיד מזה ברעות  84
גרמה לירידה בהפעלת , כי הפעלת יו� לימודי� ארו&, מנהל אג) החינו& הודיע  

  .בתי התלמיד
  

מכל  15%מקבלת כאשר העירייה , י יזמי� פרטיי�"בתי התלמיד מופעלי� ע  .ב  
  .מההכנסות 20%שבה היא מקבלת , פרט לחוג למשחקי חשיבה, החוגי�

 100פרט לחוג קס� וסיפור (ש לחוד2  140ו מחיר החוג לתלמיד "בשנת תשס  .ג  
ביתר החוגי� , ג"נשאר ללא שינוי מאז תשסמחירי החוגי� פרט למדעי� ). 2

  ).8% $ 4%בי" (הייתה העלאה קלה 
י יזמי� פרטיי� "שיטת ההפעלה של בתי התלמיד ע, לדעת הביקורת  .ד  

גורמת להפרטת הפעילות ולחיסול הדרגתי של , המשלמי� תקורה לעירייה
  .בתי התלמיד

י גביית התשלו� בשלמותו מהחניכי� גוררת "הפעלה ישירה של החוגי� ע  
 א& מבטיחה מעורבות ובקרה של, אומנ� תוספת עבודה בטיפול ובגבייה

  .העירייה על החוגי�
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$ 6 $  
המליצה הביקורת לפעול בהקד� , )99בדוח הביקורת מיולי ( 4.3בסעי)   .ה  
ולשפר את תנאי עבודתה של הרכזת בבית התלמיד , תא איחסו" נעול הקצאתל

  .עד לכתיבת הדוח ההמלצה לא יושמה .ס רעות"בבי
  .הנושא יבדק ,מנהל אג) החינו& הודיע כי  

  
  המחלקה לספורט וחינו� גופניחוגי   .9
  

 כוללי�  ,כולל ריקוד ומחול, הספורט יחוג, ו"לפי נתוני המחלקה בשנת תשס  .א  
 .מכל החוגי� ח"מש 1.8 $של ההכנסות כ כ היק) שנתי"משתתפי� סה 993

  .)נכו" למועד כתיבת הדוח( משתתפי� שטר� הסדירו התשלו� 17 נותרו עדיי"
' באשר למס, נתוני� לגבי שני� קודמותהביקורת לא הצליחה לקבל   .ב  

אול�  ,דרישותיה על א(', היק( גבייה וכו, מספר משתתפי�, החוגי� שנפתחו
בשלוש שני�  אי� שינוי מהותי, לדברי רכז החוגי� מר מאיר ברדוגו

  .בהיק( ההכנסות השנתי, האחרונות
ט בשתי מרכזי ספור ,בשיתו) ע� רכז החוגי� לא מעמיקהנערכה בדיקה   .ג  

מהחוגי� כ ההכנסות "י השוואת סה"ע, "הדרי�"ואול�  "עתידי�"אול� 
   :)ח"בש( 06' בחודש פבר ,לעומת ההוצאות שמתקיימי� באולמות אלו

  

  אול� עתידי�  
  

  .38,836  $      הכנסות מחוגי�  
  .34,573  $  הוצאות מנהל והדרכה  

  

  אול� הדרי�  
  

  .26,670  $      הכנסות מחוגי�  
  .22,859  $  הוצאות מנהל והדרכה  

  

  .תיקוני� ואחזקה שוטפת ,קיו"יבהוצאות לא נכללו הוצאות נ  
כ� שיש מקו� , שההכנסות אינ� מכסות את כל ההוצאות, מ� האמור עולה  

  .לבדיקה רחבה שתסיק מסקנה לגבי מחירי החוגי�
  

, לאימו" קבוצותמתפוסת שני האולמות  70% $ רכז הספורט מציי" ש  :הערה  
  .ללא תמורה מופעלי�

  

בוצעה , ו"החל משנת תשס, הגבייה עבור החוגי� , בהתא� להנחיות הגיזבר  .ד  
לא הייתה , למרות שהנהלי� הוצאו בעוד מועד ,מחלקת הגבייהבאמצעות 

התחייבות של  יטופס נערמו, מכ&כתוצאה . ורטהיערכות מתאימה בחוגי הספ
שלא , 05' משתתפי חוגי הספורט מתחילת שנת הלימודי� ועד תחילת נוב

הגבייה עובדת שעסקה א& ' במועד זה הקצתה מח. לא ג� לא נגבומיומ, הוקלדו
 2006ל והפיגורי� הודבקו רק בסו) ינואר "בהקלדת טופסי ההתחייבות הנ ורק

חל עיכוב , כתוצאה מהאמור.  )חמישה חודשי� מפתיחת שנת הלימודי�(
  .ספורטמשמעותי בגביית הכספי� ולא נית� היה לבצע בקרה על חוגי  ה
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  המחלקה לתרבות חרדית  .10
  

 20 $כ, ושירה תימניי� המחלקה לתרבות חרדית מקיימת חוג לפיוט  .א  
  .ללא תשלו�משתתפי� 

 עבור� היא גובה דמי השתתפות, המחלקה ג� מקיימת אירועי� תרבותיי�  .ב  
ההכנסות  כ"סה. י מת" קבלות"י הדפסת כרטיסי� או ע"הגבייה ע. סמליי�

לא כולל הכנסות מאירועי� (2  16,500 $ב הסתכמה, 2005מפעילות זו בשנת 
היו  2005כ ההכנסות בשנת "סה.  2 1,515 לתרבות דתית בס& של המחלקה

18,025 2.  
  :ולהל" הליקויי� שנתגלו, הביקורת בדקה כמה אירועי�  .ג  

  

  300דפסת המחלקה קיבלה אישור לה $  05מר�  26 $מסיבת פורי� ב  )1    
  295 ,לפי דיווחה את הכרטיסי� קיבלה מבית הדפוס ומכרה, כרטיסי�       

  54, 2 7,400בפועל נמסרו לגיזברות . ח"ש 7,375 תמורת כרטיסי�       
  50והוחזרו  295כרטיסי� ולא  296שנמכרו , מכא", כרטיסי� ושובל אחד       
  פרט, כרושובלי� של הכרטיסי� שנמ 295לא הוחזרו . כרטיסי� ביתר       
  .לאחד       
  

  :לעילע שתואר רולהל� המשמעויות של האי  
  

ישירות והונפקו , לפי הזמנה של אג) החינו& הטפסי� לאירוע הודפסו  )א  
שמירת טפסי� (, בניגוד לתקנות העיריות, של הגיזברות ללא כל בקרהלמזמי" 

  .)בעלי ער& כספי
  ).לאחד כאמור פרט( הכרטיסי� שנמכרו שובלי� של 295לא הוחזרו  )ב  
כרטיסי�  4 שהיו צריכי� להיות מוחזרי� בעוד, ביתר כרטיסי� 50הוחזרו   )ג  

לבי�  ר התאמה בי� כמות הכרטיסי� שהודפסהדבר שמעיד על חוס. בלבד
  .דווחההכמות ש

י "היה צרי& לקבל את הכרטיסי� מהאד� שמונה עמנהל המחלקה  )ד  
לא  ,במצב הנוכחי.  מבית הדפוסישירות  �ולא לקבל, הגיזברות ולחתו� עליה�

  .לבצע בקרה לגבי מה שאירע בפועלנית" 
  

  נסיעות לירושלי�  )2  
נרשמה קבלה , אנשי� 28כ השתתפו "סה, 2 10עלות למשתת) , בנסיעה לכותל  

מקרה דומה של נסיעה . למשלמי�נמסרו קבלות ולא 2  280כוללת על ס& 
  .ולא למשתתפי�, , 270ניתנה קבלה מרוכזת על ס�  ,ליחות לירושלי�סל
ה שנתקבל עבור שלוש, 2 1,550לגיזברות העירייה הועבר סכו� של   )3  

למעלה מחודש (רק לאחר האירוע השלישי  הסכו� נמסר לגיזברות.  אירועי�
מנהל המחלקה הודיע שלעיתי� אנשי�  .)לאחר האירוע הראשו� והשני

להחזיק , תקי� לביקורת לא נראה הדבר. וחר יותרמתחייבי� ומשלמי� מא
כספי� למעלה מחודש מבלי להעביר� לגיזברות וג� הפעולה של השתתפות 

  .אינה תקינה, באירוע בהקפה
התהלי� מצביע על ליקויי� חמורי� בשל היעדר בקרה על , לדעת הביקורת  )4  

על , לפיכ� . הדיווח והבקרה על ההכנסות ועל הקבלות, הטפסי� המודפסי�
שמירת טפסי� בעלי ער� (לקיו� תקנות העיריות הגיזברות לפעול מיידית 

  .לגיזברות, והעברת הכספי� במועדולהנחות על רישו� קבלות ) כספי
/...8  

  



$ 8 $  
  
  מרכז תרבות ואומנויות  .11
  

  היק) הפעילות בחוגי�  .א  
      
  ח"בשהכנסות כ "סה      בחוגי� כמות המשתתפי�              
  507,620                       519                      ד"תשס  
  610,287                       660                       ה"תשס  
  .ה"ו ההערכה היא שהיק) הפעולות לא יפחת מתשס"בשנת תשס  

  
  המרכז כמשק סגור  .ב  
שכר (מהוצאות התקורה לכיסוי חלק 2 אל)  150המרכז מפריש מידי שנה ס&   

    ).אחזקה ועוד, הוצאות, מנהלת
. מכסות את כל הוצאות התיפעול, ל"סכו� הנכ ההכנסות לאחר ניכוי ה"סה  

  .לא תחרוגנה מההכנסות ,בפני עצמו המדיניות היא שהוצאות כל חוג
  שינוי שיטת המיחשוב במרכז  .ג  
  .ניהל המרכז מערכת רישו� הכנסות עצמאית, ה"עד סו) שנת תשס  
והוא מנוהל , כולל המרכז, חד המיחשוב של כל החוגי�וו א"החל משנת תשס  

, כקופת משנה, המרכז גובה ישירות ממשתתפי החוגי�. ת האוטומציהבמערכ
  .נרשמי� בסעיפי� המתאימי� לזכות המרכז, י המרכז"הכספי� המופקדי� ע

כ התקבולי� אמנ� "כדי לוודא שסה, האמור מחייב בדיקת התאמה מידי חודש  
  .מלאבאופ" , נרשמו לזכות המרכז

  שיפו� מבנה המרכז  .ד  
חדרי� של  4כאשר , א& ורק בקומה הראשונה שנתיי�המרכז פועל מזה   

הביקורת ממליצה לשפ� את המבנה כדי . מאזמושבתי�  השנייהקומה ה
  .כבעבר ,זלות למרכילאפשר החזרת הפע

שמרכז אומנויות עובר בימי� אלו שיפו� של הקומה , מנהל אג) חינו& הודיע  
  .במטרה להפעילו במלוא התפוקה, השנייה

  

  ירוניתפריה העהס  .12
  

  .הסיפריהמפי מנהלת , הסיפריהקיבלה סקירה על עבודת  הביקורת  .א  
וכ" ריכוז והתאמה של הפקדת ההכנסות ולא נמצאו , נבדקה שיטת הגבייה  

  .הערות
מפקיד המחאת ביטחו" בס& אחד מנוי של ספר , הסיפריהבהתא� לתקנו"   .ב  

ספר , 2 100פר עיו" ניזוק מחויב המנוי עבור ס/ כאשר עבור ספר שאבד , 2 50
שהמחאת הפיקדו� אינה מכסה , מכא".  'וכו2  50ספר ילדי� , 2 70מבוגרי� 

ת הער העירונית קיבלה את הסיפריהמנהלת  .אובד� או נזק לספריה ,לרוב
  .שהדבר יבוא על תיקונו ציינההביקורת ו

שהנושא יתוק" במסגרת ההערכות לשנת המינויי� , מנהל אג) החינו& הודיע  
  .ההבא
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  רסו� החוגי� לידיעת הציבוריפ  .13
  

  רסו� שאלו� מוקד�יפ  .א  
  

  מפיצי� שאלו" בקרב, היחידה להדרכה ונוער וכ" מרכז תרבות ואומנויות  )1    
  במגמה ללמוד מקרוב את העדפות וציפיות הקהל בתחו� תרבות, אוכלוסיה     
  .בשעות הפנאי     

  כאשר, לאחר פתיחת שנת הלימודי� השאלו" מופ� לקראת או  )2    
  .תומצומצמ, האפשרויות להפיק לקחי� מפאת קוצר הזמ"     

  ,האג) ממקור אחד י מנהל"עה שיש להפי� שאלו" זה עהביקורת בד  )3    
  מוצע כי השאלו" יופ�.  כאשר הוא יכלול את כל הפעילויות מטע� האג)     
  ב כל תלמידי בתי הספרובקר, הודעה לארנונהמסגרת הבקרב כל התושבי� ב     
  "רצו" הקהל"את  ,בעוד מועדממ לקבל "זאת ע, שנת לימודי� בסו) כל     
  .מהשאלו" להפיק את מירב התועלת יהיה שנית"ו     
  

  רסו� ע� תחילת שנת הלימודי�יפ  .ב  
  

  למעט חוגי, רסו� מופק בחוברת מרכזית הכולל את כל הפעילויותיהפ  )1    
  של מרכז תרבות ואומנויות ושל מחלקת וכ" חוברת נפרדת, הספורט     
  .הספורט     

  בחוגי�כאשר הפעילות , נובמברהחוברת המרכזית מתפרסמת בחודש   )2    
  .ע� פתיחת שנת הלימודי�, ספטמבר 1 $ ב המתחיל     

  ,של כל אג( החינו� עה שיש להפיק חוברת אחת כוללתהביקורת בד  )3    
  כ&, ובמרכזי� רת בתי הספרבמסג ,לת שנת הלימודי�יתחולפרסמה לפני      
  .יוכל להצטר) לפעילות ע� תחילתה ,המעוניי" שתושב     

  והיא תבוצע לפני, שמקובלת עליו דעת הביקורת, מנהל אג) החינו& הודיע    
  .06' ספט 1 $תחילת הפעילות ב     
  
  הפעלת חוגי� באמצעות יזמי� פרטיי�  .14
  

  אופ" התקשרות  .א  
  

  :ע� יזמי�התקשרות לקיימות שתי אפשרויות   )1    
  משתת) ומשלמת ליז� אתמכל דמי השתתפות העירייה גובה   )א      

  .חלקו         
  ישירות מהמשתת) והוא משל� דמידמי השתתפות היז� גובה   )ב      

  . לעירייה שימוש         
  א& לרוב נוקטי� באפשרות השנייה שהיז� גובה, אי" שיטה אחידה  )2    

  .עירייה דמי שימושומשל� ל, ישירות מהמשתת) בחוג     
  מחייבת אומנ� שהעירייה תבצע את' אפשרות א ,לדעת הביקורת  )3    

  אומנ� יש בה' באפשרות  ,א� מבטיחה שליטה ובקרה טובות יותר, הגבייה     
  מסיבה זו תומכת .מלאה פרצות וסיכוני� א� היא, פחות עבודה לעירייה     
  .הביקורת באפשרות ב     
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  טופס התחייבות  .ב  

  
  היז�שבו מצהיר , ההתקשרות ע� היז� נעשית באמצעות כתב התחייבות  )1    

  כ כיתות בבית"בדר(ההרשאה לשימוש במתק"  הובנו תנאי ומגבלות כי     
  � עלולהתמורה שתש, התחייבות היז� בביטוח, תקופת ההתקשרות ,)ספר     
  .מוהנזקי� שיגר וכ" תשלו�, לעירייה בגי" השימוש ידו     

  העירה הביקורת על ליקויי�, ל"הנ 99בדוח הביקורת מיולי  5בסעי)   )2    
  י היוע�"שיאושר ע, בטופס והמליצה על עריכת טופס התחייבות הול�     
  .המשפטי     

  וכ� אי� ערבות או, בביקורת המעקב נמצא כי המפעיל אינו מחויב בביטוח  )3    
  .ביטחונות לתשלו� הנזקי� שיגרמו על ידו     

  י"מתקני ספורט ע/ מופעל עבור שימוש באולמי , טופס התחייבות דומה  )4    
  אול�  אי" סעי), בטופס זה מתחייב המשתמש בביטוח. קבוצות או עמותות     
  שהמשתמש, לדעת הביקורת התוספת הנדרשת. המוודא את קיו� הביטוח     
  לפניהמאשר קיו� הביטוח , הביטוח חברתפוליסה או מכתב  העתק ,ימציא     
  ישל� שהמשתמש ביטחונות/  ערבותבטופס חסרה  .באול� השימוש התחלת     
  .שיגרמוהנזקי�  את     

  הביקורת חוזרת על ההמלצה בשני המקרי� לערו& טופס התחייבות הול�  )5    
  .י היוע� המשפטי"שיאושר ע     

  .'ג $ו' בבנספח  טופסי ההתחייבות ניתנות 2דוגמאות   )6    
  
  שלו� עבור חוגי� עירוניי�אופ� גביית הת  .15
  

ו מבוצעות "הגבייה עבור החוגי� בשנת תשס, בהתא� להנחיות הגיזבר  .א  
וכ"  )נשלחי� לשל� בדואר( בוטלה הגבייה במזומ" ,הגבייה' מחבאמצעות 

למעט גופי� כמו ספריה  ,ובמרכזי� מחלקותבשהיו  בוטלו מוקדי התשלומי�
  .כקופות משנה, אה לגבות ישירותשניתנה לה� הרש ,ומרכז תרבות ואומנויות

רוב המלצות הביקורת בדוח הביקורת , לאור השינוי באופ" גביית התשלו�  .ב  
אול� השארת הגבייה בקופות המשנה מחייבת , יושמו/ התבטלו  99מיולי 

י "לדעת הביקורת קיו� מבדקי בקרה תקופתיי� על קופות המשנה ע
  .�כספיי זאת כדי למנוע אי סדרי�, הגיזברות

 ,למחלקותיו דורש מכל משתת) בחוג אג) החינו&, כתוצאה משינוי השיטה  .ג  
בסיס לכניסה שתשמש  הגבייה' מחי "צילו� מהקבלה המופקת ע

דבר הגור� , מהקבלה האמור מחייב כל משל� להמציא צילו�. לפעילות/לחוג
  .להתרוצצויות של האזרח

, עותקי� מהקבלה 2 ,באמצעות המחשב ינפיק פקיד הגבייהשעה הביקורת בד  
תקל על ו, ה מהקהלחבכ& תיחס& טר, שאחת מה" תהיה מיועדת לאג) החינו&

  .עבודת אג) החינו&
המליצה הביקורת לבחו" שנית  ,99לדוח הביקורת משנת  6.2.7בסעי)   .ד  
קי� של החוגי� 'את האפשרות להשיג עמלת מינימו� להפקדת צ) בנחישות(

  .המלה דבר להקטנת הענעשש הביקורת לא מצאה .למשמרת
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המליצה הביקורת על תיכנו" שיטה , 99לדוח הביקורת משנת  6.2.8בסעי)   .ה  
  .וכל חוג שיאפשר ניהול שיטתי ומעקב על פעילות ובסיס הנתוני� לכל מועדו"

המליצה הביקורת לפעול בהקד� , 99לדוח הביקורת משנת  6.2.9בסעי)   
  .לרבות מיחשוב הניהול הכספי, גי�למיחשוב כל מער& החו

של ' יוש� שלב א, ע"ובחיבור החוגי� למערכת מג, בשינוי שיטת התשלו�  
 במרכזי�/ מחשבי� באג) החינו& את הההמלצות ונותר עוד הצור& לחבר 

לנהל ו, ודוחות להפיק נתוני� שנית" יהיהכ& , ע"מגלמערכת  שמקיימי� חוגי�
  .בצורה ממוחשבת את המערכת

  

  הנחות על חוגי�  .16
  

לקבוע נוהל למת" , 99לדוח הביקורת משנת  7.2הביקורת המליצה בסעי)   
. י רכז המועדו""לרבות שיטת התיעוד לכל הנחה והנחה הניתנת ע, הנחות

אול� לא תמיד קיי�  ,י קריטריוני� רשמיי�"למעשה מת" ההנחות מיוש� עפ
  .הרווחה' חמבמיוחד חסרות אסמכתאות מ, הנחה והנחהלכל תיעוד 

  

  קייטנות  .17
  

מרכז , הספורט' מח, תרבות ונוער' מח :באחריות מפעילה קייטנותהעירייה   .א  
  .תרבות ואומנויות והמחלקה לתרבות תורנית

שגבו  מחלקות 2למעט , עבור הקייטנה2  1,050גבו , י הנחיית ראש העירייה"עפ  
  .סכומי� שוני�

  ,2 300יסי לקייטנה הוא המחיר הבס $  המחלקה לתרבות תורנית  )1    
  מתנועת הנוער ,מדריכי� חינ� הפעילהשהמחלקה  בהתחשב בכ&       
  .עקיבא$בני       

  מ", השרו"$עיקרו" של שיויו" בקרב אוכלוסיית הודי "עפ, לדעת הביקורת      
  מ לאפשר"ע, הראוי היה לפרס� את קיו� הקייטנה במחיר מוזל       
  .לכל נפש ובמחיר שווה, הזדמנות שווה לכול�       

  שבשנה הבאה יפורסמו כל הקייטנות המופעלות, מנהל אג) החינו& הודיע      
  .בפירסו� משות), כולל קייטנת המחלקה התורנית, י האג)"ע       
  

  :קייטנת ספורט ונופש בניהול גיא צוקרמ" $ המחלקה לספורט  )2    
  יו"בצ, פורסמה מודעה בש� העירייה על הקייטנה בניהול גיא צוקרמ"  )א      

  ,במודעה של יתר הקייטנות.  א& לא צויי" המחיר, מחיר אטרקטיבי         
  .בהתא� להנחיית ראש העירייה עלויותצוינו במפורש ה         

  ,החוזה ,נירית סוקול' י הגב"נשלחו אל מר צוקרמ" ע 05יוני  21ביו�   )ב      
  מעל לסכו� שנקבעהשגבה 2  50,000וכ" התחייבות להחזיר סכו� של          

  .2004קייטנתו בשנת  ממשתתפי העירייה בדיעבד        
  ,לא החזיר מר צוקרמ" את שני המסמכי� חתומי� 05יוני  29עד   )ג      

  .הספורט' ובתארי& זה הועבר הנושא לפיקוח ואחריות מנהל מח         
  איילת' קיימה מנהלת מרכז שליטה ובקרה הגב 05יוני  29בתארי&   )ד      

  בשיחה זו הגיעו להסכמה שמר גיא, צוקרמ"שיחה ע� מר גיא , כתב         
  ,שגבה ביתר2  50,000צוקרמ" יחזיר למשתתפי הקייטנה סכו� של          
  ובתמורה תפצה אותו העירייה בהחזר דמי שימוש עבור אול�         
  בשני�עבור האול� וכ" לא ישל� דמי שימוש , 2004הקייטנה בשנה          
  .2006 $ו 2005         
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  כאילו, ושהוצג לביקורת � שנכתב על ידומר צוקרמ" הוסי) בסיכו  )ה      
  ראשונית אופציה, העירייה התחייבה בהתחייבות נוספת לאופציה         
  התחייבות זו אינה כלולהאול�  ,2008 $ו 2007להשכרת האול� בשני�          
  'בלדברי הגולכ" , 05יוני  29 $מ איילת כתב' הגבי "ע אבסיכו� שהוצ         
  .התחייבות זו אינה מחייבת את העירייה ,כתב         

  א&, נשלח ג� לגיא צוקרמ"כתב ' עותק מהמכתב שכתבה הגב, נ�אמ        
  ,אלא היה מקו� לתק" את ההסכ� עצמו, לא נכו" היה להסתפק בכ&         
  .י גיא צוקרמ""ע נחת�ש         

  ו החוזה ע�לא נמצא, ובגיזברותהספורט ' באג) החינו& ובכלל זה במח  )ו      
  .צוקרמ" ההתחייבות וכל החומר נשוא הפשרה לבדיקת הביקורת מר         

  :מה שברור שהיו כא" כמה ליקויי� הדורשי� תיקו"  )ז      
  

  .רשמי חתו�חומר ובמיוחד חוזה  שלא ימצאאי" זה ראוי   )1        
  שלא צויי" בה מחירמודעה  מר צוקרמ" פירס� בש� העירייה  )2        

  .הקייטנה           
  מר צוקרמ" ומר(הספורט ' מפעילי הקייטנות מטע� מח  )3        

  חתמו על חוזה שימוש במתק" ולא על הפעלת) סלומיאנסקי           
  .ובחוזה אי" פרטי� כלל על הקייטנה, קייטנה           

  ושנער& החינו&' במח דרשכפי שנ(בי" המפעילי�  כרזלא נער& מ  )4        
  מ לבחור"ע מתחייבדבר ש, )בקייטנות נוספות במסגרת העירייה           
  .כנדרש במכרז, המפעילי�מכל , המפעיל האיכותי ביותר את           
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  מסקנות  .18
  

  חוגי� �מדדי פעילות   
  

  .טר� יושמו, לניהול מדדי פעילות בחוגי� 99המלצות הביקורת בדוח מיולי   
בוא לידי ביטוי בהפעלת החוגי� בשנה הבאה שהדבר י, מנהל אג) החינו& הודיע  
  ).ז"תשס(

  
  נהלי�  .19
  

וחלק , פורסמו בצורת הנחיות וסיכומי דיו", חלק מהנהלי� שהומל� עליה�  .א  
  :טר� פורסמו כלהל"

  
הנוהל . דיווח ובקרה, מת" הנחות, ניהול, רישו�  $  נוהל הפעלת חוג  )1    

  .דאיות החוגלהבטחת כצרי& לכלול הנחיות ניהוליות כספיות 
  .ניהול ביצוע חוג באמצעות יז� פרטי  )2    
  .נהלי הפקדות כספי� בקופות משנה  )3    

  
  :חלק עדיי" לא מיוש� כלהל", מ" הנהלי� שפורסמו  .ב  
      

התאמת  י ריכוז ההכנסות כנגד"לא מתבצעת בדיקת יעילות החוגי� עפ  )1    
  .ההפקדות

 � בגביית כספי� על טופסלא הוחתמו עובדי� העוסקי, בניגוד לנוהל  )2    
  .ערבות אישית

 זכאישתושב , המבהירובמרכז אומנויות לא הוצב שלט  הגבייה' במח  )3    
  .על כל תשלו� לדרוש קבלה

  .י הגיזבר ומנהל אג) החינו&"קביעת מחיר כל החוגי� נעשית ע  )4    
, הנוהל המחייב העברת רשימת משתתפי� מידי חודש לבדיקה ואימות  )5    

  .טר� יוש�
  
  מרכזי תרבות וקהילה בשכונות  .20
  

תרבות וקהילה  בפעילות במרכזי חל צימצו�, בניגוד להמלצות הביקורת  .א  
  .בשכונות

שנלקחו תקציבי� שהיו מיועדי� לאירועי� מדגמית העלתה ביקורת   .ב  
  .עירוניי� למטרות של אירועי� ,בשכונות

תיאו� ע� היוע� ב, לבחו" אמצעי אכיפה המליצה הביקורת 99ביולי   .ג  
  .ונראה שלא נעשה דבר, המשפטי שיביאו לשיפור הגבייה במרכזי� אלו

כלומר שהוצאה הזמנה לאישור , נמצא מקרה של ביצוע הזמנה בדיעבד  .ד  
  ).'ח 7ראה סעי) ( .לאחר קבלת החשבונית על הביצוע, הגיזברות
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  בתי תלמיד  .21
  

 $ירידה של כ. פעילות החוגי� בבתי התלמיד )חל צימצו� משמעותי בהיק  .א  
מועד (ז "לעומת תשנ 96% $וירידה של כ, ג"ו לעומת תשס"בשנת תשס 89%

  ).הביקורת הקודמת
 . י יזמי� פרטיי�"ע, הירידה נבעה בעיקר משיטת ההפעלה של בתי התלמיד  

י גביית התשלו� בשלמותו "ע ,של החוגי�י העירייה "עלהפעלה ישירה  מעבר
תבטיח מעורבות ובקרה של העירייה על החוגי� בבתי , י העירייה"ע ניכי�מהח

  .התלמיד
כדי לשפר תנאי עבודתה של , להקצאת תא איחסו" נעול 99המלצה מיולי   .ב  

  .טר� יושמה $ הרכזת בבית התלמיד ברעות 
  
  חוגי המחלקה לספורט וחינו� גופני  .22
  

  .בנושא חוגי�, קודמותלא נשמרו נתוני הביצוע של המחלקה בשני�   .א  
דבר , שהכנסות החוגי� אינ" מכסות את כל ההוצאות, בדיקה שטחית מעלה  .ב  

  .ללא תשלו�, הנובע בעיקר מסיבסוד הקבוצות המתאמנות באולמות
התעכבה והפיגור , תפי חוגי�הקלדת טופסי התחייבות כספית של משת  .ג  

חודשי� מתחילת שנת  5( 06עד סו) ינואר שנמש&  בהקלדה גר� לעיכוב בגבייה
  ).ולא נית" היה לבצע בקרה על החוגי�, הלימודי�

  
  המחלקה לתרבות חרדית  .23
  

  :ולהל" הליקויי� החמורי� שנתגלו, כמה אירועי� נבדקו  .א  
  

, נעשתה בניגוד לתקנות העיריות ,לאירועי המחלקה הדפסת כרטיסי�  )1    
לפי הזמנת אג) הטפסי� הודפסו . בדבר שמירת טפסי� בעלי ער& כספי

  .ללא בקרה של הגיזברות, החינו& והונפקו ישירות לאג) החינו&
  .לא  הוחזרו ברוב� לגיזברות, השובלי� של הכרטיסי� שנמכרו  )2    
  .לא הייתה התאמה בי" הכרטיסי� שנמכרו לכרטיסי� שהוחזרו  )3    

נגבו  ובאירועי� נוספי� באירוע של נסיעה לכותל בירושלי�  )4    
  .דמי השתתפות ולא נמסרו קבלות למשלמי�, מהמשתתפי�

מנהל המחלקה קיבל כספי� ממשתתפי� באירועי� והעביר� באיחור של   )5    
  .לגיזברות למעלה מחודש

אנשי� מתחייבי� לשל� על אירוע מאוחר (השתתפות באירוע בהקפה   )6    
  ).יותר

  
 דבר, ליקויי� אלו מעידי� על חוסר בקרה מספקת על מנהל המחלקה  .ב  

  .להוראות בניגוד, פשר פעילות כספיתישא
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  העירוניתהסיפריה   .24
  

אינה מכסה לרוב אובד" או נזק הסיפריה המחאת הפיקדו" שנות" מנוי על   
  ).הובטח שהדבר יתוק"(לספריה 

  
  רסו� החוגי� לידיעת הציבוריפ  .25
  

מופ� לקראת או לאחר  –שאלו" מוקד� ללימוד העדפות וציפיות הציבור   .א  
כ& שהאפשרות להפיק , החינו& גורמי� בתו& אג) 2י "פתיחת שנת הלימודי� וע

  .לקחי� מצומצמת וקיי� בזבוז באמצעי�
כולל , מופ� בחוברת מרכזית לגבי כל החוגי� ,רסו� החוגי� הפועלי�יפ  .ב  

חוברות נוספות מופצות . א& למעט המחלקה לספורט, מרכז תרבות ואומנויות
החוברות  . והמחלקה לספורט, )בכפילות( י מרכז תרבות ואומנויות"ע

 ע� תחילתבשעה שהחוגי� נפתחי� , פתיחת שנת הלימודי� לאחר מתפרסמות
  .שנת הלימודי�

  
  הפעלת חוגי� באמצעות יזמי� פרטיי�  .26
  

  .י יזמי� פרטיי�"לא קיימת שיטה אחידה בהפעלת חוגי� ע  .א  
  

נמצאו ליקויי� בטופסי ההתחייבות עליה�  $  ז� טופסי התחייבות של הי  .ב  
  .מתקני ספורט/ וכ" שוכרי אולמות , חתומי� יזמי� פרטיי�

  
  אופ� גביית התשלו� עבור החוגי�  .27
  

על , י הגיזברות"הכרחי לקיי� מבדקי בקרה ע, כדי למנוע אי סדרי� כספיי�  .א  
הכוונה לקופות , באופ" ספציפי לדוח זה.  כל קופות המשנה הגובות ישירות

  .המשנה במרכז תרבות ואומנויות ובספרייה
, כמקובל כיו�, הגבייה למשל� עבור חוגי�' י מח"מת" קבלה בעותק אחד ע  .ב  

  .גור� להתרוצצויות המשל� להשגת עותק נוס) מהקבלה עבור אג) החינו&
בהמלצות (המחאות דחויות  בנקי� בגי" הפקדת לא טופל בהקטנת עמלות  .ג  

  ).99משנת 
  .למיחשוב מער& החוגי� 99טר� הושל� יישו� המלצות הביקורת משנת   .ד  
אינו , ע בגיזברות"אי חיבור מחשב אג) החינו& והמרכזי� ע� מערכת מג  

  .ניהול החוגי� בצורה ממוחשבת ברמת המרכז מאפשר
    
  על חוגי� הנחות  .28
  

  .ד לכל הנחהלרבות שיטת התיעו, טר� פורס� נוהל למת" הנחות עבור חוגי�  .א  
  .במיוחד חסרות אסמכתאות ממחלקת הרווחה, לא תמיד קיי� תיעוד  .ב  
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  קייטנות  .29
  

בשעה שגבו , בלבד2  300המחלקה לתרבות תורנית קיימה קייטנה שגבתה   .א  
בכ& פגעה במת" הזדמנות שווה לכול� ובמחיר שווה , ביתר הקייטנות2  1,050

  ).ו") החינו& הודיע שהדבר יתוק" כבר בשנת תשסמנהל אג(לכל נפש 
המחלקה לספורט קיימה קייטנה בניהול מר גיא צוקרמ" בקיו� הקייטנה   .ב  

  :היו הליקויי� הבאי�
  

ולא נמצא  והיה קושי לאתר( חוזה רשמי שנחת� ע� מר גיא צוקרמ"  )1    
  .בגיזברות

כאשר , 2006 $ 2004השני�  3העירייה נאלצה לוותר על דמי שימוש עבור   )2    
  .לא ברורה חוקיות הויתור

ביחס , הסיכו� בי" העירייה לבי" מר צוקרמ" הותיר מקו� לספקות  )3    
  .נושא החייב הבהרה בהקד�, 2008 $ו 2007לויתור העירייה ג� לשני� 

) עלות( (רס� בש� העירייה מודעה שלא צויי" בה מחיר ימר צוקרמ" פ  )4    
  .הקייטנה למשתת)

חתמו ע� העירייה חוזה על , הספורט' ילי הקייטנות מטע� מחמפע  )5    
  .בחוזה לא מוזכרת הפעלת קייטנה. שימוש במתק� ולא על הפעלת קייטנה

לא נער& מכרז בי" המפעילי� האפשריי� כפי שנער& בקייטנות אחרות   )6    
  .מכרז המתחייב על מנת לבחור במפעיל האיכותי ביותר, במסגרת העירייה
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  המלצות  .30

  

ז על ביצוע "במהל& שנת תשס ידווחמנהל אג) החינו&  $ מדדי פעילות חוגי�   
  .99המלצת הביקורת מיולי 

  

  נהלי�  .31
  

  .יש לפרס� בהקד� את הנהלי� החסרי� בנושא חוגי�  .א  
  .יש להשלי� יישו� הנהלי� שפורסמו  .ב  
כאשר כל נוהל , ע� ספרור מתאי�, לפי נושאי�מומל� לבנות קוב� נהלי�   .ג  

  .יכלול פירוט תהליכי� ואחריות ביצוע של הגורמי� האחראיי�
  
  מרכזי תרבות וקהילה  .32
  

ולהעלות , מומל� שאג) החינו& יקצה אמצעי� להרחבת הפעילות בשכונות  .א  
בפעילות במרכזי�  את רמת התחזוקה כדי להביא להעלאת כמות המשתתפי�

  .בשכונות
יש לשפר את אמצעי הבקרה ולא לאשר פעילות הנוגדת את חוק התקציב   .ב  
שכבר  ,להזמנהולא לאשר תקציב , )הוצאה שלא למטרה שיועדה בתקציב(

  .בוצעה
בתיאו� ע� , יש לשפר את הגבייה במרכזי� בשכונות ולהפעיל אמצעי אכיפה  .ג  

  .ש"היועמ
  
  בתי תלמיד  .33
  

ובכ& , י גבייה ישירה מהחניכי�"בתי התלמיד עמומל� להפעיל את החוגי� ב  .א  
  .להגביר את המעורבות והבקרה של העירייה

רעות לרכזת בתי ס "בבי ,יצה להקצות תא אחסו" נעולהביקורת חוזרת וממל  .ב  
  .התלמיד

  
  חוגי המחלקה לספורט וחינו� גופני  .34
  

  .קודמות יש לוודא שימור נתוני� של חוגי� משני�  .א  
לפחות כ& ש, צע בדיקה של מחירי החוגי� ולהעלות המחירמומל� לב  .ב  

מש& סיבסוד הקבוצות המתאמנות הבמקביל מומל� לבחו" . ההוצאות יכוסו
או לחילופי" לעג" זאת , מתו& מגמה להפסיק את הפטור מתשלו�( .ללא תשלו�

  ).מבחינה משפטית
ות של מומל� להפיק לקחי� מהאירוע של העיכוב בהקלדת טפסי התחייבוי  .ג  

  .הספורט' חוגי מח
  
  המחלקה לתרבות חרדית  .35
  

כספי  מומל� למנות מיידית בעל תפקיד שיהיה אחראי לטפסי� בעלי ער&  .א  
  .בהתא� לתקנות, בעירייה

נעשו בתו� , הא� פועליו או מחדליו ,מומל� לבחו" פעילות מנהל המחלקה  .ב  
   .ולהפיק מסקנות בהתא�, לב

  .ישנו בעתידיל לא "הנחיות שפעולות כניש להוציא , בכל מקרה  .ג  
/...18  
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  הספרייה העירונית  .36
  

כהמחאת , לפיו הסכו� שידרש ממנוי על הספרייה, יש לוודא תיקו" ההנחיה  
  ).הובטח שיתוק"(אובד" אפשרי / יכסה נזק , פיקדו"

  
  פרסו� החוגי� לידיעת הציבור  .37
  

י "מוד העדפות וציפיות הציבור עללי, מומל� לפרס� את השאלו" המוקד�  .א  
להפיק את רצו"  שיהיה אפשרות, גור� אחד באג) החינו& ובסו) שנת הלימודי�

  ).הובטח שיתוק"(הציבור בתוכנית החוגי� 
כדי , מומל� לפרס� את תוכנית החוגי� לפני תחילת שנת הלימודי�  .ב  

די לחסו& כ, י גור� אחד באג) החינו&"שהמעונייני� יוכלו להירש� בזמ" וע
  ).הובטח שיתוק"( באמצעי�

  
  הפעלת חוגי� באמצעות יזמי� פרטיי�  .38
  

הביקורת ממליצה על . מומל� להפעיל שיטה אחידה בהפעלת יזמי� פרטיי�  .א  
השיטה לפיה העירייה גובה את דמי החוגי� מהמשתתפי� והקבל" מקבל את 

  .המגיע לו מהעירייה
שפטי יאשר טופס התחייבות מתאי� מומל� שהיוע� המ $ טפסי התחייבות  .ב  

  .מתקני ספורט/ וכ" לשוכרי אולמות , ליזמי� פרטיי�
  
  אופ� גביית התשלו� עבור חוגי�  .39
  

, תקיי� מבדקי בקרה תקופתיי� על כל קופות המשנהמומל� שהגיזברות   .א  
  .כדי למנוע אי סדרי� כספיי�

משל� והשני עבור אחד ל(בשני עותקי�  מומל� שאג) הגבייה ינפיק קבלה  .ב  
  .הדבר יחסו& התרוצצויות המשל� לצילו� הקבלה). אג) החינו&

הביקורת חוזרת וממליצה לפעול בנחישות להקטנת עמלת הבנקי� עבור   .ג  
  .הפקדת המחאות דחויות

את  ולחברהביקורת חוזרת וממליצה להשלי� את מיחשוב מער& החוגי�   .ד  
תו& (ע בגיזברות "ע� מערכת מג מחשבי אג) החינו& והמרכזי� הרלוונטיי�

דבר שיאפשר ניהול החוגי� בצורה ממוחשבת ברמת , )מידור מתאי� הבטחת
  ).המרכז

  
  הנחות על חוגי�  .40
  

לרבות , הביקורת חוזרת וממליצה לפרס� נוהל למת" הנחות עבור חוגי�  .א  
  .שיטת התיעוד

ת המזכות לשמור על האסמכתאו, יש להנחות את הרכזי� המאשרי� הנחות  .ב  
  .למטרות בקרה, בהנחה
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  קייטנות  .41
  

  המחלקה לתרבות תורנית  .א  
  

על מנת לאפשר הזדמנות שווה , הקייטנה במחיר מוזליש להבטיח פרסו�   
  ).הובטח שיבוצע(לכול� 

    
  המחלקה לספורט  .ב  

  
יש להבטיח שהעתק מכל חוזה בעל משמעות כספית יישמר בגיזברות   )1    

  .עירייהה
בדבר ויתור לספק , יש להביא להחלטת היוע� המשפטי חוקיות ההחלטה  )2    

  ).במתק" העירייה חינ�שימוש (על הכנסות העירייה 
שהאופציה לוותר על דמי , ולהחתי� את מר גיא צוקרמ" יש להבהיר  )3    

  .אינה קיימת, 2008 $ו 2007שימוש לשני� 
  .ת ואישור העירייהרסו� העירייה צרי& להיות על דעיפ  )4    

יש . הספורט' מחביש לפרס� מכרז בי" מפעילי הקייטנות האפשריי�   )5    
ע� כל המשמעויות ולא על שכירות האול�  ,לחתו� חוזה על הפעלת קייטנה

  .בלבד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  'ספח אנ
  

  שיפו� והשלמת ציוד חסר , בעיות תחזוקה �' נספח א
  במרכזי תרבות וקהילה

  
  גיל עמל  .א
  

  .בניית מטבחו" ושירותי�, ותיקונה מיזוג אוויר באשכובית התקנת  )1  
  .סיוד וצביעה –אחזקת המבנה   )2  
  .תיקו" או החלפה ציוד חשמלי  )3  
  .שיפור מצב השירותי�  )4  
  ).הריהוט מיוש"(החלפת ריהוט במועדוניות   )5  
  .החלפת מכונת הצילו�/ תיקו"   )6  
  .מיחשובהכנסת מחשבי� ו  )7  

  
  נווה הדר  .ב
  

  .ציוד לנוער במקלט  )1  
  .יוד וצביעהס  )2  

  
  גיורא  .ג
  

  .לכבלי� הטלוויזיהחיבור   )1  
  .ריהוט חדר לנוער  )2  
  .הכנסת מחשבי� ומיחשוב  )3  
  .הסיפריהחידוש   )4  

  
  .לכבלי� הטלוויזיהחיבור  $ יסוד המעלה  .ד
  
  שרת  .ה
  

  .לכבלי� הטלוויזיהחיבור   )1  
  .פונג$לח" פינגהחלפת שו  )2  
  .נוער, ות לאול� לפעילות ילדי�ספות וכיסא, רכישת שולחנות  )3  
  .רכישת מחשבי� ומיחשוב  )4  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  'נספח ד

  

  דוח ביקורת מעקב מראה מקו� לנושאי�  � חוגי� וקייטנות 
  לפי סעי(

  
' מס
  'סד

  הסעי( בדוח  הנושא
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