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 כפר סבא – י"עמותת מלב
 

 כללי

הוקמה כמקור לסיוע היא עמותה אשר  ,בית יד שניהמרכזים לאביזרי  -מלב״י 

ומוכרת  1984מלב״י הוקמה בשנת חדשים ומשפחות נזקקות. ועזרה לעולים 

 .15.04.1991 -החל מ כמלכ״ר

משמשת את העיר כפר סבא והסביבה  העמותה( -עמותת מלב"י כפר סבא )להלן 

 ברכישת אביזרי בית יד שניה במחירים מוזלים. 

אשקלון, רחובות, ערד,  סניפים ברחבי הארץ )חדרה, ראש העין, 8-העמותה פועלת ב

 גדרה, באר שבע וכפר סבא(. 

 

 :ות העמותה כדלהלןמטרות העמותה ודרכי הגשמתן מפורטות בתקנ

 "א.  לאפשר לנזקקים ועולים חדשים אשר מטעמים שונים חסרים אביזרי 

 בית חיוניים לקבלם בעזרת המרכז במחירים מוזלים.          

 ב.   לאפשר לציבור המעוניין בכך, לסייע לחוליות החלשות בחברה   

 קינים באמצעות העמותה על ידי תרומת אביזרי בית משומשים ת         

 שיחולקו לנזקקים.         

 " ג.   לעודד מעורבות חברתית ועזרה הדדית בישראל.    

 

עמותת מלב"י כפר סבא קיבלה לצורך פעילותה נכס עירוני, אשר הוקצה לה 

במסגרת ועדת הקצאות קרקע על ידי עיריית כפר סבא ללא תמורה עד לחודש 

רש המצויים בחצר בית הספר במבנה ובמגבפועל הינו שימוש . ה14.04.2016

 ן״."״מפת

לספק מוצרי יד שניה בחינם למשפחות ת מלב"י כפר סבא בתמורה מחוייבת עמות

המגיעות עם מכתב מאגף הרווחה בעיר כפר סבא. כמו כן, תומכת העמותה במעוטי 

בנושא זה עמד על  2014 כאשר סכום התמיכה בשנת ,בעיר ,יכולת לבר מצווה

 ₪. 10,000בסכום של  2014 -ת ספרים למעוטי יכולת בשנת וכן ברכיש₪  23,000
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כדי לספק  5.2.2014-להחלטת מועצת העירייה מיוםבוצעה בהתאם זו בדיקה 

לגבי פעילות העמותה במטרה/לצורך קבלת החלטה  ,תמונת מצב ,לחברי המועצה

 בדבר המשך התקשרות העירייה עם העמותה.

 

 טרהמ

תפעולית של העמותה מבוצעת בהתאם לכללי לבדוק האם ההתנהלות הכספית וה

כל דין וכן האם העמותה מממשת את מטרותיה המפורטות בתקנון העמותה ואת 

 התחייבויותיה כפי שסוכמו למול העירייה. 

 

 עבודהשיטת ה

 ראש  .נ .: גב' עשיחות עם בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייהא. נערכו פגישות ו

  ממונה מטעם העירייה בנוגע -חבר מועצה .פ .ר מאגף הרווחה בעירייה, מ     

 .מלב"יל     

 : כפר סבא במלב"י עם בעלי התפקידים הרלוונטייםוהתכתבויות שיחות ב. נערכו פגישות, 

 עוזר מנהל התפעול בסניף כפר סבא,  .פ .מנהל התפעול בסניף כפר סבא, מר ד .א. מר י    

 חבר הנהלת מלב"י הארצית. .ג .גזבר מלב"י כפר סבא, מר ד .ח .מר א    

 ג. נסקרו הדוחות הכספיים של העמותה והמאזן הבוחן של העמותה.

 ד. נסקרו דוחות ביקורת קודמים, פרוטוקולים ופניות הציבור שהגיעו למשרד מבקר 

 או לאגף הרווחה בעירייה. העירייה    

 

 היקף הביקורת

להניח על שולחן מועצת , במטרה 2015 מרץ-פברוארבחודשים הביקורת נערכה 

לשם קבלת החלטה בדבר המשך  1.5.2015-העירייה את ממצאי הביקורת עד ה

 .כפר סבא התקשרות עיריית כפר סבא עם עמותת מלב"י

 לצורך מיפוי פעילות העמותה  ת מלב"י כפר סבאביקורים בעמות 10-א. עריכת כ

 במסגרת פעילותה השוטפת.סניף כפר סבא      

 וכן סקירת המאזן הבוחן הלא  2013ות הכספיים של העמותה לשנת ב. סקירת הדוח

 לרבות קבלת אסמכתאות רלוונטיות מהנהלת החשבונות של  2014מבוקר לשנת     

 מלב"י סניף כפר סבא.    

 לרבות ספירות המלאי החודשיות. ת מלב"י כפר סבאג. סקירת ניהול המלאי בעמות
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 לרבות התייחסות למחירי  י כפר סבאת מלב"ד. סקירת תהליך המכירה בעמות

 המוצרים, רישום התמורה ואמצעי התשלום הזמינים לפונים וכן סקירת פעילות     

 המובילים והסבלים.    

 ה. סקירת ההטבות שמקבלת העמותה מעיריית כפר סבא בכסף ובשווה כסף.

 ר לתושבי העי ת מלב"י כפר סבאו. סקירת איכות השירות הניתן על ידי עמות

    כפר סבא ולתושבי הערים הסמוכות בכלל ולפונים למלב"י כפר סבא מטעם אגף     

 בפרט. ,הרווחה בעיריית כפר סבא    

 ז. סקירת ניצול השטח בו פועלת העמותה בעיר כפר סבא מבחינת היבטי יעילות 

 ונראות.    

 ח. ביצוע בדיקה לקופה הקטנה בסניף מלב"י כפר סבא.

 על פיהם עובד סניף מלב"י כפר סבא. ט. סקירת נהלים

 

נועדה להצביע על חשיפות והיא העבודה שבוצעה הינה מצומצמת בהיקפה 

ולכן אין להסתמך עליה לעניין איתור  כפר סבא י"פעילות מלבפוטנציאליות ב

 , אם קיימות נקודות תורפה כאלה.ןתורפה כולהנקודות 
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 תקציר מנהלים

לא מבוצע עדכון פרסום באמצעי תקשורת בכלל  -ק עדכוני פרסום בפייסבו .1

ובדף הפייסבוק של סניף מלב"י כפר סבא בפרט. מומלץ לדרוש ממנהל 

באמצעות מתנדבים/עובדים  ON LINEהתפעול /סגן לבצע העדכון 

 מקצועיים בעלי ידע בתחום זה ולהכשירם. 

סעיף זה אינו ניתן ליישום עקב מחסור במתנדבים.  :תגובת המבוקר

 העמותה תקבל בברכה סיוע למשימה זו מעיריית כפר סבא. 

הדבר  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

מצריך כ"א מיומן לביצוע פרסום בפייסבוק. כעת וזמני נעזר בנציגה מתנדבת 

 למשך חודש ובהמשך יהיה נער כחלופה.

נ"ל מרוכזים לרוב ה -לא קיים רישום ניהול מלאי לבגדים וכלי בית .2

בערימות, דבר המקשה על האפשרות של קנייה בודדת. כמו כן, הצגת 

 הפריטים אינה מזמינה ומסבירה פנים. 

פעמיים בשבוע בימי שני וחמישי, מוצגים פריטים קטנים  :תגובת המבוקר

לגבי ניהול המלאי,  לרווחת התושבים תוך תצוגה נאותה של הפריטים.

 .ל כמות הפריטים הגבוההההמלצה אינה ישימה בש

לגבי שקי : 23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

בגדים הנתרמים בכמויות גדולות, הדבר מצריך כ"א רב למיון הבגדים. 

הם  לדעתנו מיותר להתעכב במיון של הבגדים. דברים שמבוצעים בשטח

יוד צבאי, סכינים, הוצאת מוצרים שנתרמים לתוך חבילות הביגוד כגון: צ

מזלגות, כוסות וכל שאר הדברים הקטנים אותם מוציאים וממיינים. ציוד 

צבאי מוחזר לצה"ל. שאר הדברים הקטנים ממויינים ומוכנסים למכירה 

גדים הנמכרים בבחדר מכירה המיועד לזה. בעתיד יצויינו במחשב כמויות ה

את שאר הכמויות לפי יחידות וזה יהיה במעקב. תיבדק האפשרות להעביר 

 המצטברות למיחזור.

טווח המחירים נקבע באופן  -לא קיים מחירון למוצרים על גבי המוצרים  .3

 שרירותי על ידי מנהל התפעול ו/או סגנו. 

 יתוקן. יפורסמו טבלאות מחירים מפורטות. :תגובת המבוקר

הוכנו  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

מופיעים בלוחות בולטים, המחירים מורכבים מסכום ם למוצרים והמחירים 

 סביר ונמוך ועד לגבוה על פי טיבו ומראהו.
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 ₪.  500 של נמצא חוסר 11/14רישום קבלות והפקדות לבנק בחודש  .4

 .א.1.2ראה טבלה 

  ד.שקלים בלב 30 -ברמה שנתית חסרים כ :תגובת המבוקר

הדבר יבוא  :23.7.15ייה בתאריך תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העיר

 על פיתרונו הסופי כאשר/קופה תהיה מורכבת ומופעלת במלב"י.

מצביע על הפקדות גבוהות יותר מסיכום נתוני  7/14רישום קבלות בחודש  .5

 .ב.1.2הקבלות של אותו חודש בהתאמה. ראה 

  נעשה את המיטב כדי שמקרים אלה לא יחזרו על עצמם.: תגובת המבוקר

הדבר יבוא : 23.7.15המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך תגובת 

 על פיתרונו הסופי כאשר/קופה תהיה מורכבת ומופעלת במלב"י.

מצביע על הפקדות גבוהות יותר מסיכום נתוני  6/14רישום קבלות בחודש  .6

ובמקרים אחרים על הפקדות נמוכות יותר  הקבלות של אותו חודש בהתאמה

 .ג.1.2ראה טבלה  .בלות של אותו חודש בהתאמהמסיכום נתוני הק

  נעשה את המיטב כדי שמקרים אלה לא יחזרו על עצמם. :תגובת המבוקר

הדבר יבוא  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 על פיתרונו הסופי כאשר/קופה תהיה מורכבת ומופעלת במלב"י.

הינו "מזומן". מומלץ לכלול אמצעי אמצעי התשלום היחיד הנמצא בשימוש  .7

 תשלום נוספים לשירות התושבים.

 . העמותה ערוכה לקבלת תקבולי מזומן בלבד :תגובת המבוקר

תוכנס קופה  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 רושמת לכרטיסי אשראי לנוחיות התושבים.

וזאת לאור היקף  6.3מד על ממוצע כמות איסופי תרומות הבוקר והערב עו .8

 .12 -מומלץ להכפילו ל -ביטולי האיסופים הגבוה

 . סעיף זה ישופר עקב החלפת צוות האיסוף )סבל+נהג( :תגובת המבוקר

תינתן  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

תשומת לב מירבית לאיסוף הרהיטים יום ביומו לשביעות רצון התושבים 

 תועלת מלב"י.ול

  בחודש ,במועד הבדיקה -משך זמן איסוף התרומות מתורמים ארוך .9

פניות שהמתינו  64-כ 2015נמצא כי היו קיימות מחודש מרץ  , 2015מאי 

 תרומות לאיסוף. 14 -המתינו עדיין כ 2015לאיסוף ומחודש פברואר 

ת איסוף הציוד מהתורמים מבוצע על ידי רכב העמותה וזא :תגובת המבוקר

בהתאם ליכולת האיסוף. העמותה תפנה לרשויות נוספות בבקשה לקבלת 
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  סיוע.

תינתן  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

תשומת לב מירבית לאיסוף הרהיטים יום ביומו לשביעות רצון התושבים 

 ולתועלת מלב"י.

והל לגריעת פריטים נמצאו מספר רב של פריטים פסולים. כמו כן, לא קיים נ .10

 פסולים.

  סעיף זה יטופל בהתאם להמלצה. :תגובת המבוקר

קיים עכשיו  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 נוהל לגריעת פריטים פסולים.

קיימות אי התאמות בין מכירות לפי נתוני דוח ספירות מלאי  -ניהול מלאי .11

לדוגמה לפי דוח ספירת מלאי של חודש  –ות לבין מכירות לפי קבל י"מלבשל 

פריטים בעוד לפי סיכום נתוני הקבלות של אותו חודש  230נמכרו  11/2014

 .א. 3.1פריטים. ראה טבלה  304מכרו 

  סעיף זה יטופל בהתאם להמלצה. :תגובת המבוקר

הפיתרון  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

וה שיהיה קצר ומהיר( הינו מחשב וקופה עם התוכנות העתידי )נקו

 המתאימות.

 .3ג. -נמצאו פערים בין יתרות סגירה ופתיחה חודשיות. ראה טבלה ב .12

  סעיף זה יטופל בהתאם להמלצה. :תגובת המבוקר

הפיתרון  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

ינו מחשב וקופה עם התוכנות העתידי )נקווה שיהיה קצר ומהיר( ה

 המתאימות.

. 2013במחזור המכירות לעומת שנת  11%הייתה ירידה של  2014בשנת  .13

 המצב מצביע על ירידה בכמות הלקוחות.

אנו סבורים כי ההכנסות ירדו עקב ירידה באיכות  :תגובת המבוקר

  התרומות המתקבלות.

לדעתנו יש  :7.1523.תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 "קול הכפר", "זמן איכות" ובערים שאנו נותנים בהם שירות.-לפרסם ב

 עומד על  2014שיעור הוצאות שכר בשנת  -יעילות תפעולית במגמת ירידה  .14

 56.8%ממחזור הפעילות בדומה לשיעור הוצאות השכר בגובה של  54.8% -כ

 12.3%-ה נמוך בכהי 2014וזאת על אף שמחזור הפעילות בשנת  2012בשנת 

. כמו כן, שיעור הוצאות השכר ממחזור 2012ממחזור הפעילות של שנת 
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. כל אלה מצביעים על חוסר יעילות 69.6%עמד על  2013הפעילות בשנת 

 תפעולית.

אנו לא יודעים מדוע אבל אנו סבורים כי ההכנסות ירדו  :תגובת המבוקר

  עקב ירידה באיכות התרומות המתקבלות.

לדעתנו יש  :23.7.15בוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך תגובת המ

 "קול הכפר", "זמן איכות" ובערים שאנו נותנים בהם שירות.-לפרסם ב

המשולמים לעמותה מלב"י הראשית בגין  2014דמי ניהול שנתיים לשנת  .15

ממחזור המכירות לשנת  4.5%שהם ₪  33,747ניהול חשבונות עומדים על 

לעמותה הארצית עמדו על סך של  2012ול ששולמו בשנת דמי הניה. 2014

  .2012ממחזור המכירות לשנת  3%שהם  ₪ 41,644

 במגזר הפרטי עומד תשלום שנתי עבור שירותי ראיית חשבון מלאים על 

 לערך.₪  20.000 -כ 

אנו תלויים בהחלטת העמותה הארצית. פנינו אליה בבקשה  :תגובת המבוקר

  הניהול השנתיים.להקטין את שיעור דמי 

יטופל  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 במסגרת העמותה הארצית וזאת לצורך הקטנת ההוצאות המכבידות עלינו.

העמותה אינה פועלת להשגת הכנסות נוספות מגופים ממשלתיים וחיצוניים  .16

 אחרים. 

 .מול משרדי ממשלה נכון. העמותה הראשית אינה פועלת :תגובת המבוקר

עד כמה  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

הארצית מטפלת בהשגת הכנסות מגופים ממשלתיים  עמותהשידוע לנו, ה

 עבור כל הסניפים.

אינה משלמת חשמל למרות הרשום בהסכם הקצאת  כפר סבא עמותת מלב"י .17

נמצא שאורות המתחם  ,ו כןהקרקע לעמותה ולמרות התקנת שעון נפרד. כמ

 דולקים מעבר לשעות הפעילות. מומלץ לגבות תשלום חשמל רטרואקטיבי.

אין לנו אפשרות מבחינה כלכלית לעמוד בכל הדרישות  :תגובת המבוקר

הכספיות. כמו כן, התאורה שנמצאה בביקורת שייכת לבי"ס מפתן ולא 

 . למלב"י כ"ס

 . ת של בי"ס מפתןמדובר בתאורה היקפישמקובל על הביקורת 

לאחר  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

שיחתי עם מבקר העירייה, התבקש שיעזור לעמותה בסיוע כנדרש במחשב 

 קופה והדרכה לצורך הגבייה בכרטיסי אשראי. אנחנו מצידנו נלחץ ונשלם

 על פי המונה החדש שהותקן. 1/8/2015-את החשמל מה



 
 
102 

 

 -חהסיוע רוו .18

  באספר לתושבי העיר כ ת מלב"י כפר סבאהתמיכה הכספית של עמות

 ₪. 33,000עמדה על  ,2014 נתבש

  באספר כלתושבי העיר  ת מלב"י כפר סבאעמותהתמיכה הכספית של 

 ₪.  59,118עמדה על  2013 נתבש

  באספר כלתושבי העיר  ת מלב"י כפר סבאעמותהתמיכה הכספית של 

 ₪.  124,033עמדה על  2012 נתבש

ת מלב"י עמותבסך סיוע  73%מצביע על ירידה של  2014גובה התמיכה בשנת 

 .2012וזאת ביחס לשנת  העיר כפר סבא לתושבי כפר סבא

היות וירדו ההכנסות כך ירדה התמיכה בתושבי העיר  :תגובת המבוקר

  בהתאמה.

אנו  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

יבים כי נעשה לשיפור השירות ונעשה כל שביכולתינו לשפר את תדמית מתחי

העמותה. כפועל יוצא תינתן תרומה גבוהה יותר אך הכל בהתאם 

 לאפשרויות.

 הקיימים. 31-מתנדבים מתוך ה 3-נמצא כי אין כיסוי ביטוחי ל .19

המתנדבים הרשומים בדוח יירשמו ושמותיהם יועברו  3 :תגובת המבוקר

 לאגף הרווחה.

הנושא  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 יטופל.

למרות ת מלב"י כפר סבא עמותעיריית כ"ס מתקצבת לבדה את פעילות  .20

שימוש של תושבים מרשויות אחרות: הוד השרון , רעננה, הרצליה, מגזר 

 ערבי.

  העמותה תפעל לקבלת תמיכה מרשויות סמוכות. :תגובת המבוקר

אנו נוציא  :23.7.15ת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך תגוב

מכתב עם נימוקים לרשויות הסמוכות המקבלות גם הן את שירותינו לקבלת 

ותה מרכב ושאר השירותים לקיום הע ,תקציב שנתי למימון, עבור שכר

 בצורה סבירה והוגנת.

 -ה לעמותהפניות מדומות מאגף הרווח 2הביקורת יזמה  -פניות רווחה .21

המוצרים וההובלה ניתנו בחינם עד לבניין. עם זאת, הפונה נדרש לשלם על 

 הובלה מפתח הבניין לתוך הדירה.

נכון. המוצרים המובלים לנצרכים ללא תשלום, מועברים  :תגובת המבוקר

 ללא תמורה עד לכניסה לבניין. 
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פנייה כל  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

דרך משרד הרווחה תכובד במלואה והסיוע והריהוט יועלו עד לבית לשביעות 

 המשפחות.
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 כללי

הוקמה כמקור לסיוע היא עמותה אשר  בית יד שניהמרכזים לאביזרי  -מלב״י 

ומוכרת  1984מלב״י הוקמה בשנת חדשים ומשפחות נזקקות. ועזרה לעולים 

 .15.4.1991 -החל מ כמלכ״ר

 

כפי שהם רשומים בדוחות   מלב"י הארציתעמותת נתונים פיננסיים של להלן מספר 

 : 2013הכספיים של העמותה לשנת 

 2012 2013 סוג

 1,372,037 1,347,436 הכנסות

 571,490 530,006 שכר הוצאות

 60,894 90,491 הובלה וסבלות הוצאות

 138,516 110,933 אחזקת רכב הוצאות

 37,923 31,608 תקשורת הוצאות

 (108,318) 55,308 )הפסד(רווח 

 

על ההנהלה הארצית חלה החובה לריכוז נתוני הסניפים במסגרת הדוחות הכספיים 

 של העמותה הארצית והגשת דוחות אלה לרשם העמותות ולשלטונות המס.

ממחזור הפעילות שלה  4.5%שיעור של  2014סניף כפר סבא שילמה בשנת  - י"מלב

 לעמותה הארצית.

 

 סניפים ברחבי הארץ )חדרה, ראש העין, 8-העמותה פועלת ב מועד הביקורתל נכון

 אשקלון, רחובות, ערד, גדרה, באר שבע וכפר סבא(. 

 כמפורט להלן: ,תקני עובדים בשכר 5-כ 2015בסניף כפר סבא קיימים בשנת 

 

 . מנהל תפעול1

 . סגן מנהל תפעול2

 . נהג3

 . סבל4

 . טכנאי 5
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 .של העמותה הארצית ביותר הסניף הגדולמלב״י בכפר סבא הינו יש לציין כי סניף 

 

סניף כפר סבא בהתאם  מלב"ישל ₪ -להלן מספר נתונים פיננסיים )לא מבוקרים( ב

 :2014למאזן הבוחן לשנת 

 2014 סוג

 750,646 הכנסות

דמי ניהול לעמותה  הוצאות

 הארצית

33,747 

 400,160 שכר הוצאות

)לעובדים פיצויי פרישה  הוצאות

 שעזבו(

59,624 

)שלא הובלה וסבלות  הוצאות

 במסגרת הוצאות השכר של השכירים(

7,130 

 46,873 אחזקת רכב הוצאות

 7,831 תקשורת הוצאות

 11,211 )הפסד(רווח 

 

ולמפעל המים העמותה לעיריית כפר סבא משלם סניף כפר סבא של כמו כן, 

 כמפורט להלן: ,ומים תשלומים בגין ארנונה

 ₪. 64,898: 2014א. שנת 

 ₪.  50,909:  2013ב. שנת 

 

 :מקבלי השירות מסניף מלב"י כפר סבא

תושבי העיר כפר סבא, תושבי הערים הסמוכות )בעיקר רעננה והוד השרון( 

 המגזר הערבי.תושבים מו
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 המסגרת הנורמטיבית
על פי חוק העמותות  תות במשרד הפניםום העמהעמותה רשומה כחוק אצל רש

עמותת מלב״י הינה עמותה אשר מס הכנסה מכיר בה יש לציין כי  .1980 -ש"מ הת

בת במס על הרווחים מס הכנסה ובשל כך היא אינה מחוי לפקודת 46לצורך סעיף 

 מפעילות.

 46לפיכך, תרומות לעמותות מלב״י מזכות את התורם בפטור ממס בהתאם לסעיף 

 .כמלכ״ר לעניין חוק מע״מכמו כן, העמותה מוגדרת הכנסה.  א׳ לפקודת מס
 

 :מטרות העמותה ודרכי הגשמתן מפורטות בתקנות העמותה כדלהלן

 "א.  לאפשר לנזקקים ועולים חדשים אשר מטעמים שונים חסרים אביזרי 

 בית חיוניים לקבלם בעזרת המרכז במחירים מוזלים.          

 חברה ב.   לאפשר לציבור המעוניין בכך, לסייע לחוליות החלשות ב  

 באמצעות העמותה על ידי תרומת אביזרי בית משומשים תקינים          

 שיחולקו לנזקקים.         

 . "בות חברתית ועזרה הדדית בישראלג.   לעודד מעור   

 

  כדלהלן: ,לשם השגת מטרות אלו נקבעו בתקנות העמותה הדרכים להשגתן

ת ההנהלה הארצית לעשות בין היתר את לשם השגת מטרות העמותה, היא תהיה רשאית באמצעו"

 הפעולות הבאות:

  .א. לאתר ולשכור מבנים שישמשו כמרכזים לאביזרי בית המשומשים

ב. לפרסם באמצעי התקשורת את פעולותיה, כדי לעודד הציבור ולהרים תרומות במיוחד ציוד ביתי 

  .לנזקקים

ובלה להעברת הציוד מן התורם אל על ידי שכירת שרותי ה  -ג. לממן פעולות הובלת האביזרים 

  ."ל המרכז או לנזקק ישירות ו/או לרכוש כלי רכב למטרה הנ

  .ד. לגייס מתנדבים אשר יסייעו בהפעלת המרכזים

  .ה. לממן שיפוץ או תיקון האביזרים הטעונים שיפוץ ותיקון

יידים מכל סוג שהוא ו. לרכוש ולהחזיק בדרך קניה/חליפין ו/או שכירות ו/או בכל דרך אחרת נכסים נ

  .וכן נכסי דלא ניידי להשתמש בהם לשם הגשמת מטרת העמותה

ז. לקבל הקצבות מן הממשלה או גורמים ציבוריים שונים וכן תרומות, עזבונות ומתנות מיוחדות 

  .מאוהדי וחברי העמותה בארץ ומחוצה לה

ה הן נכסי דלא ניידי והן ח. למכור, להעביר, להחליף, להקדיש, להחכיר, לשעבד את רכוש העמות

 נכסי ניידי. 

  .ט. להתקשר בחוזים, לקבל הלוואות ולהתחייב בכל מיני התחייבויות אחרות

  .י. לקבל, להעסיק בשכר או בכל צורה אחרת עובדים, בקשר לצרכי העמותה, להחליפם או לפטרם
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משרד ספרי האחוזה, יא. להופיע בפני מוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים, הנוטריון הציבורי, 

ומוסדות כספיים, בנקים וחברות ולחתום על כל מיני תעודות, הצהרות, מסמכים, יפוי כוח וכן על כל 

 .תעודה או מסמך אחר הדרושים לשם מימוש מטרות העמותה וקידום פיתוחה

  .יב. להסמיך אחרים לפעול בשם העמותה בכל עניין מענייניה לבד או בשיתוף עם אחרים

רגן מגביות ותעמולה בארץ ובחו"ל כדי להבטיח את האמצעים לקידום פעולות העמותה יג. לא

  .ומטרותיה

ה או מקצתה ולסייע. יד. לעשות כל פעילות או מעשה העשויות לקדם את מטרות העמותה כול

 בהוצאה לפועל.  "

 

לתקנות העמותה קובע את מוסדות העמותה ואת דרכי ניהול הנהלת  6סעיף 

 .סיפה הכלליתהעמותה והא

 

  יו"ר, גזבר ומזכיר ואת דרך בחירתם. -( קובע את בעלי התפקידים 3א' ) 6סעיף 

 

 מפרט את המשימות שבאחריות בעלי התפקידים שהוזכרו לעיל.  7סעיף 

 

  ג' קובע כדלהלן: 7סעיף 

לים ( לעיל לרבות הסניפים המוזכרים בסעיפים הבאים אינם מקב3א') 6)ג.(בעלי תפקידים: סעיף "

 ממלאים תפקיד על בסיס התנדבותי. "משכורת, שכר או הטבה כל שהיא מהעמותה או סניף העמותה ו

 

( נקבע 4ב' ) 8לתקנות דן בסמכויות האסיפה הכללית וההנהלה ובסעיף  8סעיף 

 ן:כדלהל

 לתקנות. " 3נספח  –. ההנהלה רשאית לפתוח סניפים חדשים בכל חלקי הארץ ותקבע דרך ניהולם 4"

 

קבועים כללים מנחים לניהול הכספי בסניפים  5-9ב' סעיפים קטנים  8עיף בס

  המקומיים כדלהלן:

 . הנהלה תסמיך את הסניפים ע"י מתן הרשאה לפתיחת חשבון בנק, וניהול עניינים הכספיים. 5"

 . ההרשאה מצומצמת בניהול חשבון עו"ש, השקעות כספים נזילים לשם שמירת ערכם בלבד. 6

עניינים הכספיים יעשה כמתחייב. הוצאות שונות תמורת קבלות/חשבוניות ומכירת ציוד . ניהול 7

 אביזרי בית שונים תמורת קבלה, רישום יומי ושבועי, או חודשי על הכנסות הוצאות וסיכומם. 

. הסניף יגיש להנהלת העמותה מאזן שנתי מאושר ע"י יו"ר וגזבר הסניף, המאזן השנתי יוגש לא 8

 לפברואר כל שנה.  15-יאוחר מ

. הפעילויות הכספיות של הסניפים יעשו בפיקוח, הדרכה, יעוץ והנחית ההנהלה הארצית באמצעות 9

 גזבר העמותה.
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  בתקנות קובעים בעניין הרווחים כדלהלן: 11-12סעיפים 

 :רווחים. 11" 

 העמותה נוסדה על מנת שלא להפיק רווחים לחבריה ולא יחולקו בה          

 טובות הנאה כלשהן במישרין ולא בעקיפין.          

 . נכסי העמותה משמשים אך ורק מטרותיה וחלוקת רווחים או טובות 12   

 . "בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה הנאה         

          

 דוחות ביקורת קודמים והחלטות ישיבות המועצה

 .2002משנת  26דוח מבקר העירייה מס'  .א

 .2011משנת  35יה מס' דוח מבקר העירי .ב

 החליטה  5.5.13ביום  .2013מאי  ביקורת מעקב תיקון ליקויים מחודש .ג

  ועדה לבחינת תיקון הליקויים, שבראשה עמד מבקר העירייה, כי לאור וה  

  מלב"יסניף שעלו בביקורת ולאור המאמצים הנעשים על ידי הממצאים   

 כדי ניהול תקין, יש להתנות כדי להמשיך ולהפעיל את הסניף תוך  ,סבאכפר   

 בביצוע כפר סבא מלב"י סניף את המשך ההתקשרות של העירייה עם   

 ביקורת תקופתית שתבוצע על ידי מבקר העירייה וכן בהסדרת פעילות   

 נזקקים המופנים מטעם אגף הרווחה בעירייה לפיו יקבלו  10-הסיוע ל  

 לום.ללא תשכפר סבא, מלב"י סניף הנזקקים ציוד מ  

 , 5.2.14מן המניין שהתקיימה ביום  אבסדר היום בישיבת המועצה של .ד

 דו"ח תיקון ליקויים מלב"י ודיון בוועדת הקצאות.  דיון בנושא התקיים        

 יו"ר ועדת הרווחה "להיכנס  .פ .החלטת המועצה הייתה למנות את מר מ  

 קובל על כל לעובי הקורה", לבדוק את הנושא ולהגיע לפתרון שיהיה מ  

 הצדדים.  

 סניף ממונה מטעם העירייה בנוגע לה .פ .מר מ חבר מועצהבמכתב של  .ה

 כפר סבא מלב"י סניף , נרשם כי בהתאם לפגישה שערך בכפר סבא מלב"י  

 כי משפחות שיופנו לסניף כפר סבא מלב"י סניף , סוכם עם 23.2.14בתאריך   

 תהיינה זכאיות לקבלת מוצרי יד  על ידי אגף הרווחה בעיר, ,מלב"י כפר סבא  

 שניה ללא תשלום.  
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 , הוחלט 21.5.14ישיבת המועצה מן המניין שהתקיימה ביום של בסדר היום  .ו

 הקצאת מבנה וחצר ברחוב החי"ש, חלקה כפר סבא  לאשר לעמותת מלב"י  

 , למטרת מרכז אביזרי יד שניה לנזקקים.6432גוש  16  
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 ממצאים והמלצות

 מוצריםמכירת ה. 1

 מחירון מוצרים  1.1

 :רקע
 

 כפר סבא מפוזרים כל מוצרי היד שניה בכל אזורי המתחם.  י"מלבבסניף 

הפונים לסניף, מסתובבים במתחם הסניף ומחפשים מוצרים לרכישה 

 בהתאם לצורכיהם.

מוצרים אותם מבקש הלקוח להוביל ת המחיר המוצר כולל את עלות הובל

 אליו.

 
 :יםממצא

 
 כפר סבא במהלך חודש של מלב"י בסניף  ה הביקורתערכבביקורים ש .א

מצא מחירון מוצרים תקף או לפחות טווח מחירים נלא  2015מרץ 

 בתוקף המפורסם לרשות הרוכשים הפוטצניאליים. 

לדברי מנהל התפעול של הסניף לא מפורסמים מחירים ביודעין וכי 

ם הוא או עוזרו מספקים את המחירים אד הוק לכל פונה בהתא

 לשיקול דעתם הבלעדי. 

.ז בחוק 17 -.א 17המצב הקיים לעיל הינו בשונה מהוראות סעיפים 

 .בנספח ו'הגנת הצרכן כמפורט 

 הביקורת מצאה כי המחירים הניתנים על ידי מנהל התפעול או עוזרו  .ב

 קבועים והם משתנים בהתאם ללקוח  אינםלמוצר ספציפי   

 צון מנהל התפעול ועוזרו הפוטנציאלי, מידת ההתמקחות שלו ור  

 מכר".         -קרי התנהלות של "סחר  -לסגור את המכירה   

יתוקן. יפורסמו טבלאות מחירים  :ב-לסעיפים אתגובת המבוקר 

 מפורטות.

  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

מופיעים בלוחות בולטים, המחירים ם הוכנו מחירים למוצרים וה

 מורכבים מסכום סביר ונמוך ועד לגבוה על פי טיבו ומראהו.

 : המלצה

 יש לפעול בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולהציג מחירים על גבי המוצרים.
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 של מוצרים נפוצים שונים ₪ -להלן מספר דוגמאות למחירים ב .ג

 כפי שהתקבלו כפר סבא, עמותת מלב"י סניף העומדים למכירה ב  

 לאלה  2015וכן השוואת המחירים של שנת ממנהל התפעול  בעל פה  

 :2010והיו נכונים בשנת  2011נכתבו בדוח הביקורת לשנת ש  

 

 מוצר
טווח מחירים 

2010 
טווח מחירים 

2015 
 300-400 120-300 יבש/מדיחימ

 250-700 200-400 מקרר

 300-400 180-350 מכונת כביסה
 350-500 180-350 תנור עומד

 250-400 180-250 תנור בילד אין
 100-150 40-60 מיקרוגל

 50-100 100-150 יזיהוטלו
 100-150 100-160 כיריים
 250-400 180-300 מקפיא

 300-1,000 250-500 סלון
 300-300 300-300 מזגן

 150-500 180-280 מיטה
 250-400 180-240 ארון

 
ם מנתוני הטבלה עולה כי ברוב המוצרים חלה עלייה בטווח המחירי

 .2015המבוקש לתשלום בשנת 

 
כפר סבא נמצאת  י"מלבעצם העובדה כי עמותת  :תגובת המבוקר

, מוכיחה שהמחירים מותאמים להוצאות 2014בגרעון כספי לשנת 

 השוטפות של הארגון.

הוכנו  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

ם, המחירים מורכבים מופיעים בלוחות בולטים הומחירים למוצרים 

 מסכום סביר ונמוך ועד לגבוה על פי טיבו ומראהו.

 

 : המלצה

יש לפעול לקביעת מחירים נמוכים יותר למוצרים באופן שיענו על 
 .מטרות העמותה
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 רישום הכנסות מתן קבלות והפקדה לבנק .1.2

 :רקע
 

/ים נדרש לקבל קבלה בה נרשמים המוצרים שנרכשו, כל לקוח הרוכש מוצר

ותם והאם המחיר כולל הובלה. אחת למספר ימים מבוצע סיכום של כל על

 הקבלות שהתקבלו לצורך הפקדת התקבולים שהתקבלו בגינן.

  

 :יםממצא
 

 11.2014בחודש על כל הקבלות שנרשמו  ה הביקורתמבדיקה שערכ .1

כי אכן נרשמו בקבלות פרטי המוצרים שנמכרו, עלותם והאם  ,עולה

 בלה.המחיר כלל את עלות ההו

בדיקת התאמה של סיכום סכומי הקבלות  הצעיבהביקורת עם זאת, 

מלב"י סניף כפר סבא ולמול ההפקדה  ידי למול הסיכום שחושב על

מצאו הפרשים כמתואר נבבנק, על בסיס ניירות ההפקדה המקוריים ו

 להלן:

 

הפקדה 
מפקיד מס'

1
 

סיכום 
קבלות 
 מחושב

סיכום 
קבלות 
 מלב"י
 הפרש כפ"ס

הפקדה 
 לבפוע

הפרש 
סיכום 

קבלות מול 
 הערות הפקדה

 240- 5,580 0 5,820 5,820 .ח .א 1

דה רשום כי הופקדו קבטופס ההפ
שיופקדו בהמשך ₪  140פחות 

 החודש

 0 5,645 0 5,645 5,645 .ח .א 2
 

 0 8,115 70- 8,185 8,115 .א .י 3
 

 510- 8,260 10 8,760 8,770 .א .י 4
 

 0 7,320 0 7,320 7,320 .א .י 5
 

 250 6,675 0 6,425 6,425 .א .י 6
 

 0 8,585 0 8,585 8,585 .ח .א 7
 

 0 5,986 0 5,986 5,986 .א .י 8
 500- סה"כ 

  

, הופקדו התקבולים בחסר של 11.2014בחודש  מנתוני הטבלה עולה כי

500 .₪ 

 

                                                 
 השמות המלאים בניירות העבודה של הביקורת  1
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  שקלים בלבד. 30 -ברמה שנתית חסרים כ :תגובת המבוקר

הדבר  :23.7.15ור מנכ"לית העירייה בתאריך תגובת המבוקר לאחר סי

 מורכבת ומופעלת במלב"י.קופה תהיה  יבוא על פיתרונו הסופי כאשר

 : המלצה
 

 יש להקפיד על שלמות הפקדת התקבולים בהתאם לקבלות.
 

ולה ע 7.2014בחודש על כל הקבלות שנרשמו  ה הביקורתמבדיקה שערכ .2

 כמפורט בטבלה להלן: הופקדו כספים שלא נרשמו במסגרת הקבלות כי

 

הפקדה 
 2מפקיד מס'

סיכום 
קבלות 
 מחושב

סיכום קבלות 
 הפרש כפ"ס מלב"י

הפקדה 
 בפועל

הפרש סיכום 
קבלות מול 

 הערות הפקדה

 0 6,933 0 6,933 6,933 .א .י 1
 0 7,715 0 7,715 7,715 .ס .מ 2 
 10 6,130 10- 6,130 6,120 .ח .א 3 
 1,000- 5,690 0 6,690 6,690 .א .י 4 
 

 1,000 9,080 0 8,080 8,080 .ח .א 5
הופקד החוסר של 

 16.7.14הפקדה 

 0 4,860 0 4,860 4,860 .ח .א 6
 0 7,163 0 7,163 7,163 .ח .א 7 
 1,050 6,480 1,060- 6,490 5,430 .א .י 8 
 1,205 8,164 1,205- 8,164 6,959 .א .י 9 
  

ופקדה בבנק הפקדה בסכום ה 7.2014בחודש  מנתוני הטבלה עולה כי

בעוד שסיכום סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום ₪  8,164של 

 ללא קבלות מתאימות. ₪  1,205כלומר הופקדו עוד ₪  6,959כולל של 

₪  6,480הופקדה בבנק הפקדה בסכום של  7.2014כי בחודש עוד עולה 

 בעוד שסיכום סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום כולל של

 ללא קבלות מתאימות.₪  1,050כלומר הופקדו עוד ₪  5,430

 

נעשה את המיטב כדי שמקרים אלה לא יחזרו על  :תגובת המבוקר
  עצמם.

 
הדבר  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 מורכבת ומופעלת במלב"י.קופה תהיה  יבוא על פיתרונו הסופי כאשר

 

                                                 
 השמות המלאים בניירות העבודה של הביקורת 2
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 :המלצה
 

שלמות הפקדת התקבולים בהתאם לקבלות וכן על מתן  יש להקפיד על

קבלות בגין כל תקבול המתקבל בסניף מלב"י כפר סבא וזאת בהתאם 

שוברי קבלה בגין מכירת  ,לפיו 2 א )א( 35לחוק העמותות, סעיף 

 שירותים, יירשמו בפנקס קבלות.

עולה  6.2014בחודש על כל הקבלות שנרשמו  ה הביקורתמבדיקה שערכ .3

 כמפורט בהפקדות קדו כספים שלא נרשמו במסגרת הקבלותהופ כי

וכן נמצאו מקרים בהם סיכום ההפקדות המחושב להלן בטבלה  4,5,8

היה נמוך מסיכום הקבלות המחושב שבוצע כפר סבא  י"מלבסניף של 

 בטבלה להלן: ,וכמפורט 2,3,6כמפורט בהפקדות  ,על ידי הביקורת

 

הפקדה 
 3מפקיד מס'

סיכום 
קבלות 

 שבמחו
סיכום קבלות 

 הפרש כפ"ס מלב"י
הפקדה 
 בפועל

הפרש סיכום 
 קבלות מול הפקדה

 0 5,215 0 5,215 5,215 .א .י 1

 50- 6,825 50 6,825 6,875 .ס .מ 2

 20- 10,231 20 10,231 10,251 .ח .א 3

 1,120 6,254 1,120- 6,254 5,134 .א .י 4

 1,350 7,053 1,350- 7,053 5,703 .ח .א 5

 40- 5,050 40 5,050 5,090 .א .י 6

 0 8,400 0 8,400 8,400 .ח .א 7

 190 7,630 190- 7,630 7,440 .א .י 8

 

הופקדה בבנק הפקדה בסכום  6.2014בחודש  מנתוני הטבלה עולה כי

בעוד שסיכום סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום ₪  6,254של 

 . לא קבלות מתאימותל₪  1,120כלומר הופקדו עוד ₪  5,134כולל של 

₪  7,053הופקדה בבנק הפקדה בסכום של  6.2014כי בחודש עוד עולה 

 בעוד שסיכום סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום כולל של

 .ללא קבלות מתאימות₪  1,350כלומר הופקדו עוד ₪  5,703

₪  7,630הופקדה בבנק הפקדה בסכום של  6.2014כי בחודש עוד עולה 

 סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום כולל של  בעוד שסיכום

 .ללא קבלות מתאימות₪  190כלומר הופקדו עוד ₪  7,440

₪  6,825הופקדה בבנק הפקדה בסכום של  6.2014כי בחודש עוד עולה 

 בעוד שסיכום סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום כולל של

 .פחות₪  50כלומר הופקדו ₪  6,875

                                                 
 השמות המלאים בניירות העבודה של הביקורת 3
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₪  10,231הופקדה בבנק הפקדה בסכום של  6.2014ש כי בחודעוד עולה 

בעוד שסיכום סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום כולל של 

 .פחות₪  20כלומר הופקדו ₪  10,251

₪  5,050הופקדה בבנק הפקדה בסכום של  6.2014כי בחודש עוד עולה 

 בעוד שסיכום סך הקבלות שצורפו להפקדה הראה סכום כולל של

 .פחות₪  40ומר הופקדו כל₪  5,090

 

נעשה את המיטב כדי שמקרים אלה לא יחזרו על  :תגובת המבוקר
  עצמם.

 
הדבר  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 מורכבת ומופעלת במלב"י.קופה תהיה  יבוא על פיתרונו הסופי כאשר

 

 : המלצה
 

לקבלות וכן על מתן יש להקפיד על שלמות הפקדת התקבולים בהתאם 

קבלות בגין כל תקבול המתקבל בסניף מלב"י כפר סבא וזאת בהתאם 

שוברי קבלה בגין מכירת  ,לפיו 2)א( א  35לחוק העמותות, סעיף 

 רותים, יירשמו בפנקס קבלות.יש

 

על אמצעי התשלום המוצעים ללקוחות סניף ה הביקורת מבדיקה שערכ .4

 ף יכולים לשלם רק במזומן.מלב"י כפר סבא, עולה כי לקוחות הסני

 

  ד.העמותה ערוכה לקבלת תקבולי מזומן בלב :תגובת המבוקר

תוכנס  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 קופה רושמת לכרטיסי אשראי לנוחיות התושבים.

 

 : המלצה
 

יש לאפשר ללקוחות סניף מלב"י כפר סבא לשלם באמצעי תשלום 

 קים.צ'ן כרטיסי אשראי ונוספים כגו
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 רסום המוצרים בדף הפייסבוק של העמותהפ  1.3

 :רקע
 

למלב"י סניף כפר סבא דף פייסבוק, בו יכולים לצפות כל הלקוחות להם יש 

 פייסבוק פעיל.

"לפרסם באמצעי   אחת ממטרות העמותה שנקבעו בתקנות העמותה נרשם כי:ב

 ".ר ולהרים תרומות במיוחד ציוד ביתי לנזקקיםהתקשורת את פעולותיה, כדי לעודד הציבו

  

 :ממצא
 

על דף הפייסבוק של סניף מלב"י כפר סבא  ה הביקורתמבדיקה שערכ

, עולה כי דף הפייסבוק של העמותה אינו מפרסם את המוצרים 3.15בחודש 

הקיימים במלאי וזאת על אף שבעבר כן השתמש הסניף בדף הפייסבוק 

על הלקוחות הפוטנציאליים להגיע  ,תוצאה מכךלפרסום המוצרים כאמור. כ

 לסניף כפר סבא על מנת להתרשם ממלאי המוצרים הקיים.

 

סעיף זה אינו ניתן ליישום עקב מחסור במתנדבים.  :תגובת המבוקר

 העמותה תקבל בברכה סיוע למשימה זו מעיריית כפר סבא. 

 

הדבר  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

זמני נעזר בנציגה באופן מצריך כ"א מיומן לביצוע פרסום בפייסבוק. כעת ו

 מתנדבת למשך חודש ובהמשך יהיה נער כחלופה.

 

 : המלצה
 

יש לפעול בהתאם למטרות העמותה לתחזוק שוטף של דף הפייסבוק, 

לצלם את המוצרים הפעילים ולהציגם ואף לעדכן מידע לגבי מוצרים 

 הרשומה לעיל.  ,ם לתקנת העמותהשנמכרו וזאת בהתא
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 יהול קבלת התרומות. נ2

 דרכי התקשרות התורמים עם העמותה  2.1

 :רקע
 

 הפונים לתרום לעמותה יכולים לפנות לעמותה באמצעי התקשורת הבאים:

 מענה או השארת הודעה -א.   טלפון   

 ב.   דף הפייסבוק של העמותה  

 
לפרסם באמצעי : "העמותה נרשם כי אחת ממטרות העמותה שנקבעו בתקנותב

 ".התקשורת את פעולותיה, כדי לעודד הציבור ולהרים תרומות במיוחד ציוד ביתי לנזקקים

 
 :יםממצא

 
  א. פניות התורמים לסניף מלב"י כפר סבא מקבלות מענה רק באמצעות 

 ו/או השארת הודעה במענה הקולי. מענה טלפוני ישיר     

  שתורמים  ,מלב"י כפר סבא אינו מתוחזק על אף ב. דף הפייסבוק של סניף

  ,רבים יוצרים בו קשר עם העמותה באמצעות פרסום פוסטים. כמו כן    

 . באתר הפייסבוק בעמוד הראשי שעות פעילות הסניף אינן מפורסמות    

 . בנספח א'פוסטים של תורמים  מצורפים    

 נוספים כדוגמת ג. לא קיימת אפשרות ליצירת קשר באמצעי תקשורת 

 הדואר האלקטרוני וזאת בשונה מתקנות העמותה.    

 

סעיף זה אינו ניתן ליישום עקב מחסור במתנדבים.  :תגובת המבוקר

 העמותה תקבל בברכה סיוע למשימה זו מעיריית כפר סבא. 

 

הדבר  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

זמני נעזר בנציגה באופן פרסום בפייסבוק. כעת ומצריך כ"א מיומן לביצוע 

 מתנדבת למשך חודש ובהמשך יהיה נער כחלופה.

 

 :המלצות
 
יש לפעול לשילוב מתנדבים בעלי רקע מחשובי לצורך תחזוק דף  .א

, On Lineהפייסבוק בצורה מקצועית לרבות העלאת תצלומי מוצרים 

טנציאליים להוריד מוצרים שנמכרו ומתן מענה לפוסטים לקוחות פו
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במטרה להגביר את שביעות הרצון של הלקוחות מחד וכן להגדיל את 

 נגישות מלאי המוצרים באמצעים אלקטרוניים. 

יש לשקול לערוך השתלמות לבעלי התפקידים הרלוונטיים על אופן  .ב

 תחזוק דף הפייסבוק כאמור.

יש לפתוח אמצעי תקשורת נוספים כדוגמת "דואר אלקטרוני"   .ג

ציאליים ולספק מענה תוך פרק זמן סביר לפניות של ללקוחות פוטנ

 לקוחות המבוצעות על ידי ערוצי תקשורת אלה.

 



 
 
119 

 

ניהול איסוף התרומות  2.2  
 

 :רקע
 

פניות תורמים לעמותה המבוססות על פניות טלפוניות של תורמים לעמותה, 

נרשמות על גבי טופס פניה המועבר למתנדבים לצורך תיאום איסוף 

 בקלסר ייעודי. תרומה ונשמרה

 :ממצא
 

על סטאטוס איסופי תרומות נכון לתאריך  ה הביקורתמבדיקה שערכ

וחלקן לא  כלל לא נאספותתרומות רבות כי  המצאהביקורת  15.3.15

  .תוך פרק זמן סבירעמותת מלב"י סניף כפר סבא של על ידי נאספות 

ם , מהשעלו במסגרת המדגם הטלפוני משיחה עם מספר תורמיםבנוסף, 

עולה כי היות ולא הגיעו לאסוף את  ,טרם נאספה התרומה למועד הבדיקה

ניתן לראות  התרומה תוך פרק זמן סביר, ביטלו התורמים את התרומה.

 .בנספח ב'התייחסות של תורמים שאינם מקבלים מענה לבקשתם לתרום 

 

שטרם נאספו על ידי סניף מלב"י כפר סבא  כמויות התרומותלהלן ריכוז 

 : 15.3.15-מועד הבדיקה בנכון ל

פניות לתרומה  עיר

 3.15-מ

פניות לתרומה 

 2.15-מ

 3 27 כפר סבא

 6 23 רעננה

 2 11 הוד השרון

 2 6 רמת השרון

 - 4 ת"א / ר"ג

 1 - בני דרור

 14 64 סה"כ

 
, המתינו לאיסוף במועד 3/2015תורמים מחודש  64מנתוני הטבלה עולה כי 

, המתינו לאיסוף 2/2015תורמים מחודש  14עוד יום ו 14הבדיקה במשך עד 

 יום. 45במועד הבדיקה במשך עד 

 
איסוף הציוד מהתורמים מבוצע על ידי רכב העמותה וזאת  :תגובת המבוקר

בהתאם ליכולת האיסוף. העמותה תפנה לרשויות נוספות בבקשה לקבלת 

  סיוע.
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תינתן  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

תשומת לב מירבית לאיסוף הרהיטים יום ביומו לשביעות רצון התושבים 

 ולתועלת מלב"י.

 
 :המלצות

  
יש לפעול לאיסוף תרומות מתורמים בהתאם לדרישות הלו"ז של הפונים 

 ותוך פרק זמן סביר.

יש לפעול לקביעת סידור עבודה של הנהג והסבל באופן שיתן מענה להיקף 

 דול לסניף.פניות התורמים הג
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 יעילות איסוף התרומות מהתורמים  2.3

 :רקע
 

פניות תורמים אשר נרשמו לאיסוף התרומה, מועברות לנהגים באמצעות 

 לבוקר וטופס איסוף מרוכז נוסף לצהריים. ,טופס איסוף מרוכז אחד

האיסופים נעשים באמצעות סבל ונהג המשתמשים במשאית של סניף מלב"י 

 כפר סבא.

בוצעים במהלך כל השבוע למעט בימים ראשון ורביעי האיסופים מ

המוקצים במידת הצורך להובלת מוצרים שנרכשו בימים ראשון ורביעי 

 בלבד.

 

 :ממצא
 

ועד  1.1.15על איסופים שנערכו בין התאריכים  ה הביקורתמבדיקה שערכ

על ידי עמותת  בפועל לא נאספותתרומות רבות כי  המצאהביקורת  13.3.15

 כמפורט בטבלה להלן: ,ור ביטולים רבים/מוצרים לא שמישיםלא מלב"י

  

איסופים בפועל ע"י 
 בוקר המשאית

מבוטלי 
 ערב בוקר

מבוטלי 
 ערב

13.3.15 3 2 - - 

12.3.15 4 1 1 3 

11.3.15 3 7 1 1 

10.3.15 5 2 0 1 

9.3.15 3 1 2 1 

8.3.15 1 1 8 0 

5.3.15 2 2 3 0 

4.3.15 6 1 4 0 

3.3.15 1 0 2 4 

2.3.15 6 1 10 0 

1.3.15 3 0 1 0 

  37 18 32 10 

  
 3.4 ממוצע איסופי בוקר    

 2.9 ממוצע איסופי ערב   
 6.3 סה"כ ממוצע יומי   
    

שעות עבודה של הסבל והנהג  9-מהטבלה עולה כי ממוצע האיסופים היומי ל

ר יעילות איסופים שהינו מספר נמוך מאוד, המצביע על חוס 6.3עומד על 

  .ובזבוז עלויות שכר גבוהות של סבל ונהג לשווא
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  סעיף זה ישופר עקב החלפת צוות האיסוף )סבל+נהג(. :תגובת המבוקר

 
תינתן  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

תשומת לב מירבית לאיסוף הרהיטים יום ביומו לשביעות רצון התושבים 
 ולתועלת מלב"י.

 
 : המלצה

 
יש למצוא דרך לנהל את איסופי התרומות באופן יעיל יותר שיאפשר איסוף 

 .איסופים ביום 12לכל הפחות יומי ממוצע של 
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 שיעור הפריטים הפסולים הנאספים מהתורמים  2.4

 :רקע
 

ל תרומות, אשר חלקן הינן עסניף מלב"י כפר סבא מקבל פניות רבות 

נמצאים שו/או לא תקינים. מוצרים תרומות של מוצרים ישנים מאוד 

שאינם ניתנים למכירה מכל סיבה שהיא )נראות המוצר, תקינותו  ,ככאלה

 כפר סבא.מלב"י וכו'(, נפסלים על ידי סגן מנהל התפעול בסניף 

 

 :ממצא
 

לא קיים נוהל גריעת מוצרים והמוצרים נפסלים על פי שיקול דעתו הבלעדי 

לליקוי שהוצג בדוח  ליקוי חוזרמהווה גם של סגן מנהל תפעול הסניף. הדבר 

 .2.5.2013מעקב תיקון הליקויים מתאריך 

 

כמו כן, להלן טבלה המציגה את שיעור הפריטים הפסולים מסך האיסופים 

 כולל: 2.2015ועד  10.2014החודשיים בחודשים 

  

 פריט מס'
איסופים 

28.2 
פסולים 

28.2 
שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
31.1 

פסולים 
31.1 

שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
31.12 

פסולים 
31.12 

שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
30.11 

פסולים 
30.11 

שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
31.10 

פסולים 
31.10 

שיעור 
 פסולים

 6 0 אורגן 1
      

0 0 
  

0 0 
  

2 0 
 

 0 0 אקורדיון 2
      

0 0 
  

1 0 
  

0 0 
 

3 
ארון בגדים 

 0 2 משרדי
  

1 
   

11 6 
  

11 0 
  

5 1 
 

 0 0 ארון נעליים 4
      

0 0 
  

1 1 
  

0 0 
 

 12 8 ויזיהוטל 5
  

13 15 
  

26 6 
  

12 10 
  

15 4 
 

 2 6 כורסה/ספה 6
  

5 
   

12 1 
  

11 0 
  

6 0 
 

 1 3 כיריים 7
  

1 
   

2 1 
  

3 0 
  

2 0 
 

 0 33 כסאות 8
  

26 
   

32 0 
  

67 21 
  

43 20 
 

 0 2 מדיח 9
  

5 5 
  

5 0 
  

5 2 
  

10 9 
 

 0 0 מזגן חלון 10
      

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
 

11 
מזנון ספריה 
 0 26 שידה כוורת

  
20 

   
33 0 

  
33 14 

  
38 7 

 
 0 19 מזרן 12

  
17 

   
17 1 

  
27 8 

  
20 0 

 

13 
מחשב מסכי 

 3 0 מחשב
      

0 0 
  

0 0 
  

1 0 
 

14 
מיטה זוגית 

 3 27 מיטה וחצי
  

26 7 
  

35 0 
  

28 4 
  

36 4 
 

15 
יטת תינוק מ

 0 0 לול
      

1 0 
  

1 0 
  

6 0 
 

 0 2 מייבש 16
  

5 5 
  

1 2 
  

1 2 
  

7 8 
 

17 
מיקרוגל 

 0 1 טוסטר
  

1 
   

0 2 
  

7 0 
  

7 0 
 

18 
מכונת 
 2 17 כביסה

  
16 5 

  
14 5 

  
7 0 

  
13 4 

 

19 
מכונת 
 0 0 תפירה

      
0 0 

  
0 0 

  
0 0 

 
 0 1 ושרכמכשירי  20

      
0 2 

  
2 0 

  
0 1 
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 פריט מס'
איסופים 

28.2 
פסולים 

28.2 
שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
31.1 

פסולים 
31.1 

שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
31.12 

פסולים 
31.12 

שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
30.11 

פסולים 
30.11 

שיעור 
 פסולים

 

איסופים 
31.10 

פסולים 
31.10 

שיעור 
 פסולים

 0 0 מקפיא 21
      

5 2 
  

2 0 
  

5 2 
 

 0 8 מקרר 22
  

8 
   

11 2 
  

18 0 
  

9 5 
 

 7 24 סלון 23
  

24 7 
  

19 6 
  

30 10 
  

10 0 
 

 0 0 4תמי  24
      

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
 

25 

שולחן כתיבה 
 שולחן מחשב
 0 17 שולחן סלון

  
17 

   
23 2 

  
38 10 

  
29 5 

 

26 
תנור בישול 

 0 11 ןבילד אי
  

11 
   

10 0 
  

14 
   

11 6 
 

27 
מפזר חום 

 0 10 רמאוור
  

10 
   

3 0 
  

1 7 
  

12 5 
 

 0 1 שטיח 28
  

1 
   

0 1 
  

1 
   

8 
  

    218 36 17% 
 

207 44 21% 
 

260 39 15% 
 

321 89 28% 
 

295 81 27% 

 
 שיעור הפריטים הנאספים על ידי סניף מלב"י מנתוני הטבלה עולה כי, 

מכמות האיסופים  27%-ל 15%ואח"כ נפסלים למכירה נע בין  כפר סבא

פריטים  218עמד על  2/2015, היקף האיסופים בחודש אהחודשית. כך לדוגמ

פריטים המהווים  36בעוד כמות הפריטים שנפסלה באותו חודש עמדה על 

 כאמור. 2/2015מכל הפריטים שנאספו בחודש  17%-כ

 
 תאם להמלצה.סעיף זה יטופל בה :תגובת המבוקר

קיים עכשיו  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 נוהל לגריעת פריטים פסולים.

 
 : המלצה

 
יש לפעול להכשרת העובדים האוספים את התרומות באופן שיאפשר 

הקטנה של שיעור הפריטים שאינם ניתנים למכירה )פריטים פסולים( וכן 

 עת מוצרים פסולים למכירה.לכתוב וליישם נוהל לגרי
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ניהול המלאי. 3  

 נאותות ספירות המלאי החודשיות 3.1

 :רקע
 

כפר סבא נערכות ספירות מלאי חודשיות, כאשר דוח ספירות  י"מלבבסניף 

 המלאי החודשי מכיל את הנתונים הבאים עבור כל סוג מוצר:

 א. יתרת פתיחה מלאי מוצר חודש קודם

 יב. איסופי מוצר בחודש נוכח

 ג. מכירות מוצר בחודש נוכחי

 ד. פסולי מוצר בחודש נוכחי

 ה. יתרת סגירה מלאי מוצר חודש נוכחי

 
 :יםממצא

 
   והתאמת נתוני המכירות  30.11.14א. מבדיקת דוח ספירות המלאי לחודש 

  המופיעות בו לנתוני המכירות המופיעות בקבלות שניתנו ללקוחות      

 כמפורט בטבלה להלן: ,ערים הבאיםבחודש האמור עולים הפ     

      

 פריט מס'

מכירות לפי נתוני 
דוח ספירות מלאי 

 כפ"ס של מלב"י
מכירות לפי 

 קבלות
 1 1 אורגן 1
 0 0 אקורדיון 2
 5 2 ארון בגדים משרדי 3
 1 0 ארון נעליים 4
 6 2 טלוויזיה 5
 17 8 כורסה/ספה 6
 3 3 כיריים 7
 68 46 כסאות 8
 2 2 מדיח 9
 0 0 מזגן חלון 10

11 
מזנון ספריה שידה 

 43 27 כוורת
 24 21 מזרן 12
 1 0 מחשב מסכי מחשב 13
 27 25 מיטה זוגית מיטה וחצי 14
 1 4 מיטת תינוק לול 15
 2 0 מייבש 16
 8 5 מיקרוגל טוסטר 17
 8 6 מכונת כביסה 18
 0 0 מכונת תפירה 19
 0 0 מכשירי כושר 20
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 פריט מס'

מכירות לפי נתוני 
דוח ספירות מלאי 

 כפ"ס של מלב"י
מכירות לפי 

 קבלות
 0 0 מקפיא 21
 8 11 מקרר 22
 10 16 סלון 23
 0 0 4תמי  24

25 
שולחן  ;שולחן כתיבה

 37 32 שולחן סלון ;מחשב
 12 10 אין טתנור בישול ביל 26
 11 4 מפזר חום מאוורר 27
 9 5 שטיח 28
  

 
230 304 

 
 

עולה כי נתוני  11.2014מנתוני המכירות המופיעות בטבלה בגין חודש 

ניף מלב"י כפר סבא בדוח יתרות המלאי המכירות, שנרשמו על ידי ס

פריטים בעוד נתוני המכירות העולים  230, עומדות על 11.2014לחודש 

 304מהרשום בקבלות שנרשמו ללקוחות באותו החודש עומדים על 

 פריטים.

 
 ,כולל 10.2014-2.2015ב. מבדיקת דוחות ספירות המלאי לחודשים 

    של המוצרים כמפורט  המחושבותביתרות הסגירה הבאים  הפעריםעולים     

 בטבלה להלן:    

      

תאריך 

 ספירה

יתרות סגירה  סוג מוצר

 נתון מלב"י -

יתרות סגירה 

נתון  -

 ביקורת

מיטה זוגית מיטה  28.2.15

 וחצי

27 24 

 9 19 כסאות 31.1.15

 
 

סניף מנתוני הטבלה עולה כי הועברו נתוני יתרות סגירה שחושבו על ידי 

פריטי "מיטה זוגית" גבוהים  27בערך של  28.2.15-ב פר סבאכ מלב"י

 פריטים. 24מנתוני יתרות הסגירה שחושבו על ידי הביקורת בערך של 
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סניף מנתוני הטבלה עולה כי הועברו נתוני יתרות סגירה שחושבו על ידי 

פריטי "כיסאות" גבוהים  19בערך של  31.1.15-ב כפר סבא מלב"י

 פריטים. 9שחושבו על ידי הביקורת בערך של  מנתוני יתרות הסגירה

 
 עולים  ,כולל 11.2014-2.2015ג. מבדיקת דוחות ספירות המלאי לחודשים 

 אל ם יכמויות יתרות הפתיחה בחודש מסוי סךהבאים בהתאמת  הפערים    

 יתרות הסגירה בחודש שקדם והכל כמפורט בטבלה להלן: סךמול     

 

תאריך 

 גירהסתרת י

ביתרות סך כמות 

 סגירה מלב"י

תאריך יתרות 

 פתיחה

סך כמות ביתרות 

 פתיחה מלב"י

הפרש 

 כמויות

31.1.15 263 28.2.15 262 1- 

31.12.14 290 31.1.15 262 28- 

 

כפר סבא מלב"י סניף מנתוני הטבלה עולה כי סך יתרת הסגירה שרשמה 

ת פריטים נרשם בטעו 263בערך של  31.1.15-בדוח ספירות המלאי של ה

 .28.2.15-ביתרת הפתיחה בדוח ספירות המלאי של ה 262בערך של רק 

כפר סבא מלב"י סניף מנתוני הטבלה עולה כי סך יתרת הסגירה שרשמה 

פריטים נרשם בטעות  290בערך של  31.12.14-בדוח ספירות המלאי של ה

 .31.1.15-ביתרת הפתיחה בדוח ספירות המלאי של ה 262בערך של רק 

 

  סעיף זה יטופל בהתאם להמלצה. :ג'-לסעיפים א'קר תגובת המבו

 

 :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

הפיתרון העתידי )נקווה שיהיה קצר ומהיר( הינו מחשב וקופה עם 

 התוכנות המתאימות.

 
 : ג'-המלצה לסעיפים א'

 
 .יש לדאוג לניהול דוחות מלאי מהימנים

 

 כי תרומות בגדים וכלי בית שנאספו מתורמים או  ד. הביקורת העלתה

    אינם נרשמים כללתורמים בסניף מלב"י כפר סבא,  שהושארו על ידי    

חדרים  3שהם תופסים  ,בדוחות ספירות המלאי החודשיות, על אף    
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לליקוי שהוצג בדוח מעקב תיקון  ליקוי חוזרבמתחם. הדבר מהווה גם 

 .2.5.2013הליקויים מתאריך 

 
  סעיף זה יטופל בהתאם להמלצה. :ג'-לסעיפים א'תגובת המבוקר 

 

 :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

הפיתרון העתידי )נקווה שיהיה קצר ומהיר( הינו מחשב וקופה עם 

 התוכנות המתאימות.

 
 : המלצה

 
רות יש לכלול את כל המוצרים המוצעים למכירה במתחם בדוחות ספי

 .המלאי החודשיים

 

 הצגת מוצרים למכירה במתחם 3.2

 
 :רקע

 
מלאי המוצרים במקום מאוחסן בחדרים שונים הקיימים במתחם הרחב 

 מ"ר שניתן לסניף מלב"י כפר סבא על ידי עיריית כפר סבא.  770-בגודל של כ

 
 :ממצא

 
 שהם כמעט ולא ,חדרים גדולים במתחם על אף 3-בגדים וכלי בית תופסים כ

נעשית במחירים נמוכים מאוד ובכמויות  ורוב המכירהלבודדים  נמכרים

 גדולות )בשקים( למגזר הערבי. 

עולה כי אין כמעט  ,11.2014בהתאם לנתוני הקבלות של חודש המדגם 

 ביקוש למוצרי כלי בית ובגדים בכלל ולמכירת המוצרים לבודדים בפרט. 

 הביקורת, נע בין היקף המכירות החודשי הממוצע, שחושב על ידי

 בחודש, כאשר עיקר המכירות הן למגזר הערבי כאמור. ₪  1,200- 800

 '. גנספח ב תמונות. מזמינה לרכישה אינהכמו כן, תצוגת תכולת המוצרים 

החדרים  4את  שאר המוצרים, כמו מוצרי חשמל וריהוט, מאכלסים

 . ד'נספח תמונות ב. גדולים במתחםה

 

שבוע בימי שני וחמישי, מוצגים פריטים קטנים פעמיים ב :תגובת המבוקר

לגבי ניהול המלאי,  לרווחת התושבים תוך תצוגה נאותה של הפריטים.
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 .ההמלצה אינה ישימה בשל כמות הפריטים הגבוהה

לגבי שקי  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

ב למיון הבגדים. בגדים הנתרמים בכמויות גדולות, הדבר מצריך כ"א ר

הם  מיותר להתעכב במיון של הבגדים. דברים שמבוצעים בשטח ,לדעתנו

הוצאת מוצרים שנתרמים לתוך חבילות הביגוד כגון: ציוד צבאי, סכינים, 

מזלגות, כוסות וכל שאר הדברים הקטנים אותם מוציאים וממיינים. ציוד 

סים למכירה צבאי מוחזר לצה"ל. שאר הדברים הקטנים ממויינים ומוכנ

גדים הנמכרים בבחדר מכירה המיועד לזה. בעתיד יצויינו במחשב כמויות ה

לפי יחידות וזה יהיה במעקב. תיבדק האפשרות להעביר את שאר הכמויות 

 המצטברות למיחזור.

 
 : המלצה

 
כדי לאפשר לבודדים לרכוש   תצוגה מסבירת פניםיש לפעול להסדרת 

 ביגוד וכלי בית יד שניה.
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 יעילות תפעולית . 4

 :רקע
 

 10העסיק  ,2013עובדים בשכר ובשנת  6, 2014סניף מלב"י כפר סבא העסיק בשנת 

 עובדים בשכר.

 

 להלן טבלה המציגה שיעור הוצאות השכר ממחזור הפעילות של סניף מלב"י 

 כפר סבא:

  מחזור מכירות 
 ₪-ב

 סך הוצאות 
 ₪-ב השכר

וצאות שיעור ה
השכר ממחזור 

 הפעילות
 54.8% 411,4304 750,646 )לא מבוקר( 2014ת שנ

 69.6% 583,621 838,446 )מבוקר( 2013שנת 

 56.8% 486,256 856,067 )מבוקר( 2012שנת 

 

בעוד סך ₪  750,646עמד על  2014מנתוני הטבלה עולה כי מחזור המכירות בשנת 

ה ממחזור המכירות באות 54.8%-שהיוו כ₪  400,160הוצאות השכר עמדו על 

 בהתאמה. ,שנה

בעוד סך ₪  838,446עמד על  2013מנתוני הטבלה עולה כי מחזור המכירות בשנת 

ממחזור המכירות באותה  69.6%-שהיוו כ₪  583,621הוצאות השכר עמדו על 

 בהתאמה. ,שנה

בעוד סך ₪  856,067עמד על  2012מנתוני הטבלה עולה כי מחזור המכירות בשנת 

ממחזור המכירות באותה  56.8%-שהיוו כ₪  486,256הוצאות השכר עמדו על 

 בהתאמה. ,שנה

 

כמו כן, במסגרת הביקורת עלה כי הסניף אינו משתמש יותר בקופה קטנה וכי כל 

 קים מבוצעים באמצעות צ'קים של העמותה.פהתשלומים לס

 
 :יםממצא

 
   2014א. שיעור הוצאות השכר ממחזור הפעילות בסניף מלב"י כפר סבא בשנת 

  , על אף 2012בשנת  56.8%שיעור דומה של  בעוד הוא עמד על 54.8%עמד על      

                                                 
 בגין פיצויי פיטורין.₪  60,000-הוכנסו הוצאות שכר בסך כ לא 2014בשנת  4
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  ממחזור הפעילות של שנת  12.3%-היה נמוך ב 2014שמחזור הפעילות בשנת      

  עמד על  2013שיעור הוצאות השכר ממחזור הפעילות בשנת . כמו כן, 2012     

  היות והמשכורות המשולמות  תדבר מצביע על חוסר יעילות תפעוליה .69.6%     

 משכורות גלובליות, שאינן  ,למעט הטכנאי ,בסניף מלב"י כפר סבא הינן ברובן     

 תלויות בהיקף העבודה בפועל או במחזור המכירות.      

 .בנספח ז' 2014-ו 2013ניתן לראות את רשימת מקבלי השכר בשנים      

 
 )לא מבוקר( בעוד ₪  750,646של  בגובההיה  2014ב.  מחזור הפעילות לשנת 

 דבר )מבוקר(, ₪  838,446עמד מחזור הפעילות על סכום של  2013שבשנת      

  דבר המצביע על, 2013ממחזור הפעילות לשנת  %11-ירידה של כהמהווה      

 .ירידה בכמות הלקוחות הפונים לסניף לקניית מוצרי יד שניה     

 
ההכנסות ירדו עקב ירידה באיכות התרומות  אנו סבורים כי :תגובת המבוקר

  המתקבלות.

לדעתנו יש : 23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 לפרסם ב"קול הכפר", "זמן איכות" ובערים שאנו נותנים בהם שירות.

 
 : ב'-המלצה לסעיפים א'

 
פר סבא יש לבחון את הסיבות לירידה במחזור הפעילות של סניף מלב"י כ

וליישם תוכנית התייעלות מבחינות שונות כגון: תגבור איסוף התרומות, 

 מת הוצאות שכר לפעילות הסניף, פרסום המוצרים אנראות המקום, הת

 בדף הפייסבוק של הסניף.

 

 ₪  33,747היו בסכום של  2014נת ג.  דמי הניהול ששולמו לעמותה הארצית בש

 ת הסניף למרות הירידה הדרסטית במחזור ממחזור פעילו 4.5%ובגובה של      

 פעילות הסניף.      

 ₪. 41,644עמדו על  2012דמי הניהול ששולמו לעמותה הארצית בשנת      

 יש לציין כי הסניף מקבל בתמורה רק שירותי ראיית חשבון מצומצים מאוד      

 סניף  היות ואת כל ההנהלת חשבונות השוטפת עורך גזבר מהעמותה הארצית     

  כפר סבא.     

 
אנו תלויים בהחלטת העמותה הארצית. פנינו אליה בבקשה  :תגובת המבוקר

  להקטין את שיעור דמי הניהול השנתיים.
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יטופל  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

 במסגרת העמותה הארצית וזאת לצורך הקטנת ההוצאות המכבידות עלינו.

 :המלצה
 
ש לבחון אל מול העמותה הארצית את האפשרות להוריד את דמי הניהול י

בשנה כמקובל לעלות שירותי ₪  20,000-המשולמים לה לסכום של כ

 מקבילים בשוק. ,חשבונאות

 

 נקבע כי על העמותה  ,י"ג. בהתאמה-ד.  בתקנות העמותה בסעיפים ז'. ו

  נים וכן תרומות, עזבונות ומתנות מיוחדות גורמים ציבוריים שו לקבל הקצבות מן הממשלה או"     

 " .מאוהדי וחברי העמותה בארץ ומחוצה לה       

 לארגן מגביות ותעמולה בארץ ובחו"ל כדי להבטיח את האמצעים לקידום פעולות  וגם "      

 . "העמותה ומטרותיה       

 אזן , סקירת מ2012-2013מסקירת הדוחות הכספיים של העמותה לשנים       

 , עולה כי העמותה לא 2015וסקירת תקציב העמותה לשנת  2014הבוחן לשנת       

 קיבלה בשנים האחרונות תקצוב מהממשלה או מגורמים ציבוריים השונים       

   נשענים על הכנסותיה  מעיריית כפר סבא, כך שמקורות ההכנסה שלה      

 מפעילות ישירה של מוצרי יד שניה.      

 
 ה.נכון. העמותה הראשית אינה פועלת מול משרדי ממשל :ת המבוקרתגוב

עד כמה שידוע  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

ותה הארצית מטפלת בהשגת הכנסות מגופים ממשלתיים עבור כל עמלנו, ה

 הסניפים.

 : המלצה
 

משלתיים ו/או יש לפעול בהתאם למטרות העמותה לקבלת תקצוב מגורמים מ

 מגופים עירוניים נוספים.
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עיר התמיכת עיריית כפר סבא בסניף מלב"י המקומי ותמיכת הסניף בתושבי . 5

 כפר סבא

 :רקע
 

סניף מלב"י כפר סבא קיבל מעיריית כפר סבא הקצאה של המתחם ברחוב החי"ש 

 . 5/2015)מבנה וחצר( עד  2

לא להפריע בפעילותו לבית  במסגרת ההסכם על הסניף לפעול רק בשטח המתחם,

ן, לקיים את הנחיות מנהלת אגף הרווחה, לשלם תשלומי ארנונה, "הספר מפת

 מים וחשמל ולסייע לתושבי העיר כפר סבא. 

בעיר כפר סבא  ,למעוטי יכולת ,תומך הסניף בכסף ,במסגרת הסיוע לתושבי העיר

לסניף עם מכתב והוא מחוייב גם לספק מוצרי יד שניה בחינם למשפחות המגיעות 

 כפר סבא.  ייתעירשל מאגף הרווחה 

 

 :יםממצא
 

 א. סניף מלב"י כפר סבא משלם ארנונה ומים )לפי אומדן( לעיריית כפר סבא, אך 

 אינו משלם הוצאות חשמל ופינוי מכולות אשפה וזאת בשונה מהסכם הקצאת      

 . בנספח ח' הקרקע שנחתם מולו המופיע     

 של  2006לשנת  36בליקוי חוזר על אף כי בהתאם לאמור בדוח בנוסף, מדובר      

 מבקר העירייה, הותקן כבר מונה חשמל נפרד לסניף.     

 

אין לנו אפשרות מבחינה כלכלית לעמוד בכל הדרישות  :תגובת המבוקר

הכספיות. כמו כן, התאורה שנמצאה בביקורת שייכת לבי"ס מפתן ולא למלב"י 

  .כי מדובר בתאורה היקפית של בי"ס מפתן מקובל על הביקורת. כ"ס

לאחר שיחתי  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

עם מבקר העירייה, התבקש שיעזור לעמותה בסיוע כנדרש במחשב קופה 

לם את והדרכה לצורך הגבייה בכרטיסי אשראי. אנחנו מצידנו נלחץ ונש

 החדש שהותקן. על פי המונה 1.8.2015-החשמל מה

 
 : המלצה

 
ולקבלת תשלומי חשמל ופינוי יש לפעול ליישום ההסכם ככתבו וכלשונו 

 . מכולות אשפה רטרואקטיביים
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 שנתן סניף מלב"י כפר סבא לתושבי העיר עולה כי חלה  בכסףב.  מבדיקת הסיוע 

 כמפורט בטבלה להלן: ,בהיקף התמיכה הכספית ירידה דרסטית     

 

 ₪  -בתמיכה כספית 

 52014בשנת 

₪  -תמיכה כספית ב

 62013בשנת 

 ₪ -תמיכה כספית ב

 20126בשנת 

33,000 59,118 124,033 

 

הייתה  2014בשנת ₪  33,000מנתוני הטבלה עולה כי התמיכה הכספית בסך 

 73%-ובכ 2013בשנת ₪  59,118מהתמיכה הכספית בסך  44%-נמוכה בכ

 .2012בשנת ₪  124,033מהתמיכה הכספית בסך 

 
היות וירדו ההכנסות כך ירדה התמיכה בתושבי העיר  :תגובת המבוקר

  בהתאמה.

אנו מתחייבים  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

כי נעשה לשיפור השירות ונעשה כל שביכולתנו לשפר את תדמית העמותה. 

 שרויות.אך הכל בהתאם לאפ ,כפועל יוצא תינתן תרומה גבוהה יותר

 

 : המלצה
 

שעל העמותה לשלם ₪ -יש לקבוע את סכום התמיכה הכספי השנתי ב

במסגרת התמיכה שלה בתושבי העיר כפר סבא, כאמור בהסכם הקצאת 

 הקרקע.

 

 נמצא כי  לאחר שעת הסגירהג.  בביקור הביקורת במתחם סניף מלב"י כפר סבא 

 .ח ה'נספתמונות ב המתחם נשארו דולקים.  חלק מאורות     

 

אין לנו אפשרות מבחינה כלכלית לעמוד בכל הדרישות  :תגובת המבוקר

הכספיות. כמו כן, התאורה שנמצאה בביקורת שייכת לבי"ס מפתן ולא למלב"י 

  .מקובל על הביקורת כי מדובר בתאורה היקפית של בי"ס מפתן-כ"ס

 

חייבים אנו מת :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

כי נעשה לשיפור השירות ונעשה כל שביכולתינו לשפר את תדמית העמותה. 

                                                 
 נתונים לא מבוקרים 5

 
 נתונים מבוקרים6
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 כפועל יוצא תינתן תרומה גבוהה יותר אך הכל בהתאם לאפשרויות.

 

 : המלצה

יש לוודא בשעות סגירת הסניף כיבוי אורות מלא של כל התאורה במתחם 

או לנתק  וזאת בדומה לנוהל סגירת התאורה במוסדות ציבור בעיר כפר סבא

 .את התאורה

 

 ד. עיריית כפר סבא הינה העירייה היחידה המתקצבת את פעילות סניף מלב"י 

 שתושבי הערים הסמוכות וישובים מהמגזר הערבי רוכשים  כפר סבא בה בשעה    

 גם הם מוצרי יד שניה מהסניף.     

 של מבקר  2002לשנת  26שעלה במסגרת דוח מספר  בליקוי חוזרמדובר     

 העירייה.    

 
 : המלצה

 
על אגף הרווחה בעיר כפר סבא לבצע בחינה מחודשת של אופן השתתפות 

ערים סמוכות בתמיכה של סניף מלב"י כפר סבא לאור שימוש תושבי הערים 

הסמוכות בשירותי הסניף וזאת כדי שעיריית כפר סבא לא תישא בתמיכה 

 לבדה. ,בסניף

 

  תמיכה מרשויות סמוכות. העמותה תפעל לקבלת :תגובת המבוקר

אנו נוציא  :23.7.15תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה בתאריך 

מכתב עם נימוקים לרשויות הסמוכות המקבלות גם הן את שרותינו לקבלת 

מותה בצורה ערכב ושאר השירותים לקיום ה ,תקציב שנתי למימון, עבור שכר

 סבירה והוגנת.

 

 תושבים מטעם אגף  10-לסניף מלב"י כפר סבא כ הופנו 2014במהלך שנת ה. 

  קבלת מוצרי יד שניה ללא עלות. הרווחה בעיר לצורך     

 לסניף  מטעם אגף הרווחההליך פניה של תושבים  הביקורת יזמהבנוסף,      

 מלב"י כפר סבא בבקשה לקבלת מוצרי יד שניה בחינם. ממצאי הביקורים      

 אכן הוצעו בחינם וזאת בהתאם לסיכום עם העמותה מצביעים כי המוצרים      

 התבקשו לשלם על הובלת המוצרים מפתח הבניין אל תוך אולם הפונים      

 . הדירה     

 



 
 
136 

 

נכון. המוצרים המובלים לנצרכים ללא תשלום, מועברים ללא  :תגובת המבוקר

 תמורה עד לכניסה לבניין. 

כל פנייה דרך  :23.7.15בתאריך תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העירייה 

משרד הרווחה תכובד במלואה והסיוע והריהוט יועלו עד לבית לשביעות 

 המשפחות.

 

 :המלצה
 

על אגף הרווחה בעיר כפר סבא להסדיר למול עמותת מלב"י את נושא הובלת 

 המוצרים לפונים מטעמה בחינם אל תוך בתיהם.

 

 מתנדבי העמותה. 6

 :רקע
 

א נעזר במתנדבים לצורך פעילותו השוטפת. המתנדבים סניף מלב"י כפר סב

צריכים להיות רשומים באגף הרווחה בעירייה לצורך הפעלת כיסוי ביטוחי 

 .ביטוח לאומישל למתנדבים 

 :ממצא
 

מתנדבים  31-הביקורת קיבלה מסניף מלב"י כפר סבא רשימה מודפסת של כ

 פעילים. 

שאינם רשומים  ,ימה כאמורבהתאם לרש7מתנדבים פעילים  3הביקורת מצאה 

באגף הרווחה בעיריית כפר סבא כמתנדבים ולפיכך לא דווחו לביטוח לאומי ולכן 

 :ביטוח לאומיאינם מבוטחים על ידי 

 .ב .נ .1

 .ד .ג .2

  .ל .י .3

המתנדבים הרשומים בדוח יירשמו ושמותיהם יועברו לאגף  3 :תגובת המבוקר

 .הרווחה

 הנושא יטופל. :23.7.15ייה בתאריך תגובת המבוקר לאחר סיור מנכ"לית העיר

 :המלצה

יש לוודא באופן שוטף כי כל מתנדבי סניף מלב"י כפר סבא רשומים כמתנדבים 

 עיריית כפר סבא.ל באגף הרווחה ש

                                                 
 שמות המתנדבים בניירות העבודה של הביקורת 7
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 8א' נספח

 

                                                 
 השמות המלאים הוסתרו מצנעת הפרט 8
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 9נספח ב'

 

 

                                                 
 השמות המלאים הוסתרו מצנעת הפרט 9
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 נספח ג'
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 נספח ד'
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 נספח ה'
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 נספח ו'
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 נספח ז'

 
 2014:10מקבלי שכר בשנת 

 

 
 

 2013:10מקבלי שכר בשנת 
 

 

                                                 
 שמות העובדים בניירות העבודה של הביקורת 10

 י.א.

 פ.ד.

 פ.ל.
 ע.ש.
 ו.א.
 נ.א.

 א.י.

 פ.ד.
 י.ר.

 מ.א.
 א.ע.
 פ.ו.
 פ.ל.
 ע.ש.
 ו.א.
 נ.א.
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 נספח ח'
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