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  ת� שימוש באולמות ובחדרי�מ

  

  כללי  .1

  

 עליה�בי� הנכסי� ישנ� קרקעות . נכסי� רבי� מסוגי� שוני�לעיריית כפר סבא 

מגרשי , ושבילי�דרכי� , שטחי� ציבוריי� פתוחי�, י�ציבורי קיימי� מבני�

  .'גני� ציבוריי� וכו, גינות נוי ,מקלטי� ציבוריי�, מתקני ספורט ופנאיו

  

ה� על ידי העירייה וה� על ידי יימות פעילויות רבות ומגוונות בנכסי� אלה מתק

, תרבות,  פעילויות חינו��כגו� או גורמי� ציבוריי� /או עמותות ו/גורמי� פרטיי� ו

 וכיוצא שירת מקהלות, השכלת מבוגרי� וצעירי�, חוגי פנאי, רווחה, דת, ספורט

  . באלה

  

חייבת ככל העירייה . י� לציבור ציבורי הפועל לאספקת שירותידגתא יאעירייה ה

 מיטבי מת� שרות �לעשות שימוש מושכל במשאביה וזאת לש, גו  ציבורי אחר

פועל שלא למטרות , בניגוד למגזר העסקי, למרות שהמינהל הציבורי. לתושבי העיר

  . באופ� יעיל ואפקטיבי, ובה� נכסיוחלה עליו החובה לנהל את משאביו , רווח

  

  : ביניה� ובעירופנאי מרכזי תרבות מספר מפעיל פורט נוער וס, תרבותאג� 

  , ש רייזל" עלצעירי�בית תרבות , אודיטוריו� בית ספיר, היכל התרבות העירוני

�מרכז תרבות , בית ההגנה, בית הסטודנט �, בתי נוער,  גלר�מרכז תרבות , אלי כה

  . ועודספרייה עירונית, מרכז השכלת מבוגרי�

  

נוער וספורט , ביקורת באג� התרבות, מבקר העירייה, ה ער�מסגרת תוכנית העבודב

 וליחידות גופי� ציבוריי� ופרטיי�ל, בנוגע למת� שימוש באולמות ובחדרי� לעמותות

2009� ו2008 הביקורת התייחסה לשני� .העירייה.  

�שיחות ע� קיימה הביקורת   �מחלקת מנהלת , נוער וספורט,  לתרבותמנהל האג�סג

ובמזכירות נוער וספורט , ינה במסמכי� שוני� במשרדי אג� תרבותנכסי� וכ� עי

  . העירייה
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   ופנאימבני ציבור לפעולות תרבותב שומיש  .2

  

  :להל� פירוט הכללי� בה� מחוייבת העירייה לנהוג בנכסיה  2.1

  

, מת� זכויות לשימוש בנכס עירוני חייבת שתעשה באופ� פורמאלי  .א

  .החתו� על ידי שני הצדדי�כשתנאי ההתקשרות מעוגני� בהסכ� 

העירייה חייבת לקבוע לאיזה מטרות נית� לתת זכויות לשימוש   .ב

  .ותחייב בכללי הנורמות הציבוריות המהדיעמ תו� בנכסי� עירוניי�

על העירייה לקבוע לאיזה גופי� נית� לתת זכויות לשימוש בנכס   .ג

  .עירוני

אמורי� לפרס� את הכללי� ה, בדומה לטיפול בתמיכות, על העירייה  .ד

  .כדי שמת� האפשרות האמורה תיעשה באופ� שוויוני

מועצת העירייה חייבת לקבוע ולאשר קריטריוני� למת� שימוש   .ה

 .בנכסי� עירוניי� ולפרסמ�

כל התקשרות למת� זכות שימוש בנכס עירוני חייבת לקבל אישור   .ו

 .אשר ייקבע, מגור� מוסמ� בעירייה

עשה יתסי עירייה צרי� שחוזי� למת� זכויות שימוש בנככל העריכת   .ז

 .באחריות מחלקת נכסי�

תיעשה רק לאחר קבלת חוות דעת , כל התקשרות חוזית בכתב  .ח

  .משפטית בכתב

  

  היבט חוקי  2.2

  :י שימוש בנכסי�גוסככלל יש להבדיל בשני 

  .חכירה באופ� בלעדי/שכירות/שימוש/מסירה של נכס להפעלה  .א

 .יות בפקודת העיר188 בסעי� תמוסדר ,מסירה כגו� זו

   במש� שעות וימי� ,מת� רשות שימוש בנכס עירוני או בחלקו  .ב

  נוס� ש אחרבשאר המבנה נעשה שימו/כאשר בשאר הזמ�, מסויימי�

  .י� אחרי�רמאו גו/על ידי העירייה ו
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  שימוש באופ� בלעדי בנכס עירוני  2.2.1

   עיריה רשאית להשכיר מקרקעין או ":  נקבעלפקודת העיריות) ב (188עי� בס   

  אולם השכרת מקרקעין לתקופה , להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות   

  –ב"תשל, ]נוסח משולב[העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר    

  ".)א(טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן , חל על שכירותו, 1972  

  

 �להחליפם או למשכנם , רקעיןעיריה לא תהיה רשאית למכור מק" :קובע) א(סעי� קט

  ".אישור השר או מי שהוא הסמיך לכךאלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה וב

  

  : נקבע�ותגדרה,  פרשנות'בפרק א, 1969�ט"תשכ,  לחוק המקרקעי�1סעי� ב

, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, קרקע -" מקרקעין ""

  ".נים להפרדהזולת מחוברים הנית

  

בי� א� בדר� ,  הכלל במת� זכויות לשימוש בנכסי� עירוני�,זאתיחד ע� 

סעי�  להיעשות בהתא� לקבוע בחייב, של שכירות ובי� א� בדר� של חכירה

אין בהוראות סעיף זה ) ד(.. ..188": בעוקה) נוסח חדש(לפקודת העיריות ) ד(188

  ."197מהוראות סעיף כדי לגרוע 

לא תתקשר עיריה בחוזה להעברת . 197": קבענקודת העיריות  לפ197י� בסע

  ".להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי, מקרקעין או טובין

  

 �תקייחייבי� להכדי שעירייה תעביר זכויות לשימוש בנכס עירוני , פיכ�ל

  : שני תנאי�

   להיעשות בחירת מקבל הזכויות לשימוש בנכס עירוני צריכה   .א

  .במכרז פומבי   

  ר במועצת העיר וכ� ושיאקבל  לההעברת הזכויות בנכס צריכ  .ב

  בא� מדובר בחוזה לתקופה של מעל ,            לקבל את אישור שר הפני�

  . שני�5   
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ידי הרשויות -במוסדות ציבור עלוהל תמיכות נ" :של 2.9תת סעי  ב

,רה ובין עקיפהישיתן טובת הנאה בין מ" �מוגדרת כ "תמיכה" "המקומיות
1   

ערבות או סיוע כספי אחר ולמעט קניית שירותים או הקצאת , הלוואה, לרבות מענק

  " ;מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין

מוגדרות , לנוהל המוזכר לעיל 2.11� ו2.10תת סעיפי�  ב,בהתאמה

  :כלהל�, כה ישירה ותמיכה עקיפהתמי

למימוש , לבניה ולפיתוח,  לפעילותלרבות תמיכה כספית �" תמיכה ישירה" 2.10"

   ";ערבות או למתן הלוואה

, מתן ערבות,  לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף-" מיכה עקיפהת "2.11"

פרסומים ,  השתתפות בעלויות דיוור2,שימוש במתקני הרשות, מימוש ערבות

ת מתן זכו, הקצאת כוח אדם מטעם הרשות או במימונה, בתקשורת במימון הרשות

שימוש במבנה או במקרקעין שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת 

   3";מקרקעין

  

אשר פורס� בחוזר  "רשויות מקומיות העל ידיבמוסדות ציבור  תמיכות נוהל"�ב

  :  תחולתו כלהל�,3בסעי  , נקבעה לפיכ�, 4/2006ל משרד הפני� "מנכ

  תחולה. 3"

  .לא לפי נוהל זהא, בין ישירה ובין עקיפה, לא תינתן תמיכה  3.1

  ."נוהל זה יחול על מתן תמיכות מאת כל רשות מקומית  3.2

  

קובעת כי רשות מקומית הרוצה , התחולה שנקבעה ופורטה לעיל

חייבת לפעול על פי הכללי� , להרשות שימוש בנכס עירוני ללא תמורה

 , הרשויות המקומיותעל ידיהקבועי� בנוהל תמיכות במוסדות ציבור 

   .המוזכר לעיל

  

  :כלהל� ,נוגע לתקציב התמיכותבבנוהל זה  4בסעי  נקבע , נוס  על כ�

  תקציב התמיכות. 4"

  .רשות מקומית לא תיתן תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר כדין 4.1

  את הסך הכוללתכלול בתקציבה ,  רשות מקומית המבקשת לתת תמיכות4.2

                                      
1

  הדגשת הביקורת
2

  הדגשת הביקורת
3

  הדגשת הביקורת
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,הישירות והעקיפות, של תקציב התמיכות      
  לפי נושאי, וקתו ואת חל4

  ."לפרקי התקציב,       התמיכה

  

למעשה שה� ' בשווה כס 'כי כל התמיכות כולל תמיכות , יוצא מכ�    

  .חייבות לקבל ביטוי בתקציב העירייה, תמיכות עקיפות

  

 בדוח על השלטו� המקומי משנת ,קבע מבקר המדינהא   ,בעניי� זה

לשימוש עמותות מהווה למעשה מתן העמדת קרקעות על ידי העירייה ": כלהל�, 2000

  כי בבוא רשות , מבקרת המדינה כבר קבעה בעניין זה' .בשווה כסף'תמיכה 

  עליה להתייחס לפעולות אלה כאל מתן , מקומית לאשר העמדת נכסים למוסדות

  . ולפעול בכל מקרה כזה על פי הוראות הנוהל למתן תמיכות, תמיכה למוסד

  ות ומליאת המועצה יוכלו להתייחס לפעולות כדי שוועדת התמיכ, יתר על כן

    יש להביא לפניהן נתונים מפורטים על הערך -האמורות על בסיס מידע מלא 

  וכן פרטים על מהות פעילות , הכספי של ההטבה הגלומה בהעמדת הנכסים

  ."'וכו... גודלה, העמותה

  

 או ללא/ ומת� שימוש באולמות ובחדרי� בעלות מופחתתכי , יוצא מכ�

על ידי מבקר כפי שנקבע , מיכה שוות ער� כספיכמוה כת, עלות כלל

ל משרד "ג� על פי נוהל התמיכות כפי שפורס� בחוזר מנכהמדינה ו

  . 4/2006ל "הפני� בחוזר מנכ

מת� רשות שווי בעת מת� תמיכות לעמותות יש להביא בחשבו� את 

  .כמת� תמיכה, השימוש בנכסי העירייה

  

  א בלעדי בנכס עירוני שימוש באופ� ל  2.2.2

  

של שימוש באופ� לא התייחסות מפורשת למקרה לא קיימת בחוק 

לבטל , לדעת הביקורת,  יחד ע� זאת לא נית�.בלעדי בנכס עירוני

את הוראות החוק והנהלי� המתייחסי� לטיפול , כגו� אלהבמקרי� 

  . לעיל,2.2.1כמפורט בסעי� , העירייה בנכסיה

                                      
4

  הדגשת הביקורת
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על   דוח ביקורתפורס� 1999/2000 לשנת 23בדוח מבקר העירייה מספר 

  .ניהול מפעלי התרבות בעיר

 השיבה מנהלת מחלקת ,ת הביקורתו לשאלותתשובאחת הב, בדוח זה

  :כלהל�,  בקשר למת� שימוש בנכסי העירייהנכסי�

מן הראוי לגבש נוהל כללי לגבי השימוש בנכסים אלו על , לדעתי"

לא ידוע לי (הגופים הרלבנטים שיכלול נציגי , ידי צוות חשיבה מיוחד

 " .)על נוהל אחיד כיום

  

, לא הוכ� נוהל אחיד לאחר פרסו� הדוח האמור כי תעקובהביקורת 

נקבעה שמאות ,  לער�2000�במחצית שנות ה, לפני מספר שני�, אלא

 ,ועל פיו") שמאי("' ער�'לכל מבנה נית� . למת� שימוש במבני�

  . � מחלקת נכסי�היחידה היתה רשאית להשכיר אותו דר

  .חוזה ההשכרה נוסח על ידי מחלקת נכסי�

  

נהגו מנהלי היחידות לחתו� מול המתענייני� על חוזה  2009עד שנת 

  .שהוכנו על ידי מחלקת נכסי�� לדוגמא חוזיהמתו� 

.  תרבותהחוזה עבר תהלי� של בדיקה וחתימה באג� ,לאחר החתימה

, היחידה הרלבנטית באג�מנהל על ידי אחר כ� , התרבותתחילה במרכז 

   .לת מחלקת כספי� ובקרההמנמנהל האג� באמצעות על ידי 

סג� גזבר העירייה  החתמות אצלבדיקות ו החוזה עבר ,חר מכ�אל

  , גזבר העירייה, מנהלת מחלקת נכסי�,  העירייהיביטוח על אחראיה

  .ל העירייה"מנכ

 שלא  כ�,שמאותהמחירי השכירות נמסרו למתענייני� לפי טבלאות 

היה ויכוח על המחיר והמחירי� בחוזי� נחתמו על פי טבלאות 

  .השמאות

    

 ,שהובאו לעיל, 1999בשנת  של מנהלת מחלקת נכסי� על א  דבריה

בדבר הצור� בגיבוש נוהל כללי לגבי שימוש בנכסי� בידי צוות חשיבה 

 ולאור נוהל אחידהיעדר  בעק ,מיוחד של נציגי הגופי� הרלבנטיי�

רק , ל מת� השימוש בנכסי� שהוזכר לעיל וכפי שיפורט להל�אופ� ניהו

נכסי� את ה יזמו אג  תרבות ומנהלת מחלקת 2009במהל� שנת 

  נוער , הדבר התאפשר לאחר איחוד יחידות תרבות. בדיקת העניי�
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שהתברר כי קיימות מספר בעיות מהותיות בנוגע וספורט ורק לאחר 

כי השמאויות שעל פיה� מתקני� בעיקר כיוו� שהתגלה הלהשכרת 

השמאות לכל נכס נקבעה באופ� , בנוס  לכ�. לא עודכנו זמ� רב, עבדו

) או סמוכי�/נכסי� דומי� ו(בלבדי מבלי להתייחס לנכסי� אחרי� 

  .וללא התייחסות לשוני בפרקי זמ� ההשכרה

צוות של על ידי אשר תבוצע על ביצוע עבודת מטה הוחלט , לאור כ�

שמאית , מנהלת מחלקת נכסי�,  נוער וספורט,תרבותעובדי� מאג  

אשר יבדקו את מכלול הנושאי� הקשורי� העירייה וגזבר העירייה 

  .צורה אחידה של חוזי�להכנת ו פעלוי

  

י  היה צור� לבנות שת,השוני בפרקי זמ� ההשכרה הבסיסיי�עקב 

  .  וחוזה שעתיחודשיחוזה  � היינו, �חוזישל תצורות 

ונקבעה שמאות ליחידות כה שמאות חדשה ער נבעבודת מטה זו, בנוס 

כ� שתתאפשר השוואה בי� נכס לנכס , זמ� אחידות של שעה וחצי

ולפיה עודכנו מחירי השכירות  במצב שהמחירי� שוני� לגבי כל נכס

  .במתקני�

  

 ואההחוזה . למשתמש במועדי� קבועי�מיועד , על בסיס חודשיחוזה 

 י השוכרעל ידי� ומשולמי� קבוע דמי השכירות ובו על בסיס חודשי

  . לכל תקופת ההסכ�, בשיקי�,מראש

  

� לחינו� מכוני �  כגו�, מיועד לשוכרי� גדולי�,חוזה על בסיס שעתי

  . פעילויות שונותמגוו�  המקיימי� ,ולהכשרה

, ה�לפישולחי� חשבו� פע� בחודש ו, על בסיס שעתילשוכרי� 

  . בשיקי�,� משלמי� בדר� כללשוכריה

  

מחירי השכירות  מסר לביקורת כי נוער וספורט, אג  תרבותסג� מנהל 

 ולדבריו יש עדכוני� על פי המדד ולמרות מעודכני� לפי עליית המדד

 עובדי� על פי כ� 1/9/09�מה, שאי� החלטה סופית לגבי השיטה

  .לתקופת הרצה והנושא עדיי� נבח�

  

  . עדכו� מחירי השכירותבילגאי בהירות קיימת הביקורת לדעת 
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 צלה� אביררה שנית  הביקורת ,להבהרת נושא עדכו� מחירי השכירות

 מנהלת מחלקת נכסי� את ה� אצלנוער וספורט ו, סג� מנהל אג  תרבות

 .ותדירות עדכו� המחירי�האחראי סוגיות של הגור� ה

  

  :נוער וספורט,  של סג� מנהל אג  תרבותותשובת

  
   צע לקראת שיקול לגבי עדכון מחירי שמאות אמור להתב.  1    """"
   על פי שיקול דעת הגזבר ,כול תחילת שנת פעילות חדשה   
  בימים אלה נפנה לגזבר , למדד מחירי הצרכן בהתאמה   
 .לקבל את חוות דעתו   

  אלא כאמור על פי שיקול דעתו של , אין זה עדכון אוטומטי   .2
 . הגזבר     

  ."ועל כן אין הפרשים , הוא אחד לשנה, העדכון אם מבוצע   .3
 

  
  : הסוגיות נדרשה א  מנהלת מחלקת הנכסי� ולהל� התייחסותה�אותל
        
 :להלן התייחסותי לשאלותיך """"            

 :  לשמאות נכתב כי 7' בעמ .1
  , החלטה על עידכון מחירים בהתאמה למדד המחירים לצרכן"
 ".לקראת כל שנת פעילות חדשה בסמכות הגזבר   

ראת מר עוזי כהן פנה לגזבר בבקשה שלא לעדכן מחירים לק
קפיצת "הואיל ובשמאות החדשה בוצעה , א"ל תשע"שנה

 ".מדרגה
 ". הגזבר אישר את הבקשה

  

 10/2/10 אשר התקיימה בתארי� ת עירייההביקורת מצאה כי בישיבת מועצ, בנוס 

   ובה ענה ראש העיר על שאילתא בנושא השכרת אולמות בעיר לפעילות תרבות

  תוספתתשובת ראש העירמייד לאחר פרוטוקול נרשמה ב ,) להל�,3.2 סעי  ראה(

  :בזו הלשו�, ל העירייה דאז"ככל הנראה של מנכ

    ההחלטה על עדכון המחירים הם כמובן בהתאמה למדד המחירים לצרכן לקראת כל שנת פעילות " 

  ."חדשה ובסמכות הגזבר  

  

הביקורת ממליצה כי  ,שיפור יעילות הטיפולמע� לאור התשובות שפורטו לעיל ול

 , ייכלל מנגנו� זהמהמנגנו� הצמדה מקובל ובהתאבה יקבע תעודכ� ויות שמאה

  .שינוי מנגנו� זההסמכות לנית� לקבוע בחוזי� כי לגזבר העירייה  .בחוזי�
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  : התייחסות אג  תרבות נוער וספורט

נקבע על ידי הגזבר ומנהלת מחלקת הנכסים במסגרת , עדכון מנגנון הצמדה לתעריפי השכירות"

סגן מנהל האגף לתרבות נוער וספורט רשאי לקראת . בעה את השמאות למתקני האגףהועדה שק

בהתאם לכך . כול שנה להמליץ על אופן עדכון שמאות   החדרים בהתאם לחוות דעתו המקצועית

   )."2010-11( נהג סגן מנהל האגף לתרבות נוער וספורט לקראת שנת הפעילות החדשה 

  

  : הערת הביקורת

 כי שמאות יש לקבוע א� ורק על ידי שמאי� מוסמכי� ולא על ידי הביקורת סבורה

 .גורמי עירייה שהתמחות� אינה בשמאות

 

  חוזהאו ללא / ו ללא תשלו�נכסי עירייהשימוש ב .3

  

ממחיר  50% הנחה שלניתנת  ,עמותותמת� שימוש בנכסי� לעת בהביקורת מצאה כי 

  . השמאות

נוער , סג� מנהל אג� תרבותברי לפי ד ,"וריהיסט "-עוד מצאה הביקורת כי נוהג זה הוא 

לקביעת תעריפי שכירות במתקני האג�  כי בעבודת המטה ,הוסי� אשר א� וספורט

 הנחה 50% של מת� זהנוהג ררה הוועדה איש ,ינה לעיליצואשר , נוער וספורט, לתרבות

  .לעמותות

  

נוער , ותשלאחר עבודת המטה לקביעת תעריפי שכירות במתקני האג� לתרב, על א�

  וחל לעבוד הו" נוער וספורט, תעריפי שכירות במתקני האגף לתרבות" חוברתהוספורט יצאה 

   .נכסי�בשימוש מת�  לא קיי� נוהל כללי כתוב לגבי ,1/9/09 � פיה בעל

  

 יפרס� נוהל ,ל"או גזבר העירייה באישור המנכ/ל העירייה ו"מנכממליצה כי הביקורת 

  .'פיקוח וכו, מחירו� ,אחריות, שיכלול כללי�בנכסי� שימוש מת� לגבי כללי כתוב 

  

 אחד היעדי� של עבודת המטה להסדרת ועדכו� מחירי השכירות ביקורת מציינת כי ה

     עבודת המטה בפירוט יעדי5מופיע בסעי� כפי שנוער וספורט , במתקני אג� תרבות

זיםאו חו, הסדרת השימוש של כל הגופים שפועלים היום ללא תמורה"הוא 
5".  

                                      
5

  הדגשת הביקורת
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    וקבלות יעקיפ ותתמיכבנוהל אשר ייכתב יקבע מפורשות שהביקורת ממליצה כי 

  .לעיל, 2.2.1 בתקציב תמיכות העירייה כפי שפורט בסעי  ,ביטוי כמתחייב

  

   מת� הנחות לשימוש בנכסי העירייה אשר עלהחלטות שהביקורת ממליצה , זאת ועוד

  . ויאושרו במועצת העירעדת התמיכותויתקבלו בו, תמיכה עקיפהמהוות 

  

  :התייחסות אג  תרבות נוער וספורט

 ממחירי השמאות 50%-המליצה לקבוע תעריף מופחת ב, הועדה לעדכון תערפי השמאות החדשים"

וזאת על בסיס נוהג ,  לשימוש בחדרי הלימוד ואולמות ההרצאות של האגף לתרבות נוער וספורט

  ."טקודם על פיו פעל האגף לתרבות נוער וספור

  

  :הערת הביקורת

  הביקורת אינה מתייחסת להחלטות הוועדה לעדכו� התעריפי� אלא למת� הטבה 

  .כמתחייב, והל התמיכות של העירייהשווה כס  שלא באמצעות נ

  

  או נוהגי� למת� שימוש ללא תשלו� בנכסי� /לסוגיית קיו� הנחיות ו    3.1

  , ראש העיר: ני� עירוניי� כגו�על ידי גורמי� פ) כיתות, חדרי�, אולמות(        

   מנהל מוסד אשר הועלתה על ידי הביקורת , מנהל אג , ל העירייה"מנכ      

  :נוער וספורט, סג� מנהל אג  תרבותהתקבלה ההתייחסות של         

  

   הסתדרות : הנוהל החדש סתם את הגולל על שימוש בחינם כמו"       

 .מציירים בעירום, המורים     

   אני אכין לך .  לנו הרבה גופים שעובדים היסטורית ללא תמורהאין  

  . לא הושלם–הנושא הזה בטיפול . רשימה  

   הקטע של פעילות עירונית לא מחויב בכלל למרות שאני חייב לתת את   

 .יום עיון גזברות: לדוגמא, המקום  

   שימוש, לגבי שימושים עירוניים לא נקבעה הכרעה האם בתשלום או לא  

 ".לגורם פרטי-שמונע שימוש מסחרי אחר בתשלום  
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  נוער וספורט , סג� מנהל אג  תרבות אמר , המובאי� לעילובסיפא בדברי

 למרות ששימושי� ,נקבעה הכרעה הא� שימושי� עירוניי� יהיו בתשלו�לא כי 

  .כאלה עלולי� למנוע שימושי� בתשלו� על ידי גורמי� אחרי� מחו, לעירייה

  

וה� בחוברת אשר הוכנה במהל� בתיקיות במשרדו ה� הביקורת מצאה , ושאבאותו נ

  :י� הבאי�סמכאת המ "נוער וספורט, תעריפי שכירות במתקני האגף לתרבות" � 2009שנת 

  

   שהוכ� על  27/8/02�מה  "ס"לדמי שימוש לכיתות לימוד בבתי ספר ברחבי העיר כ מחירון"  .א

  :ו נקבע בי� היתרב, ידי שמאית העירייה למחלקת הנכסי� 

גופים עירוניים"* 
 ."50 %י העיריה יהנו מהנחה בשיעור של " וגופים וולונטרים המוכרים ע6

   טבלת שמאות חדשה של "� ו"הצעה לתעריפי השכרת כיתות ואודיטוריום אשכול פיס קהילתי"   .ב

   עבודת המטה שמאות המיועדת ל( 28/7/09� מה)נוער וספורט, תרבות(" אגףהמתקני   

אגפי העירייה": בה� נכתב, ) לעיל�צוייכמ, 2009שנערכה בשנת   
  , גופים ולנטריים, 7

 ." בתעריף50% הנחה של –כנסי משרד החינוך , עמותות  

 במחצית ,שהוכנה כאמור" נוער וספורט, י שכירות במתקני האגף לתרבותתעריפ"בחוברת    .ג

" תוספות מחירים והנחות. ז "�' � זיעסב נקבע 1/9/09� ועל פיה עובדי� החל ב2009שנת 

  : כלהל�" הנחות משתמשים. ב  "�שלו ' בסעי� ב

"  

  

    

    

    

    

    

  ." חודשים בשנה6 - משתמש במתקני האגף מעל ל–שתמש קבוע מ*

 נוער וספורט, סג� מנהל אג� תרבות לא תרבות יבתמחלקת של מנהלת יווח בד  .ד

מנהלת  הבמסמ� זה ציינ. ישנה התייחסות לשימושי יחידות העירייה בבתי תרבות

  . 2008שימושי� של יחידות העירייה בשנת מספר האת המחלקה 

                                      
6

  הדגשת הביקורת
7

  הדגשת הביקורת

  ההנחה  הגוף

  50%  מחלקות ויחידות העירייה

  50%-עד  עמותות עירוניות

  50%  בתי ספר וגנים

  25%-עד   *פ"משתמש קבוע לאולם ח
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 לגבי שנתומצאה כי רשומי� בה במסמ� זה שימושי� סיכמה את טבלת ההביקורת 

  : ובה�שימושרוט מש� זמ� כל י ללא פ,�שימושי 161ס� הכל , בלבד 2008

 

    .שי� של יחידות עירייהשימו 126 •

 ."עמותות"של שי� שימו 33 •

   ."באצ"�השל שי� שימו 2 •

  

  :באותו מסמ� הוסיפה מנהלת מחלקת בתי תרבות את התוספת הבאה

  ,ע פעמים בשבו3 -ויטרנים כ: הקבועים" חינמים"לא רשמתי את ה" 

  הסתדרות המורים .  בבית הסטודנט1 -מקהלות  בבית התרבות ו 2  

   ." פעמים בשבוע בבית ההגנה5  

  

ב ה� את יחידות ימצד אחד קיימות הנחיות לחיכי ממצאי� אלה מעידי� 

  .  מהתערי 50%העירייה וה� את העמותות והגופי� ההתנדבותיי� בשיעור 

  

 תעב 2009 אשר חודשה במחצית שנת  היתה קיימת הנחייה כזאת2002עוד בשנת 

אשר הופעלה החל , "נוער וספורט, תעריפי שכירות במתקני האגף לתרבות": הכנת החוברת

�מ 1/9/09 .  

 

מצד שני על פי ממצאי הביקורת אגפי העירייה לא מחוייבי� כלל על פי מה 

  . נוער וספורט, שנקבע בחוברת תעריפי שכירות במתקני האג  לתרבות

ג� עמותות מקיימות פעילות תו� שימוש בבתי התרבות ללא חיוב וה� , מעבר לכ�

 ,עצמולדבר שאינו תקי� כש, "ימושי העירייה בבתי תרבותש": נכללות תחת הכותרת

 .מעבר לזה שלא מוטל עליה� התערי  שנקבע

  

   לא מצאה כי מועצת העירייה נדרשה לקבלת החלטה בדבר קביעת הביקורת  3.2

  או במבני� עירוניי� /או תעריפי� למת� שימוש בחדרי� ובאולמות ו/כללי� ו        

  .לעמותות        

  תשובת ראש  ,  בתשובה לשאילתא10/2/10בישיבת מועצת העירייה מהתארי�         

   :  היתה כלהל�,העיר        
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 תשובת ראש העיר"

  
 :על פיה� אנו משכירי� אולמות *להל� הקריטריוני�      

   : על פי הקטגוריות הבאות , 2002 שאושר בשנת  מחירו�: בות העירוניהיכל התר

  בתי ספר שאינ� , גופי� וולונטריי�, צ"אמרגני� מופעי אחה, מופעי ערב�אמרגני�   

  .כנסי� וימי עיו�, קונסרבטוריו�, במסגרת סל תרבות   

  מית  השתתפות עצ� עמותות הפועלות לרווחת תושבי העיר  �אירגוני מתנדבי�      

  . לארוע # 600בס!      

    עבדנו על פי תערי% שמאות שאושר בשנת 2009עד חודש יולי   :בתי התרבות     

   , י גזבר העיריה"ע אנו עובדי� על פי תערי% חדש שאושר ע"החל משנת תש, 2004     

  .נכסי� ושמאית העירייה' מנהלת מח     

   מנהלת , בת מגזבר העיריה קיימת וועדת חריגי� המורכ–לאישור מקרי� חריגי�      

    .הלת הכספי� של האג%נסג� מנהל האג% ומ, נכסי�' מח     

   בזמנו   נקבע   �   לכסא # 1 � יסודי וחטיבות ,  גני�–מופעי בוקר  : סל תרבות     

  ".בשיתו% ע� וועד ההורי� העירוני     

  

 מחירו� שכר'מנהלת מחלקת כספי� ובקרה באג  תרבות המציאה לביקורת    

המשמש אותה לעבודתה השוטפת לצור� חיוב עבור ) 'ראה נספח א ('אולמות

  . שימוש באולמות

 אשר אושרו 2011למת� תמיכות לשנת הביקורת מצאה כי במסגרת הקריטריוני� 

בוועדת התמיכות ובמועצת העירייה נכללו הנחיות כלליות למת� הנחות ונקבעו 

  ). 'ראה נספח ב(מיכות הגופי� הזכאי� לקבלת הנחות אלה במסגרת הת

 באו 2011הביקורת מציינת כי הקריטריוני� והמחירוני� אשר נקבעו לגבי שנת    

כדי לשנות ולעדכ� את הנתוני� ההיסטוריי� אשר נמסרו בתשובה לשאילתא 

  .ריוני� אשר אושרו על ידי מועצת העירייהולמסד� בקריט

  

 כי נקבע, 4/2006הפני� ל משרד "מנכמת� התמיכות אשר פורס� בחוזר והל בנ   

רשות מקומית המאפשרת שימוש בנכס עירוני ללא תמורה או בתמיכה חלקית 

  ).  לעיל2.2.1ראה ג� בסעי  (חייבת לפעול על פי הכללי� הקבועי� בנוהל 

  

   מתחייבי� מקבלי  .."בקשה לקבלת תמיכה כספית לשנתטופס " �הביקורת מצאה כי ב          

  החשבונות ובדוחות הכספיי� שלה� כל תמיכה  לרשו� בספרי  תמיכות והקצבות        

  קוזז סכו� התמיכה או חלק ממנה לכיסוי ויבמקרה ו     של העירייה כהכנסה    
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  .סכו� הקיזוז יירש� בספרי מקבל התמיכה כהוצאה,      תשלו� לעירייה   

  

  ת עקרונות  עבודה באג  התרבות בנושא קביעת  נערכה ישיב1/12/09      בתארי� 3.3

   סג� מנהל אג  : בישיבה זו השתתפו.      לפעילות בבתי ספר מעבר לשעות הלימודי�   

   חשבת אג  ;עובדת מחלקת נכסי�;מחלקת נכסי�מנהלת ;נוער וספורט, תרבות        

    ,סוכ� בי� היתרנמצא כי בפרוטוקול ישיבה זו . החינו� ועובדת אג  החינו�        

  : להל�דכ       

  כל הפעילות מעבר לשעות הלימוד בבתי הספר תנותב לחטיבת . 1"   

  , הואיל ולחטיבה זו יש אנשי שטח שיוכלו לפקח על הפעילות.     הפנאי   

  .    וכן מערכת מתאימה לניהול והתחשבנות   

   ...  

  או  /ו) שהיא מחיר מינימום(תעריף לתשלום יהיה לפי השמאות ה. 4     

    ....8888לפי שיקול דעת חטיבת הפנאילפי שיקול דעת חטיבת הפנאילפי שיקול דעת חטיבת הפנאילפי שיקול דעת חטיבת הפנאי, לפי הגבוה מבינהם,  אחוזים מתקורה      

   ... 

        ,,,,בתי הספרבתי הספרבתי הספרבתי הספרל ל ל ל בכבכבכבכ    09090909////12121212////30303030חטיבת הפנאי תערוך סקירה בשטח עד חטיבת הפנאי תערוך סקירה בשטח עד חטיבת הפנאי תערוך סקירה בשטח עד חטיבת הפנאי תערוך סקירה בשטח עד . 6  

        . . . . לבדוק אילו פעילויות מתבצעות בשעות הפנאילבדוק אילו פעילויות מתבצעות בשעות הפנאילבדוק אילו פעילויות מתבצעות בשעות הפנאילבדוק אילו פעילויות מתבצעות בשעות הפנאי    כדיכדיכדיכדי                

        חטיבת הפנאי תוודא חתימת חוזים עם חטיבת הפנאי תוודא חתימת חוזים עם חטיבת הפנאי תוודא חתימת חוזים עם חטיבת הפנאי תוודא חתימת חוזים עם , , , ,  סיום הסקירה סיום הסקירה סיום הסקירה סיום הסקירהלאחרלאחרלאחרלאחר                

  9."."."."שיש כאלושיש כאלושיש כאלושיש כאלו ככל  ככל  ככל  ככל ––––   משתמשים שאין לגביהם חוזה    משתמשים שאין לגביהם חוזה    משתמשים שאין לגביהם חוזה    משתמשים שאין לגביהם חוזה         

  

  .הביקורת בחנה את יישו� ההחלטות שהתקבלו בישיבת העבודה שהוזכרה לעיל

  

  :  לשאלת הביקורת היתה כלהל�נוער וספורט,  של סג� מנהל אג  תרבותתשובתו

  אלא צריך שתהייה פניה של אגף החינוך , לקיים סקר זה לא ראלי. 5"   

  ות רכיהששהתקבלו בנושא לבתי הספר בכדי להעביר את ההנחיות           

  , אנו נבדוק שאכן הנחיות אלה יועברו אל בתי הספר, לבתי הספר      

  ".השנה החדשה שיועברו שוב לקראתונבקש       

  

ניתנה נוער וספורט , תו של סג� מנהל אג  תרבותתשובהביקורת מבקשת לציי� כי 

  . דיו� חודשי� לאחר מועד ה7.5�כ היינו 13/7/10בתארי� 

  , ועל א תקופה כה ארוכה לאחר מועד הישיבה מציינת כי אי� זה תקי� שהביקורת 

                                      
8
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 חודשי� 6, )30/12/09עד (המועד לסיו� ביצוע הסקירה בשטח שבישיבה זו נקבע 

נוער , על פי תשובת סג� מנהל אג  תרבות,  עדיי�,בעת עריכת הביקורת, לאחר מכ�

ר הריאליות של עריכת הסקר היתה הריאליות או חוס. וספורט לא נעשה דבר בנדו�

  . אמורה להישקל  בטר� קבלת ההחלטה ולא כתירו, לאי ביצוע ההחלטה

  

  " ככתב� וכלשונ�" במועד �בצע יש ל,תתקבלומר שאכי החלטות עירה הביקורת מ

על ידי הגורמי� יבוצע רק לאחר שיאושר , א� יוחלט עליו, לגביה�ושינוי כלשהו 

  .ההשותפי� להחלט, המוסמכי�

  

עבודה נוספת  התקיימה ישיבת 15/2/10בתארי� הביקורת מצאה כי  ,באותו נושא

  : כותרת הפרוטוקול שלהש

  ". ב ובתיכונים"מעבר לשעות הלימודים בחטפעילות : סיכום ישיבה"

 ;סגנית מנהל אג  החינו�;מנהל אג  חינו�;גזבר העירייה: השתתפובישיבה זו 

. נוער וספורט ומנהלת מחלקת נכסי�, בותסג� מנהל אג  תר;חשבת אג  החינו�

  : כדלהל�, בפרוטוקול ישיבה זו סוכ� בי� היתר

  ::::סוכםסוכםסוכםסוכם"   

  לויות העשרה בית ספריות לאחר שעות הלימודים ימשיכו להתבצע יפע. 1"   

  . לבית הספר אסור להשכיר באופן עצמאי.    כרגיל   

  יקוח על הפ.  תבוצע הסדרה חוזית–חוגים ופעילויות בתשלום . 2    

  .י חטיבת הפנאי"    הפעילות יבוצע ע   

  . י מחלקת נכסים"חוזים ינוסחו ע. 3    

  י חטיבת הפנאי לאישור של חשבת "בקשות להשכרות יועברו עכל ה. 4    

  .     אגף חינוך   

   המחירים שישולמו יהיו לא פחות מהשמאות שהיא מחיר –תשלום . 5    

  .    מינימום   

  . נכנסים לקופת העירייהכל הכספים. 6    

  יפתח סעיף נפרד .  לעירייה40%- לחינוך ו60% יחולקו –הכנסות . 7    

  אחת לחודש חטיבת הפנאי .     בחטיבת הפנאי אליו יכנסו ההכנסות   

  , ח ותזכה את בתי הספר הספציפיים"   תעביר לחשבת אגף חינוך דו   

  .   שבהם בוצעה הפעילות   

  נהיגה , ם על פעילויות של אוניברסיטה פתוחהנוהל זה יחול ג. 8    
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  .   מונעת ופסיכומטרי   

  ".  ברנר"בבית ספר " איגום "כמו כן נוהל זה יחול גם על פעילות . 9    

  מבנה נקי  , מצב הנכס:  אחראית על הנושא התפעוליחטיבת הפנאי. 10    

  .ב"ריהוט במצב תקין וכיו/החזרת ציוד,     ומסודר   

  סג� מנהל אג  ( עוזי כהן: יש תלונות הם יתבררו בצוות הכולל אתאם . 11    

  )ת מחלקת חטיבות ביניי�מנהל( . ושוש שובל)טנוער וספור, תרבות              

   )מנהל אג  החינו�( .דבו )גזבר העירייה(בעיות שלא נפתרו יועברו לשגיא              

   גזבר ( ,,,,י שגיאי שגיאי שגיאי שגיא""""תם עתם עתם עתם עיצא מכתב מסודר לכל מנהלי בתי הספר שיחיצא מכתב מסודר לכל מנהלי בתי הספר שיחיצא מכתב מסודר לכל מנהלי בתי הספר שיחיצא מכתב מסודר לכל מנהלי בתי הספר שיח. 12    

        לגבי לגבי לגבי לגבי  )נוער וספורט, סג� מנהל אג  תרבות( ועוזיועוזיועוזיועוזי    )מנהל אג  החינו�( דב  דב  דב  דב )העירייה              

        ..."..."..."..."10101010....נוהל זהנוהל זהנוהל זהנוהל זה                                

  

יצא המכתב האמור לכלול  �טר,  בעת בדיקתה,13/7/10הביקורת העלתה כי בתארי� 

רות שעברו מעת את נוהל השימוש בחדרי חטיבות הביניי� והתיכוני� וזאת למ

 חודשי� 8� כ,היינו, 6/10/10בתארי� ,  חודשי� לאחר מכ�3.  חודשי�5�ההחלטה כ

לאחר קבלת ההחלטה ורק לאחר בירור שנעשה על ידי הביקורת הודיע סג� מנהל 

13/9/10�ב הוציאה חשבת אג  החינו� ,נוער וספורט כי בתיאו� איתו, אג  תרבות ,  

  . )'גאה נספח ר (את המכתב עליו הוחלט בזמנו

  

חייבי� הגורמי� המקצועיי�  ,החלטותלאחר קבלת הביקורת שבה וממליצה כי 

א� שינוי ובהתא� לפרטי ההחלטה , במועד עליו הוחלטאת כל מה שהוחלט בצע ל

 השותפי� לקבלת ,על ידי הגורמי� המוסמכי�יבוצע רק לאחר שיאושר , בכלל

  .ההחלטה

  

  :נוער וספורט, תגובת אג  תרבות

יתן הייה לבצע סקר רק לאחר פניית האגף לחינוך למוסדותיו על מנת שההנחיות החדשות כפי נ"

לאחר , 13/9/2010 -ב.  שקבעה הוועדה לקביעת התעריפים  יבאו לידיעת מנהלי המוסדות

הוציאה חשבת אגף החינוך מכתב למוסדות , פניית סגן מנהל האגף לתרבות נוער וספורט

נאסף מידע בחטיבת הפנאי לגבי פעילות , ב זה במוסדות החינוךלאחר קבלת המכת, החינוך

  ."קיימת ופעילות מבוקשת
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הסכמי� ע� המשתמשי� בנכסי /חידוש חוזי�/הביקורת העלתה כי המעקב על קיו�   3.4

 לא נעשה במחלקת הנכסי� של העירייה ,העירייה לפעולותיה� המוזכרות בדוח זה

מנהלת מחלקת הנכסי� טענה בפני . האחראית על ניהול הנכסי� העירוניי�

  .הביקורת כי הדבר נעשה על ידי חטיבת הפנאי

  

 חייב יהמת� שימוש בנכסי העיריל הפיקוח והמעקב, הביקורת ממליצה כי הטיפול

 תהווה מעי� אשר להיות מרוכז בידי גו  אחד ולדעת הביקורת בידי מחלקת הנכסי�

תפעיל שימוש בנכסי� עירוניי� ובהעברת זכויות לתטפל לנושא וככזה " גו  על"

ראוי שהטיפול בנכסי� , פיכ�ל .פיקוח ובקרה על השימוש בנכסי העירייה, מעקב

  .ידי יחידות עירייה שונותישירות על ייעשה על ידי מחלקת הנכסי� ולא 

  

הביקורת ממליצה כי       , במקרי� בה� הואצלו ליחידה מסויימת סמכויות בנושא

  לרבות  כסי� על ההתקשרויות שהיא מקיימתתב למחלקת נאותה יחידה תדווח בכ

כל זאת בסמו� למועד החתימה על החוזה וזאת , העברת העתק מחוזה ההתקשרות

  .תו� הנהגת מנגנו� אישור ובקרה של מחלקת נכסי�

         

  : על נקודות אלה, בעת מת� שימוש בנכס עירוני יש להקפיד בי� היתר

בנכס עירוני ללא עיגו� תנאי ההתקשרות אי� להעביר זכויות לשימוש   .א

כפי שמחייב , אשר נבדק באופ� פרטני על ידי יוע, משפטי, בחוזה בכתב

  .החוק

שמירה על הוראות החוק לגבי מת� שימוש בנכס עירוני לאחר קבלת   .ב

  .אישור מהגור� המוסמ�

  מת� זכויות לשימוש בנכסי� עירוניי� ללא תמורה יאושרו ויטופלו   .ג

  ."ידי הרשויות המקומיות- תמיכות במוסדות ציבור עלנוהל": על פי

יש לקבל חוות דעת , בא� חלי� שינויי� בסעיפי החוזה הסטנדרטי  .ד

 .משפטית על החוזה המתוק�

  

  :תגובת מנהלת מחלקת נכסי�

    עובדים מאז פרישת הסגנית הקודמת 2אולם בפועל קיימים רק ,  עובדים3-במחלקת נכסים  יש תקן ל"

  . לפנסיה  
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   על ההשכרות של אולמות " פיקוח ובקרה, מעקב"אם העיריה מעוניינת כי מחלקת נכסים תפעיל   

   ויש לוודא כי עבודתם לא תהיה , יש צורך בהקצאת עובדים נוספים לכך, וחדרים בניכסי עיריה  

   ות הואיל ולגוף זה יש אנשים המפקחים על הפעילות ומנהלים את הפעיל. (בכפילות לחטיבת הפנאי  

  )."במבנים אלו  

  

הביקורת מצאה כי יחידות העירייה המארגנות פעילות לעובדי העירייה של   3.5

 אינ� ,)אולמות וחדרי� בבתי תרבות(במתקני העירייה ' ימי עיו� וכו, השתלמויות

  . מחוייבות על פי התעריפי� שנקבעו בזמנו

  י ספר ברחבי העיר כבר במחירו� לדמי שימוש בבת,  לעיל3.1כפי שהוזכר בסעי  

 מעלות השימוש באולמות 50%� נקבע כי גופי� עירוניי� יחוייבו ב27/8/02�מה

 נקבע כי אגפי 28/7/09� מה"טבלת שמאות חדשה של מתקני האגף" �ג� ב. ובחדרי�

, תעריפי שכירות במתקני אגף תרבות"בחוברת .  מהתערי  המקובל50%�העירייה יחוייבו ב

כי מחלקות ויחידות העירייה ,  נקבע ג� כא�1/9/09�וק  מהשהיא בת" נוער וספורט

  . מהתערי  שנקבע50%ייהנו מהנחה של 

    , למשל ימי עיו�, מצביעה על כי בא  מקרה יחידות העירייה המארגנותהביקורת            

    כי'  ד3.1 בסעי  ,הביקורת מצאה כאמור לעיל. אינ� מחוייבות על פי התערי  שנקבע           

    מפגשי� מאורגני� על ידי יחידות 126� התקיימו בבתי תרבות כ, לדוגמא2008בשנת            

  . העירייה אשר לא חוייבו כלל על פי המחירו�           

      

   במספר ה�  ,תערי  שנקבע לה�לפי ההביקורת ממליצה כי יחידות העירייה יחוייבו    

   ה� במסמ� תעריפי שכירות במתקני ה שוני� שהובאו לעיל ומסמכי עירייבושמאויות             

    של 5כפי שמופיע בסעי   1/9/09�נוער וספורט שעובדי� על פיו מה, האג  לתרבות            

כל הגופיםהסדרת השימוש של . 5": המחירו� הקובע            
  ".או חוזים,  שפועלים היום ללא תמורה11

  

   לביקורת אותה הכי� ללא חוזה שימוש או /שימושי החינ� ולבנוגע להל� הרשימה   3.6

  :נוער וספורט, סג� מנהל אג  תרבות   

  

 :להלן גופים שפועלים ללא חוזה בבית רייזל אך משלמים תמורה "

  
   לא נחתם אתם עד , ארגון המורים פועל מספר שנים בבית רייזל   .א   
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    התשלום ,ותפותמכיוון שהפעילות הייתה סוג של ש, היום חוזה      
   ,יתכ� שהכוונה היא מחירי המחירו�י( איתם על בסיס מחירי חוזה     
 12.)היות ולעול� לא נחת� חוזה      
     
  השנה לא נחתם , הייה חוזה בשנה שעברה, אוניברסיטה פתוחה   .ב   
  כי לא הייה ברור היקף הפעילות והייה ספק אם פעילותם , חוזה     
 .תתקיים     
     
   מכון מגיד . הייה אשתקד חוזה שלא חודש השנה,  מגידמכון  .ג   
 13). מדובר על החוזה היש�,לדעת הביקורת( משלם על פי תנאי חוזה     

    
  : גופים שפועלים בבית רייזל ללא חוזה וולא תמורה הגופים הבאים     

 
   כעת נושא הסתדרות , פעלה בבית ההגנה, הסתדרות המורים .א         

 .צא בהסדרת נושא התשלום והחוזההמורים נמ       
   

   ללא , אחת לחודש, פעל מסורתית בבית ההגנה, מועדון השרון .ב      
 .תמורה וללא חוזה     
  
  " . הרמוניה,שירן: כמו כן פועלים ללא תמורה המקהלות הבאות  .ג       

  

   מפגשי� של ה 33ל ע ,שימושי חינ�עוד במדובר הביקורת מציינת כי , בנוס    

   . לעיל,3.1כפי שהוזכר בסעי  , 2008שנת  מעמותותה   

  
  : לגבי ארגוני� הפועלי� ללא חוזה מוסדרנוער וספורט, תגובת אג  תרבות

  
"  

בתום שנת פעילות משלם , ארגון המורים פועל בסיס שיתוף פעולה וללא חוזה •

 -החל מ. הארגון עבור השימוש בכיתות התשלום מתבצע על בסיס תעריפי השמאות

 . ייחתם חוזה על בסיס שעתי 1/1/2011

סיימה את חובותיה לשנת . א" לא מקיימת קורסים בשנת תשע-אוניברסיטה פתוחה  •

 .ע "תש

  ב בשנת -מכון מגיד החוזה לשנת הפעילות הנוכחית נמצא בטיפול לגבי סמסטר   •

  -ייחתם חוזה שכירות שעתי ביו העירייה למכון  החל מ . א"הפעילות תשע

1/1/2011. 

                                      
12
  הערת הביקורת 
13
  הערת הביקורת 
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עברו ,  גמלאי הסתדרות המורים פעלו בבית ההגנה  ברשות העירייה ללא חוזה •

  . ייחתם עימם חוזה 1/1/2011החל . לבית הסטודנט ולבית רייזל

 .מועדון השרון הפסיק את פעולתו בבית ההגנה •

 על כן אין צורך בחוזה שכירות, מקהלת השרון  היא מקהלה עירונית •

 . על כן אין צורך בחוזה שכירות, מקהלה עירונית-מקהלת ווטרנים  •

, )גובות תשלומים ומשלמות למנצח באופן עצמאי (קפלה והרמוניה -מקהלות  א •

לפיה , על בסיס החלטה שהתקבלה לפי שנים רבות, קיים נוהג לגבי מקהלות אלה

  מקהלות אילו יוחתמו על חוזי שימוש החל, ממקהלות אלה לא יגבו דמי שכירות

 ."1/1/2011 –מ 

  

  : הביקורתהערת

 הביקורת מבקשת להעיר � מקהלת השרו� ומקהלת וטרני� �לגבי מקהלות עירוניות 

  ממליצה על הסדרת נושא חיוב יחידות העירייה היא כי ,  לעיל3.5כאמור בסעי  

  .2009שנת על פי התערי  שנקבע ב

  

   בהקד� או ללא תשלו� /והביקורת ממליצה להסדיר את כל השימושי� ללא חוזה 

שנקבע ביעדי עבודת המטה וכפי שהוחלט ומצויי� במסמ� תעריפי  כפי ,ריהאפש

  :2009משנת , נוער וספורט, שכירות במתקני האג  לתרבות

  ." תתאפשר רק לאחר חתימת העירייה ואישור החוזה–תחילת שכירות . ו"    

  .י�תקינמנהל כללי על פי וכפי שמתחייב 

  

המחירי�  ולגבות אתהמשתמשי� כל �  על חוזי� עו�לחת וממליצה הביקורת שבה

, במתקני האגף לתרבות תעריפי שכירות'מה שנקבע בחוברת למכל המשתמשי� בהתא� 

1/9/09� בהואשר החלו לעבוד על פי 2009 שנת הל� במ,שהוכנה כאמור 'נוער וספורט.  

  

  :נוער וספורט, תגובת אג  תרבות

 דרת חוזה עימם נמצא בטיפול במטרהקיימים מספר קטן של גופים הפועלים ללא חוזים והס"

  ."של החתמתם על חוזה 

  



  21

 ההנחיה חרנוער וספורט מסר בתגובתו לביקורת כי הוא מקפיד למלא א, אג  תרבות

לדברי . לפיה השוכר אכ� יחתו� על חוזה ע� העירייה קוד� להתחלת הפעילות

עצמה או לא פע� תהלי� אישור החוזה וחתימתו בעירייה מתעכבי� בעירייה , האג 

  . שהחוזה חוזר לאג  להמש� טיפול במקרה וקיימות הערות המחייבות תיקו�

  

  הסכמי�/מדג� חוזי� .4

  

  חוזי� למת� שימוש באולמות ובחדרי� בשני� 18ה מדג� של בחנהביקורת      

2009� ו2008     �  : וממצאיו יפורטו להל

  

  י� של  בספר החוזי�מורשה 2009� ו2008מהשני� חוזי� המדג� נער� על      

  חוזי�  ,בספר החוזי�שומ� ירלפי ומתוייקי� במזכירות העירייה ו העירייה     

   .למת� שימוש בנכס עירונירלבנטיי� הסכמי� /כחוזי�נראו לביקורת אלו      

       

 : הבאהחלוקהלפי ההיו חוזי השכרה מה�  13 � החוזי� שנבדקו 18מבי�      

 חדרי�חוזי� להשכרת  6 •

 תאולמוחוזי� להשכרת  3 •

 כיתהחוזה אחד להשכרת  •

 אול� ספורטהשכרת � לחוזי שני •

  ספורטהשכרת מגרש לחוזה אחד  •

  

  . ללא תמורה�הקצאת מקרקעישל נוספי� היו חוזי� � חוזי  5

  

4.1   �    חוזי� שני הביקורת מצאה ,שנבדקו ההשכרה חוזי 13מבי

  לא אות� חוזי� , על א� זאתוהרשומי� בספר החוזי� של העירייה    

  .עיכוב בהחתמה בגזברות במזכירות העירייה עקבמתוייקי� או נמצ   

  אלה חוזי� הא� ובש בדקה הביקורת ,2010במחצית חודש דצמבר   

   16.5ו בי� עברש, על א  כי המצאו במזכירות העירייה מתוייקי�   

  ועד  ממסירת החוזי� לחתימה בגזברות  חודשי�21.5�חודשי� ל   

  .ירייההע נמצאו מתוייקי� במזכירות חוזי� אלה לא, בדיקההלמועד    
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  חלק מיחידות העירייה אינ�  מנהלת מזכירות העירייה מסרה כי   

  ,  על א עותק חתו� של חוזי� למזכירות העירייה,  לעיתי�,מחזירות   

  עביר עותק חתו� של החוזה לה ,בשהיא שולחת ליחידות בקשה בכת   

   מתוייקי� ,זי� החתומי�בפועל לא כל החו, מכא�. העירייהלמזכירות    

  .במזכירות העירייה   

    

  יוקפד על תיוק והביקורת ממליצה כי נושא תיוק כל החוזי� ימוסד    

  .מלא של כל החוזי� במזכירות העירייה   

 

�עמותת הפועל כפר סבא בחוזה שנחת� ע�   4.2  �   ש"עטניס שולח

  בר איל�  למת� שימוש באול� הספורט של בית הספר ,ל"בלאלי זזיו      

     �  : שיפורט להל�, נמצא ליקוילקיו� חוג לטניס שולח

   בעט והוסיפו בכתב יד שונה , לחוזה' א6בסעי  הביקורת מצאה כי      

  תוספת לתשלו� בגי� משחקי ליגה של שעתיי� שבועיות , אחרת     

  חתמו  וליד תוספת זו לא  חודשי�8לחודש למש�  2 280של  בעלות     

   כ� שלא ברור מי ער� שינוי זה בתנאי ,תיבות בראשי  התוספתמבצעי     

  .ההתקשרות     

  משולמת האמורה להיות זאת תשלו� תוספת על א  , זאת ועוד        

  שינוי בסכו� הכולל בחוזה נעשה כי מצאה לא הביקורת , לעירייה     

  . לתשלו�     

  וללא שינוי ליד השינוי בראשי תיבות שינוי בחוזה ללא חתימות       

  . בסכו� הכולל לתשלו� אינו תקי�     

     

   על גזברות העירייה יקפידו נוער וספורט ו, אג  תרבותהביקורת ממליצה כי    

   וכל שינוי בה� יבוצע על ידי הגורמי� המורשי� החוזי�תקי� של ניהול    

  .בלבד   

  

    נקבעו ,בחוזי� שנבדקו במדג� המפורט בפרק זההביקורת מצאה כי   4.3   

   י� תואמי� למחירוני� שהיו נהוגי� באותה תקופה בה נחתמומחיר     

  .חוזי� אלה     

  

  בפנייה של מנהל אג  תרבות משנת כי אה הביקורת מצ, על א  זאת     
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   � בהחברי שראש העיר אישר את קיומה והחריגי�ועדת  לו2004     

   ,גזבר העירייה ומנהלת מחלקת נכסי�נוס  למנהל אג  תרבות ג�      

   כי התקשרויות רבות ע� יזמי� חיצוניי� ,אזדמנהל אג  תרבות רש�      

  .תעריפי� קבועי�היו על בסיס אחוזי� ממחזור ההכנסות ולא על פי      

  רוב� של ההתקשרויות סוכמו בי� מנהלות כי ,  עולה מדבריועוד     

  בתי התרבות ליזמי� עוד בטר� פורס� התעריפו� הרשמי והפעילות      

   לאשר רטרואקטיבית מר החלה ולכ� לא היה מנוס כבשל היזמי�      

  . את מה שסוכ�,במקרי� כגו� אלה     

   

  , כל הגופי�מול תעריפי ההתקשרות כי ממליצה שבה והביקורת , לאור כ�     

  קבוע ה רק על פי , כולל מת� הנחותבמלוא� נהגויו ,ותכולל היחידות העירוני     

    הוחל לעבוד , על פיה"נוער וספורט, לתרבותריפי שכירות במתקני האגף תע"חוברת ב     

1/9/09�ב, כאמור      .  

  נוהל כללי לגבי מת� שימוש  על כתיבת,  לעיל3המליצה בפרק א  הביקורת      

  או על ידי גזבר העירייה באישור /ל העירייה ו"שייכתב על ידי מנכ, בנכסי�     

  שינויי� לערו� את ה יש ,לאחר שייכתב נוהל זה ול העירייה"מנכ     

  .לפעול על פיוהמתבקשי� ו     

  

  

 מסקנות והמלצות  .5

  
, ללא תמורה או בתמורה חלקית ,מת� שימוש באולמות ובחדרי� לעמותות    

תמיכה זו . המהווה למעשה תמיכה עקיפה' בשווה כס 'כמוהו כתמיכה 

בבוא העירייה לאשר העמדת נכס . חייבות לקבל ביטוי בתקציב העירייה

 עליה להתייחס ,ללא תמורה או בתמורה חלקית, ש עמותהעירוני לשימו

לפעולה זו כאל מת� תמיכה לעמותה ולפעול על פי הוראות הנוהל למת� תמיכות 

  . של משרד הפני�

בעת מת� שימוש ליחידות עירוניות במבני� ובאולמות עירוניי� על העירייה 

  . לחייב יחידות אלה בהתא� לתערי  שנקבע לכ�

  

  , או ללא עלות כלל/באולמות ובחדרי� בעלות מופחתת ומת� שימוש     5.1

  כפי שנקבע על ידי מבקר המדינה וג� , כתמיכה שוות ער� כספי כמוה     

  ל משרד הפני� בחוזר "על פי נוהל התמיכות כפי שפורס� בחוזר מנכ     
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  . 4/2006ל "מנכ     

  

ווי הביקורת ממליצה כי בעת מת� תמיכות לעמותות יש להביא בחשבו� את ש

 )2.2.1סעי�  (.כמת� תמיכה, מת� רשות השימוש בנכסי העירייה

 

שה� למעשה תמיכות " בשווה כס "כל התמיכות כולל תמיכות  5.2

 .חייבות לקבל ביטוי בתקציב העירייה, עקיפות

    בנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות 4בסעי      

   נקבע לגבי תקציב 4/2006ל משרד הפני� "שפורס� בחוזר מנכ    

  רשות מקומית לא תית� תמיכה אלא במסגרת תקציבה  כות כיהתמי    

  נקבע בנוהל זה כי רשות מקומית המבקשת , כמו כ�. המאושר כדי�    

  , של תקציב התמיכות תכלול בתקציבה את הס� הכולל, לתת תמיכות    

  י לפרק, לפי נושאי התמיכה, ואת חלוקתו, הישירות והעקיפות    

  .התקציב    

   

הביקורת ממליצה כי בתקציב התמיכות העירוני ייכלל שווי מת� רשות 

  )2.2.1סעי� (. השימוש בנכסי העירייה

  

  ות עדכו� מחירי השכירות לפי עליית המדד הוא בסמכות גזבר 5.3

     .העירייה    

  .קיי� חשש של אי הצמדה כראויבהיעדר מנגנו� עדכו� אוטומטי     

    

השמאות תעודכ� , צה כי לטיפול יעיל בעדכו� מחירי השכירותהביקורת ממלי

וייקבע בה מנגנו� הצמדה מקובל ובהתאמה ייכלל על ידי שמאי� מוסמכי� 

  . בחוזי�, מנגנו� זה

  .  מנגנו� זהעדכו� העירייה הסמכות לותנית� לקבוע בחוזי� כי לגזבר

  )2.2.2סעי� (

 

   תעריפי שכירות אשר א  אושרר במחירו�, "היסטורי"קיי� נוהג  5.4

  כי בעת , 2009נוער וספורט שהוכ� במהל� שנת , במתקני האג  לתרבות    

   ממחיר 50%ניתנת הנחה של , מת� שימוש בנכסי� לעמותות    

  הביקורת מצאה כי קיימות עמותות המקבלות , בנוס . השמאות    
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  .או ללא תשלו� כלל/שימוש בנכסי� ללא חוזה ו    

  

לטות על מת� הנחות לשימוש בנכסי העירייה אשר הביקורת ממליצה שהח

  .יתקבלו בוועדת התמיכות ויאושרו במועצת העיר, תמיכה עקיפהמהוות 

  

או גזבר העירייה באישור /ל העירייה ו"הביקורת ממליצה כי מנכ, בנוס 

, יפרס� נוהל כללי כתוב לגבי מת� שימוש בנכסי� שיכלול כללי�, ל"המנכ

  )3פרק  (.' וכופיקוח, מחירו�, אחריות

 

  מצד אחד קיימות הנחיות לחייב ה� את יחידות העירייה וה� את  5.5

  עוד משנת ,  מהתערי 50%העמותות והגופי� ההתנדבותיי� בשיעור     

   בעת הכנת 2009הנחייה אשר א  חודשה בשנת ,  לכל הפחות2002    

  , הלפי, "נוער וספורט, תעריפי שכירות במתקני האגף לתרבות": החוברת    

1/9/09�מהחל החלו לפעול      .  

    

   על פי ממצאי הביקורת יחידות העירייה לא מחוייבות כלל ,ד�יאמ    

  עקב פעילויותיה� בבתי תרבות כולל עקב פעילויות המאורגנות לעובדי     

  על א  התערי  ', ימי עיו� וכו, כנסי�, השתלמויות: העירייה כגו�    

  .נוער וספורט, ת במתקני האג  לתרבותפי שכירושנקבע בחוברת תערי    

  הביקורת העלתה כי ג� עמותות משתמשות לפעילויות , מעבר לכ�    

  . התערי  שנקבעתשלו� על פי בבתי תרבות ללא שמוטל עליה�     

  חדרי� /באולמותבבתי תרבות ישנ� עמותות המשתמשות , יתר על כ�    

  . באופ� קבוע בחינ�    

   עלולי� למנוע שימושי� בתשלו� על ידי למרות ששימושי� כאלה    

  או /העירייה לא מחייבת את יחידותיה ו, גורמי� אחרי� מחו, לעירייה    

  .עמותות כמתחייב    

  

או ללא תשלו� /הביקורת ממליצה להסדיר את כל השימושי� ללא חוזה ו

ולחתו� על חוזי� מול כל המשתמשי� כמתחייב מהקבוע במסמ� תעריפי 

  . פי כללי מינהל תקי�  י האג  לתרבות נוער וספורט ועל שכירות במתקנ

מומל, כי יחידות העירייה ועמותות יחוייבו באופ� מיידי על פי התערי  שנקבע 
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  )3.6סעי�  ; 3.5סעי�  ; 3.1סעי� ( .לה�

  

   הביקורת בדקה יישו� החלטות אשר התקבלו בישיבות עבודה שונות  5.6

  .התא� למה שהוחלט בה�ומצאה כי ההחלטות אינ� מתבצעות ב     

  חלק� של ההחלטות לא בוצעו כלל וחלק� בוצעו רק לאחר פניית      

  . הביקורת לקבלת פרטי� על אופ� ביצוע ההחלטות     

  

הגורמי� המקצועיי� חייבי� , הביקורת ממליצה כי לאחר קבלת החלטות

חר יבוצע רק לא, שינוי א� בכלל. לבצע את כל מה שהוחלט במועד עליו הוחלט

  )3.3סעי� (. השותפי� לקבלת ההחלטה, שיאושר על ידי הגורמי� המוסמכי�

 

  הסכמי� ע� המשתמשי� בנכסי /חידוש חוזי�/המעקב על קיו�  5.7     

  לא נעשה במחלקת הנכסי� , העירייה לפעולותיה� המוזכרות בדוח זה     

  האחראית על ניהול הנכסי� העירוניי� אלא נעשה על  של העירייה     

  .די חטיבת הפנאיי     

  הפיקוח והמעקב למת� שימוש בנכסי העירייה חייב להיות , הטיפול     

  .מרוכז בידי גו  אחד     

         

   הביקורת ממליצה כי מחלקת נכסי� תטפל בהעברת זכויות לשימוש בנכסי�    

  פיקוח ובקרה על השימוש בנכסי העירייה ובכ� , עירוניי� ותפעיל מעקב   

  . לנושא"  עלגו "מעי�  תהווה   

  הביקורת ממליצה , במקרי� בה� יואצלו ליחידה מסויימת סמכויות בנושא   

  כי אותה יחידה תדווח בכתב למחלקת נכסי� על ההתקשרויות שהיא    

  כל זאת בסמו� למועד , מקיימת לרבות העברת העתק מחוזה ההתקשרות   

  . מחלקת נכסי�החתימה על החוזה וזאת תו� הנהגת מנגנו� אישור ובקרה של    

  )3.4סעי� (   

  

  על פי מדג� שערכה הביקורת במזכירות העירייה הביקורת מצאה כי   5.8  

  , לא כל החוזי� החתומי� מתוייקי� במזכירות העירייה על א      

  בקשה בכתב ליחידות , העירייה שולחת לדבריה שמנהלת מזכירות     

  .ות העירייההשונות להעביר עותק חתו� של החוזה החסר למזכיר     
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  הביקורת ממליצה כי נושא תיוק כל החוזי� ימוסד ויוקפד על תיוק מלא של    

  )4.1סעי� (. כל החוזי� במזכירות העירייה   

  

  הביקורת מצאה במדג� שערכה חוזה בו נערכו שינויי� ותוספות ללא   5.9    

  השינוי שבוצע בוצע בכתב יד שונה . חתימה בראשי תיבות ליד השינוי       

  . ובעט אחרת והיווה תוספת תשלו�       

  .בסכו� הכולל לתשלו� בחוזה לא בוצע כל שינוי, על א  זאת       

      

   על וקפידיגזברות העירייה נוער וספורט ו, אג  תרבותהביקורת ממליצה כי      

  ניהול תקי� של החוזי� וכל שינוי בה� יבוצע על ידי הגורמי� המורשי�      

  )4.2סעי� (. בלבד     

  

כולל היחידות , כל הגופי�הביקורת שבה וממליצה כי תעריפי ההתקשרות מול 

תעריפי שכירות "רק על פי הקבוע בחוברת , יונהגו במלוא� כולל מת� הנחות, העירוניות

1/9/09�ב,  הוחל לעבוד כאמור,  על פיה"נוער וספורט, במתקני האגף לתרבות.  

� ללא תמורה או בתמורה חלקית כמוה הביקורת מדגישה כי מת� שימוש בנכסי, כמו כ�

  . כתמיכה ויש לטפל בה בדר� שנקבעה בנוהל תמיכות

  

שייכתב , כתיבת נוהל כללי לגבי מת� שימוש בנכסי�על הצור� בשוב מליצה מהביקורת 

  .ל העירייה"או על ידי גזבר העירייה באישור מנכ/ל העירייה ו"על ידי מנכ
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