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עמותת מלב"י – סני כפר סבא
ביקורת מעקב – דוח מבקר העירייה מס' 26
בדוח שנתי מס'  26של מבקר העירייה לשנת  ,2002נבדקה עמותת מל"בי ובי היתר
הועלו מספר ממצאי כלהל:
 .1ההתקשרות ע ספק הדלק לרכבי העמותה נעשתה שלא בדר" של מכרז ולא
בדר" של השואת הצעות מחיר.
 .2לא היה בידי עמותת מל"בי כפר סבא פוליסת ביטוח מתאימה לגבי הנכס
העירוני שבשימושה ובמקו לא היו הסדרי אבטחה נאותי.
 .3מערכת ההסדרי ,הנהלי והנוהגי הפנימיי של סני& מלב"י כפר סבא,
לא הבטיחה בקרות נאותות לגבי איסו& התרומות ע"י אנשי מלב"י ,הגעת
של התרומות למחס מלב"י וחלוקת .כמו כ לא היתה קיימת מערכת של
ניהול כניסה והוצאה של התרומות למחס.
 .4חלק מ המתנדבי בסני& מלב"י כפר סבא וביניה כל הסבלי ,הנהגי,
הטכנאי ויו"ר הסני& קיבלו מאי שכר ,המכונה בעמותה "מענק השתתפות".
תשלו זה שול ללא העברת חבויות מס )מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכדומה(
כמקובל.
ממצא זה נוגד את תקנות העמותה הקובעות כי "העמותה מופעלת ע"י
מתנדבי ללא שכר" ובנוס& ג "היו"ר ,הגזבר והמזכיר אינ מקבלי
משכורת ,שכר או הטבה כלשהיא מהעמותה או סני& העמותה וממלאי
תפקיד על בסיס התנדבותי".
 .5חוסר תקינות במסירת השימוש ללא תמורה בנכס עירוני לעמותת מלב"י
והיעדר הסכ בי העירייה לעמותה.
 .6אי תשלו עבור הוצאות נלוות )מי ,חשמל ,ארנונה וכו'( בנכס שבאחזקת
העמותה.
 .7אי תשלו ארנונה ע"י העמותה והעדר פטור מארנונה לארגו מתנדב לשרות
הציבור ,על פי סעי& ) 5י'( תקי לפקודת מיסי העירייה ולמיסי הממשלה
)פיטורי(
)  1938ובהנחיות משרד הפני.
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ביקורת מעקב:
.1

ההיקפי הכספיי של הצריכה בדלק אינ מחייבי עריכת מכרז .העמותה
מתדלקת את רכביה בשתי חברות דלק" ,סונול" ו) "ט" ,תו" התייחסות
לתנאי וצורת התשלו.

.2

העמותה רכשה ביטוח עבור הנכס העירוני שבשימושה כתנאי לחתימת
ההסכ ע העירייה ,על פי דרישת העירייה ולאחר קבלת אישור של הממונה
על ביטוחי העירייה.

.3

העמותה מפעילה מערכת רישו למעקב ובקרה על איסו& הציוד
והבאתו למחסני העמותה ,מכירתו לנזקקי ופסילתו .בשימוש העמותה
טפסי ורישומי הכוללי פירוט יומי וחודשי של איסו& התרומות וכ
פירוט וקבלות של המחירי בעמותה.

.4

סבלי ,נהגי וחלק מהטכנאי המשמישי את הציוד ,הינ מתנדבי
"חלקיי" היות וה מקבלי תמורה כספית סמלית על מאמציה הרבי.
יו"ר העמותה מקבל כיסוי כספי להוצאותיו במסגרת פעילותו בעמותה.
התשלומי נעשי באישור וידיעת ההנהלה הארצית של העמותה ובהתא
לחוק העמותות.

.5

לאור הערת הביקורת ,נדרשה עמותת מלב"י לחתו על הסכ לשימוש
בנכס בגוש  6432חלקה  ,16בו היא נמצאת מזה שני רבות.
בתארי"  07/08/2003העמותה הגישה בקשה ל"וועדת הקצאות" לשימוש
בנכס ללא תמורה ,לפי נוהל הקצאות .וועדת הקצאות בישיבתה מיו
 30/4/04המליצה להקצות את המבנה והמגרש שלידו לעמותת מלב"י,
לתקופה של  5שני.
בוצעו פירסומי כנדרש ,לא הוגשו התנגדויות.
וועדת הקצאות בישיבתה מיו  22/12/04החליטה להקפיא את המש" הדיו
בבקשה ,וכי מנכ"ל העירייה ימשי" את הברור ע העמותה ,ויביא המלצותיו
לגבי ההמש" ,לישיבת הוועדה הבאה.
כמו כ ,לדרישת העירייה ,הוגשה ע"י העמותה בקשה לקבלת היתר בניה.
לאחר תיקו נושאי שוני שנדרשו ע"י העירייה וע"י מנהלת בי"ס מפת,
המליצה וועדת הקצאות בישיבתה מיו  07/02/06לאשר את ההקצאה,
לתקופה של  5שני ,מ) .01/01/05
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מועצת העיר בישיבתה מיו  30/03/06אישרה את המלצת וועדת ההקצאות.
הצדדי חתמו על הסכ מס'  341/06בנידו ,לתקופה  01/01/2005ועד
.31/12/2009
במסגרת ההסכ ,על העמותה לשל ארנונה ,מי ,חשמל וכיו"ב.
 .6מלב"י משלמת מי על פי אומד של מפעל המי ישירות למפעל המי.
הסכומי מקוזזי מחיובי העירייה מהצריכה על פי מד מי המשמש ג את
בית הספר "מפת".
על פי הוראת מנכ"ל העירייה הותק מונה חשמל נפרד עבור צריכת החשמל
של העמותה.
 .7עמותת מלב"י חוייבה עבור ארנונה בתחילת שנת  2006עבור שנת .2005
משרד הפני אישר פטור חלקי ) ,(67%על פי סעי& ) 5י'( לפקודת מיסי
העירייה ולמיסי הממשלה )פיטורי( .1988
החיוב לשנת  2006נפרע ,א" עדיי קיי חוב לשנת  ,2005עבורו יש פנייה
למשרד הפני על הארכת תקופת הפטור ג לשנת .2005
הנושא בטיפול מחלקת הגבייה.

