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  " אוורסט"עמותת 

  24'  דוח מבקר העירייה מס
ביקורת מעקב 

   

 26' להל� עיקר מסקנות והמלצות הביקורת כפי שפורסמו בדוח מבקר העירייה מס

  :2002לשנת 

או להביע דעתה בכל / כל כוונה מצד הביקורת להתייחס והייתהלמרות שלא 

ותה לקידו� הנוער או להיבטי� האחרי� הקשור לפעילותה החיובית של העמ

מעיני הביקורת לא נעלמו הפעולות הברוכות , הקשורי� בנושא קידו� הנוער

ועבודת הקודש הנעשית על ידי העמותה בעצמה ובסיועה ליחידה לקידו� נוער 

�פעולה ברוכה זו בקרב הקהילה העירונית ראויה . שבמחלקת הנוער והאירועי

  .לשבח

  

הנכס . ותה משתמשת בנכס עירוני לצור# מימו� פעולותיהיחד ע� זאת העמ


העירוני מניב פרי �. שבלעדיה� לא היה נית� לפתח את פעילות העמותה,  כספי

הינו כס$  ציבורי ולכ� לדעת הביקורת יש , הציבורי, הכס$ שמניב הנכס העירוני

�  . להתייחס אליו בהתא

 –המחלקה לנוער ואירועי� (במסגרת ציבורית עירונית , השימוש בכס$ ציבורי

  .  מחייב נורמות התנהגות ניהולית וארגונית מתאימות) היחידה לקידו� נוער

הביקורת התייחסה ה� לפ� הציבורי הקשור בפעילות העמותה עצמה וה� לפ� , לכ�

  .  עיריית כפר סבא
 הציבורי הקשור ברשות המקומית

תהליכי� הקיימי� לנורמות להכניס את ה,  לשפר תהליכי�הייתהכוונת הביקורת 

המתחייבות מהמינהל הציבורי התקי� ובכל מקרה אי� בכוונת הביקורת לפגוע 

  . וביוזמת� בפעילות הברוכה של העמותה ושל חבריה

  : לכ# להל� מספר מסקנות והמלצות אי

ר  וזאת למרות שהיא ביקשה זאת "העמותה פועלת מאז הקמתה שלא כמלכ .1

שלטונות המס דרשו השלמת פתיחת תיק . ונות המסומטפלת בעניי� מול שלט

  . ר"כתנאי למת� אישור מלכ, במס הכנסה והרישומי� הנדרשי�

ח העמותה תזרז את כל "הביקורת ממליצה כי הנהלת העמותה בסיוע רו

  . ר משלטונות המס"ההלי# לקבלת תעודת מלכ
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, )2002מסמ� העמותה מינואר  " (אוורסט"הנהלת עמותת  על פי החלטת .2

". ללא תלות בכספי� ציבוריי�"באופ� רווחי , העמותה תתקיי� בעצמה

  הביקורת מעירה כי הפעילות של העמותה מכוסה במלואה משימוש בנכס 

אי לכ� לא נית� להתעל� כי הקצבת . המניב כספי� ציבוריי�,  ציבורי$עירוני 

 וזאת למרות, מחייבת בדיקת העלות מול התועלת, משאבי� ציבוריי�

שהביקורת מודעת לפעילות המבורכת של העמותה בנושא כה חשוב כקידו� 

  . נוער

על פי , ככלל ממליצה הביקורת כי כספי הציבור ישמשו לפעולות עירוניות

  . עדיפויות הנקבעות על ידי מועצת העירייה

 

העמותה לבי� עיריית כפר סבא לגבי  מת� שימוש ההסכמי� אשר נחתמו בי�  .3

ה� המאפשרי� את הפעלת העמותה מבחינת ,  על ידי העמותהבנכס העירוני

הסכמי� אלה נעשו וקיבלו את אישור הגורמי� . יצירת מקורותיה הכספיי�

  . המתאימי� בדיעבד

 הציבורי כארבעה –העמותה החלה פעולתה והחלה להשתמש בנכס העירוני 

ועצת מ. חודשי� לפני שהעמותה החלה לפעול למע� רישומה אצל רש� העמותות

עיריית כפר סבא אישרה את ההסכ� ע� העמותה וההסכ� נחת� על ידי 

 חודשי� לאחר שהעמותה החלה פעולתה בעיר והחלה להשתמש 33, העירייה

  . הציבורי$בנכס העירוני 

   

 ציבורי $ להעניק שימוש בנכס עירוני הייתהכפר סבא החלטת מועצת עיריית  .4

מת� שימוש בנכס עירוני , על פי החוק. הבתנאי קבלת אישור שר הפני� להלי� ז

  . באישור שר הפני� מצרי� אישור החלטה בקולותיה� של רוב חברי המועצה

  

בה אושר , הביקורת לא הצליחה לקבוע מעיו� בפרוטוקולי ישיבת המועצה

אלא , היות ושמות חברי המועצה לא פורטו, הא� היה הרוב הדרוש, ההסכ�

לא ברור א� בעת ההצבעה היו נוכחי� , לכ�". דפה אח" שההחלטה נתקבלה צוי�

הביקורת א' לא מצאה ולא הומצאו לה . בישיבה מספר חברי המועצה הדרוש

  . אשר יצביעו על כ� שנתבקש ונתקבל אישור שר הפני�, המסמכי� המתאימי�
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לדעת הביקורת היה צור� בשתי פעולות שונות על מנת שהמועצה תוכל , בנוס'

  : � העמותה לאשר את ההסכ� ע

  

   שר הפני� למסירת השימוש בנכס ללא מכרז ואשרוראישור מועצת העירייה   .א

  ; פומבי    

  

  . ישור שר הפני� למסירת השימוש בנכסא  . ב

  .לא נמצאו תימוכי� כי אכ� התהלי� נעשה בהתא� לעיל    

  תקפיד העירייה ומועצת העירייה , בעתיד, הביקורת ממליצה כי בכל מקרה    

    . הקפדה מלאה על השלמת התהליכי� כמתחייב בחוק     

 

     הביקורת . היו חברי� עובדי עירייה הקשורי� לנושא בהנהלת העמותה     .5

  קובעת בצורה חד משמעית כי עובדי� אלה נמצאו לכאורה במצב של ניגוד     

  . ענייני� אישי וניגוד ענייני� שבי� תפקידי�     

  עירייה כי עליה� להימנע מלהימצא במצב של מומל* להבהיר לעובדי ה     

    .על פי חוק קוד� לעירייה, ניגוד ענייני� כלשהו ובמיוחד שנאמנות� נתונה     

 

     , בנוס' להעמדת הנכס הציבורי לשימוש העמותה על מנת לממ� פעולותיה    .6

  מקלט . ג� מקלט ציבורי עבור משרדיה, בתחילת דרכה, הועמד לרשותה     

  שהינו נכס ציבורי נוס' הועמד לרשות העמותה שלא על פי , יבורי זהצ     

  .ללא אישורי� מתאימי� ומהווה תמיכה כספית נוספת לעמותה, הנדרש     

  או שוות ער# /בתקנות ובנהלי� כל תמיכה כספית ו, על פי הנדרש בחוק    

  ות היינו בהחלטת ועדת התמיכ, כספי חייבת להינת� בדר# של מת� תמיכות    

   . ולקבל אישור מועצת העירייה, או של ועדת הנכסי�/ו    

 

  ד "מגור� פרטי ושילמה שכ, 125שכרה משרדי� ברחוב ויצמ�  משהעמותה     .7

  . ל העירייה פטר אותה מתשלו� ארנונה"מנכ, חודשי עבור המושכר    

  לאחרונה ביקשה העמותה לקבל פטור מארנונה הנית� במסגרת תקנות שר      

  . הפני� המעניק פטור מארנונה לארגוני� מתנדבי�     
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עד לסיו� הביקורת הפטור לא אושר לעמותה היות והיא איננה לדעת הביקורת 

גו' התנדבותי על פי הגדרות שר הפני� וא' איננה כלולה ברשימת מוסדות 

, )פיטורי�(לפקודת מסי עירייה ומסי ממשלה ) י) (ז (5לפטור מארנונה לפי סעי' 

  .פורסמו ברשומות ובילקוט הפרסומי� וש1938

 

ל העירייה החליטה לקד� את "והאירועי� בסיוע ובתמיכת מנכמחלקת הנוער  .8

.  של קידו� נוער באמצעות עמותה בכל מקרה על ידי פעילויות שונותהפרויקט

" טעמי� טכניי� ושל מדיניות כללית של מקבלי ההחלטות": הסיבה לכ� 

  ."...עיכוב בהקמת העמותה" לאשר גרמו לדעת המחלקה

 לקבוע עובדות בשטח וזאת עוד בטר� מקבלי ההחלטות הייתהמטרת הפעילות 

הביקורת ממליצה כי הנהלת . הפרויקטהיו מודעי� או שדנו בעצ� הקמת 

    . העירייה ובעלי תפקידי� בעירייה יפעלו על פי הנהלי� המקובלי� והתקנות

 

 קיבלה הסבר המניח את דעתה לעובדה לא מצאה כל  סיבה ולא הביקורת .9

למרות שעל פי , שהוחלט להחזיר ליז� הראשו� את השקעתו מכספי הציבור

המסמכי� שנמצאו היז� לא דרש זאת וממילא נושא החזרת כספי ההשקעה 

מסתבר שההחזר נעשה על . הראשונית של היז� לא נכלל בהסכ� שנחת� בזמנו

 הביקורת פעל במסגרת תפקידו כחבר אשר לדעת, ל העירייה"פי מכתב של מנכ

, ל העירייה"המסמ� בנדו� שנער� על ידי מנכ, לדעת הביקורת. הנהלת העמותה

בתוק' תפקידו כחבר הנהלת העמותה לא היה צרי� להיכתב ולהיחת� על ידי 

ל העירייה ובוודאי שלא על נייר רשמי של "ל העירייה בתוק' תפקידו כמנכ"מנכ

  . העירייה

כי כל פעולה שאיננה במסגרת תנאי הסכ� , יצה לגבי העתידהביקורת ממל

�תועבר לאישור הגו$ אשר , חתו� על ידי העירייה ומהווה סטייה מההסכ

  . אישר את ההסכ� המקורי

 

ההכנסות מול ההוצאות מראה כי לעמותה עודפי כספי� לא מנוצלי� ניתוח  .10

 היחידה לקידו�  נוספי� שלפרויקטי�וזאת למרות שלקחה על עצמה מימו� 

והעודפי� האלה מאפשרי� ג� לממ� פעולות שאינ� בתחו� קידו� , ייתכ�. נוער

  .הנוער
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הביקורת ממליצה כי כל פעולה של מחלקה מקצועית תיעשה במסגרת 

התקציב שאושר על ידי מועצת העירייה וא� המחלקה משיגה מקורות 

�בתקנות ובאישור תפעל בדר# המקובלת שנקבעה בנהלי� ו, כספיי� נוספי

   . גזבר העירייה ומועצת העירייה

 

  . לוקה בחסר" אוורסט"הביטוח בעמותת נושא  .11

  .מומל* להקפיד הקפדה יתרה בכל הקשור לנושא ביטוחי העמותה

  

בה� מערכות היחסי� , לאחר תקופה של מספר שני�, לדעת הביקורת

מ� הראוי יהיה , הפורמליות בי� העירייה לבי� העמותה התייצבו וה� ברורות

, לבחו� מחדש את ההסכ� שנחת� בזמנו ולבדוק אפשרות חתימת הסכ� חדש

יעבור תהלי# בחינה והחלטה כנדרש וזאת במיוחד שתוקפו של ההסכ�  אשר

  .2003ייפוג בסו$ שנת 

  
  

  :ביקורת מעקב
  

, היה לעמותת אוורסט הסכ� המאפשר לה� שימוש במבנה ברחוב הכרמל, בעבר
 ועד 01.01.2003 $ שני� מ4לתקופה של , אשר אושר במועצה, 43  חלקה6433גוש 

31.12.2006 .  
  

וועדה להקצאת "נדרשה העמותה להגיש בקשה ל, לקראת סיו� תקופת ההסכ�
העמותה היתה , כמו כ�(, ביחס להמש� שימוש בנכס" קרקעות ומבני� ללא תמורה

  ).מעוניינת לשפ. את הנכס
  

 לדחות את המש� הדיו�  החליטה02.07.2006 וועדת ההקצאות בישיבתה מיו�
  .י העמותה"לצור� בדיקת החומר שהוגש ע, בבקשה

  
אשר סקרה בפני הוועדה , נוער' ולאור דבריה של מנהלת מח, לאחר בדיקת הבקשה
  :09.11.2006החליטה וועדת הקצאות בישיבתה מיו� , את פעילות העמותה

ה ואול� העיריי,  שני�5פה של לאשר לעמותת אוורסט המש� שימוש בנכס לתקו"
  .רשאית להפסיק את ההקצאה בהודעה של שלושה חודשי� מראשתהיה 

 לפרס� בעיתונות את דבר ההקצאה 23.11.2006העמותה נדרשה במכתבנו מיו� 
  ).וזאת בהתא� לנוהל. (מ לאפשר למתנגדי� להגיש התנגדויות"ע, המבוקשת
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  :המש# ההלי# הוא
  

  .י העמותה"ת עפרסו� בעיתונו  .א
  

להביא להמלצה , בא� לא הוגשו התנגדויות,  יו� מהפרסו�60כחלו'   .ב
  .סופית של וועדת הקצאות

 
  .להעביר את המלצת וועדת הקצאות לאישור המועצה  .ג

 
  .לחתו� על חוזה ע� העמותה  .ד

  
  

  :מעבר לכ� שטר� הוסדר סופית נושא הקצאת הקרקע ביקורת המעקב מעלה כי
  

  .2003איננה מחוייב כמשל� ארנונה מאז שנת " וורסטא"עמותת  .1

 .02.07.2003 $י משרד הפני� ב"נדחתה ע, בקשה לפטור מארנונה .2
,  פינתה ואי� כל מידע125ויצמ� ' את הנכס האחרו� שהחזיקה ברח .3

 . אחר שבאחזקתהבמחלקת הארנונה על נכס
משתמשת לא עדכ� את מחלקת הגבייה כי העמותה , א' גור� עירוני .4

 .2003על פי חוזה ע� העירייה מאז , בנכס עירוני
  

על פי אומד� מוסכ� ע� (נמצא בביקורת המעקב כי הוצאות הטלפו� והמי� , בנוס'
הוצאות החשמל הינ� על חשבו� העירייה ולא . י העמותה"מכוסות ע) מפעל המי�

   .בדר� של תמיכה
  
 


