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 מדור אירועי�
 25 ' דוח מבקר העירייה מס–ביקורת מעקב 

 

אירועי , עיריית כפר סבא מקיימת לכלל תושבי העיר ולאורחיה מופעי תרבות

הקפות שניות בשמחת , חג המימונה, יו� העצמאות, כגו� יו� הזיכרו�(חג 

 .ב"אירועי ספורט וכיו, אירועי חוצות, )'כותורה ו

הפקת� וארגונ� של אירועי� אלה היו  מופקדות בידי שלוש יחידות 

 :נפרדות

 . אג� תרבות�מדור אירועי�  .א

 . מחלקת הספורט�מדור אירועי�  .ב

 . מחלקת הנוער�מדור אירועי�  .ג

 

. עי� באג$שפעל במסגרת מחלקת המופ, מדור אירועי� באג� תרבות .1.1

 המדור היה אחראי לתכנו� אירועי� המתקיימי� בהיכל התרבות   

 תיאו� בי� הגופי� העוסקי� בהפקה ובהפעלת , ובאודיטוריו�  

אחריות לקשר בי� אמרגני� לעירייה , אירועי� בשטח קריית ספיר  

ארגו� אירועי קי% , בכיכר העיר" שבוע הספר"ארגו� , בהיבט הטכני  

 . ועוד) ני�הופעת אומ(  

 

היה חלק אינטגרלי ממחלקת , מדור אירועי� במחלקת הספורט .1.2

. מנהל מדור אירועי הספורט כפו$ ישירות למנהל המחלקה.  הספורט

, המדור היה  אחראי לארגו� תחרויות ספורט בי� בתי הספר בעיר

 . אליפות טורניר קי% ועוד, צעדת כפר סבא

 

 היה שיי& מנהלתית , ואירועי�מדור אירועי� במחלקת נוער  .1.3

 . למדור זה אי� כל נגיעה למחלקה זו, א& בפועל, למחלקת הנוער

מנהל מדור אירועי� היה אחראי על מגוו� תחומי� שיפורטו להל� 

ל העירייה ומלשכת "והיה מקבל את ההוראות ישירות מלשכת מנכ

כ& שבפועל המדור מתפקד כיחידת מטה האחראית על , ראש העיר

 . � תחומי�מגוו
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עולה כי המדור היה  משמש , מניתוח תחומי מדור האירועי� במחלקת הנוער

, מי�" האחראי לקיו� טקסי� בעיר כגו� קבלת אח"שר הטקס "�כ ה� 

ניהול הלוויות , קריאת שמות לרחובות, חנוכת מבני� ומוסדות ציבור

� מנהל האירועי"ממלכתיות לחיילי� ולנפגעי פעולות איבה ועוד וה� 

ניהול והפקת אירועי� עירוניי� המוצעי� לכלל , האחראי לייזו�" העירוני

, אירועי יו� העצמאות, )מימונה, פורי�(תושבי העיר כגו� אירועי חגי� 

ל וכ� "יריד הכוונה למשוחררי צה, אירועי� רב שנתיי� ככנס מתגייסי�

ערו% עיר ,  יריד דירות(משפחתי כגו� /ייזו� אירועי� בעלי אופי מסחרי

 .הילדי� ועוד

 

המלצתה העיקרית של הביקורת היתה לשקול הקמת מדור אירועי� עירוני מרכזי 

ארגו# והפקת האירועי� העירוניי� הפומביי� ההמוניי� , שירכז בידיו את ייזו�

ל "מדור כזה יכול שיהיה סמו$ ללשכת מנכ. כולל תרבות וספורט, מכל סוג שהוא

כ$ שהמדור יהווה יחידה שתטפל בצורה , ירהעירייה או סמו$ ללשכת ראש הע

מרוכזת בנושא הפקת האירועי� תו$ ייעול תהליכי העבודה וריכוז האחריות תחת 

שיפור גיוס חסויות והורדת העלויות , דבר שיביא לחסכו# תקציבי, קורת גג אחת

 . של גיוס אומני� ועלויות הפרסו�

 

 

 :ביקורת מעקב

מחלקת הנוער , איחוד מחלקת התרבות נבדקה האפשרות של 2004מאז שנת 

אפשרות זאת הוצאה אל הפועל ומזה שנה כל המחלקות . ומחלקת הספורט

 .נוער וספורט, האג$ לתרבות, מאוחדות תחת אג$ אחד

צעדי איחוד אלה נעשו על מנת לייעל את עבודת מחלקות העירייה במסגרת תוכניות 

 .פנאיולוי הרפורמה וההבראה ולקראת הקמת תאגיד עירוני לבי

 

כתוצאה מהאיחוד ג� נושא האירועי� מטופל במסגרת מחלקת האירועי� שבאג$ 

 . אוחדושתוארו לעילמבוזרות כל הפעולות ה. נוער וספורט, לתרבות
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, נוער וספורט, כיו� מחלקת האירועי� פועלת במסגרת האג$ החדש לתרבות

 .אירועי� העירוניי�לארג� ולקיי� את כל ה, כיחידה מרכזית הממשיכה ליזו�

 

.  הועבר למסגרת האגפית באמצעות חשבת האג$ ,ניהול הכספי של המחלקהה

תפקוד המחלקה במסגרת האגפית החדשה יבח� בביקורת על פי תוכניות העבודה 

 .של לשכת מבקר העירייה

 


