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    ניהול החוגי� ביחידות תרבות נוער וספורט
  

  

  כללי  .א

  

   אג�  � העירייה מפעילה חוגי� לטובת האוכלוסייה באמצעות שלוש יחידות  .1

  :  לאג� אחד2005אשר אוחדו בשנת , מחלקת הספורט ומחלקת הנוער,        התרבות

   .הנוער והספורט,        אג� התרבות

  

  ענות יחידות העירייה לביקושי� יה במידת ההפעלת החוגי� והצלחת� תלוי  .2

  .מקרב ציבור התלמידי� והבוגרי�  

  

  יחד ע� ניהול , מפעיל החוג/והתאמה של המדרי", איתור החוגי� המועדפי�  .3

   . המארגנותהכנסות החוג נעשה בכל אחת מהיחידות  

  

  :קשה לבדוק את הנושאי� הבאי�יהביקורת ב  .4

  . היו בהתא� לצפיי�חוגההפעלת הא� התוצאות הכספיות של   .1  

  .הא� החוגי� פועלי� באיזו% כספי  .2  

  .הא� מנוהלת מערכת בקרה בכל אחת מהיחידות  .3  

  

  

  היק� הביקורת  .ב

  

כפי שבאה , ד בכל אחת מהיחידות"הביקורת התייחסה לפעילות החוגי� בשנת תשס

 היחידותלידי ביטוי בספרי החשבונות של העירייה וברישומי העזר בכל אחת מ

   .האמורות
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  ניהול כספי של החוגי�  .ג

  

  מחלקת   , אג� התרבות: בראשית שנת הלימודי� נערכי� בכל אחת מהיחידות   )1

  .להפעלת החוגי� בשנת הלימודי� הבאה,        הספורט ומחלקת הנוער

  :ערכות כוללתיהה  

  .פעלויבחירת החוגי� שי  .1  

  .יז� להפעלת החוג/בחירת מדרי"  .2  

  .הכנת אומד% הכנסות והוצאות החוג  .3  

  .קביעת לוח זמני� להפעלת החוג  .4  

  .פרסו� לציבור הרחב בדבר פרטי החוגי� המופעלי�  .5  

  .רישו� משתתפי� בכל אחד מהחוגי�  .6  

  .יז�/הכנת חוזה התקשרות ע� המדרי"  .7  

  

  :במהל" שנת הלימודי� מתבצעת הפעילות הכספית כדלקמ%  )2

  משתת� תשלו� בגי% השתתפותו בחוגי� / גובי� מהתלמידבעת הרישו�  .1  

  ).המחאות דחויות(על פני כל השנה     

  בעת התשלו� ניתנת למשל� קבלה זמנית על כל הסכו� ששול� ממערכת   .2  

  .ידנית    

  .רעו% ההמחאה מנפיקי� קבלה למשתת� ממערכת ממוחשבתיבמועד פ  .3  

  .הכספי� מופקדי� בחשבו% בנק של העירייה  .4  

  של ההכנסות מהחוגי� , מכיני� דיווח מרכז חודשי, בכל אחת מהיחידות  .5  

  .ומעבירי� לגזברות העירייה    

  את ההכנסה על פי , רושמת בספרי הנהלת החשבונות, גזברות העירייה  .6  

  .לטובת הכנסות מחוגי� בחשבו% אחד מרוכז, ההפקדות שבוצעו בבנק    

  יז� בגי% פעילותו במהל" החודש /"מדי חודש נער" החשבו% ע� המדרי  .7  

  .י היחידהל ידע    

  יז� /היחידה מוציאה הוראת תשלו� לגזברות לבצע את התשלו� למדרי"  .8  

  . בגי% הפעלת החוג    
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  בשלושת , הביקורת ריכזה את נתוני הצפי של החוגי� בהשוואה לביצוע בפועל  )3

  :היחידות ולהל% הממצאי�  

  

  אות בכל החוגי� לעומת הביצוע בפועלצפי הכנסות והוצ:1'טבלה ג

מספר   אומד�/ צפי   ש� המחלקה

  משתתפי�

  ביצוע בפועל

  פער  הוצאות  הכנסות    פער  הוצאות  הכנסות  

  )211,789(  1,530,316  1,318,527  543  727,971  1,120,903  1,848,874  ספורט) 1

  )65,827(  625,733  559,906  758  136,614  289,400  426,014  נוער) 2

  )277,616(  2,156,049  1,878,433  1301  864,585  1,410,303  2,274,888  כ"הס

  220,146  1,029,685  1,249,831  1103  )40,699(  392,030  351,331  תרבות) 3

  )57,470(  3,185,734  3,128,264  2404  823,886  1,802,333  2,626,219   כלליכ"סה

  

  

  : עולי� הממצאי� הבאי�1'מהנתוני� בטבלה ג  

  

  הביקורת מבקשת לציי� כי לא הצליחה לקבל לידיה נתו� חד משמעי לגבי      .1      

                צפי ההכנסות וההוצאות של שני מרכזי� מתו, שלושה באג� התרבות      

�  נתוני הצפי של אג� תרבות בטבלה שלעיל מתייחסי� רק למרכז ,               ועל כ

  ).יגוד לביצוע בפועל המתייחס לשלושה מרכזי�בנ(              תרבות אחד 

  תתייחס א, ורק ) צפי מול ביצוע(ההשוואה שתיער, להל� ,               לפיכ,

  .למחלקות הנוער והספורט              

   2404 עמד עלד "מספר המשתתפי� בכל החוגי� שפעלו בשנת תשס.    2       

  .תלמידי�    

   מההכנסות 17% � ירד ב מהפעלת החוגי�ההכנסות של הביצוע בפועל    .3        

 .              שהוצגו באומד%

  הביצוע בפועל של ההוצאות מהפעלת חוגי� עלה על האומד% שהוצג   .   4  

  .  53%        בראשית השנה בשיעור של 

   / 277,616 .הגירעו� בפועל של מחלקות הנוער והספורט הסתכ� ב.   5        

   !!400%משמע פער של מעל ,  /864,585         במקו� עוד� חזוי בס,      
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  מתו, הנתוני� החלקיי� לגבי החוגי� המאורגני� על ידי אג� התרבות .   6        

  כ תוצאות החוגי� של "מגמה המשפרת את סה,               המגמה היא חיובית

  לגירעו� המתקבל מתוצאות , י� לבא, לא נית� להימנע מלש, כל היחידות              

  .לבד�, חוגי הנוער והספורט              

     

  ממצאי� על הפעלת החוגי� במחלקת הספורט  .ד

  

  :המחלקה מפעילה חוגי� בארבעה מרכזי ספורט כדלקמ%  )1

  .מרכז בר לב  .1  

  .מרכז אלו%  .2  

  .ית ספורט עירוניתיקר  .3  

  .בתי תלמיד  .4  

  

  י ל ידיי% הכנסות מחוגי ספורט על פי הענפי� המופעלי� עהביקורת ביקשה למ  )2

  עדר מיו% של הכנסות והוצאות על פי יאול� נתקלה בקשיי� בשל ה, המחלקה  

  .ענפי� בספרי החשבונות של העירייה  

  שכולל את , הרישו� בספרי החשבונות של העירייה הינו רישו� חשבונאי מרוכז  

  .  ומנגד את כל ההוצאות בגי% החוגי�,כל ההכנסות של מחלקת הספורט מחד  

  רעו% יברישו� מרוכז שכזה לא נית% לפלח כל אחד מהחוגי� ולאתר את הג  

  אי% אפשרות לבצע בקרה חשבונאית על ההכנסות ועל ההוצאות . המיוחס לו  

  .כאשר כל הפעולות הכספיות נרשמות באופ% מרוכז  

  

   במחלקת הספורט צפי הכנסות והוצאות מול ביצוע בפועל:1'טבלה ד

 ביצוע  בפועל אמדן  /צפי מרכז הספורט

 רעוןיג הוצאות הכנסות 

  
 מספר

 רעוןיג הוצאות הכנסות משתתפים

     לא נמסר  129,735  68,582  198,317 בר לב

    331 230,053  522,686  752,739 מרכז אלון

 ספורט תקריי
 עירונית

479,620 423,541  56,079 212    

    יזמים 312,104  106,094 418,198 דבתי תלמי

        מאמני ספורט

  )789211,( 1,530,316 1,318,527 543  727,971  1,120,903 1,848,874 כ"סה
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  ד לפי נתוני צפי"הערכת הוצאות לפי מרכזי� בשנת תשס: 2'טבלה ד

 כ"סה בתי תלמיד  ספורטתקריי מרכז אלון בר לב פרטים

   עירונית   

 18,758    18,758  נשיםהתעמלות

 302,790   302,790  יבות הבינייםחט-כדורעף

 19,850   19,850  כדורעף יסודי 

 99,860  33,890 35,220 30,750 אבטחה

 153,734 22,440 51,561 60,659 19,074 נהלהיכוח עזר ומ

 104,167   104,167  חוגים  משחקי כדור ללא מדריך

 75,450  75,450   תיכון–אתלטיקה קלה 

 71,450  71,450    הביניים חטיבות–אתלטיקה קלה 

 65,380  65,380   ןתיכוכדורעף 

 125,810  125,810   גודיכדורעף א

 63,275 63,275    כדורעף

 9,039 9,039    קראטה

 11,340 11,340    אייפידו 

 1,120,903 106,094 423,541 522,686 68,582 כ"סה

  

   :עולי� הממצאי� הבאי�,  שהוצגו לעיל2'ד� ו1'דמטבלאות 

  .ימודי�הלת הערכת ההוצאות בוצעה על ידי מחלקת הספורט ע� פתיחת שנ  .1

  מאופ% רישו� ההוצאות בפועל בספרי החשבונות של העירייה מתברר כי קשה   .2

  ועל כ% לא נית% לפלח , למיי% את ההוצאות על פי המרכזי� ועל פי הענפי�  

  .רעו%יאיזה מהענפי� יוצר גולזהות   

  אנו שותפים לדעת הביקורת  ":       להל% תגובתו של מנהל מחלקת הספורט

      לפיה רישום ההכנסות וההוצאות באופן מרוכז מקשה על מיון 

  כשבסיסה , באופן זה קיים קושי בבקרה.      ויחוס בהתאמה לכל מרכז

 . מקבילה     הוא שמול הוצאה מוגדרת יש להראות הכנסה

  לרישומי  ,     אין ממשק בין תוכנת החוגים של מחלקת הספורט

  אי קיום ממישק זה גורם לבעיות בבקרה ואף לחוסר ,     הגזברות

 .    התאמה בין נתוני המחלקה לנתוני הגזברות

      לא ברור למה אנו נדרשים להעביר עבודה פשוטה כמו בדיקת 

  נתונים אלה , לגורם חוץ, ספורט    הוצאות מול הכנסות של חוגי ה
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      אמורים להיות עניין פשוט ושיגרתי בעבודת הגזברות מול   

 .    המחלקות

  , לא רק שמשרד חיצוני מתקשה בעצמו לחלץ את הנתונים הנכונים    

  ולא ברור      הוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו בנתונים הקיימים

       ."נים המבוקריםהבעיה במשרד המבקר או בנתו    היכן 

  שהפער בי%     בעוד 0  727,971 עוד� של תחזית בראשית השנה הצביעה על   .3

  משמע פער של ,  211,7890       ההכנסות להוצאות בפועל היה גירעוני ועמד על 

   . 450%       מעל   

  .  מצפי ההכנסות בראשית השנה40% �ההכנסות בפועל היו נמוכות ב  .4

  . זה אינו כולל עלויות הפעלת ואחזקת מרכזי הספורט בעיררעו%יג  .5

  

הביקורת מציינת כי מנתוני� שהתקבלו ממנהל מחלקת הספורט עולה כי על פי 

. / מיליו� 1.8.הרשו� במחלקת הספורט ההכנסות שהתקבלו בפועל הסתכמו בכ

הביקורת בדקה נתו� זה והשוותה אותו אל מול הרשו� בספרי הנהלת החשבונות 

ד "ומצאה כי ס, כל ההכנסות מחוגי� במחלקת הספורט בשנת תשס, גזברותב

שעל פי / קיי� פער לא מוסבר של כחצי מיליו� , כלומר. / מיליו� 1.3.הסתכמו בכ

אול� אי� לה� ביטוי בספרי , הרשו� במחלקת הספורט סכומי� אלה התקבלו

  . הנהלת החשבונות של גזברות העירייה

ה כי מחלקת הספורט מכינה טבלאות של אומדני� ושל הביקורת מצא, זאת ועוד

אול� מחלקת הספורט מכינה אומדני הוצאות רק לגבי , ביצוע בפועל לגבי הכנסות

  . הוצאות ישירות והיא אינה מכינה טבלאות של ביצוע ההוצאות בפועל

  

�מנהל מחלקת הספורט מסר לביקורת כי מחלקתו לא מבצעת השוואות , יתר על כ

  . בי� הרשו� במחלקה לבי� הרשו� בספרי הנהלת החשבונות בגזברותותיאומי�

  

מוטב , במקו� להלי� על עבודת הביקורת. הביקורת רואה ממצאי� אלה בחומרה

בדיקות תקופתיות של ,  באופ� קבועמיוזמתוהיה למנהל מחלקת הספורט לערו, 

, שותו כ�בע. השוואת הרשו� אצלו לבי� הרשו� בספרי הנהלת החשבונות בגזברות

 �בתקבולי ההכנסות / ייתכ� והיה נמנע ההפרש הבלתי מוסבר של כחצי מיליו

  .   מחוגי הספורט
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  העסקת מדריכי�  )3

  לצור" הפעלת החוגי� במחלקת הספורט מתקשרת המחלקה ע� מדריכי�   

  .בהתא� לחוגי הספורט המבוקשי� על ידי הציבור הרחב  

   ותקיימ.  חודשי�10 לתקופה של  מדריכי� מדי שנה45 �המחלקה מעסיקה כ  

  :שתי שיטות עיקריות של התקשרות ע� המדריכי� כלהל%  

  , פיצויי�, מחלה, חופשה(על בסיס מחיר לשעה בתוספת תנאי� סוציאליי�   .1  

  ).פנסיה צוברת    

   בונוס �בתוספת ) הנמו" יותר מהשיטה הראשונה(על בסיס מחיר לשעה   .2  

  .פי� בחוגי�בהתא� לגידול במספר המשתת    

  ועלות המעביד בגי% , בשתי השיטות המדרי" הינו שכיר לכל דבר ועניי%  .3  

  .שכרו כוללת מס שכר ומס מעסיקי�    

    

  ולהל% הממצאי� , ינו לעיליהביקורת עיינה בחוזי� משני הסוגי� שצו       

  :העיקריי�  

   אול� החוזה נחת� רק, 2003שנת הלימודי� התחילה בחודש ספטמבר   .1  

  .2003א� כי המשכורת שולמה כבר בספטמבר , 2004 במר1 19 �ב               

   נחתם חוזה בינואר …": להל% תגובתו של מנהל מחלקת הספורט               

  המחלקה רצתה לשנות את החוזה ,         כשהעסקה הייתה בספטמבר

  לא יצא מכיוון שהשינוי ,         משכר קבוע לשכר על בסיסי הכנסות

          אל הפועל החתימה המחלקה על חוזה רגיל ואת השינוי 

  ."        ביצענו לעונת הפעילות הבאה

  ובכל אחד מה� מחיר , ישנ� מקרי� בה� נחתמי� מספר חוזי� ע� מדרי"  .2  

  .שונה וקצובת נסיעה    

  עבור תשלו� השכר לכל , מדי חודש נער" דוח מסכ� למחלקת השכר  .3  

  :ח זה נמצאו מספר ליקויי�"בדו. מדרי"    

  .אי% סיכו� שעות וקצובת נסיעות לביקורת  3.1    

  ורשומי� בו מספר , ח מכיל את כל המדריכי� במחלקת הספורט"הדו  3.2    

  הביקורת מצאה כי  , כ" למשל. השעות לכל מדרי" על פי החוגי�      

   פעמי�   10 מסויי� נרש�  מדרי"2003                      בדיווח השכר לחודש ספטמבר 

  .                      בכל פע� בתערי� שונה ומספר שעות שונה
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  עובדה זו עלולה לגרו� טעויות בעריכת חישובי  , לדעת הביקורת                      

  .                      השכר

  

�  כ, ,  הנוכחית תשונההביקורת ממליצה כי שיטת דיווח השכר,                       על כ

                        שלכל מדרי, יהיה טופס ריכוז דיווח שכר נפרד ובו ירוכזו כל החוגי�                      

  .                      אות� הוא מעביר

   קיימים מקרים …": : : :                      להל� תגובתו של מנהל מחלקת הספורט

  עובדים מסוימים אכן נחתמו מספר / מדריכים           לפיהם עם

  כמו , כשכל חוזה התייחס לתפקיד אחר, )לכל עובד(           חוזים 

  ורכז , מדריך בחטיבת הביניים,            מדריך בבתי ספר יסודיים

  לקראת  ,לכל תפקיד היה תעריף שונה וחוזה שונה,            בחטיבות

  איחדנו את כל נתוני העסקה של , ה"ס           עונת הפעילות תש

 .           מדריכים העובדים ביותר מתפקיד אחד לחוזה אחד בלבד

  משום  ,            לא ניתן לדווח לכל מדריך בנפרד ובאופן מרוכז

 שכל אחד מהם ,            ששיטת הדיווח היא על בסיס מרכזי ספורט

  חריות מוגדרת לפעולות            מנוהל על ידי מנהל אחר ולו א

  , בהתאם למבנה הארגוני מתבצעים דיווחי השכר,            מוגדרות

 .            באופן זה יכול עובד אחד להיות מדווח ביותר מדיווח אחד

             הבדיקה במחלקה מתבצעת באופן מרוכז על ידי אדם אחד 

  מבצעים , )מנהל המחלקה ומזכירת המחלקה(           או שניים 

  ,             את הבדיקה באמצעות נתוני כל מרכז וכל מדריך בנפרד

             באופן זה מספר תעריפים או מספר דיווחים לא מהווה כל 

 .           בעיה או מצב שעלול לגרום לבלבול

  משום  ,  אין סיכום נסיעות ושעות עבודה בדיווחי השכר…           

  הנתון המשמעותי הוא , כום הוא לא הנתון המשמעותי           שהסי

             הקצאת שעות העבודה החודשיות וקצובת הנסיעה לכל  

 אלו נבדקים ברמה זו בכל חודש במסגרת דיווחי  ,            מדריך

     ."               השכר
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   כי החל משנת ,לדעת הביקורת לאור תגובתו של מנהל מחלקת הספורט                  

   יש להקפיד ולשל� את קצובת ,אחדייחת� חוזה כל מדרי, ה ע� "                  תשס

  לדעת הביקורת יש לבחו� את ריכוז הדיווח , יתר על כ�. הנסיעה בהתא�                  

     .של כל מרכזי הספורט כדי לאפשר בקרה נאותה                  

   

  יקויי� בהכנת תחזית הוצאות והכנסות למספר חוגי  הביקורת מצאה ל  )4  

  להסכ� העסקה ע� מדרי" מסויי� צור� נספח הכנסות  , כ" למשל.                ספורט

  כנגד השתתפות העירייה בעלות הכדור עף …":                והוצאות בו כתוב בצד ההכנסות

  באותו ד� תחזית לא צויינו ההוצאות              , יחד ע� זאת."  212,000₪               בסכום של 

  .               הצפויות

  , בנספח תחזית ההוצאות וההכנסות,                בחוזה העסקה ע� מדרי" אחר נרש�

  .מבלי להסביר מה הסיבה לגירעו% זה,  70,4970               גירעו% בס" של 

     

  הכנת תחזית הוצאות והכנסות  . י בממצאי� אלה               הביקורת רואה ליקו

                 בראשית שנת לימודי� נועדה בי� היתר להראות הא� יש הגיו� כלכלי  

  הכנת תחזית חלקית פוגמת ביכולתה של העירייה     .                בפתיחת החוגי�

  .                להערי, זאת

  דגישה את הצור, בהכנת אומדני הוצאות והכנסות  הביקורת מ,                לפיכ,

  .               במלוא�

   חישוב גרעון הוא פועל …": להל� תגובתו של מנהל מחלקת הספורט               

 .40%        יוצא של מדיניות הגזברות לפיה יחשבו תקורות של 

 שיב           אנו סבורים כי זקיפת תקורות צריך שתהיה על בסיס תח

  כמו כן נכון לחשב גרעון כולל לקבוצות חוגים ולכל    ,         אמיתי

          מרכז בנפרד מתוך גישה שחוגים רווחיים יתמכו בחוגים חדשים   

          שהפעלתם מחייבת לעתים השקעה שעשויה לשאת פירות  

        ."        לעיתים לאחר תקופת הפעלה ראשונה

                   

                 �  ובכל תפעולי לדעת הביקורת יש להקפיד ולקיי� את כל החוגי� באיזו

   להתקיי� יכול� חיליצחוגי� מעל ידי י� ילחתמקרה סבסוד חוגי� מ                

   להמש, הפעלת חוג  תו, בדיקה ומעקב נאות,תקופת זמ� קצרה                למש, 

  .                חדש
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  ממצאי� על הפעלת החוגי� במחלקת הנוער  .ה

  

   34 בנוס� להפעלת� של  התלמידתי חוגי� במסגרת ב27מחלקת הנוער מפעילה   )1

  .       חוגי� במסגרת בתי הנוער

  

   758 �בה� מתקיימי� חוגי� ל,  בתי נוער5 בתי תלמיד ועוד 8בעיר ישנ�   )2

   .תלמידי�  

  :יטות עיקריותהחוגי� מופעלי� באמצעות שתי ש  )3

  .העסקת מדרי" בשכר לכל אחד מהחוגי�  .1  

  .הפעלת חוג באמצעות יז�  .2  

  י� י מדרי" אשר בחר להתקשר ע� העירייה על בסיס אחוז מסו�יז�     

  העירייה גובה את עלות החוג . מהכנסות שיגיעו לעירייה מעבודתו    

  .ועל י� מהגבייה בפימהתלמידי� והיז� מקבל את חלקו בשיעור מסו    

  

  הביקורת מבקשת להדגיש כי בדומה לרישו� החשבונאי של החוגי� במחלקת    )4

  ג� הרישו� החשבונאי של ההכנסות וההוצאות של חוגי ,       הספורט בגזברות

  עובדה זו יוצרת בקרה חלקית ולקוייה מאוד על  .       מחלקת הנוער נעשה במרוכז

  על בחוגי� אלה לעומת הרישו� בספרי        ההכנסות וההוצאות המתבצעות בפו

  הביקורת נתקלה לא אחת בנתוני� סותרי� בי� .       הנהלת החשבונות בגזברות

        הרישו� של החוגי� במחלקת הנוער לבי� הרישו� בספרי הנהלת החשבונות  

  בספרי הנהלת החשבונות בגזברות רשו� כי ס, , כ, למשל.       של הגזברות

  ד על "ות מהפעלת חוגי� במחלקת הנוער עמדו בשנת הלימודי� תשס      ההוצא

  הביקורת לא הצליחה להפריד בי� ס, כל  ההוצאות , יחד ע� זאת.  /625,733      

  הביקורת לא , כמו כ�.       של בתי הנוער לבי� ס, כל הוצאות בתי התלמיד

  .   יד בנפרד      הצליחה לקבוע מהי ההוצאה עבור כל בית נוער ובית תלמ

  

  ס" ההכנסות מהפעלת חוגי�  , על פי הרשו� בספרי הנהלת החשבונות בגזברות  )5

  . 559,9060 �ד ל"       במחלקת הנוער הגיעו בשנת תשס

  הביקורת הצליחה ,  לעיל4וחר� הקשיי� כפי שהובאו בסעי� ,        על א� זאת

  ממצאי הפרדת ההכנסות . יד       לפלח את הכנסות אלה על פי בתי נוער ובתי תלמ
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  מראי� כי ס,  , 4'ה. ו2'כפי שבאי� לידי ביטוי בטבלאות ה,        בחוגי� האמורי�

   . /518,110שהתקבלו עמד על        כל ההכנסות 

   . /41,796בס, של        הביקורת לא יכולה להסביר את הסיבה להפרש 

�   את מהימנות הנתו� של הוצאותממצא זה א� מעמיד בסימ� שאלה,        יתר על כ

  זאת משו� שלא נית� היה ,  לעיל4כפי שהובא בסעי� ,        חוגי מחלקת הנוער

  .לפילוח הוצאות בתי הנוער והתלמיד, כאמור,        להגיע

  שבו כל, במצב הדברי� הנתו�.        הביקורת רואה בחומרה ממצאי� אלה

  לא נית� לבצע , עי� חשבונאי אחד       ההוצאות וההכנסות מרוכזות תחת ס

  .        התאמות בי� הרשו� בספרי הנהלת החשבונות בגזברות לבי� הביצוע בפועל

         הביקורת ממליצה כי לכל חוג יהיה סעי� חשבונאי נפרד או לכל הפחות סעי� 

  בו ירוכזו כל החוגי� של אותו ,        תקציבי נפרד לכל בית נוער ולכל בית תלמיד

  .תלמיד/       בית נוער

  

  מנהל מחלקת הנוער כי מעול� לא התבקשה מסר , בתגובתו לממצאי הביקורת       

  כי הגזברות לא , עוד ציי%. יות מול הגזברותאמחלקתו לבצע התאמות חשבונ       

  , לדבריו. נתנה למחלקת הנוער כלי� על מנת להתמודד ע� הבקרה החשבונאית       

  .  של הגזברות היא בצד ההוצאות ולא בצד ההכנסותהבקרה       

  , בפגישה שקיימה הביקורת ע� צוות העובדי� במחלקת הנוער,        יחד ע� זאת

  המפרטות את כל ההכנסות שמתקבלות ,        הוצגו בפני הביקורת טבלאות מעקב

   רשימות ,האחד.  מדי חודש עבור חוגי� והשוואת� אל מול שני מקורות,       בפועל

  זאת בכדי לבדוק הא� ההכנסות שהתקבלו ,        התלמידי� המשתתפי� בחוגי�

  המקור השני הוא הכרטיס  .        מתאי� למספר התלמידי� הרשו� בכל חוג

  זאת בכדי לבדוק הא� ההכנסות ,        החשבונאי של החוגי� המצוי בגזברות

  פקדו בעירייה והוכנסו לסעי�   אכ% הו, שהתקבלו ונרשמו במחלקת הנוער       

   . תקציבי מתאי�       

  כי ביקורת זו שה� מבצעי� מיוזמת� חלקית , ממחלקת הנוער נמסר לביקורת       

  שכ% לתו" הסעי� של ההכנסות מחוגי� בכרטיס החשבונאי מוכנסות  , במהותה       

  וג� ) תלמידי�כספי ה(ג� ההכנסות מחוגי� המופעלי� על ידי מדריכי�        

   לא נית% להפריד בי%  זהבמצב דברי� , כלומר. תקבלות מיזמי�מההכנסות ה       

  ,       ההכנסות בגי% הפעלת חוגי� על ידי מדריכי� וההכנסות המתקבלות מיזמי� 

  . קשה לבצע התאמות בי% הרשו� במחלקת הנוער לבי% הרשו� בגזברות,     ועל כ%  
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  הביקורת שבה וחוזרת על המלצתה שלכל חוג יהיה סעי� , ל לאור האמור לעי    

  יש להפריד בי� ההכנסות שמתקבלות , לדעת הביקורת, כמו כ�.      חשבונאי נפרד

       מחוגי� המופעלי� על ידי מדריכי� והכנסות המתקבלות מחוגי� המופעלי� על 

  .     ידי יזמי�

  תדאג להדרכה נאותה של הגורמי� עוד ממליצה הביקורת כי גזברות העירייה      

  לקיו� התאמות חשבונאיות שוטפות בגזברות      המתאימי� במחלקת הנוער 

  .     העירייה

  הפער בי% הכנסות ,  136,6140על א� הצפי בראשית השנה לעוד� בס"   )6

  היה גירעוני ועמד על  , כפי שרשו� בספרי הנהלת החשבונות בגזברות,        להוצאות

  ייתכ% והגירעו% א� עמד על,  לעיל4�5לאור הממצאי� בסעיפי� .  65,8270       

        106,6230 .       

  

  ואינו כולל אחזקת בתי התלמיד , רעו% זה הינו מהפעלה ישירה של החוגי�יג  )7

  .ומער" הפעלת החוגי� במחלקת הנוער  

  

  ,  תי התלמידהמפרטת את הצפי להכנסות מחוגי� בב,  להל1%'על פי טבלה ה  )8

  מטבלה זו .  297,1700       עולה כי ס" ההכנסות הצפויות מבתי התלמיד עומד על 

         נית% א� ללמוד כי עלות העסקת יז� נמוכה משמעותית מעלות העסקת 

  .        המדרי"

  המפרטת את ההכנסות שהתקבלו בפועל מחוגי� בבתי ,  להל2%'       טבלה ה

  , כלומר.  387,3040עמד על מראה כי ס" ההכנסות ) יכי� ויזמי�מדר(התלמיד        

  .  שבאומד% מההכנסות30% �כהיו גבוהות ב        ההכנסות שהתקבלו בפועל

  הביקורת , א� על פי שס" ההכנסות בפועל היה גבוה מס" ההכנסות שבאומד%       

  � עד ארבעה היו רשומי� רק שנייבה�        מצאה ארבעה חוגי� בבתי התלמיד 

  .       תלמידי� בלבד

  לדעת הביקורת ולאור העלויות הכרוכות בהפעלת חוגי� יש לשקול         

  .        כדאיות פתיחת חוגי� ע� מספר משתתפי� כה נמו,
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  .ד"בשנת תשסתלמיד  בבתי מחוגי�  ומשתתפי�הערכת הכנסות:1'טבלה ה

  תוני צפילפי נ,  חודשי פעילות8האומד� נעשה לפי 

  

    עלות החוג    

 כ"סה מדריכים יזמים  תלמידיםמספר שם המרכז

     בית ספר

 1,082  1,082 42 ברנר

 28  4,440 4,440 

 5,522   70 כ"סה

  639  639  28  קיןשיסאו

 639   28 כ"סה

 513  513 21 ארן

 6  990 990 

 1,503   27 כ"סה

 1,145  1,145 44 סורקיס

 6  990 990 

 135,2   50 כ"סה

 4,057  4,057 142 גורדון

 67  10,800 10,800 

 14,857   209 כ"סה

 1,615  1,615 72 גולדה

 1,615   72 כ"סה

 1,943  1,943 69 בן גוריון

 10  1,650 1,650 

 3,593   79 כ"סה

 870  870 36 בר אילן

 26  4,290 4,290 

 5,160   62 כ"סה

 598  598 24 השרון

 598   24 כ"סה

 1,501  1,501 53 יצחק שדה

 1,501   53 כ"סה

 700  700 15 בן צבי

 700   15 כ"סה

 37,823 23,160 14,663 689 כ"סה

  )7823,( הנחה

 34,041 כ לחודש פעילות אחד"סה

 272,328 6/04 - 11/03  חודשי פעילות 8  -לכ "סה

 24,842 הכנסות מקייטנות

 297,170 כ"סה
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  ד"בתי התלמיד תשס, ההכנסות ומשתתפי� בפועלפירוט : 2'טבלה ה

  חוגי� המופעלי� על ידי מדריכי�

  

  הכנסה מספר התלמידים שם החוג שם בית התלמיד

  1,307 5 ספרדית סורקיס. 1

  9,087 8 אומנות שימושית 

  10,394 13 כ"סה 

  15,428 25 דרמה ברנר. 2

  11,606  13  אומנות  

  4,192  6  ילדיםאומנות גן   

  783  3  ציור  

  599  4  'מוכנות לכיתה א  

  660  3  קרמיקה  

  33,268  54  כ"סה  

  8,454  6  ציור ורישום  גורדון. 3

  14,558  12  אנימציה וקומיקס  

  14,504  10  דרמה  

  12,956  13  דרמה ילדי גן  

  8,794  8  'מוכנות לכיתה א  

  11,476  9  קרמיקה ותכשיטנות  

  7,603  11  'מוכנות לכיתה א  

  10,983  8  אומנות שימושית  

  10,285  7  ספרדית  

  99,613  84  כ"סה  

  9,163  8  אומנות שימושית  ארן. 4

  9,163  8  כ"סה  

  1,827  5  ספרדית  בר אילן. 5

  6,231  5  אנימציה וקומיקס  

  33,228  12   ודרמהןתיאטרו  

  413  2  קרמיקה ופיסול  

  41,699  24  כ"סה  

  11,707  12  קרמיקה  בן גוריון. 6

  4,123  7  תכשיטנות  

  1,738  6  אומנות  

  17,568  25  כ"סה  

  1,738  6  אומנות  שקיןיאוס. 7

  2,111  )הערכה  (6    גולדה. 8

  215,554  220    כ"סה

  

  

�הביקורת מצאה כי ס, ההכנסות שהתקבלו מיזמי� עבור הפעלת החוגי� , כמו כ

   . /171,750ד על "בבתי התלמיד עמד בשנת הלימודי� תשס
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  ד"אומד� הכנסות ומשתתפי� בבתי הנוער בשנת תשס :3'טבלה ה

  

  הכנסה חוגים משתתפים שם בית הנוער

  14,692 4 60 בית גיורא) 1

  25,508 7 71 קפלן) 2

  38,973 6 79 עציון) 3

  23,724 6 45 לזרוס) 4

  25,947  4  50  ראשונים) 5

  128,844  27  305  כ"סה

  

  

  ד"ומשתתפי� בפועל בבתי הנוער בשנת תשס הכנסות  פירוט:4'טבלה ה

  

  הכנסה חוגים תלמידים שם בית הנוער

  28,875 8 81 ראשונים) 1

  11,226 6 150 בית גיורא יוספטל) 2

  36,977 7 128 בית נוער עציון) 3

  19,726 7 66 בית לזרוס) 4

  34,002  6  113  בית נוער קפלן) 5

  130,806  34  538  כ"סה

  

  

ג� בחוגי� של , עולה כי בדומה לחוגי� בבתי התלמיד,  לעיל4'ה � ו3'מטבלאות ה

על א� ההערכה . לביצוע בפועל, בתי הנוער קיימי� פערי� משמעותיי� בי% האומד%

בפועל השתתפו בחוגי� ,  תלמידי�305כי מספר המשתתפי� בחוגי� אלה יעמוד על 

, 76% �ה בשהסתכמ, חר� העלייה המשמעותית במספר התלמידי�.  תלמידי�538

, שהתקבלו בפועל מחוגי� בבתי הנוער לעומת ההכנסות שבאומד%, הגידול בהכנסות

עובדה זו הותירה את העירייה בעלויות גבוהות .  בלבד1.5%היה מזערי ועמד על 

  .מהמתוכנ%
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כי הנתו% שמציי% את , מנהל מחלקת הנוער וסגנו מסרו לביקורת, בתגובה לממצא זה

תייחס ג� לתלמידי� שנכחו בחוגי� אלה רק פעמי� מספר התלמידי� בפועל מ

ובמקרי� רבי� ג� לא שילמו עבור , ספורות בתחילת השנה ועזבו לאחר מכ%

 שערכה הקורלציה, לדעת�, על כ%.  לדבריה� וא� לא נדרשו לשל�השתתפות זו

  .  אינו מדוייק, הביקורת בי% מספר תלמידי� לבי% הכנסה

כ, שיהיו קרובי� ככל , ת אומדני� מדוייקי�יש חשיבות בהכנ, לדעת הביקורת

ועל כ� הביקורת ממליצה כי מחלקת הנוער תסתייע בחשב , הנית� לביצוע בפועל

  .הכנת האומדני�למקצועי 

  

  

   התרבותאג�ממצאי� על הפעלת החוגי� ב  .ו

  

  : מפעיל חוגי� בשלושה מרכזי תרבות כדלקמ%אג�ה  )1

  .ש אלי כה%"מרכז תרבות ע  .1  

  .ש רייזל" תרבות עמרכז  .2  

  .ש גלר"מרכז תרבות ע  .3  

  

  : התרבותאג�להל% היק� הפעילות הכספית ב  )2

  .השכרת חדרי� לפעילויות  .1  

  .הפעלת חוגי� לפרטיי�  .2  

  . באמצעות קבוצות מאורגנות מטע� ארגו% המורי��הפעלת חוגי�    . 3  

  מתבצעת , ורי�הפעלת החוגי� באמצעות קבוצות מאורגנות של ארגו% המ         

  .לפתיחת חוגי� באג� התרבות, יה של ארגו% המורי�יבאמצעות פנ              

     שמעביר לעירייה את , יה בגי% חוגי� אלו נעשית על ידי ארגו% המורי�יהגב         

  , חוגי� אלה כחוגי� קנויי�,  ולפיכ"חלקה בגי% עלויות הפעלת החוגי�              

  משמע משולמת בגינ� תמורה קבועה מראש ללא תלות בהצלחת הקורס               

  .              ובצד השקעה נמוכה מצד אג� תרבות

  כאשר כל מפגש אורכו שעתיי� , תכנו% החוגי� מתבסס על מספר מפגשי�         

  .אקדמאיות         

  

  תוכנת החברה (ניהול החשבונות ומער" החוגי� מבוצע באופ% ממוחשב   )3

  .רייזלש "עאלי כה% ומרכז תרבות ש "עבמרכז תרבות ) סי�"למתנ  
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  .גלר אינו ממוחשבש "עמרכז תרבות   )4

  

   צפי הכנסות והוצאות בשלושת מרכזי התרבות לעומת הביצוע בפועל:1'טבלה ו

מספר   אומד�/ צפי   ש� המחלקה
  משתתפי�

  ביצוע בפועל

  פער  הוצאות  הכנסות    פער  הוצאות  הכנסות  
  )111,326(  417,095  305,769  351  )40,699(  392,030  351,331  י כה%אל) 1
  168,814  106,442  275,256  200  �  �  �  גלר) 2
  162,658  506,148  668,806  552  �  �  �  רייזל) 3

  220,146  1,029,685  1,249,831  1103  )40,699(  392,030  351,331  כ"סה

  

  

   :צאי� הבאי�עולי� הממ,  לעיל1'על פי הנתוני� בטבלה ו  )5

הביקורת מציינת כי נתקבלו מספר נתוני� לגבי הצפי של ההכנסות  .1

הביקורת לא הצליחה לקבוע מהו הנתו% . ש רייזל"וההוצאות עבור מרכז ע

ועל כ% לא הוכנס א� נתו% במשבצת צפי הכנסות והוצאות של מרכז , הנכו%

צאות של הביקורת לא קיבלה לידיה צפי הכנסות והו, כמו כ%. ש רייזל"ע

  . ג� למשבצת זו לא הוכנס א� נתו%, ש גלר ועל כ%"מרכז ע

  רישומי ההכנסות בספרי העירייה בגי% כל אחד ממרכזי התרבות  .2

  בחנה בי% אבאופ% מרוכז ואי%  מתבססי� על ההפקדות שבוצעו בבנקי�

  .בחנה בי% שנת הפעילותאוכ% אי% , החוגי�

  חודש מודי� המתחילה בהינה שנת לי, כידוע שנת הפעילות בחוגי�    

  חודש יוני בעוד מנגד שנת הכספי� מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת ב               

  .מדי שנה, מברבחודש דצינואר ומסתיימת                

   ,כוללות את כל הכנסותיה�, תרבותה המבוצעות על ידי מרכזי ,ההפקדות   .3        

  .ות לחוגי� שאינ% שייכ,ג� הכנסות אחרות     

   : התרבותאג�קשה הביקורת מחשבת יב, לפיכ"   .4  

  י% על פי החוגי� שפעלו יממו, יק של ההכנסות מחוגי�יפירוט מדו  4.1    

  .מודי�הליבשנת                       

  .דוח מפורט על ההנחות שניתנו למשתתפי�  4.2    

  .ת התרבואג�תקבלו בהדוח מפורט של כל ההכנסות מחוגי� ש  4.3    

  הביקורת בדקה ומצאה כי הסטייה שנרשמה בעלויות הפעלת החוגי�   .5  

  ד נובעת מהעובדה כי התשלו� למדריכי� ומפעילי החוגי� "בשנת תשס    
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  אול� , י המדריכי�ל ידמתבצע אומנ� בהתא� לדוחות השעות המוגשי� ע    

  .מ�ימבלי לבדוק התאמה ע� החוזי� שנערכו ע    

  חוזה שנחת� ע� ה  לפי הנדרשות לתשלו�בדיקת ההתאמה של השעות    

  של המדרי" " יו� העבודה"המדריכי� מצביעה על אי התאמה בהגדרת     

  .הגורמת לאי בהירות בחישוב חלקי השעות    

   עובדה זו מקשה מאוד על    ציינה החשבת כיאג�בשיחה ע� חשבת ה    

  .               עבודתה

  עות המדווחות מבוצע בהתא� הביקורת מדגישה כי התשלו� בגי% הש  .6  

  אול�,  התרבותאג�לביצוע בפועל של המדרי" כפי שאושר על ידי מנהל     

  עסקה ע� המדרי" הלשעות שנקבעו בחוזה ה,  בי% שעות אלואי% התאמה    

    .ועל פיה� נער" האומד%               

    

  ד" תשסאומד� מול ביצוע שנת.תוצאות הפעלת חוגי�" אלי כה�"מרכז : 2'טבלה ו

מספר   אומד�/ צפי   ש� החוג
  משתתפי�

מספר   ביצוע בפועל
  משתתפי�

    פער  הוצאות  הכנסות    פער  הוצאות  הכנסות  מקבלי שכר

  28  )14,196(  39,485  25,289  28  )3,905(  35,475  31,570  אנגלית

  12  3,766  15,080  18,846  15  5,807  14,743  20,550  פלדנקרייז

  15  )6,309(  35,713  29,404  16  )2,370(  34,050  31,680  גילו� בע1

  6  )7,338(  18,229  10,891  6  )2,701(  13,201  10,500  מתמטיקה

  79  )22,424(  127,027  104,603  78  )9,610(  136,810  127,200  ציור

  17  )30,281(  68,847  38,566  21  )15,014(  61,180  46,166  פיסול

  7  )5,237(  26,997  21,760  7  )1,764(  19,964  18,200  גיטרה

  50  )12,893(  21,893  9,000  50  )12,300(  21,300  9,000  בימעולי�

  214  )94,912(  353,271  258,359  221  )41,857(  336,723  294,866  כ"סה

                  מגישי חשבוניות

  7  )497(  12,917  12,420  7  1,890  12,600  14,490  'ויטראז

  21  760  13,598  14,358  15  247  10,608  10,855  ציור על ע1

  9  )389(  4,093  3,704  8  737  4,063  4,800  �ימוסיכ

  10  )8,299(  19,404  11,105  14  336  14,224  14,560  מבוכי� ודרקוני�

  90  )7,989(  13,812  5,823  100  )2,052(  13,812  11,760  שעת סיפור

  137  )16,414(  63,824  47,410  144  1,158  55,307  56,465  כ"סה

  351  )111,326(  417,095  305,769  365  )40,699(  392,030  351,331  כ כללי"סה
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  "אלי כה�"ש "מרכז ע

  

  בי% האומדני� לבי% הביצוע בפועל ,  לעיל2'ההשוואה שערכה הביקורת בטבלה ו) 1

  :העלתה את הממצאי� הבאי�, "כה%אלי "ש "    של הפעלת חוגי� במרכז ע

   "אלי כה%"ש "מרכז עד ב"תוצאות הפעלת החוגי� בשנת הלימודי� תשס   1.1  

   � גירעו% חזוי בס" שלבמקו0  111,326 שלרעו% בס" יגרמו לעירייה ג                

  .270%משמע פער של מעל , 0 40,699                

      תלמידי� בהשוואה 351 עמד על ,מספר המשתתפי� בחוגי� בפועל    1.2  

  . תלמידי�365לאומד% של                 

  .מהאומד% 13% �היו נמוכות ב ההכנסות בפועל    1.3  

  . 0 19,076  שלכי המחלקה נתנה הנחות למשתתפי� בס" הביקורת מצאה   1.4  

 . מהאומד106%%ההוצאות בפועל הגיעו לשיעור                 

  

   ש " עהביקורת ערכה בדיקה של השוואת סכו� הכספי� שהופקדו על ידי מרכז) 2

  :ולהל% הממצאי�,  לסכומי� שנתקבלו על פי דוחות הקופה"אלי כה%"    

   נרשמו בספרי העירייה בחשבו% "אלי כה%"ש "עההפקדות של מרכז   2.1    

  לצור" עריכת . 2003עבור כל שנת הכספי� " כז אלי כה%מרהכנסות "                      

  קדו בשנת הלימודי�  את ההפקדות שהופה הביקורתודדבההשוואה                       

  :ד ולהל% תמצית הנתוני� הכספיי�"תשס                      

  0  371,205     ס" הפקדות בהנהלת החשבונות  .1      

  פי דוח ממוחשבל ס" התקבולי� ע  .2      

  0  366,079        "אלי כה%"ש "עממרכז         

  0      65,12        עוד� הפקדות על תקבולי�         

  שה כי מאחר ובחשבו% ההכנסות של העירייה אי% הביקורת מדגי  2.2    

  תכ% וההפקדות הנרשמות בחשבו% יי, הקפדה לגבי שנת הלימודי�      

  את הסיבה  , ככל הנראהעובדה המסבירה, שייכות לשתי שנות לימוד       

  . יתרפקדות הכי נרשמו                       

  . בגי� החוגי� בתשלו�ישו� של חייבי� רלא קיי�כי אה צהביקורת מ                      

   נערכה על ידי הביקורת ספירת שיקי� בקופת מרכז 27/10/04ביו�   2.3    

  שטר� הוצאו 0  19,765 �התברר כי בקופה ישנ� ". אלי כה%"ש "ע      

   ה על מרכז התרבותבו כי חתציינמשבה והביקורת . קבלות בגינ�      
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   א� על פי שאלו למועדי� ,מייד ע� קבלת התקבולי�להוציא קבלות                       

   .דחויי�                      

  כי בפני הביקורת טענה , הפקידה האחראית על רישומי הקבלות  2.4    

  .המחשב לא פעל כשבועיי� ועל כ% לא הוצאו קבלות                      

  , ידי הגזברהביקורת ביקשה לבדוק את תהלי" אישור החוזי� על   2.5    

    הסבירה כי הגזבר אינו חות� על חוזי� ע� אג� התרבותוחשבת       

  .מדריכי� מבלי שהמחלקה צירפה ד� תחזית הכנסות והוצאות לחוג                      

   התרבות נמצאו מספר תחזיות לחוג אג�הביקורת מדגישה כי ב      

  ואיזו תחזית , ת�איזו תחזית הגזבר חפי לא ברור בעצ� על , כ% ועל      

  .קובעתההיא                       

   התרבות אג�מעיו% בתחזית הכנסות והוצאות שהוכנה על ידי   2.6  

  " מודלי� של התקשרות ע� המדרי""מתברר כי אלו הינ� בבחינת     

  .פער מהותי �אול� בינ� לבי% הביצוע בפועל קיי    

 באופ� ,ת והוצאות לחוגי�לדעת הביקורת יש להקפיד על הכנת תחזית הכנסו

  .נאות

              

  רייזלש "עקתדרה עממית 

  

  ד"פירוט הכנסות שהתקבלו בפועל בשנת תשס: 3'טבלה ו

   נטו.הכנסות   הנחות  הכנסות  

  395,477  )37,508(  432,985  מחוגי� על ידי מקבלי משכורת. 1

  15,697  )28,556(  44,253   על ידי מפעילי��מחוגי. 2

  411,174  )66,064(  477,238  ות מחוגי�כ הכנס"סה

  18,265  )32,729(  50,994  אירועי� חד פעמיי�.3

  429,439  )98,793(  528,232  כ"סה

  202,865    202,865  חוגי מוזיקה מקהלות. 4

  13,257    13,257  אבטחה. 5

  תקבולי� מארגוני מורי� . 6

  )לא נתקבלו בקופה ממוחשבת(

23,245    23,245  

  668,806  )98,793(  767,599  כ הכנסות"סה
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 �הביקורת שבה ומדגישה כי לא קיבלה לידיה נתו� חד משמעי לגבי אומד

לא נית� היה לערו, , מכ,ש רייזל וכפועל יוצא "ההכנסות וההוצאות במרכז ע

  .זהתרבות  של מרכז ,השוואה של אומד� מול ביצוע בפועל

  

  גלרש "עמרכז 

  :באותבמרכז גלר מתקיימות הפעילויות ה  .א

  

  .הפעלת חוגי�  .1  

  )תערוכות, הצגות (פעילות תרבותית  .2  

  .אירועי� קהילתיי� שחלק� כרוכי� בעלות נמוכה והפעלת מתנדבי�  .3  

  . כרוכה בתשלו� ומפעילה מער" מנויי��ה להשאלת ספרי� יספרי  .4  

  .ספריית עיו% ללא תשלו�  .5  

  .השכרת אודיטוריו�  .6  

  .מתנדבי�ה על ידי יהפעלת משחקי  .7  

  

  הפעלת החוגי� מתבצעת באמצעות עובדי עירייה שכירי� ויזמי� המפעילי�   .ב

   .חוגי� תמורת שיעור השתתפות קבוע בהכנסה  

  

  :ההביקורת בדקה את המער" הכספי של הפעלת החוגי� ומצא  .ג

  . ועל כ% אי% בקרה על הכספי� שנתקבלו�לא מנוהל ספר קופה   .1  

  עדר יאול� טר� הופקדו בה, %רעונישעבר מועד פנמצאו בכספת המחאות   .2  

  .כוח אד� לביצוע הרישומי� הנדרשי�    

  הכספי� הנגבי� מהמשתתפי� נמצאי� בתו" מעטפות הנושאות את ש�   .3  

  .המשתת� וטופס הרישו� לחוג    

  , אי% מנפיקי� קבלות למשלמי� בהמחאות דחויות ע� קבלת התקבולי�  .4  

   .כאמור, בניגוד למתחייב, רעו%יאלא רק במועד הפ    

  קיי� נוהל של ביצוע החזרי� של תשלומי� לתלמידי� שמבקשי� לבטל   .5  

  אול� אי% מעקב מסודר , הנוהל מלווה בטופס ביטול. את השתתפות� בחוג    

   .על כל המבטלי� חוגי�    
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  :ד"גלר בשנת תשסש "עלהל� תוצאות הפעולות הכספיות של מרכז 

                    0      

  )כולל כל פעילות התרבות(  275,256            הכנסות  .1

  106,442      הוצאות שכר מרצי�    .2

                168,814   

  

ש גלר "לאור העובדה כי הביקורת לא קיבלה לידיה צפי הכנסות והוצאות במרכז ע

  .לא נעשתה השוואה בי� אומד� הכנסות והוצאות לבי� ביצוע בפועל

  

  והמלצותמסקנות   .ז

  

לטובת האוכלוסייה על גווניה ) דומי� ולעיתי� חופפי�(עילה חוגי� העירייה מפ

 2005 מחלקות אשר אוחדו בשנת ,ספורט ותרבות,  נוערמחלקותהשוני� באמצעות 

   .נוער וספורט, לאג� תרבות

ר אמורה שא אטרקטיביות �הצלחת החוגי� תלויה באטרקטיביות לקהל נרחב 

  .יצור ביקוש רבל

 �של כלל החוגי� ה% בהיבט הרעיונאי רבה לניהול תקי% קיימת משמעות וחשיבות

  .תפעולי וה% בהיבט הכספי

  

  או� ובקרה בי% יתממצאי הביקורת כפי שפורטו בדוח זה מצביעי� על היעדר 

 גור� למצבי� ניה�או� בייעדר תיה. ג� תרבותאנוער מחלקת ספורט ות מחלק

  :הבאי�

  .קיו� חוגי� חופפי� במספר מרכזי�  .א  

  . מהחוגי�חלקענות מועטה של משתתפי� ביה  .ב  

  .'חוג לחוג וכו, מחירי� שוני� בי% מרכז למרכז  .ג  

  .רעו% נצבר לעירייהיג  .ד  

  

  הביקורת מצאה כי בספרי החשבונות בגזברות העירייה אי� מיו� של הכנסות   .1

  ההכנסות וההוצאות של החוגי� רשומי� במרוכז כ, שלא .        והוצאות החוגי�

  .    נית� למיי� ולפלח את החוגי� הגירעוניי�   
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  לנהל רישו� נפרד לחוגי� בגזברות העירייה כ, שנית� יהיה הביקורת ממליצה   

  .ת החוגי� ולמנוע חוגי� גירעוניי�       לפלח א

  

  רישומי החשבונות של המחלקות מבוצעי� באופ� מרוכז שאינו מאפשר זיהוי   .2

   שיטת הרישו� לאור ועוד זאת .בזמ� אמת, תעדר הכנסוירעו� צפוי או היג  

  בקרה ג� המרוכזת של ההכנסות וההוצאות בגזברות העירייה לא מבוצעת        

   לא על ידי גזברות .חשבונאית על הפעולות הכספיות בגי� הפעלת החוגי�        

  . מחלקת ספורט ואג� התרבות, העירייה ולא על ידי מחלקת נוער       

  מנהלי מחלקת הנוער והספורט מסרו בתגובת� לממצאי הביקורת , ר על כ�       ית

  .לא התבקשו ולא הודרכו מעול� על ידי גזברות העירייה בכ,כי        

         לדעת הביקורת על גזברות העירייה לשנות את שיטת הרישו� המרוכזת 

  רישומי� ולהדרי, נציגי� מקצועיי� מהמחלקות לבצע בקרה על ה,כאמור       

  .ניהול של כספי החוגי�על הפיקוח ו ,בקרה של הגזברותע� יחד , בגזברות       

  יערכו בדיקות תקופתיות , הביקורת ממליצה כי עובדי המחלקות שיוכשרו לכ,       

  ביצוע  .כי ההכנסות נרשמות לטובת המחלקהלמניעת הפרשי� ולוידוא        

  .עיל ומושכל של החוגי�פעולות אלה יביא לניהול י       

  

  נעשית באמצעות חוזי , העסקת המדריכי�כי ממצאי הביקורת מצביעי�   .3

  בכל חוזה מעוגני� התנאי� .  חודשי� בשנה10העסקה לתקופה של        

  נמצא כי ישנ� מדריכי� לה� מספר חוזי� ע� .  של המדרי,�הסוציאליי       

  עוד נמצא כי חוזי העסקה , קה שוני�העירייה ובכל אחד מה� תנאי העס       

   .       נחתמו זמ� רב לאחר תחילת הפעילות

   .במחיר משוקלל (       הביקורת ממליצה כי ע� כל מדרי, ייחת� חוזה אחד בלבד 

  כולל עלויות מעסיק , לפני תחילת שנת החוגי�, )       למדרי, במספר חוגי� שוני�

  לכל מדרי, יימנע ג� טעויות בעריכת חישובי חוזה אחד . והוצאות נסיעה       

  .       השכר

  

  הביקורת מצאה כי תשלו� למדריכי� נעשה בהתא� לדוחות שהוגשו ללא   .4

  .        בדיקת התאמת התשלו� לקבוע בחוזה ההעסקה של המדרי,

         הביקורת ממליצה כי תקבע שיטה לבדיקת התאמת התשלו� לקבוע בחוזה 

  .ה       ההעסק
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  דבר שככל הנראה , נמצא כי המחלקות מכינות אומדני� חלקיי� לחוגי�  .5

  המצביע על גירעו� ניכר ביצוע  , לביצוע בפועל,       מסביר הבדלי� ניכרי� בי� הצפי

  .בחוגי� רבי�       

  כ, שתיבדק הכדאיות , הביקורת ממליצה לערו, אומדני� מלאי� ואמיני�  

  .עו� ניכר בחוגי� רבי�וגי� ויימנע גיר       הכלכלית לפתיחת ח

  

   של מספר תמינימאליחוגי� מתקיימי� ללא מגבלה הביקורת מצאה כי   .6

  עובדה , ללא סנקציה הולמת, תלמידי� פורשי� מחוגי�נמצא כי . משתתפי�       

   עוד מצאה . משתתפי�2מצב של קיו� חוג ג� ע� שמותירה את העירייה ב       

  .ללא נוהל הנחות ברור וקבוע,  לתלמידי�ותהנחות ניתנת כי        הביקור

  כמו . ייקבע שחוגי� יתקיימו רק במינימו� משתתפי�הביקורת ממליצה כי   

�  ממליצה הביקורת כי ייקבעו הנחיות אחידות למת� הנחות ונוהל עזיבת ,        כ

  .      חוגי� אחיד

  

  קבלה דחויי� לא מקבלי� קי� יהביקורת מצאה כי תלמידי� המשלמי� בש  .7

  אינ� שכספי� עוד מצאה הביקורת . ל� בניגוד למתחייבמיידית למש       

  .לאחר שעבר מועד הפירעו�, בבנקמופקדי�        

  על גזברות העירייה להדרי, באופ� מיידי ושוט� על החובה להנפיק קבלות ע�   

  .פירעו�       קבלת התשלו� ועל הפקדת התשלומי� ע� הגיע מועד ה

  

  " רייזל"ש "בניגוד למרכזי התרבות ע, אינו ממוחשב" גלר"ש "מרכז תרבות ע  .8

  ימוחשב " גלר"ש "הביקורת ממליצה כי מרכז התרבות ע". אלי כה�"ש "ע.        ו

  .ול העבודה המשרדית בו        לייע


