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  מעקב  	 חברת ספיר
  23' דוח מבקר העירייה מס

  
 כפי שפורסמו "חברת ספיר"להל� עיקרי ממצאי ביקורת מבקר העירייה בנושא 

  : של מבקר העירייה23' בדוח השנתי מס
  

 שקדמה לכניסתו לתפקיד שלמציינת כי הפעולות שנסקרו היו בתקופה  הביקורת 
  .החדש" ספיר"ל חברת "מנכ

 
  :קריי� שהעלתה הביקורת וממצאי ביקורת המעקבלהל� הממצאי� העי

 
בעצ� תשלומי השכר והשעות הנוספות לעובדי כי הביקורת מבקשת לציי�  .1

מהווי� אותו חלק של , העירייה המבצעי� עבודות עבור חברת ספיר
.  בי� ההכנסות לבי� ההוצאותהגרעו�השתתפות העירייה בפעילות ובכיסוי 

ת ספיר לכיסוי ההוצאות הכרוכות שתתפות העירייה בחברה ,כמו כ�
לתקציב התחזוקה של , בעבודות עבור היכל התרבות הינ� הוצאה נוספת

הנעשי� על פי קביעת העירייה ה� לגבי היק" העבודות וה� , אג" התרבות
  .לגבי ההיק" הכספי של ההשתתפות

  
העירייה ממשיכה לסבסד את חברת ספיר . המצב לא השתנה 	 מעקבממצאי 

ית יות תקציבי תחזוקה והן בתשלום שכרם של חלק מהעובדים בקרהן באמצע
  ".ספיר"

הודיע לביקורת כי לדעתו לאחר שתתקבלנה ההחלטות " ספיר"ל חברת "מנכ
בין אם היא תוקם על התשתית (לגבי הקמת החברה העירונית לתרבות ופנאי 

גם נושא , )חברה חדשה לגמריכ ובין שתקום תהקיימ" ספיר"של חברת 
  .תבוא על פתרונה" ספיר"ית יפות העירייה בהוצאות קרהשתת

  

הביקורת מציינת שלא מצאה ולא הוצגו לפניה מסמכי� אשר יצביעו על  .2
  .מאמצי החברה להגדיל הכנסותיה העצמאיות

  על פיה מועצת העירייה מכסה את גירעו� החברה בכל , השיטה הקיימת           
  .הגדלת הכנסות אלהאינה מהווה תמרי$ ל, שנה           

  
, על פי הפרוטוקולים האחרונים של ישיבות דירקטוריון החברה 	 עקבמצאי ממ

בפעילות השוטפת של  ₪ 80,000-ל החברה על קיצוץ של כ"דיוח מנכ
  . הקונסרבטוריון העירוני

ל החברה טען לפני הביקורת כי לאחר מינוי הדירקטוריון החדש לחברת "מנכ
הפרטת אולם :  כגון, והחלטה מספר הצעות לאישורתובאנה לדיון, " ספיר"

דבר שיביא להגדלת ההכנסות מאולם , י יזם חיצוניל ידהספורט והפעלתו ע
המגעים עם היזם יבשילו לידי .  לחיסכון בהוצאות תחזוקתו,הספורט ומאידך

  .עסקה הממתינה לאישור הדירקטוריון החדש
 הצעה לפנות מקריית ספיר  בפני הועדה לרפורמה כלכלית הוצגה–מעבר לכך 
ולהעבירו לאחד , רובם בבית ספיר, התופס שטחים גדולים ויקרים, ד"את המרפ

השטחים . כפי שמקובל בערים אחרות, מבתי הספר בעיר המיועדים לסגירה
י יזמים ל ידבהפעלה עצמית או ע(שיתפנו בבית ספיר ישמשו להפעלת חוגים 

מניבים אשר יזרימו הכנסות לקופת וכך יהפכו שטחים אלו לשטחים ) פרטיים
ל החברה שוקל  לפתוח בית קפה בגינת בית "מנכ, מלבד זאת.  ספיררתחב

 זה יביא יקטיפרוגם , ספיר וברחבה ובמידה ויתברר כי הדבר כדאי כלכלית
  .הכנסות נוספות

 



 

 

279

שלוש  (בתקופה המבוקרת, מעיו� בפרוטוקולי החברה עולה כי בא" שנה .3
. לא כונסה האסיפה הכללית של החברה, )1999	1997, השני� האחרונות

 הנהלת החברה היא זו שדנה בדוחות הכספי� והאחרי� שמוגשי� ,בפועל
כל זאת כאמור בניגוד , ה� ממני� רואי חשבו� ויוע$ משפטי, לאסיפה

ממצא זה מלמד כי ההפרדה  ,והתקנותמעבר להפרת החוק . לתקנו� ולמקובל
 משמע הבקרות הבסיסיות שאמורות ,בי� בעלות לניהול אינה נשמרת

 )accountability(לחשו" את החברה למציאות בה היא חייבת לתת די� וחשבו� 
על מקבלי ההחלטות . לא מתקיי�, לבעלי� ובכ( היא נמצאת תחת פיקוח

פי כדי שפורו� האסיפה הכללית יתכנס ויפעל כ, לדעת הביקורת, לפעול
  . בתקנו� החברהשנקבע

   עולה כי 1999	�1997 בפרוטוקולי� של ישיבות הנהלת החברה בשני� מעיו           
   ישיבות התנהלה ישיבה בפורו� מצומצ� מזה הקבוע כאמור 15 מתו( 2 	ב            
  . חוקיות, כזהקיי� ספק א� ההחלטות שהתקבלו בפורו� . בתקנו�           
  ע$ המשפטי לש� קבלת חוות  היואל יש להעביר את העניי� ,לדעת הביקורת           
  הביקורת רוצה להזכיר כי בתוק" תפקידו והסמכויות המוקנות לו . דעת           
  קוד תפתריע כל עת כאשר קיי� ספק לגבי חוקיות המחובת מזכיר החברה ל           
  .ההנהלה           

  
 1997האסיפה הכללית של הבעלים בחברה כונסה באוגוסט  	 עקבמצאי ממ

    .2000 שוב רק ביוני ,ולאחר מכן
  

, נושא באחריות לפעולות החברה  חבר הנהלה,כל שכ�, כללית חבר אסיפה .4
זו מחייבת את בעל התפקיד בנוכחות מינהלית אחריות . אותה הוא משרת

הואיל ולנוכחות חברי� בדיוני� . מי� בחברהיבפורמי� השוני� שמתקי
	1996חברי ההנהלה בשני�  בחנה הביקורת את נוכחות ,נודעת חשיבות

  ). בממוצע50%	כ( נמצא כי הנוכחות אינה מספקתבבחינה זו . 1999
הנהלה בחלק ניכר מהגופי� /ההלכה הקיימת בנושא נוכחות חברי מועצה

הציבוריי� הפועלי� במדינה היא שננקטי� צעדי הרחקה נגד חבר הנעדר 
, שיבות הנושא למרות ח,בפועל.  ישיבות ברציפות ללא הסבר הול� משלוש

  . הנהלת החברה לא נתנה דעתה לנושא
 מ� הראוי שהנהלת החברה וא" האסיפה תית� דעתה לנושא ,לדעת הביקורת

 חברי תלהיעדרותו( התייחסות , ותפעל להקנות בחברה נורמה כמפורט לעיל
ההנהלה מהישיבות ואולי א" כדאי לשקול החלפת� בחברי� / המועצה 

  .דיוני� ובתהלי( קבלת ההחלטותפעילי� ונכוני� להשתת" ב
  
לא ניתן לקבל " ספיר"כל עוד אין דירקטוריון חדש לחברת  	 עקבמצאי ממ

  .החלטות לגבי השתתפות חברי הדירקטוריון בישיבותיו
  

הביקורת מבקשת לציי� כי קיימת החלטה עקרונית של מועצת העירייה  .5
ר הלימוד ושל ראש העיר כי ההכנסות מהתלמידי� תכסנה את הוצאות שכ

ללא הוצאות , כ( שבעצ� הקונסרבטוריו� ינוהל כמשק סגור, בקונסרבטוריו�
 ברור כי קביעה זו של מועצת העירייה ,מהנתוני� לעיל. תחזוקה ותקורה
 ההכנסות מהתלמידי� או ,היינו, אינה מתקיימת למעשה, ושל ראש העיר

מגדיל את דבר ש,  אינ� מכסות את הוצאות שכר המורי�,גובה שכר הלימוד
  .הגירעו� של הקונסרבטוריו�

  
  :ל החברה אינו מסכים לנושא זה ולהלן התייחסותו" מנכ	 עקבמצאי ממ
בכדי לבצעה יש להעלות את שכר . החלטה זו אינה ריאלית ואינה ניתנת לביצוע"

יש . במיוחד במציאות הכלכלית של ימינו, הלימוד לתעריפים גבוהים ולא מציאותיים
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אולם חשוב להבין , ועליהן אנו שוקדים יומם וליל, בצע התייעלותדרכים נוספות ל
, עליה לסבסדו, י משרד החינוך"שאם העיר כפר סבא חפצה בקונסרבטוריון מוכר ע

מכיוון שאין דרך שבה יכול הקונסרבטוריון לשאת את עצמו תוך שהוא עומד בכל 
ר כי בכל עיר בה בבדיקה שערכתי בכמה ערים מקבילות התבר. דרישות משרד החינוך

ההשתתפות התקציבית . דורש הדבר השתתפות תקציבית של העירייה, יש קונסרבטוריון
 ."של עיריית כפר סבא הינה מהנמוכות בארץ לקונסרבטוריונים בהיקף דומה

  
מקבלי החלטות בעירייה חייבי� לקבל החלטות לגבי כי  , חוזרת ומציינתתהביקור

רק לאחר החלטה כזו עליה� . גבי מתכונתו ורמתוהצור( בקונסרבטוריו� עירוני ול
או צור( בסבסוד ואיזו� /להחליט במסגרת הרפורמה הכלכלית הא� יש מקו� ו

  .הוצאות הקונסרבטוריו�
  

מכא� . כ( עולה חיוניות הצור( בנוהל עבודה, ככל שרמת הסיכוני� עולה .6
 ע� מוב� הצור( בנוהל הפעלת קופה המעג� את הנורמות המקובלות בעבודה

� . פועלת הקופה האמורה ללא נוהל מתאי�,על א" האמור לעיל. מזומני
עדיי� לא נלמד , י הביקורת בעברל יד העבר וממקרי� שכבר טופלו ע�מניסיו

הלקח שיש להקפיד על ניהול תקי� של הקופות ובמיוחד של קופות 
�  :נמצא שהקופה מתנהלת ללא הדרכה ופיקוח מתאימי�. המזומני

  

, המתקבלי� בגי� שירותי� שמספק הקונסרבטוריו�, י�ישנ� תקבול •
  .שאינ� עוברי� דר( הנהלת החשבונות של החברה

  

קונסרבטוריו� אול� אינ� נרשמי� הישנ� תקבולי� שמופקדי� בקופת  •
   .ש של החברה"כלל בהנהח

  

, ש"ללא רישו� בהנהח, נמצא שהקונסרבטוריו� מחזיק תקופות ארוכות •
 � .לבעלי�', בגי� ביטולי� וכד, זרי�אמורי� להיות מוחהכספי

  

  :י הביקורתל ידעוד נמצא ע •
  

  בבדיקת הקופות השונות בקונסרבטוריו� נמצא שקיימת אי   .א
  קופת , כ התקבולי� לרישו� בקופת דמי שכלול"התאמה בי� סה            
  ובעוד מספר קופות שהיק" הכספי� , קופה קטנה, כרטיסי מחול            
  .בה� הוא זניח           

  

�פירעונשמועד ,  בקופה המחאות שלא מופקדות� נמצא שישנ  .ב 
  ות אהביקורת רוצה לציי� כי התוק" המקובל של המח, 99  ליולי            

  כ( שקיי� ספק שהמחאות כאלה עדיי� , נו חצי שנהיפרטיות ה             
  .ברות פירעו�            

  

  כדי להימנע . מזומ�מוה כ כהמחאה,  כל עוד היא לא הוסבה  .ג
   מיד ע� , מסיכוני� מיותרי� חשוב להסב את ההמחאות             
  , החברהנמצאו המחאות לא מוסבות לפקודת  בבדיקה .�קבלת             
  או לתבוע על גב� חותמת  (היינו יש לרשו� על גבי ההמחאה              
  שני קוי� ( את ההמחאה בקרוס את ש� החברה ולסמ�) החברה             
              �  ").למוטב בלבד"מקבילי� ביניה� ירש
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    נמצא כי מזכירות הקונסרבטוריו� מקבלת מהמורי� כספי�   .ד
    בגי� תבגי� מכירת ספרי לימוד שרוכש הקונסרבטוריו� ומנפק             
    הביקורת .או להפעיל בקרה/ קבלה מבלי לערו( בדיקה ו,זאת             
  כפונקציה , להבהיר כי מחובתה של המזכירותמבקשת              
    הבטיחל, כספי הקונסרבטוריו�המטפלת בי� היתר ג�  ב             
 .העוברי� דרכה התקבולי� על כל בקרה             

 
  כ( , קופה  סיכו�וחתוכנת הקופה אינה מאפשרת להפיק ד    .ה

  לציי� כי  הביקורת מבקשת .ת קופהשקיי� קושי לנהל בדיקו  
   �   בעקבות בדיקה בעבר שנעשתה לאחר מציאת אי סדרי� חמורי
  הובטח לביקורת כי התוכנה , הגובלי� במעילה, בניהול הקופה  
  ברוח זו נתקבלה החלטה . תשונה ותובטחנה הבקרות המתאימות  
  .ג� בהנהלת החברה  
  א נלמדו הלקחי� מהמקרה שהיה  הביקורת מצטערת  לציי� כי ל         
  מ� הראוי היה כי הנהלת ". פירצה הקוראת לגנב"ועדיי� יש           
  הקונסרבטוריו� והנהלת חברת ספיר יקפידו הקפדה יתרה בכל           
  .הקשור לניהול הכספי          

 
 לניהול  תוכנה נות של הקונסרבטוריו� היא למעשהוחשבהנהלת ה  .ו

  כ( שבפועל התוכנה אינה מאפשרת לרשו� תקבולי� זולת , �חוגי         
  מאל$ את המזכירות לנהל  קיי�ההמצב . כלול ושכר לימודשדמי          
          � .והאחר ממוכ� ידני אחד,  כפולהנהלת חשבונותרישו

 
  מהסברי� שקיבלנו .  בגינ� קבלותונמצאו כספי� שלא נופק  .ז

         �  שהתקבלו ממכירה מצומצמת של עולה כי מדובר בכספי
  .ות בגינ� קבלוקלטות שלא נופק        

  
�הביקורת מבקשת לציי� שכל הקשור בניהול קופת הקונסרבטוריו� ורישו� , לסיכו

כחלק מהנהלת החשבונות הכללית של החברה , הנהלת חשבונות הקונסרבטוריו�
סרבטוריו� וה� ה� בקונ, חסר פיקוח ובקרה ונראה שהאחראי� לכ(, הינו לקוי

�על גזבר החברה לפרס� . בחברת ספיר אינ� מקפידי� על כללי מינהל תקיני
  .הנחיות כתובות ונהלי� בכל הקשור לניהול הכספי� והחשבונות

  
בימים אלו , מלבד זאת.  בדוח תוקנושצוינומרבית הליקויים  	 עקבמצאי ממ

דשה שהותקנה זהה לתוכנה הח, יה חדשהימותקנת בקונסרבטוריון תוכנת גב
דבר שיביא לסטנדרטיזציה מלאה של כל , בבתי התרבות ובמחלקת הספורט

  .יהינהלי הגב
  

 לפני נעשתהה ת שנעש לגבי הציוד באול� הספורט האחרונהת המלאיספיר .7
לא נית� לדעת , בהעדר תיעוד, כיו�,  )1990בער( בשנת ( שני�10 	כ 

מה , מה התבלה, רידי חברת ספי	 מהו היק" הציוד שנרכש עלתבוודאו
  .'ניזוק וכד

ביצוע ספירת מלאי לאלתר וכ� להחיל , לדעת הביקורת, המצב הקיי� מחייב
, בנוהל את חובת ביצוע הספירה בתדירות ובמועד שתיקבע הנהלת החברה

   .חות הכספיי� של החברהלקראת סגירת הדו, פחות מאחת לשנהא( לא 
  

בוצעה ספירת , וח הביקורתלאחר פרסום ד, 2000בסוף שנת  	 עקבמצאי ממ
ברור לביקורת כי חלק גדול מן הציוד הינו ציוד מתכלה . מלאי לגבי כל הציוד
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שיש לו בלאי גדול ולכן ביצוע מעקב שוטף על ציוד זה ) 'מזרונים וכו, כדורים(
  .אך יש צורך במציאת פתרונות אשר יבטיחו שמירת הציוד, הינו בעייתי במקצת

  
  

 מוזיאו� חדרי, וכ� חללי� המשמשי� כספריה עירונית כיתות קונסרבטוריו� .8
� המכיל ימבנה דו קומתי רחב ידיב שוכנתהת ספיר ירינמצאי� בק

 הוא משמש ג� ,על א" שהמבנה עירוני. לימוד ומשרדי� תכיתו ריו�ואודיט
  . נה הקבועמשכאת מקו�  בעבורה האת חברת ספיר ומהוו

  
  : ספירתקריילהל� הגופי� הפועלי� בתו( 

  
  הגו" בעלות מימו� תחזוקת המבנה

 שרות פסיכולוגי עירייה 
 נות יו�ו מע4 ת"נעמ ח העירייה"ע
 ת ילדי�יספרי עירייה 

  
קבוצת הכדור ע" של  ,מהסברי� שקיבלה הביקורת עולה כי בנוס" לאמור לעיל

  :כלהל�, הפועל כפר סבא משתמשת בקביעות באול� הספורט שבמבנה
  

  הגו" בעלות הסדרת השימוש בחוזה  המבנהתחזוקת השתתפות מימו�
 קבוצת כדור ע� ס"הפועל כ ללא הסכ� לא

  
לדעת הביקורת יש להסדיר בצורה חוזית את השימוש במתקני החברה או 

 �לחילופי� יש לקבל החלטות לגבי מת� רשות שימוש ללא תמורה לגופי
  .או אחרי�/עירוניי� או אגודות ספורט ו

  
  .כדורעף כבר אינה משתמשת באולם הספורטקבוצת ה 	 עקבמצאי ממ

בפני הועדה לרפורמה כלכלית הוצגה    , 2כאמור לעיל בסעיף , מעבר לכך
רובם , התופס שטחים גדולים ויקרים, ד"הצעה לפנות מקריית ספיר את המרפ

כפי , ולהעבירו לאחד מבתי הספר בעיר המיועדים לסגירה, בבית ספיר
שיתפנו בבית ספיר ישמשו להפעלת חוגים השטחים . שמקובל בערים אחרות

וכך יהפכו שטחים אלו לשטחים ) י יזמים פרטייםל ידבהפעלה עצמית או ע(
אנו שוקלים , מלבד זאת.  ספיררתמניבים אשר יזרימו הכנסות לקופת חב

לפתוח בית קפה בגינת בית ספיר וברחבה ובמידה ויתברר כי הדבר כדאי 
  .סות נוספות זה יביא הכנפרויקטגם , כלכלית

 
  :לאור ממצאיה המליצה הביקורת כלהל� .9

  

מומל$ לבחו� שיטה אשר תהווה תמרי$ עבור החברה להגדיל את  9.19.19.19.1
השיטה לפיה העירייה מכסה את גירעונות . הכנסותיה העצמיות

  .מדי שנה אינה מהווה תמרי$ לכ(, החברה
  )23' בדוח שנתי מס , 2.3סעי" (
  

קי הנדרש לקיו� דיוני� נדרשת הקפדה יתרה לגבי הפורו� החו 9.29.29.29.2
  .ולקבלת החלטות בדירקטוריו� החברה

  )23' בדוח שנתי מס , 3.1סעי" (
  

דירקטוריו� חברת ספיר להקפיד ולהיות / יש לדרוש מחברי הנהלת  9.39.39.39.3
לחילופי� יש לשקול החלפת . נוכחי� בישיבות הדירקטוריו�
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דירקטורי� אשר נעדרי� מספר פעמי� בלתי סביר מישיבות 
  .�הדירקטוריו

  )23' בדוח שנתי מס , 3.2סעי" (
  

כפי שזה נעשה ג� בעבר בביקורות , הביקורת חוזרת וממליצה 9.49.49.49.4
על כתיבת נוהל ניהול קופות מסודר אשר יקבע דרכי , קודמות

  .הניהול והפיקוח על הכספי� בקופה
  )23' בדוח שנתי מס , 4.1.2.3ובמיוחד סעי" . 4.1.2סעי" (
  

חת מזרועות החברה המתקבלי� בא, כל תקבולי החברה 9.59.59.59.5
ידווחו ויירשמו בהנהלת ) מוזיאו�, אול� ספורט, קונסרבטוריו�(

לא יישמרו כספי� בקופות היחידות מבלי . החשבונות של החברה
  .לרשמ� בהנהלת החשבונות של החברה

  )23' בדוח שנתי מס , 4.1.2.2סעי" (
  

ל חברת ספיר להקפיד על הוראת תקנות שר הפני� "על מנכ 9.69.69.69.6
, רישו�  וניהול טובי�, ניהול מחסני�, בדבר רכישות, 1998מנובמבר 

לצור( ביצוע . אחת לשנה לפחות, ולבצע ספירות מלאי ואינוונטר
 במנהל מחלקת הרכש רלהיעזההנחיות שבתקנות שר הפני� נית� 

  .של העירייה
  )23' בדוח שנתי מס, 4.3.4סעי" (
  

 מת� הביקורת מבקשת להמלי$ כי יש להסדיר בצורה חוזית את 9.79.79.79.7
או /לגופי� מחו$ לעירייה ו, רשות השימוש במתקני החברה

לחילופי� יש לקבל החלטות מפורטות ולקבוע קריטריוני� על מת� 
שימוש ללא תמורה במתקני החברה ובמקרה זה לדעת . רשות

הביקורת יש לפעול בהתא� לנוהל מת� תמיכות של הרשויות 
  .המקומיות

  )23' בדוח שנתי מס , 6סעי" (

  
ל חברת "מנכ. רוב הערות הביקורת תוקנו והמלצותיה יושמו 	 עקבאי ממצמ

  .ספיר הודיע כי הוא מסכים להערות הביקורת וימשיך לפעול לתיקונם
  
   

 


