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   סני� כפר סבא–י "עמותת מלב

  

  כללי  .1

היא עמותה אשר ,  מרכזי� לאביזרי בית יד שנייה–י "עמותת מלב

. הוקמה כמקור לסיוע ועזרה לעולי� חדשי� ולמשפחות נזקקות

, )מוסד ללא כוונת רווח(ר "העמותה הינה עמותה ארצית הפועלת כמלכ

  . סניפי� ברחבי האר!15 –בפריסה של כ 

 שנה וסני$ כפר סבא פועל 20 –הוקמה לפי כ העמותה הארצית 

  . 1986במסגרת העמותה משנת 

 על פי חוק –כחוק אצל רש� העמותות במשרד הפני� העמותה רשומה 

  . 1980 –מ "העמותות התש

על העמותה לפעול על פי תקנות רש� העמותות ושלטונות המס תו) 

  בחירת מוסדות העמותה הנלווי� על ידי האסיפה הכללית של 

  : העמותה 

 . הנהלה ♦

 . ועדת ביקורת ♦

 . מינוי רואה חשבו+ ♦

 ). 'נספח א(עריכת תקנות  ♦

    

על ההנהלה הארצית חלה החובה לריכוז דוחות כספיי� שנתיי� של 

של העמותה והגשת דוחות מאוחד הסניפי� ועריכת דוח כספי שנתי 

  .  לרש� העמותות במשרד הפני� ושלטונות המסאלה מדי שנה

  

 ממחזור 3% אחת לשנה � משל, סני$ כפר סבא– י"עמותת מלב

  .  לעמותה הארצית שלוהמכירות

  

 כיסוי –כולל (סני$ כפר סבא משתמש לצור) פעילותו בנכס עירוני 

אשר נמסר לו על ידי ) 'שימוש ברכב עירייה וכו, מי�, הוצאות חשמל

  . עיריית כפר סבא

לפקודת ) ב( א 170במסגרת הסמכויות המוענקות לו על פי סעי$ 

 סני$ –י "בדק מבקר העירייה את עמותת מלב, )נוסח חדש(העיריות 
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בהיותה גו$ עירוני מבוקר מאחר ומבקר המדינה קבע כי כל , כפר סבא

  .שימוש בנכס הינו כמת+ תמיכה כספית והשימוש בנכס שווה כס$

  

  י המקומי לשני�"בדקה את תקינות התנהלות סני$ מלבהביקורת 

 2000 0  2001 .  

, ר העמותה הארצית"י יול ידתגובת המבוקרי� אשר ניתנה עויות ה

היא מובאת , הינה כללית ונוגעת לממצאי הביקורת כמיקשה אחת

  .לדוח זה' כלשונה בנספח ח

  

   מטרות העמותה ודרכי מימוש� .2

 :מטרות העמותה ודרכי הגשמת+ מפורטות בתקנות העמותה כלהל+  

  שר מטעמים שונים חסרים אביזרי לאפשר לנזקקים ועולים חדשים א.  א"

  .          בית חיוניים לקבלם בעזרת המרכז במחירים מוזלים

  לסייע לחוליות החלשות בחברה , לאפשר לציבור המעוניין בכך.     ב

           באמצעות העמותה על ידי תרומת אביזרי בית משומשים תקינים 

  .         שיחולקו לנזקקים

  ". בות חברתית ועזרה הדדית בישראללעודד מעור.      ג

  

לש� השגת מטרות אלו נקבעו בתקנות העמותה הדרכי� להשגת+ 

  : כלהל+ 

היא תהיה רשאית באמצעות ההנהלה , לשם השגת מטרות העמותה"

  :הארצית לעשות בין היתר את הפעולות הבאות 

  . לאתר ולשכור מבנים שישמשו כמרכזים לאביזרי בית המשומשים. א

כדי לעודד הציבור ולהרים , סם באמצעי התקשורת את פעולותיהלפר. ב

  . תרומות במיוחד ציוד ביתי לנזקקים

הובלה שרותי על ידי שכירת   -לממן פעולות הובלת האביזרים . ג

או לרכוש כלי /להעברת הציוד מן התורם אל המרכז או לנזקק ישירות ו

  . ל"רכב למטרה הנ

  . פעלת המרכזיםלגייס מתנדבים אשר יסייעו בה. ד

  .ן שיפוץ או תיקון האביזרים הטעונים שיפוץ ותיקוןלממ. ה
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או בכל דרך אחרת /או שכירות ו/חליפין ו/לרכוש ולהחזיק בדרך קניה. ו

נכסים ניידים מכל סוג שהוא וכן נכסי דלא ניידי להשתמש בהם לשם 

  .הגשמת מטרת העמותה

, שונים וכן תרומותלקבל הקצבות מן הממשלה או גורמים ציבוריים . ז

  . עזבונות ומתנות מיוחדות מאוהדי וחברי העמותה בארץ ומחוצה לה

לשעבד את רכוש , להחכיר, להקדיש, להחליף, להעביר, למכור. ח

  . העמותה הן נכסי דלא ניידי והן נכסי ניידי

לקבל הלוואות ולהתחייב בכל מיני התחייבויות , להתקשר בחוזים. ט

  . אחרות

בקשר לצרכי , סיק בשכר או בכל צורה אחרת עובדיםלהע, לקבל. י

  . להחליפם או לפטרם, העמותה

, הנוטריון הציבורי, להופיע בפני מוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים. יא

בנקים וחברות ולחתום על כל מיני , ומוסדות כספיים, משרד ספרי האחוזה

מסמך אחר יפוי כוח וכן על כל תעודה או , מסמכים, הצהרות, תעודות

  . הדרושים לשם מימוש מטרות העמותה וקידום פיתוחה

להסמיך אחרים לפעול בשם העמותה בכל עניין מענייניה לבד או . יב

  . בשיתוף עם אחרים

ל כדי להבטיח את האמצעים "לארגן מגביות ותעמולה בארץ ובחו. יג

  . לקידום פעולות העמותה ומטרותיה

ויות לקדם את מטרות העמותה לעשות כל פעילות או מעשה העש. יד

  ". כולה או מקצתה ולסייע בהוצאה לפועל

  

ניהול  לתקנות העמותה קובע את מוסדות העמותה ואת דרכי 6סעי$ 

  .הנהלת העמותה והאסיפה הכללית 

  

את דר) וגזבר ומזכיר , ר" יו–קובע את בעלי התפקידי� ) 3('  א6סעי$ 

  . בחירת�

  

  . ות בעלי התפקידי� שהוזכרו לעיל מפרט את המשימות שבאחרי7סעי$ 
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  : )הדגשת הביקורת (קובע כלהל+ '  ג7סעי$ 

לעיל לרבות הסניפים המוזכרים ) 3('  א6סעיף : בעלי תפקידים .)ג("

שכר או הטבה כל שהיא , בסעיפים הבאים אינם מקבלים משכורת

   ". מהעמותה או סניף העמותה וממלאים תפקיד על בסיס התנדבותי

  

) 4('  ב8תקנות ד+ בסמכויות האסיפה הכללית וההנהלה ובסעי$  ל8סעי$ 

     :)הדגשת הביקורת (כלהל+נקבע 

ההנהלה רשאית לפתוח סניפים חדשים בכל חלקי הארץ ותקבע דרך . 4"

   ".  לתקנות3 נספח – םניהול

  

 קבועי� כללי� מנחי� לניהול הכספי 9 – 5סעיפי� קטני�  '  ב8בסעי$ 

   : )הדגשת הביקורת (הל+בסניפי� המקומיי� כל

  

, י מתן הרשאה לפתיחת חשבון בנק"הנהלה תסמיך את הסניפים ע. 5"

  . כספייםהוניהול עניינים 

השקעות כספים נזילים לשם , ש"ההרשאה מצומצמת בניהול חשבון עו. 6

  . שמירת ערכם בלבד

הוצאות שונות תמורת . ניהול עניינים הכספיים יעשה כמתחייב. 7

רישום יומי , תמורת קבלהשונים יות ומכירת ציוד אביזרי בית חשבונ/קבלות

  . םמאו חודשי על הכנסות הוצאות וסיכו, ושבועי

, ר וגזבר הסניף"י יו"הסניף יגיש להנהלת העמותה מאזן שנתי מאושר ע. 8

  .  לפברואר כל שנה15 –המאזן השנתי יוגש לא יאוחר מ 

יעוץ והנחית , הדרכה, קוחהפעילויות הכספיות של הסניפים יעשו בפי. 9

  *'פ הנוהל שבנספח ב"ועההנהלה הארצית באמצעות גזבר העמותה 

  

הדגשת ( בתקנות קובעי� בעניי+ הרווחי� כלהל+ 12 – 11סעיפי� 

  : )הביקורת

  

  

                                        
*
  . בדוח זה'  מוצג בנספח ב–לתקנות העמותה ' הנוהל שבנספח ב*  
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   :רווחים. 11 "

           העמותה נוסדה על מנת שלא להפיק רווחים לחבריה ולא יחולקו בה 

  . שהן במישרין ולא בעקיפין         טובות הנאה כל

  נכסי העמותה משמשים אך ורק מטרותיה וחלוקת רווחים או טובות . 12   

  ".         הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה

  להצגת מטרות העמותה , י פורטו לעיל"עיקרי תקנות עמותת מלב         

  .ולהצגת דרכי התנהלות העמותה וסניפיה         

   

 י בכפר סבא"ני� עמותת מלבניהול ס .3

י כפר סבא משמש בפועל כסני$ אזורי המשרת את "סני$ מלב .3.1

אלפי מנשה והסביבה , הוד השרו+, רעננה,  כפר סבאאוכלוסיית

י "ר סני$ מלב"כפי שמסר לביקורת יו, וזאת בידיעת ראש העיר

מבדיקת הביקורת עולה כי הסני$ הוק� במהל) שנת . המקומי

 של אג$ הרווחה בעירייה והופעל בתחילת  ביוזמה ובסיוע1986

  . ל" אגודת גמלאי צה–" צוות"דרכו על ידי אנשי 

י "הביקורת לא מצאה וג� לא הומצא לה כל הסכ� בי� עמותת מלב

המסדיר את היחסי� בי� העירייה , לבי� עיריית כפר סבא

מערכת , הסכ� הד� במסירת שימוש בנכס ציבורי, לעמותה

  . 'ה וכוהקשרי� ע� אג� הרווח

 הביקורת רואה בממצא זה פג� וממליצה להסדיר עניי� זה

בחתימת הסכ� בי� סני� העמותה המקומי לעירייה תו� 

הסתייעות בחוות דעת משפטית והצגת ההסכ� לאישור הגורמי� 

   . המתאימי� בעירייה

, י המקומי נרת� לסייע לעולי� חדשי� ובעיקר לנזקקי�"סני$ מלב

, לסני$ לקבלת מוצרי� וחלק� א$ מופני�הפוני� באופ+ עצמאי 

  . על ידי אג$ הרווחה, לקבלת סיוע

י "סני$ מלב, הביקורת העלתה כי יחד ע� סיוע למשפחות נזקקות

באספקת ציוד וברכישת מוצרי� לקהילה ה+ , מסייע ג� בתרומות

על פי בקשה של אג$ הרווחה וה+ מיוזמה עצמית של הנהלת הסני$ 

, סיוע בתרומות ובציוד לתנועות נוערדבר המתבטא ב, המקומי

  . 'ל וכו"יחידות צה
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באישור , י בכפר סבא מנהלת באופ+ עצמאי"הנהלת סני$ מלב .3.2

קובעת את , את הסני$ באופ+ שוט$, הנהלת העמותה הארצית

  . תעריפי המכירה ומתווה מדיניות פעולה

,  איש כולל הטכנאי30 –י המקומי מופעל על ידי כ "סני$ מלב

לסני$ .  בשכרחלק� מתנדבי� וחלק� עובדי�, והנהגי�הסבלי� 

הכס$ , אי+ מקורות הכנסה נוספי� פרט למוצרי� הנתרמי�

 בעיקרו מעיריית כפר סבא , והסיוע הלוגיסטיהמתקבל ממכירת�

  . ובאופ+ מועט מרשויות מקומיות שכנות

בבעלות הסני$ רכב הובלה זעיר אשר אחרי שעות העבודה ובימי 

פרט למקרי� חריגי� , י"נעול בחצר מחס+ מלבשבת וחג נשאר 

 בה� הוא חונה בחצר בית הנהג , בעיקר בימי חור$ גשומי�

י לאחר שהארגז "מפתחות ארגז ההובלה מושארי� במשרד מלבו

  . ננעל

 מתודלק ברשת תחנות הדלק המקומיות , האמורהובלרכב הה

  . באמצעות דלק+ המותק+ ברכב בנוס$ לקוד סודי

תחנת דלק התקשרות ע�  כי לא נער) מכרז להביקורת מצאה

ר הסני$ מקבלי� את הדלק "א) למרות זאת לטענת יו, קבועה

  . במחיר מוזל

ו לפחות קבלת הביקורת ממליצה כי ייער� מכרז א, על א� זאת

  . קמות באיזורמומהדלק נוספות הצעות מחיר מתחנות 

י�  המשמישי� את הציוד הנתר� עובדהצוותי�הביקורת מצאה כי 

בא� יש תקלות בציוד שמועבר ללקוחות . ללא תעודת הכשרה

  . משתדלי� לבוא לבית הלקוח ולתק+

לסני$ ישנה הנהלה מקומית אשר נבחרה על ידי חברי הסני$ 

� אי+ כל קשר אשר לה, גזבר ומזכיר, ר"המקומי ומורכבת מיו

  . עסקי לעבודת הסני$ לדבריה�

 מתקיימות לפחות שתי להנהלת הסני$ אי+ נוהל ישיבות קבוע א)

. ר הסני$ ובכל ישיבה נרש� פרוטוקול"לדברי יו, ישיבות בשנה

הביקורת מצאה כי לא קיי� קשר לחברת ב+ בטחו+ המספקת את 

לעירייה ומתקניה וא$ לא קיי� קשר לחברת שירותי האבטחה 

   .בטחו+ פרטית אחרת
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 הביקורת ממליצה, י אינו מבוטח"שמחס� הציוד של מלבמכיוו� 

� להיות בפני הנהלת הסני� המקומי לבדוק הא� לא קיי� צור

  . או לבטח את המקו�/קשור לחברת אבטחה כלשהי ו

גבוה ) כספי וציוד(הסני$ המקומי מתאפיי+ במחזור פעילות 

  . ובמחזור מכירות גבוה,  פריטי� בשנה10,000 –המסתכ� בכ 

מרבית הסני$ מקבל את , שהסני$ משמש כמעי+ סני$ אזורי, על א$

  . הסיוע מעיריית כפר סבא

כי פנתה , הנהלת הסני$ המקומי מסרה לביקורת בהקשר לכ)

ונפגשה ע� נציגי העיריות השכנות לקבלת סיוע ותמיכה להפעלת 

הסני$ א) פרט לעזרה של מת+ שימוש ברכב מספר פעמי� בחודש 

ממועצה מקומית אלפי מנשה ומועצה , מעיריית הוד השרו+

 ,לא נתקבל כל סיוע נוס$ מהרשויות השכנות, רמקומית כוכב יאי

 . בשירותיו של הסני$,  שתושביה+ נעזרי� כאמור,על א$

ריית ימקבל מע, המשמש בפועל כסני$ אזורי, י כפר סבא"סני$ מלב .3.3

 : כפר סבא את הסיוע הבא 

  

  .+"שימוש בנכס עירוני הממוק� בחצר בית הספר מפת  )א

 . רכב אחד פעמיי� בשבוע המגיע מתודלק  )ב

 . פטור מתשלו� ארנונה  )ג

 .פטור מתשלו� מי�  )ד

 . פטור מתשלו� חשמל  )ה

הביקורת בדקה ולא מצאה , בעניי+ השימוש בנכס ציבורי 3.3.1

או הסכ� בדבר מת+ שימוש /במזכירות העירייה כל חוזה ו

  . י"בנכס עירוני מטע� עיריית כפר סבא לעמותת מלב

הביקורת פנתה למנהלת מחלקת הנכסי� על מנת לברר 

י "שימוש בנכס ציבורי לעמותת מלבהרשות את מת+ 

  : כלהל+ונענתה 

  

במחלקה לנכסים אין מסמכים ביחס לנכס הנמצא בשימוש . 1"

  . ולא התבקש מעולם כל טיפול מטעמנו בנושא, י"מלב
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מובא לידיעתנו כי פרנסי העיר נתנו , הנני להבהיר כי מעת לעת. 2  

 שונים לגופים הפועלים לפני שנים רבות רשות שימוש בנכסי עירייה

מאחר ובשנים , לא פעם אין התקשרות עם אותם גופים. למען הציבור

  . עברו לא הקפידו בכגון דא

הננו להציע כי , אם ברצון העירייה והעמותה להסדיר הנושא. 3

וועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא "העמותה תגיש בקשה בנושא ל

ה לקחת בחשבון בעת על הוועדה יהי". תמורה או בתמורה סמלית

החלטה כי העמותה משתמשת במבנה ברשות העירייה מזה שנים 

  ). 'נספח ג". (רבות לתועלת הציבור

  

היות ומדובר בנכס עירוני הנמצא באחריות מחלקת 

 האחראית על הניהול התקי� והסדיר של כל –הנכסי� 

הביקורת ממליצה כי מנהלת מחלקת , נכסי העירייה

ינות מסירת השימוש לעמותה הנכסי� תבדוק את תק

בנכס האמור ללא תמורה ותדאג שמסירת השימוש בנכס 

  . הציבורי תיעשה על פי המתחייב בחוק ובנהלי�

  

 ובעקבות ממצאיה החוזרי� ,לדעת הביקורת, ככלל

כל נכסי  יש לבצע סקר מקי� ויסודי של והנשני�

או כל גור� / הנמצאי� בשימוש של עמותות והעירייה

 לכאורה לא תקי� ,או ע� הסכ�/הסכ� תקי� וללא , אחר

 ולפעול להסדרת מסירת השימוש בכלל הנכסי�

  .  כחוקהעירוניי�

  

+ ועל כ+ "ממוק� במבנה בחצר בית ספר מפתי "סני$ מלב 3.3.2

כשאר המבני� הציבוריי� , לא מחוייב בארנונה ומי�

  .העירוניי�

  הביקורת כדי לתת פטור מארנונה לדעת,על א� זאת

 יש לפעול על פי המתחייב בחוק לגבי מת� ,כסלמחזיק בנ

  .פטור מארנונה למוסד מתנדב ולפעול על פי האמור בנוהל
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הביקורת מצאה כי סני� העמותה לא משל� את צריכת 

החשמל שלו אלא גזברות העירייה משלמת על חשבו� 

� את חשבו� החשמל הכולל של "תקציב בית ספר מפת

 צריכת החשמל של סני�  הכולל בתוכו ג� את,בית הספר

  .העמותה

   

הביקורת שבה וממליצה כי מסירת השימוש בנכס 

) 'ארנונה חשמל וכו, מי�(הציבורי כולל העלויות הנלוות 

יחד ע� תיבדק באופ� מדוקדק והמסירה לשימוש בו 

  . תתבצע רק בהתא� לחוק ולנהלי�העלויות הנלוות 

  

ת הביקורת מצאה כי סני$ העמותה משל� מתקציבו א

טלפוני� ה ואת חשבונות סני$חשבו+ הטלפו+ הקווי שב

, ר הסני$" אחד אצל יו– 3כ "סה. (הסלולריי� של הסני$

  ).אחד ברכב העמותה והשלישי ברכב הנוס$

עוד העלתה הביקורת בבדיקתה כי העירייה ג� משקיעה 

י לשימוש כגו+ "בשיפור במבנה שנית+ לעמותת מלב

ר בה מאוחס+ הציוד התקנת גג מג+ מפני גש� מעל החצ

  . 'וכו

  

, מסר לביקורת כי הסני$, י המקומי בכפר סבא" סני$ מלבר"יו .3.4

 כמעי+ סני$ אזורי באזור השרו+ והוא סני$ ,המשמש כאמור

ידוע בכל האר! ועל כ+ מגיעות אליו בקשות מכל האר! כ) 

 אלא כל מי שפונה יכול ? ה כתובת�משהפוני� לא נשאלי� 

בסני$ לא קיימת רשימת . לדבריו, בי�פרט לער, לרכוש מוצרי�

 מסר לביקורת כי לא ,ר הסני$"יו. נזקקי� מאג$ הרווחה

מחטטי� במצב האישי של הפוני� אלא נותני� לה� את 

מקרי� "ישנ� ג� , יחד ע� זאת. השרות על הצד הטוב ביותר

 מקבלי� ,ור הסני$ אשר רק על פי התרשמות"לדברי יו" קשי�

  . תשלו� כלל א$ ללא ,ציודהנזקקי� 

ר הסני$ " יו–המכירות מתבצעות על ידי שני אנשי� בלבד 

ת נוספת ומחיר המכירה של המוצרי� נקבע בטווח נדבומת

  . לדעת המוכר, של המוצר הנמכר ,שווי מוער)מחירי� על פי 



 72

א� עקב אי , קהל הרוכש ציוד מקבל ע� התשלו� קבלה ידנית

 של סני� ניהול מלאי ממוחשב ומערכת כספי� ממוחשבת

 סיכו� בסחר בציוד לא מדווח , קיי� בשיטה זוהעמותה

  . ובהעלמת כספי�

  

   תהלי� איסו� וחלוקות התרומות .3.5

.  הודעות על ציוד המיועד לתרומה30 – 25מדי יו� מתקבלות 

בתא ההודעות שומע את ) לא מתנדב קבוע(אחד המתנדבי� 

ק העות) 'נספח ד (הקולי ומבצע רישו� בפנקס בשני עותקי�

.  מהפנקס ומוש� בקופסא בחלוקה לפי איזורי� מוצאהלב+

אחד המתנדבי� מברר טלפונית ע� התורמי� מהו הציוד 

על פי התרשמותו של . הנתר� ובאיזה מצב שמישות הוא נמצא

או א� על /המתנדב מתוא� ע� התורמי� מועד לאיסו$ הציוד ו

,  אי+ טע� באיסו$ הציוד כאמור,פי התרשמותו של המתנדב

מתנדב מתנצל ומודיע לתור� כי הציוד האמור לא ייאס$ ה

של  האשפה ועליו לפנותו מביתו באמצעות משאיות איסו$

 העותק הלב+ מושמד על ידי המתנדב ,במקרה כגו+ זה. העירייה

 לא נרש� ,הוא העותק שנשאר בפנקס, ועל העותק הורוד

 מתרש� כי , המתא�, בא� המתנדב,  מאיד) גיסא.מאו�

  . מתוא� ע� התורמי� מועד לאיסופו, תר� שמישהמוצר הנ

  

עשוי ליפול פג� אשר , בתהלי� שתואר לעיל, לדעת הביקורת

 בוטל ע� התור� ,איסופועצ� יתבטא באיסו� מוצר שכביכול 

וייעשה במוצר הנאס� שימוש לצרכי� האישיי� של 

  . עובד זה או אחר/מתנדב

העובדי� , י� עובד10 –מדי בוקר מקבל צוות ההנהלה המונה כ 

 21:00 – 17:00 – ו 17:00 – 09:00בשתי משמרות בשעות 

  .חלוקת ציוד ללקוחותמתורמי� ולאיסו$ ציוד , סידור עבודה

 בפני תחלוקה מתנצלי� טלפוני/בא� חל עיכוב בעבודת האיסו$

 כולל סיו� ,וממשיכי� בתהלי) בוכעל העילקוחות  /התורמי�

  .  המשמרת השנייה על ידי,המשימות של המשמרת הראשונה

 לאיסו$ , לבית התור� מגיעי�המובילי�שכהביקורת מצאה כי 

הציוד הנתר� ורואי� לפי ראות עיניה� כי המוצר לא ראוי 
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המובילי� מתנצלי� בפני התורמי� ומשאירי� את , לאיסו$

 במידה וישנ� מספר מוצרי� וחלק� לא ראויי�. המוצר בדירה

� והמוצרי� הפגומי�  כל הציוד נאס$ מבית התור,לאיסו$

א) לעיתי� , י"נזרקי� על ידי המובילי� בדר) כלל בחצר מלב

  .  באתרי איסו$ אשפה אחרי� ברחבי העירג�

 מדווחי� על כ) המובילי� בחזרת�, במקרי� שתוארו לעיל

  .י"לחצר מלב

 יכולי� הקיימת האפשרות ב, ג� כא�, לדעת הביקורת

� או שנאס� ונזרק/ והמובילי� לדווח על מוצר פגו� שלא נאס

א� בפועל לעשות במוצרי� אלו שימוש ,  במקו� מסויי�,בדר�

תו� שיתו� פעולה ומעי� קשר ) לקיחה/מכירה (,לצרכיה�

  . שתיקה בי� המובילי�

הביקורת מציינת כי התורמי� אינ� מוחתמי� על טופס 

כלשהו בו ה� מאשרי� כי תרומת� נלקחה וג� לא מבוצעת 

י "דיקת משוב על ידי מי ממתנדבי מלבבאופ� שוט� ומסודר ב

א� ,  לדעת הביקורתשיחת משוב שיכולה, מול התורמי�

  .  לשיחת הבעת תודה לתורמי� על תרומת�,לשמש

 אותו קיבלו המובילי� ע� פרטי התור� ,הטופס הלב+

ומשמש י " מוחזר ע� הגעת המוצרי� למחסני מלב,והתרומה

  . מעי+ תעודת כניסה למחס+

 לא קיי� כל רישו� אפסנאי על ,בפועלכי , הביקורת מצאה

  . נמצאי� ומוצאי� מהמחס�, הציוד והמוצרי� שנכנסי�

ג� אינו מנוהל באמצעי� ממוחשבי� , תהלי� שתואר לעילה

. מעקב ובקרה, גור� לבעיית פיקוח, בנוס�, דבר אשר ג� הוא

, הביקורת מתרשמת כי במצב מעי� זה הפיקוח על המוצרי�

  .  לקוי ובעייתי, במחס�ות�הימצאות� והישאר

הביקורת ממליצה כי רישו� המלאי ימוחשב וכ� יתקיי� נוהל 

 אשר , ג� מעובד בשכר מלא, בנוס�,בקרה סדיר המורכב

יבדוק וייקבע את שמישות המוצרי� בבתי התורמי� לפני 

איסופ� ויערו� שאלוני משוב אקראיי� לאימות הנתוני� 

א� יבוצע , ת הביקורתלדעמהל� ש, ומסירת תודות לתורמי�

יסייע באיתור כשלי� בתהלי� ובאיתור מעשי מירמה בא� 

  . מתנדבי�/קורי� מצד מי מהעובדי�
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           כח אד�  .3.6

י כפר סבא מופעל ה+ על ידי מתנדבי� וה+ על ידי "סני$ מלב

  . עובדי�

 מתנדבי� 30 – היו בסני$ מדי שנה כ 2001 – 2000בשני� 

   :ועובדי� לפי החלוקה להל+

    

 .60% –עובדי� קבועי� / מתנדבי� ♦

 .10% –עובדי� אקראיי� /מתנדבי� ♦

  .30% –ו זבעובדי� שע/מתנדבי� ♦

  

י " בסני� עמותת מלב,מועסקי� בשכר, בנוס� למתנדבי�

מועסקי� על פי הפירוט האי נסבלי� וטכ, בא נהגי�סבכפר 

  :הבא 

  

 שעות כל יו� ומשתכר 5 ,'ה%'טכנאי המועסק בימי� א ♦

 . לחודש ( 1,000ס� של 

 –'  מועסקי� בימי� א– משמרת בוקר –סבלי� ונהגי�  ♦

 ( 2,000 ומשתכרי� ס� של 17:00 – 09:00בשעות ' ה

 .  כל אחד,לחודש

 –'  מועסקי� בימי� א– משמרת ערב –סבלי� ונהגי�  ♦

 ( 1,500 ומשתכרי� ס� של 21:00 – 17:00בשעות ' ה

 .  כל אחד,לחודש

 ( 3,000משתכר ס� של ר סני� העמותה בכפר סבא "יו ♦

 . לחודש

  

     :ביאור לתשלומי השכר .3.6.1

  

 מוסיפי� מעבר לשעות העבודה ,כלל העובדי�  )1

 זמ� עבודה נוס� 30% – כ ,עליה�  מקבלי� שכר

  .  לביקורתר הסני�"לדברי יו, בהתנדבות
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לכלל העובדי� לא נעשה רישו� נוכחות יומי  )2

, בתחילת כל חודש עבור החודש הקוד�, והתשלו�

וא גלובאלי ללא קיזוז בעבור היעדרות חד ה

  . מחלה/אקראית עקב יו� חופש/פעמית

 מבוצע על פי דיווח בכרטסת ,התשלו� בפועל )3

 .ר הסני�"המאושרת על ידי יו

 ,ק בלבד ולא במזומ�יכל תשלומי השכר נעשי� בש )4

 . ללא תלוש שכר

חות� על , ע� קבלת שיק תשלו� השכר, כל עובד )5

 י כפר סבא בו הוא"במעי� קבלה של סני� מל

מאשר בחתימת ידו כי התשלו� הוא על עבודה 

אקראית ובנוס� מופיע בקבלה האמורה המשפט 

  : הבא 

 ".מצהיר בזה שאין לי הכנסה לא מהעבודה ולא מעסק"

בד מעצ� חתימתו על ומשפט המאושר על ידי הע

  ).'נספח ה. (הקבלה האמורה

מענק " משול� כמעי� ,תשלו� השכר לעובדי� )6

ר " הוחלט לדברי יו,על תשלו� זה". שתתפותה

�על ידי ההנהלה הקודמת של הסני� כאשר , הסני

 . ר הסני�"כיה� אד� אחר בתפקיד יו

במס , כמתחייב בחוק, כלל העובדי� לא מחוייבי� )7

כל עובד , דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, הכנסה

   . להיות מחוייב בולפי הסכו� שהיה אמור 

  

י " הביקורת סבורה כי בי+ סני$ מלב,לאור האמור לעיל .3.6.2

כפר סבא לבי+ העובדי� מתקיימי� יחסי עובד מעביד 

 : העוני� למבחני יחסי עובד מעביד 

  .  העובדי� באי� למקו� העבודה–מרות   )א

 .  העובדי� מקבלי� הנחיות לעבודה–פיקוח   )ב

 העובדי� בעבודת� מסייעי� –השתלבות בעסק   )ג

 .בהפעלת העסק
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� משתמשי� לעבודת� לא  העובדי–כלי עבודה   )ד

בציוד אישי אלא בציוד שבבעלות המוסד 

 ). המעסיק(

 –) הוצאות סיכו� סוציאלי(תשלומי ביטוח   )ה

לסיכו� שלישי המעסיק משל� עבור ביטוח צד 

הביקורת מצאה שג� , בנוס�. בעבודת�

בנוס� למתנדבי� מבוטחי� בביטוח , העובדי�

ר הסני� מסר "יו. מתנדבי� מטע� אג� הרווחה

 ממלאים טופס –כי אם קורה לעובדים משהו " –לביקורת 

   ".על פגיעה בהתנדבות

 הביקורת רואה בממצא זה חריגה בחוקי השכר

  . וממליצה כי הנושא ייבח�

) ביטוח צד שלישי(תשלו� הביטוח האמור 

, ה שהעובדי� נמצאי� במסגרת המוסדמרא

מכא� שהתשלומי� הקבועי� לעובדי� מהווי� 

  . שי לכל דברתשלו� שכר חוד

 בהיותו , המעביד, לעובדי�עקב תשלו� שכר

מחוייב על פי חוק בתשלו� מס שכר , עמותה

 4% מהברוטו ומס מעסיקי� בשווי 9%בשווי 

 מהברוטו בניכוי מרכיבי משכורת שלא חייבי�

 מיסי� שבפועל לא משולמי� על ידי %במס 

  .י"עמותת מלב

 מס תשלו�ב, העובדי� חייבי� כאמור, יתר על כ�

שבפועל לא , ביטוח לאומי ומס בריאות, הכנסה

   .מבוצע

בבירור שערכה הביקורת א� רואה החשבו� של 

ענה לה רואה החשבו�  ,י הארצית"עמותת מלב

הנחיתי את הנהלת העמותה המקומית ": ה יתולשאל

שכל הסבלים שעובדים באופן שוטף עליהם להביא אישור 

   ".משולם עבורםממס הכנסה על היקף המס שאמור להיות 

 ענה רואה "?מה קורה בפועל" –לשאלת הביקורת 

בפועל אני לא בודק ולא יודע אם זה " כי –החשבו� 

 , כי בפועל,הביקורת בדקה ומצאה. "קורה
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העובדי� לא מביאי� את האישורי� האמורי�  

,  לא מחוייבי� במס הכנסה,כאמור, ומעבר לכ�

כל ביטוח לאומי ומס בריאות בהתא� לסכו� ש

 . עובד אמור להיות מחוייב בו

  

�ר הסני� כי המתנדבי� "נמסר מפי יולביקורת , בנוס

בגדי� ללא תשלו� קבלת נהני� מהטבות נוספות כגו� 

י במחיר סימלי בער� "ורכישת מוצרי� שבמחסני מלב

 מהמחיר שהיה נמכר המוצר לנזקק וא� 25%של 

ר ית. א� מקבלו בחינ�, המתנדב, גרועשל המוצר מצבו 

מסר מנהל הסני� לביקורת כי מה שתואר לעיל , על כ�

, לא נרש� בכל תרשומת שהיא אול� עבור התשלו�

 ניתנת לקונה ,מתנדב/במידה ומשול� על ידי העובד

  . י" כמו כל לקוח אחר של מלב, קבלה)עובד/דבהמתנ(

  

עובדי� / שאי� ניהול מלאי ושמתנדבי�עצ� העניי�  

שאי� ,  מביא לכ�75% –מקבלי� מוצרי� בהנחה של כ 

דבר , הגבלה על מספר המוצרי� שהעובדי� רוכשי�

שבעצמו מסכ� את טובת הפעילות של העמותה 

האמורה לפעול לטובת קהל הנזקקי� ולא להביא רווח  

לעובדיה ומתנדביה מעשה הגור� לסיכו� ואפשרות 

במקרה . לניצול רווחי של המלאי הקיי�

 75% – כ מתנדבי� מקבלי� הנחה של/שעובדי�

מהמחיר לקהל הרחב מדובר בטובת הנאה ותוספת 

  . למשכורת לכל דבר

הביקורת ממליצה בנושא מלאי לנהל בקרת מלאי 

מתנדב רוכש חלק /ולהפי1 תקנות במקרה שעובד

שהוזכרה לעיל , לגבי טובת ההנאה לעובדי�. מהמלאי

 �של . ב.ט.3יש להתייחס לכ� כפי שנקבע בחוק בסעי

   .פקודת מס הכנסה

 

י כפר סבא מקבל כאמור תשלו� "ר סני� מלב"יו .3.6.3

. שתואר לעיל, באותו אופ� ( 3,000חודשי קבוע על ס� 
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 ,תשלו� זה מוגדר בעמותה כהחזר הוצאות, יתר על כ�

תשלו� אשר אושר , המשול� באופ� קבוע מדי חודש

על א� . ר הסני�" לדברי יו,בהנהלת העמותה הארצית

י "לת סני� מלבמספר בקשות מצד הביקורת להנה

לביקורת לא , עמותה של הולרואה החשבו� , המקומי

מותה הארצית המאשר מסמ� מטע� הנהלת העהומצא 

מסמכי� מקובלי� ג� הומצאו התשלו� כאמור ולא 

� לגור� שלישי מישלוותת וקבל, כגו� חשבוניות

  ). המהווי� אסמכתא להחזר הוצאות(

מבר  בנוב26 –לביקורת הומצא רק מסמ� שהוצא ב 

ר העמותה " הד� בעניי� זה באופ� חלקי בחתימת יו2001

  ). 'נספח ו. (הארצית

, ר הסני�"ליוהביקורת מציינת כי תשלו� מעי� זה 

 בהיותו  רקר הסני�"יובתפקיד אשר יכול לכה� 

 2 מנוגד לתקנות העמותה כפי שתואר בסעי� , מתנדב

 –בדוח זה וכ� לאמור בביאורי� לדוחות הכספיי� 

העמותה מופעלת ": בה� נאמר ) %1נספח ז( כללי 1ביאור 

 וכ� במסמ� הרשמי של "על ידי מתנדבים ללא שכר

העמותה המשמש כריכוז שאלות ופניות אודות 

העמותה ובו כתוב תחת התשובה לשאלה מי ה� 

המתנדבים אינם מקבלים שכר או הטבה כספית ": החברי�

 ). 2 –נספח ז (" כלשהי

 להביקורת ממליצה כי כ,  לעילמניתוח הממצאי� שפורטו

 יחד ע� ,י בכפר סבא" האד� בסני� מלבחנושא ניהול כ

 ייבח� ויופעל על פי מה שהחוק ,תשלו� השכר לעובדי�

  .מחייב

  

 מסקנות והמלצות .4

הביקורת ממליצה כי מערכת היחסי� בי� העירייה לסני� עמותת  .4.1

מערכת , סבא כולל מת� השימוש בנכס הציבורי%י בכפר"מלב

רי� ע� אג� הרווחה ויחידות אחרות בעירייה תוסדר במסגרת הקש
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הסכ� חתו� תו� הסתייעות בחוות דעת משפטית מצד הייעו1 

 .) בדוח%3.3.1 ו3.1סעיפי� . (המשפטי לעירייה

מומל1 כי ספק הדלק לרכבי העמותה ייבחר במכרז או בדר� של  .4.2

. הכל בהתא� לדיני המכרזי� המקובלי�, בדיקת הצעות מחיר

  ). בדוח3.2י�  סע(

 

 במיוחד ,י בכפר סבא"היעדר ביטוח לגבי מחס� הציוד של מלב .4.3

 מחייב דרישה מיידית מצד ,שהוא מתנהל במבנה עירוני ציבורי

י בדבר פתרו� הול� ה� לגבי הסדרי "העירייה אל הנהלת מלב

סעי� . (אבטחת המקו� וה� לגבי רכישת פוליסת ביטוח מתאימה

  ). בדוח3.2

 

י ופעילותה עונות לקריטריוני� "נה כי עמותת מלבהביקורת מאמי .4.4

 �לפקודת ) י (5לגבי גו� מתנדב לשרות הציבור אשר נקבעו בסעי

ת משרד ו ובהנחי1938, ) פיטורי�(מיסי העירייה ומיסי הממשלה 

אי לכ� מומל1 כי נושא הפטור מתשלו� ארנונה לעמותת , הפני�

. ני� בנדו�י כמחזיקה בנכס יוסדר במסגרת תקנת שר הפ"מלב

) �  ). בדוח 3.3.2סעי

 

הביקורת ממליצה כי מסירת השימוש בנכס ציבורי כולל כיסוי  .4.5

' חשמל וכו, העלויות  הנלוות על ידי העירייה לגבי תשלמי מי�

ה שוות ער� כספי במסגרת יכיימצא את פתרונו בדר� של תמ

  ). בדוח3.3.2סעי� . (הנהלי� המקובלי�

 

סבא %י כפר"נימיי� של סני� מלבמערכת ההסדרי� והנוהגי� הפ .4.6

אינה מבטיחה בקרות נאותות לגבי איסו� התרומות על ידי אנשי 

לכ� מומל1 כי .  וחלוקת�י"הגעת� של התרומות למחס� מלב, י"מלב

 העמותה ויוכ� נוהל כתוב ומחייב �כל הנושא יעבור בדיקה בתו

הכנסת� , אשר יבטיח בקרות נאותות בתהלי� איסו� התרומות

 וחלוקת� למבקשי� תו� קביעת זכאות� של המבקשי� למחס�

הביקורת מבקשת להמלי1 כי בקביעת הנוהל . לקבל תרומות אלה

 3.5סעי�  (.יהיה שות� ג� האג� לשירותי� חברתיי� של העירייה
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  .)בדוח

 

י כפר סבא כמו ג� כל הסבלי� וכל "חלק מהמתנדבי� בסני� מלב .4.7

המכונה , מעי� שכר, �ר הסני� מקבלי� תשלו"טכנאי ויו, הנהגי�

תשלו� זה אינו משול� בדר� ". מענק השתתפות"%בעמותה כ

הביקורת ממליצה כי . המקובלת תו� העברת חבויות המס כמקובל

נושא התשלומי� וחבויות המס יוסדרו יחד ע� רואה חשבו� 

  ). בדוח3.6סעי� . (העמותה בדר� שתענה על דרישות החוק

 

אשר , ל תשלו� חודשי קבועסבא מקב%י בכפר"ר סני� מלב"יו .4.8

בניגוד לאמור , על ידי הנהלת העמותה הארצית, אושר לו לדבריו

 העמותה מופעלת על ידי מתנדבים: "בתקנות העמותה הקובעות כי

, ר" יו–בתקנות נקבע באופ� מדויק כי בעלי התפקידי� , "ללא שכר

ורת שכר או הטבה כלשהיא אינם מקבלים משכ "–ומזכיר , גזבר

". התנדבותי ה או סניף העמותה וממלאים תפקידם  על בסיסמהעמות

�. מומל1 כי הנהלת העמותה תפעל בהתא� לתקנוניה שבתוק

) �  ). בדוח3.6.3סעי
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  י" תקנות עמותת מלב%' נספח א



 83
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  י" נוהל להפעלת סניפי עמותת מלב% ' נספח ב
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 נהלת מחלקת נכסי� תגובת מ%' נספח ג
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   טופס רישו� פרטי התור� והתרומה% ' נספח ד
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  י" אישור קבלת שכר לעובדי מלב%' נספח ה
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  ר הסני�" מסמ� בעניי� שכר יו% ' נספח ו
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  ביאורי� לדוחות הכספיי�%  1' נספח ז



 92

   שאלות ופניות אודות העמותה%  2' נספח ז
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  י"ר עמותת מלב" תגובת יו%' נספח ח
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