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  פעולות תרבות תורנית 
  

  

  כללי  .1

סבא מספקת שירותי תרבות רוחניי� דתיי� לאוכלוסייה �עיריית כפר

פעילות בית ספרית ופעילות : פעילות זו מתרכזת בשני מישורי�. המקומית

רוב הפעילות היא בפעילות הקשורה לחגי ). נוער ומבוגרי�(לציבור הרחב 

  . בנושא דתומועדי ישראל וכ� הפעלת חוגי� והרצאות

  

צריכת התרבות של חלק מאוכלוסיית העיר היא א! ורק של , דרישות התרבות

או משתמשת בשירותי התרבות /תרבות תורנית ואוכלוסייה זו אינה נהנית ו

  .הכללית שניתני� על ידי העירייה

בתי כנסת ומקומות , )ד ואל המעיי�"לרוב של חב(הפעילות מתבצעת בבתי ספר 

  . אחרי� בעיר

  

עד למועד , שהיה כפו' למנהלת אג' תרבות,  משרה50% �מנהל ב , מדורב

האחריות על , מאז. ס"העברת האחריות על המדור לחברי המועצה מסיעת ש

  . ל העירייה"המדור הועברה למנכ

או /מתקשרת העירייה ע� גורמי חו) ו, לצור! הפעלת הפעילויות השונות

, י מנהל המדור"י מטופל עהעסקת כח אד� זמנ. מעסיקה עובדי� יומיי�

י הצגת קבלות "ס והתשלו� נעשה בדיעבד ע"בהנחיית חברי המועצה מסיעת ש

  .ל העירייה"י מנכ"המאושרות לתשלו� ע

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

לאחר לאחר לאחר לאחר . . . . נעשתה אמנם בעבר באישור בדיעבדנעשתה אמנם בעבר באישור בדיעבדנעשתה אמנם בעבר באישור בדיעבדנעשתה אמנם בעבר באישור בדיעבד) ) ) ) ''''מדריכים וכומדריכים וכומדריכים וכומדריכים וכו((((העסקת כח האדם העסקת כח האדם העסקת כח האדם העסקת כח האדם """"

    ."."."." נעשית מראש כנדרש נעשית מראש כנדרש נעשית מראש כנדרש נעשית מראש כנדרשהדרכה רכז תרבות תורנית הדבר תוקן וכל הזמנההדרכה רכז תרבות תורנית הדבר תוקן וכל הזמנההדרכה רכז תרבות תורנית הדבר תוקן וכל הזמנההדרכה רכז תרבות תורנית הדבר תוקן וכל הזמנה

העירייה תקצבה ,  שני�10 �לפני יותר מ , ראוי לציי� כי מאז הקמת המדור

מאז הקמתו ועד היו� עמדו בראש המדור .  משרת אחראי לנושא50% �אותו ב 

  . כולל המנהל הנוכחי,  מנהלי�4

איוש משרת מנהל המדור . המדור לא פעל ברציפות במש! כל תקופת קיומו

לא , רציפות לאור צמצומי� שוני� בעירייה ומסיבות אחרותנעשתה לא ב

  . ברורות

המדור לתרבות תורנית עסק בעבר ובכל התקופה , על פי התפיסה הכללית
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, בארגו� והפעלת חוגי� שוני� העוסקי� ביהדות, כשהיה חלק מאג' התרבות

מחשבת ישראל ולימוד נושאי� שוני� הקשורי� באופ� כללי , מסורת ישראל

  . ות התורניתלתרב

  

. בנוס' אורגנו אירועי� הקשורי� לחגי� ומועדי ישראל ולמסורת היהודית

הגישה והמדיניות של העירייה היו שפעילות המדור מופנית לכלל תושבי העיר 

המדיניות היתה כי הפעילות תתקיי� א! ורק , כמו כ�. חילוניי� ודתיי� כאחד

  . במבני� של העירייה ולא בבתי כנסת

בשני� . ת זו נשמרה בקפדנות מלאה בעבר וזאת מתוק' נסיבות שונותמדיניו

  . מדיניות זו השתנתה) 1999מאז (א! מתחילת הקדנציה האחרונה , האחרונות

הביקורת עיינה בפעילות המדור בעבר ומצאה שהתקיימו חוגי� בנושאי מנהגי 

 מחשבת, חוגי� לבני המצווה, חומש ומפרשי�, היסטוריה יהודית, ישראל

, חוג בשפה האנגלית להכרת הסידור, מחשבת הלכה, פרשת השבוע, ישראל

בנוס' התקיימו הרצאות בה� . פרשת השבוע ועוד כהנה וכהנה, תלמוד

דור "כסדרת ) דתיי� וחילוניי�(השתתפו עשרות רבות וא' מאות משתתפי� 

 ישעיהו, ישעיהו ליבובי)' פרופ(בה� הופיעו מרצי� פרופסורי� " דור ודורשיו

חנ� , הרב דרוקמ�(חברי כנסת , )נת� אביעד ועוד, אוריאל סימו�' פרופ, גפני 

  .'וכו) פורת ועוד

לדעת הביקורת פעילות העבר שהייתה מיועדת לכלל תושבי העיר קיבלה 

 הביקורת מתרשמת כי יש ריבוי פעילות בחוגי� בבתי 1999תפנית ומאז 

�ד ו"כנסת וא� פעילות מטע� חב"�ונות המזרחיות של העיר בשכ". אל המעיי

אשר מקבלי� מימו� בהסעות אל כפר סבא , קיי� כולל לאברכי� מחו  לעיר

לשיעורי� , לדברי מנהל המדור, בתמורה, על חשבו� המדור לתרבות תורנית

  . שה� נותני� בבתי כנסת בשכונות

סל . מדור תרבות תורנית מפעיל כאמור שורה ארוכה של אירועי� בשנה

למעט מקרה בודד . 'מסיבות וכו, מופעי�,  הרצאות בנושא דתהאירועי� כולל

מהסברי� שקיבלנו עולה כי . לא נגבי� דמי כניסה עבור ההשתתפות באירועי�

אי� באפשרות המנהל , הואיל ולא עומד לרשות מדור תרבות תורנית כח אד�

אמנ� ג� אג' התרבות מקיי� . לגבות כספי� בד בבד ע� הפעלת האירוע

  א! מספר האירועי� הללו , בות כלליי� פתוחי� ללא תשלו� לציבוראירועי תר

המצב המתואר לעיל יוצר לכאורה אי סימטריות בהקצאת משאבי . מוגבל

  .העירייה בי� פעילויות שונות
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לקבוע מדיניות שתקבע פרמטרי� לגבי האירועי� , לדעת הביקורת רצוי

טריוני� לגבי כפי שנקבעו קרי, בתשלו� ואלה שיהיו פטורי� מתשלו�

לא יתכ� שאירועי תרבות תורנית ימומנו במלוא� .  פעולות תרבות באופ� כללי

מהקופה הציבורית בעוד שלאירועי תרבות אחרי� יידרש תשלו� דמי 

יחד ע� זאת יש לציי� כי ישנה אוכלוסייה בעיר אשר דרישותיה . השתתפות

תי התרבות לתרבות ה� א# ורק לתרבות תורנית ואינה צרכנית של שירו

  .הכלליי� הניתני� על ידי העירייה לכלל תושבי העיר

יחד ע� זאת הביקורת מציינת כי ג� בעבר הפעילות של תרבות תורנית 

התקיימה על בסיס כיסוי עלויות שכ� המשתתפי� לא התחייבו לשל� מתו! 

  ".דברי תורה אינ� כרוכי� בתשלו�: "העיקרו�

  

  :ל העירייה"תגובת מנכ

מאחר ומדובר במבנים מושאלים מאחר ומדובר במבנים מושאלים מאחר ומדובר במבנים מושאלים מאחר ומדובר במבנים מושאלים , , , , בות התורנית נעשית בבתי כנסתבות התורנית נעשית בבתי כנסתבות התורנית נעשית בבתי כנסתבות התורנית נעשית בבתי כנסתפעילות התרפעילות התרפעילות התרפעילות התר""""

עם זאת פועלת עם זאת פועלת עם זאת פועלת עם זאת פועלת . . . . גם ראוי שיעשו בבתי כנסתגם ראוי שיעשו בבתי כנסתגם ראוי שיעשו בבתי כנסתגם ראוי שיעשו בבתי כנסת' ' ' ' וכווכווכווכו, , , , מתן שעורי תורהמתן שעורי תורהמתן שעורי תורהמתן שעורי תורה. . . . ללא עלותללא עלותללא עלותללא עלות

        .... בתי ספר בתי ספר בתי ספר בתי ספר----12121212היחידה לתרבות תורנית גם בהיחידה לתרבות תורנית גם בהיחידה לתרבות תורנית גם בהיחידה לתרבות תורנית גם ב

        ....פרויקט דור דור ודורשיו נמשך גם כיוםפרויקט דור דור ודורשיו נמשך גם כיוםפרויקט דור דור ודורשיו נמשך גם כיוםפרויקט דור דור ודורשיו נמשך גם כיום

        ....באבאבאבאמימון הסעת האברכים נעשה להבאתם לצורך הפעילות שלהם בכפר סמימון הסעת האברכים נעשה להבאתם לצורך הפעילות שלהם בכפר סמימון הסעת האברכים נעשה להבאתם לצורך הפעילות שלהם בכפר סמימון הסעת האברכים נעשה להבאתם לצורך הפעילות שלהם בכפר ס

י אחרים י אחרים י אחרים י אחרים """"המדור מסייע לקיום אירועים הנעשים עהמדור מסייע לקיום אירועים הנעשים עהמדור מסייע לקיום אירועים הנעשים עהמדור מסייע לקיום אירועים הנעשים ע: : : : באשר לאירועים בתשלוםבאשר לאירועים בתשלוםבאשר לאירועים בתשלוםבאשר לאירועים בתשלום

היא לפיכך היא לפיכך היא לפיכך היא לפיכך " " " " ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה " " " "....בני עקיבא ועודבני עקיבא ועודבני עקיבא ועודבני עקיבא ועוד, , , , דדדד""""חבחבחבחב, , , , כגון עמותת יד אופירכגון עמותת יד אופירכגון עמותת יד אופירכגון עמותת יד אופיר

        ."."."."ממשתתפים אלהממשתתפים אלהממשתתפים אלהממשתתפים אלה
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  תקציב   .2

  :2001 � 1999להל� תקציבי המדור לתרבות תורנית לשני�   

  1999תקציב   
  �  ועאחוז ביצ  יתרה  ביצוע  תקציב מעודכ

  50.69%  59,665  61,335  121,000  משכורת 
  102.06%  163�  8,063  7,900  החזקת רכב

  251.88%  60,297�  99,997  39,700  משכורת זמניי�
  73.81%  47,114  132,786  179,900  חוגי� 
  100.00%    50,000  50,000   עמותה�תמיכה 

  88.00%  46,319  352,181  398,500  כ "סה
      100.00%  100.00%  אחוז גידול שנתי

  

  2000תקציב   
  �  אחוז ביצוע  יתרה  ביצוע  תקציב מעודכ

  94.34%  3,115  51,885  55,000  משכורת 
  82.41%  1,425  6,675  8,100  החזקת רכב

  103.87%  10,171�  272,871  262,700  משכורת זמניי�
  98.21%  5,073  287,827  292,900  חוגי� 
  100.00%    49,300  49,300   עמותה�תמיכה 

  100.00%  558�  668,558  668,000  כ "סה
      190.00%  167.00%  אחוז גידול שנתי

  

  2001תקציב   
  �  אחוז ביצוע  יתרה  ביצוע  תקציב מעודכ

  88.48%  6,435  49,401  56,400  משכורת 
  149.41%  3,375�  10,206  6,900  החזקת רכב

  109.96%  27,590�  304,691  279,900  משכורת זמניי�
  91.09%  30,468  311,425  347,700  חוגי� 
  100.00%    49,100  49,100   עמותה�תמיכה 

  98.00%  5,938  724,823  740,000  כ "סה
      206.00%  186.00%  אחוז גידול שנתי

  

 2000הוחל' מנהל המדור ומחודש מאי ) 31.1.00(, 2000בתחילת שנת  .2.1

  .  נבחר מנהל מדור חדש

פעילות המדור , ות תורניתבחודשי� בה� לא היה מנהל למדור לתרב

הוא זה שהוסמ! לאשר . ס"הייתה בהנחיית חבר מועצה מטע� סיעת ש

ראה . (בחתימתו את פעילות המדור במסגרת תקציב התרבות התורנית
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 מכתב ראש העיר בדבר חשבונות הוצאת תרבות תורנית �'  נספח א

  ). פברואר�לחודשי� ינואר 

המדור , ס"ורנית לסיעת שעד העברת האחריות על המדור לתרבות ת ....2.22.22.22.2

היה יחידה אורגנית בתו! אג' התרבות ופעל במשרדי� שניתנו לו בבית 

הועבר המדור למשרדי� אחרי� שלא , לאחר מכ�. ש רייזל"התרבות ע

ל "במבני� של אג' התרבות והאחריות על המדור הועברה אל מנכ

  . עקב סירובה של מנהלת אג' התרבות לטפל בנושא, העירייה

  

  :ל העירייה"חסות מנכהתיי

מאחר ולא מאחר ולא מאחר ולא מאחר ולא , , , , משרדי המדור הועברו לחדר זעיר מעל השוקמשרדי המדור הועברו לחדר זעיר מעל השוקמשרדי המדור הועברו לחדר זעיר מעל השוקמשרדי המדור הועברו לחדר זעיר מעל השוק""""

המשרד היה נחוץ המשרד היה נחוץ המשרד היה נחוץ המשרד היה נחוץ ((((ניתן היה לקיים השרות מבית רייזל ניתן היה לקיים השרות מבית רייזל ניתן היה לקיים השרות מבית רייזל ניתן היה לקיים השרות מבית רייזל 

    )".)".)".)".לפעילות אחרתלפעילות אחרתלפעילות אחרתלפעילות אחרת

 וביצוע� יוצא 2001 � 1999מהשוואת התקציבי� השנתיי� לשני�  .2.3

  : כלהל�

   1999תקציבי התרבות התורנית עלו ביחס לשנת הבסיס   .א

 לעומת 11% �או בכ  (2001 בשנת 86% � וב 2000ת  בשנ67% �ב 

  ).2000שנת 

 90% � ב 1999באותו זמ� הביצוע בפועל עלה ביחס לשנת הבסיס   .ב

 לעומת שנת 8% �או בכ  (2001 בשנת 106% � וב 2000בשנת 

2000.(  

פחת בהתמדה , כולל  תוספת החזקת הרכב, שכר מנהל המדור  .ג

צאות המדור               כ הו" מסה20%בשני� המבוקרות ומהווה 

כ " מסה8% � ו 2000 �כ ההוצאות ב " מסה9%, 1999 �ב 

א! , אמנ� ישנה ירידה בסעי' השכר. 2001ההוצאות בשנת 

ירידה זו מוסברת בהגדלה מתמדת  ומשמעותית בשאר , לרוב

כאשר השכר ירד , הסעיפי� התקציביי� של התרבות התורנית

  .רק במעט

ישנה חריגה , "משכורות זמניי�"' הביקורת העלתה כי בסעי  .ד

  .לאור! שלוש השני� שנבדקו, תקציבית מתמדת

  :החריגה היתה כלהל�



  182

  1999  2000  2001  
  10%  4%  152%  חריגה מהתקציב המעודכ� 

  38%  39%  10%  החלק היחסי בתקציב
  42%  41%  28%  החלק היחסי בהוצאה לפועל 

  

בחירת� . �מגידי שיעורי/סעי' זה מיועד לתשלו� שכר מרצי�

לדברי . נעשית על פי דרישת בתי הכנסת בה� ניתני� השיעורי�

מנהל המדור שכר השעה נקבע ע� מנהל מחלקת כח אד� 

ח " ש�.22י רבנית ו "ח לשעת שיעור ע" ש�.45בעירייה והוא 

  .י אחרי�"לטובת שיעור ע

מהנתוני� לעיל ברור כי החלק היחסי של סעי' משכורת זמניי� 

 בשני� 38%�39% � עד ל 1999 בשנת 10% �בתקציב עלה מ 

החלק , היות ובסעי' זה ישנה חריגה תקציבית. 2001 � ו 2000

 28% �היחסי של ההוצאה בפועל למשכורות זמניי� עלה מ 

   2000 בשני� 42% � 41% � ל 1999מכלל ההוצאה בשנת 

  .2001 �ו 

) בממוצע חודשי(הביקורת העלתה כי מספר העובדי� , כמו כ�

  : הרצאות הינו/עסקי� לצור! מת� שיעורי�המו

      1999    2000    2001  

   עובדי� 18   עובדי�11   עובדי�8   ממוצע חודשי 

  . ג� כא� ברורה מגמת העלייה בפעילות המדור

, א' הוא, בתקציב המדור לתרבות תורנית הינו" חוגי�"הסעי'   .ה

הוא מהווה יחסית מכלל התקציב וההוצאה בפועל . לא מבוטל

       :כלהל�

  1999  2000  2001  

  47%  44%  45%  תקציב

  43%  43%  38%  ביצוע 

   

 ואיל! לעומת 2000ג� כא� ברורה מגמת העלייה החל משנת 

  .  1999שנת 

י מנהל המדור נתוני� על "נמסרו לה ע, לבקשת הביקורת

לדברי . 2001נכו� לשנת , החוגי� המתקיימי� באמצעות המדור
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לגבי פעילות החוגי� בטר� מנהל המדור אי� בידיו נתוני� 

  . כניסתו לתפקיד

 חוגי� לילדי� ונוער המתקיימי� בבתי 17הנתוני� מצביעי� על 

ד וא' חוג המתקיי� בבית "ביניה� בבית חב, כנסת שוני� בעיר

  . פרטי

 חוגי� למבוגרי� 20 �כ, 2001בנוס' התקיימו בשנת , כמו כ�

אל " מטע�  6ד ועוד "בבתי כנסת שוני� בעיר ובתוכ� בבית חב

  . שעות504בהיק' חודשי של " המעיי�

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

החלוקה היחסית בין המרכיבים בסעיפי התרבות החלוקה היחסית בין המרכיבים בסעיפי התרבות החלוקה היחסית בין המרכיבים בסעיפי התרבות החלוקה היחסית בין המרכיבים בסעיפי התרבות ' ' ' ' הההה',',',',דדדד. . . . 2.32.32.32.3""""

. . . . כל עוד נשמרת מסגרת התקציבכל עוד נשמרת מסגרת התקציבכל עוד נשמרת מסגרת התקציבכל עוד נשמרת מסגרת התקציב, , , , התורנית איננה משמעותיתהתורנית איננה משמעותיתהתורנית איננה משמעותיתהתורנית איננה משמעותית

מובן כי שכר עבודה מובן כי שכר עבודה מובן כי שכר עבודה מובן כי שכר עבודה , , , , מאחר ורוב הפעולות בין הדרכה ולימודמאחר ורוב הפעולות בין הדרכה ולימודמאחר ורוב הפעולות בין הדרכה ולימודמאחר ורוב הפעולות בין הדרכה ולימוד

ת האפשר להעסיק המדריך ת האפשר להעסיק המדריך ת האפשר להעסיק המדריך ת האפשר להעסיק המדריך במידבמידבמידבמיד, , , , עדיףעדיףעדיףעדיף. . . . הוא המרכיב העיקריהוא המרכיב העיקריהוא המרכיב העיקריהוא המרכיב העיקרי

ואז ואז ואז ואז ((((ולא דרך אירגון ולא דרך אירגון ולא דרך אירגון ולא דרך אירגון ) ) ) ) ואז העסקתו מופיעה כשכרואז העסקתו מופיעה כשכרואז העסקתו מופיעה כשכרואז העסקתו מופיעה כשכר((((ישירות ישירות ישירות ישירות 

אני חוזר ומדגיש כי שמירת המסגרת היא אני חוזר ומדגיש כי שמירת המסגרת היא אני חוזר ומדגיש כי שמירת המסגרת היא אני חוזר ומדגיש כי שמירת המסגרת היא ). ). ). ). מופיעה חשבוניתמופיעה חשבוניתמופיעה חשבוניתמופיעה חשבונית

נעשית כתרומה נעשית כתרומה נעשית כתרומה נעשית כתרומה , , , , הפעילות החוגית המתקיימת בבית פרטיהפעילות החוגית המתקיימת בבית פרטיהפעילות החוגית המתקיימת בבית פרטיהפעילות החוגית המתקיימת בבית פרטי. . . . העיקרהעיקרהעיקרהעיקר

    ."."."."י בעל הביתי בעל הביתי בעל הביתי בעל הבית""""עעעע

 עד   49,000 �תמיכה בס! כ , העירייה העבירה באמצעות המדור  .ו

  ". בנתיבי רבי עקיבא"לעמותת , מדי שנה, ח"ש 50,000

מנהל המדור לתרבות תורנית ציי� לפני הביקורת כי אי� לו כל 

הביקורת מציינת כי זאת תמיכה . שליטה על העברת תמיכה זו

שמקורה ברצו� , י ועדת התמיכות ומועצת העירייה"מאושרת ע

למדינת ביו� העצמאות , העירייה לממ� יו� שכולו לימוד תורה

  .ישראל

בשני� האחרונות בהתא� להחלטות בעירייה מימו� יו� שכולו 

לימוד תורה מועבר באמצעות תקציבי יו� העצמאות שבמדור 

האירועי� והתמיכה מממנת פעולות אחרות של עמותת בנתיבי 

ראה ג� פרק הביקורת על עמותת בנתיבי רבי (רבי עקיבא 

על פי כרטיסי . )ח זה"עקיבא וג� הפרק על מדור האירועי� בדו

 רואי� כי תשלומי� 2000הנהלת החשבונות לשנת הכספי� 

ח לג� הלוטוס ועוד " ש�.18,852(הקשורי� ליו� שכולו תורה 
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הועברו תחילה על חשבו� ) ח למכולת עבור כיבוד" ש�.7,804

א! כאשר לא נמצאה יתרה תקציבית , תקציב תרבות תורנית

ל "באישור מנכ, י�חוייב תקציב מדור האירוע, מספקת

  . העירייה

כאמור הביקורת קיבלה מסמכי� ונתוני� המתייחסי� למדור   .ז

מועד כניסתו לתפקיד של , 2000לתרבות תורנית לאחר מאי 

  . מנהל המדור הנוכחי

כי אי� לו מידע , נמסר לביקורת על ידי מנהל המדור, לגבי העבר

  . על הפעילות שנעשתה

אשר ) 'ראה נספח ב (23.12.99הביקורת העלתה מסמ! מיו� 

ס במועצת העירייה "ל העירייה על ידי סיעת ש"הוגש למנכ

 מיליו� 3.5 בהיק' של 1999ומצביע על פעילות תורנית בשנת 

כאשר בהבנה ע� ראש העיר הוחלט על השתתפות , ח"ש

למסמ! . ח" ש150,000 �העירייה בפעילות תרבות תורנית של כ 

ח אשר אושרו " ש83,000 �צורפו חשבוניות לתשלו� בס! כ 

  ).'ראה נספח ג(ל העירייה "י מנכ"והועברו לתשלו� ע

נכללות הוצאות שונות " חוגי�"הביקורת מבקשת להסביר כי בסעי'  .2.4

  ): המיו� נעשה על ידי הביקורת(קשורות לכאורה לחוגי� לפי הפירוט 

  

  1999  2000  2001  

  �.74,974  �.32,696  �.31,885  הופעות 

  �.75,567  �.88,451  �.25,597  הסעות 

  �.81,362  �.79,775  �.23,892  הדפסות

  �.47,389  �.44,133  �.22,143  חומרים וספרים

  �.13,800  �.30,500  �.3,500  חזנות

  �.4,650  �.7,302  �  מעטפות

  �.6,970  �.4,970  �.5,994  צילומים

  �  �  �.13,787  כיבוד

  �.5,250  �  �.5,988  שונות

  �1,463  �  �  השכרת אוהל

  �.311,425  �.287,827  �.132,786  כ"סה
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מהווי� הוצאה לא מבוטלת בפעילות התרבות " החוגי�"  .א

  . לעיל. ה. 2.3כפי שנאמר בסעי' , התורנית

היק' סעי' החוגי� ה� במסגרת התקציבית של התרבות 

.    התורנית וה� בביצוע ההוצאות בפועל הינו במגמת עלייה

  :1999הבסיס להל� הגידול היחסי לעומת שנת 

  1999  2000  2001  

  193%  163%  100%  תקציב חוגי�

  234%  217%  100%  ביצוע חוגי�

  

ה� בתקציב המעודכ� וה� בביצוע , מהטבלה ברור כי סעי' זה

הכפיל את עצמו  (1999בפועל עלה בשיעורי� ניכרי� לעומת שנת 

  ). 1999 לעומת 2001וא' יותר בשנת 

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

הסעיף הסעיף הסעיף הסעיף . . . .  להבהיר כי מדובר בסעיף הפעילות היחיד של המדור להבהיר כי מדובר בסעיף הפעילות היחיד של המדור להבהיר כי מדובר בסעיף הפעילות היחיד של המדור להבהיר כי מדובר בסעיף הפעילות היחיד של המדורישישישיש""""

" " " " 780780780780""""כל סעיפי  כל סעיפי  כל סעיפי  כל סעיפי  "! "! "! "! חוגיםחוגיםחוגיםחוגים""""נקרא למען הקיצור והנוחיות נקרא למען הקיצור והנוחיות נקרא למען הקיצור והנוחיות נקרא למען הקיצור והנוחיות 

ויכול לכלול הוצאות ויכול לכלול הוצאות ויכול לכלול הוצאות ויכול לכלול הוצאות , , , , י משרד הפנים כהוצאות שונותי משרד הפנים כהוצאות שונותי משרד הפנים כהוצאות שונותי משרד הפנים כהוצאות שונות""""מוגדרים עמוגדרים עמוגדרים עמוגדרים ע

לפיכך כל ההוצאות מסעיף זה מתאימות לפיכך כל ההוצאות מסעיף זה מתאימות לפיכך כל ההוצאות מסעיף זה מתאימות לפיכך כל ההוצאות מסעיף זה מתאימות . . . . ''''לחוגים אירועים וכולחוגים אירועים וכולחוגים אירועים וכולחוגים אירועים וכו

    ".".".".להגדרת הסעיףלהגדרת הסעיףלהגדרת הסעיףלהגדרת הסעיף

  

 הפרדה ברורה בי� סעיפי הביקורת חוזרת וממליצה על

כל הוצאות המדור " נזרקות"אחד בו " סל"ההוצאות במקו� 

בהיקפי� של מאות אלפי שקלי� חדשי� ללא הפרדה ברורה 

ביניה� וללא השקיפות הדרושה לגבי הוצאות מהקופה 

  .הציבורית

ניתוח ההוצאות עבור חוגי� מראה שבעצ� זהו חשבו� כללי בו   .ב

חוסר . של התרבות התורניתנרשמות כמעט כל ההוצאות 

הפרדה בי� ההוצאות פוגע בשקיפות וקשה לעמוד על טיב� של  

  . הוצאות אלה

הביקורת מצאה מספר הוצאות שאי� לה� ולא כלו� ע� 

  : להל� מספר דוגמאות. ההוצאות עבור החוגי�
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נכללו הוצאות , "הופעות"בקבוצה שנקראה על ידי הביקורת  ♦

בהרצאות ובמופעי� הקשורות ' הדפסה וכד, כיבוד

  . למבוגרי� ולילדי�

לגבי הכיבוד הביקורת מבקשת להביא מתוכ� את אחד 

ל העירייה "אשר פנה למנכ, ס"המכתבי� של חבר סיעת ש

למרות שראש העיר היה סבור , וביקש אישור הוצאות כיבוד

הכיבוד הכיבוד הכיבוד הכיבוד """":  להל� הציטטה". כיבוד"שאי� מקו� להוצאות 

אופי אופי אופי אופי . . . .  מבוגרים וקשישים מבוגרים וקשישים מבוגרים וקשישים מבוגרים וקשישים,,,,היה לצורך מפגשים של צעיריםהיה לצורך מפגשים של צעיריםהיה לצורך מפגשים של צעיריםהיה לצורך מפגשים של צעירים

הכיבוד הקל הכיבוד הקל הכיבוד הקל הכיבוד הקל . . . . המפגש התורני הוא התקבצות סביב כיבוד קלהמפגש התורני הוא התקבצות סביב כיבוד קלהמפגש התורני הוא התקבצות סביב כיבוד קלהמפגש התורני הוא התקבצות סביב כיבוד קל

 ".".".".מהווה למעשה את גורם המשיכה של הילד אל המסגרתמהווה למעשה את גורם המשיכה של הילד אל המסגרתמהווה למעשה את גורם המשיכה של הילד אל המסגרתמהווה למעשה את גורם המשיכה של הילד אל המסגרת

היה סבור שאי� מקו� להוצאות , נחזור ונציי� כי ראש העיר

  ".כיבוד"

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

נכון הוא כי ראש העיר הורה לא לאשר הוצאות כיבוד נכון הוא כי ראש העיר הורה לא לאשר הוצאות כיבוד נכון הוא כי ראש העיר הורה לא לאשר הוצאות כיבוד נכון הוא כי ראש העיר הורה לא לאשר הוצאות כיבוד """"

המארגנים הסבירו את עמדתם לראש המארגנים הסבירו את עמדתם לראש המארגנים הסבירו את עמדתם לראש המארגנים הסבירו את עמדתם לראש . . . . לכינוסים וחוגיםלכינוסים וחוגיםלכינוסים וחוגיםלכינוסים וחוגים

אשר השתכנע כי יש חיוניות לכיבוד קל בחוגים אשר השתכנע כי יש חיוניות לכיבוד קל בחוגים אשר השתכנע כי יש חיוניות לכיבוד קל בחוגים אשר השתכנע כי יש חיוניות לכיבוד קל בחוגים , , , , העירהעירהעירהעיר

    ."."."."והתיר את ההוצאהוהתיר את ההוצאהוהתיר את ההוצאהוהתיר את ההוצאה, , , , ואירועים אלהואירועים אלהואירועים אלהואירועים אלה

   2000הוצאות להסעות בסכומי� גדולי� יחסית בשני�  ♦

  בתוספת עוד " מרצה" מכסות לרוב הסעות של 2001 �ו 

ו רמת ג� לכולל מבני ברק א) תלמידי�( נוסעי� 10 �כ 

  .ביוספטל

תלמידי� אלה נותני� , לדברי מנהל המדור, כאמור לעיל

       . שיעורי� בבתי הכנסת בשכונות המזרחיות של העיר

  

  :   ל העירייה"התייחסות מנכ 

התלמידים נותנים התלמידים נותנים התלמידים נותנים התלמידים נותנים : : : : תלמידי הכולל מרשויות אחרותתלמידי הכולל מרשויות אחרותתלמידי הכולל מרשויות אחרותתלמידי הכולל מרשויות אחרות"""" 

ההסעה באה לאפשר ההסעה באה לאפשר ההסעה באה לאפשר ההסעה באה לאפשר , , , , שיעורים לקהילה בשעות אחר הצהרייםשיעורים לקהילה בשעות אחר הצהרייםשיעורים לקהילה בשעות אחר הצהרייםשיעורים לקהילה בשעות אחר הצהריים

    ". ". ". ". זאתזאתזאתזאתפעילות פעילות פעילות פעילות 

, עלוני�, הוצאות הדפוס מתייחסות להדפסות של מודעות ♦

חלק מההדפסות . פרסומי� של המחלקה לתרבות תורנית

 קשורי� לפעילות של �הינ� בקשר לאירועי� או חוגי� 
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חלק אחר של הפרסומי� הינ� מודעות . התרבות התורנית

כאשר הלוגו של (ועלוני� בשיתו' ע� המועצה הדתית 

  ).סבא� נמצא לצד לוגו של עיריית כפרהמועצה הדתית

במיוחד העלוני� הינ� להפצה , חלק נוס' של הפרסומי�

  . בבתי כנסת בעיר

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

הוצאת הדפוס נועדו הוצאת הדפוס נועדו הוצאת הדפוס נועדו הוצאת הדפוס נועדו : : : : אירועים משותפים למועצה הדתיתאירועים משותפים למועצה הדתיתאירועים משותפים למועצה הדתיתאירועים משותפים למועצה הדתית""""

כאשר זאת כאשר זאת כאשר זאת כאשר זאת , , , , לפרסום אירועים משותפים למועצה הדתיתלפרסום אירועים משותפים למועצה הדתיתלפרסום אירועים משותפים למועצה הדתיתלפרסום אירועים משותפים למועצה הדתית

  ".".".". מהוצאות האירועים מהוצאות האירועים מהוצאות האירועים מהוצאות האירועים----50505050%%%%משתתפת במשתתפת במשתתפת במשתתפת ב

,  המדור לתרבות תורנית מסר לנו כי בנוס' למשכורתמנהל ♦

, נותני החוגי� רשאי� לרכוש באופ� חופשי על חשבו� המדור

ח " ש�.150בשתי חנויות לתשמישי קדושה בס! של עד 

  . לחודש חומרי� לחוגיה�

! "תנ, סידורי�, מסעי' זה נרכשי� ג� סטי� של ספרי�

ספרי� אלה לדברי מנהל המדור לתרבות תורנית . ב"וכיו

לביקורת ידוע כי חלוקת . 'לבתי כנסת וכד, מיועדי� לחוגי�

י המועצה "בדר! כלל ע, ספרי קודש לבתי כנסת נעשית 

  .הדתית

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

י המועצה י המועצה י המועצה י המועצה """"הנרכשים עהנרכשים עהנרכשים עהנרכשים ע, , , , אין מדובר ברכישת סידורי תפילהאין מדובר ברכישת סידורי תפילהאין מדובר ברכישת סידורי תפילהאין מדובר ברכישת סידורי תפילה" " " "  

            ."."."."כגון סיפורי צדיקיםכגון סיפורי צדיקיםכגון סיפורי צדיקיםכגון סיפורי צדיקים, , , , """"העשרההעשרההעשרההעשרה""""אלא בספרי אלא בספרי אלא בספרי אלא בספרי , , , , הדתיתהדתיתהדתיתהדתית

        

י המועצה "קשת לציי� כי הרכישות נעשות עהביקורת מב

א# מהסברי� , הדתית ללא קשר למדור לתרבות תורנית

שקיבלנו ממנהל המדור לתרבות תורנית הובהר שלא 

) ל העירייה"כדברי מנכ" (העשרה"מדובר א# ורק בספרי 

החשבוניות שנתקבלו . '# וכד"ספרי תנ, אלא בסידורי�

  .מהספקי� מפרטות זאת בצורה ברורה

נושא החזנות מתייחס ברובו לפעילות בית הספר לחזנות  ♦

 2000 � 1999 לשנת 23' ח מבקר העירייה מס"בדו. ופייטנות

הוזכר נושא הפעילות של המדור לתרבות תורנית בפרוייקט 
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, מפעילה" יד אופיר"עמותת . של בית הספר לחזנות

, סבא ובשיתו' ע� המועצה הדתית�בהשתתפות עיריית כפר

מכו� " חנית"המנוהל על ידי , לחזנות ולפייטנותבית ספר 

הלימודי� הללו מתקיימי� בבית הכנסת . למוסיקה יהודית

  .שהוק� על קרקע עירונית

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

אוהל אוהל אוהל אוהל """"עיריית כפר סבא הקצתה קרקע להקמת בית הכנסת עיריית כפר סבא הקצתה קרקע להקמת בית הכנסת עיריית כפר סבא הקצתה קרקע להקמת בית הכנסת עיריית כפר סבא הקצתה קרקע להקמת בית הכנסת """"

בכל בתי הכנסת אשר נבנו בשנים האחרונות בכל בתי הכנסת אשר נבנו בשנים האחרונות בכל בתי הכנסת אשר נבנו בשנים האחרונות בכל בתי הכנסת אשר נבנו בשנים האחרונות ". ". ". ". יעקב ולאהיעקב ולאהיעקב ולאהיעקב ולאה

. . . . י לפעילות קהילתית של בית הכנסתי לפעילות קהילתית של בית הכנסתי לפעילות קהילתית של בית הכנסתי לפעילות קהילתית של בית הכנסתיועד שטח משמעותיועד שטח משמעותיועד שטח משמעותיועד שטח משמעות

פועלת עמותה על פועלת עמותה על פועלת עמותה על פועלת עמותה על " " " " אוהל יעקב ולאהאוהל יעקב ולאהאוהל יעקב ולאהאוהל יעקב ולאה""""במרתף בית הכנסת במרתף בית הכנסת במרתף בית הכנסת במרתף בית הכנסת 

לעירייה לעירייה לעירייה לעירייה . . . . אשר נפל במערכות ישראלאשר נפל במערכות ישראלאשר נפל במערכות ישראלאשר נפל במערכות ישראל, , , , לללל""""שמו של אופיר בסול זשמו של אופיר בסול זשמו של אופיר בסול זשמו של אופיר בסול ז

המתיר את פעילות כמו זאת של המתיר את פעילות כמו זאת של המתיר את פעילות כמו זאת של המתיר את פעילות כמו זאת של , , , , הסכם עם בית הכנסתהסכם עם בית הכנסתהסכם עם בית הכנסתהסכם עם בית הכנסת

פעילות זאת מתאימה לפעילות קהילתית במסגרת פעילות זאת מתאימה לפעילות קהילתית במסגרת פעילות זאת מתאימה לפעילות קהילתית במסגרת פעילות זאת מתאימה לפעילות קהילתית במסגרת . . . . העמותההעמותההעמותההעמותה

    ".".".".בית הכנסתבית הכנסתבית הכנסתבית הכנסת

  : לחזנותמימו� בית הספר 

יד "להל� חלק� של הגורמי� המשתתפי� במימו� הפרוייקט 

  :כפי שנמסר לנו ממנהל מדור תרבות תורנית, "אופיר

  הכנסות משכר לימוד

  השתתפות המועצה הדתית

   מעלות הפעילות75%

   מעלות הפעילות25%  השתתפות העירייה 

  :ל העירייה"התייחסות מנכ  

אוהל יעקב אוהל יעקב אוהל יעקב אוהל יעקב """"בית הכנסת בית הכנסת בית הכנסת בית הכנסת בית הספר לחזנות פועל אמנם בבית הספר לחזנות פועל אמנם בבית הספר לחזנות פועל אמנם בבית הספר לחזנות פועל אמנם ב""""        

ומפעם לפעם פועל בחלל התחתון המשמש את יד ומפעם לפעם פועל בחלל התחתון המשמש את יד ומפעם לפעם פועל בחלל התחתון המשמש את יד ומפעם לפעם פועל בחלל התחתון המשמש את יד " " " " ולאהולאהולאהולאה

גם גם גם גם . . . . אופיר ואיננו קשור באופן כספי לעמותת יד אופיראופיר ואיננו קשור באופן כספי לעמותת יד אופיראופיר ואיננו קשור באופן כספי לעמותת יד אופיראופיר ואיננו קשור באופן כספי לעמותת יד אופיר

מנהל המדור לתרבות תורנית מנהל המדור לתרבות תורנית מנהל המדור לתרבות תורנית מנהל המדור לתרבות תורנית . . . . המועצה הדתית איננה שותפההמועצה הדתית איננה שותפההמועצה הדתית איננה שותפההמועצה הדתית איננה שותפה

" " " " רננותרננותרננותרננות""""מסר לי כי תלמידי החזנות המזרחית משלימים למסר לי כי תלמידי החזנות המזרחית משלימים למסר לי כי תלמידי החזנות המזרחית משלימים למסר לי כי תלמידי החזנות המזרחית משלימים ל

. . . . משלמתמשלמתמשלמתמשלמתדרך תרבות תורנית דרך תרבות תורנית דרך תרבות תורנית דרך תרבות תורנית , , , , תוספת מעל מה שהעירייהתוספת מעל מה שהעירייהתוספת מעל מה שהעירייהתוספת מעל מה שהעירייה

ואין לגזברות העירייה מידע ואין לגזברות העירייה מידע ואין לגזברות העירייה מידע ואין לגזברות העירייה מידע , , , , תשלומים אלה נעשים ישירותתשלומים אלה נעשים ישירותתשלומים אלה נעשים ישירותתשלומים אלה נעשים ישירות

        ."."."."מעבר לתשלום הישיר לרננותמעבר לתשלום הישיר לרננותמעבר לתשלום הישיר לרננותמעבר לתשלום הישיר לרננות, , , , על כךעל כךעל כךעל כך
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והתחשבנות ע� מכו� , גביית הכספי� מהתלמידי�

מתבצעת באופ� בלעדי על ידי " רעננות"המוסיקה היהודית 

, המוציאה לעירייה דרישה לתשלו�, המועצה הדתית

  ".רנני�"קה שמועבר ישירות למכו� המוסי

  

עבור פעולה של המועצה , לדעת הביקורת תשלו� נוס� זה  

על חשבו� מדור התרבות , מהווה תקציב נוס�, הדתית

   . התורנית

הביקורת הנוכחית מצאה שלמעשה אי� כל בדיקה של   

על גובה השתתפות המועצה הדתית , עלויות הקורס לחזנות

  . ועל ההכנסות משכר לימוד

מדי חודש י עיריית כפר סבא משלמת לעומת זאת נמצא כ

מהתקציב לתרבות תורנית את החשבונות המוגשות על ידי 

ההוצאות עבור חזנות .  המכו� למוסיקה יהודית�" רעננות"

ח " ש3,500: אשר שולמו מתקציב התרבות התורנית 

    ). 2001(ח " ש�.13,800, )2000(ח " ש�.30,500,  )1999(

ח עבור השכרת " ש�.1,463  נמצאה הוצאה בס!2001בשנת  ♦

  . בכפר סבא, ד"אוהל לחגיגות הכנסת ספר תורה בבית חב

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

הערת הביקורת באשר להוצאה בנושא השכרת אוהל הערת הביקורת באשר להוצאה בנושא השכרת אוהל הערת הביקורת באשר להוצאה בנושא השכרת אוהל הערת הביקורת באשר להוצאה בנושא השכרת אוהל """"

מנהל מנהל מנהל מנהל . . . . ד נרשמהד נרשמהד נרשמהד נרשמה""""לחגיגות הכנסת תורה לבית הכנסת חבלחגיגות הכנסת תורה לבית הכנסת חבלחגיגות הכנסת תורה לבית הכנסת חבלחגיגות הכנסת תורה לבית הכנסת חב

כי מדובר באירוע יוצא דופן וכי לא יחזור על כי מדובר באירוע יוצא דופן וכי לא יחזור על כי מדובר באירוע יוצא דופן וכי לא יחזור על כי מדובר באירוע יוצא דופן וכי לא יחזור על  המדור הודיעהמדור הודיעהמדור הודיעהמדור הודיע

  ".".".".כך בעתידכך בעתידכך בעתידכך בעתיד

י' הצילומי� מכיל בתוכו ג� הוצאות צילו� אירועי� סע ♦

כגו� הכנסת ספר תורה בבית הכנסת , בוידאו או בתמונות

, "אוהל מועד"בבית כנסת , ד"בית חב, "עטרת חיי�"ב

  .'ביקור הרב כדורי וביקור הרב עובדיה יוס' בכפר סבא וכד

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

 מאירועים אלה נותרו  מאירועים אלה נותרו  מאירועים אלה נותרו  מאירועים אלה נותרו הצילומים והקלטותהצילומים והקלטותהצילומים והקלטותהצילומים והקלטות: : : : צילומי אירועיםצילומי אירועיםצילומי אירועיםצילומי אירועים""""

    ".".".".כרכוש המדור ומשמשים אותו לפעילות שוטפתכרכוש המדור ומשמשים אותו לפעילות שוטפתכרכוש המדור ומשמשים אותו לפעילות שוטפתכרכוש המדור ומשמשים אותו לפעילות שוטפת
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  פעילות המדור לתרבות תורנית  .3

המדור לתרבות תורנית מפעיל שורה ארוכה של אירועי� , כאמור לעיל .3.1

. 'מסיבות וכו, מופעי�, סל האירועי� כולל הרצאות בנושא דת. בשנה

. ת באירועי�למעט מקרה בודד לא נגבי� דמי כניסה עבור ההשתתפו

מהסברי� שקיבלנו עולה כי הואיל ולא עומד לרשות מדור תרבות 

אי� באפשרות המנהל לגבות כספי� בד בבד ע� , תורנית כח אד�

אמנ� אג' התרבות מקיי� אירועי תרבות כלליי� , הפעלת האירוע

, כאמור. א! מספר האירועי� הללו מוגבל, פתוחי� ללא תשלו� לציבור

רנית באוכלוסיית העיר אינ� נהני� מאירועי צרכני התרבות התו

  . התרבות הכלליי� הניתני� כשירות לכלל אוכלוסיית העיר

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

הארועים אותם מקיים המדור או משתתף בהם הינם בעלי אופי של הארועים אותם מקיים המדור או משתתף בהם הינם בעלי אופי של הארועים אותם מקיים המדור או משתתף בהם הינם בעלי אופי של הארועים אותם מקיים המדור או משתתף בהם הינם בעלי אופי של """"

מדיניות המדור היא כי אירועים אלה הינם ציבוריים מדיניות המדור היא כי אירועים אלה הינם ציבוריים מדיניות המדור היא כי אירועים אלה הינם ציבוריים מדיניות המדור היא כי אירועים אלה הינם ציבוריים . . . . אירועים ציבורייםאירועים ציבורייםאירועים ציבורייםאירועים ציבוריים

הושמעה הטענה כי אין גובים כספים עקב מחסור הושמעה הטענה כי אין גובים כספים עקב מחסור הושמעה הטענה כי אין גובים כספים עקב מחסור הושמעה הטענה כי אין גובים כספים עקב מחסור ולא ולא ולא ולא , , , , ופתוחים לכלופתוחים לכלופתוחים לכלופתוחים לכל

        ."."."."כח אדםכח אדםכח אדםכח אדם

  

או רב שנתית המצביעה /הביקורת לא מצאה כל תכנית עבודה שנתית ו .3.2

  . על תכנו� ראוי של פעילות המדור

למדה הביקורת כי רוב הפעילויות יזומות על , משיחות ע� מנהל המדור

ה ישנה הביקורת מציינת כי יתכ� ובמקרה ז. ידי בתי כנסת שוני�

כאשר המדור מקיי� פעילות שמטבעה שייכת למועצה , כפילות 

ככלל נראה לביקורת כי אי� הפרדה בי� הפעולות הקשורות . הדתית

למדור לתרבות תורנית לבי� תפקידיה של המועצה הדתית ויתכ� כי 

שפעולות של המועצה הדתית ממומנת , גור� לכאורה, חוסר בהירות זה

  .י המדור"בחלקה ע

משקל רב להנחיות חברי מועצת העירייה , יעת ובאישור הפעולותבקב

  .ס"מטע� סיעת ש

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

 שעורים לילדים נוער ומבוגרים ופעילות  שעורים לילדים נוער ומבוגרים ופעילות  שעורים לילדים נוער ומבוגרים ופעילות  שעורים לילדים נוער ומבוגרים ופעילות ----פעילות התרבות התורנית פעילות התרבות התורנית פעילות התרבות התורנית פעילות התרבות התורנית """"

חלק גדול מפעילות זאת חלק גדול מפעילות זאת חלק גדול מפעילות זאת חלק גדול מפעילות זאת . . . . י מנהל המדורי מנהל המדורי מנהל המדורי מנהל המדור""""דומה מונחית ומלווה עדומה מונחית ומלווה עדומה מונחית ומלווה עדומה מונחית ומלווה ע
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        ....יוזמה על ידו בעבר והיא נמשכת כפעילות שוטפתיוזמה על ידו בעבר והיא נמשכת כפעילות שוטפתיוזמה על ידו בעבר והיא נמשכת כפעילות שוטפתיוזמה על ידו בעבר והיא נמשכת כפעילות שוטפת

    ----אין מדובר בתפילות וטקסים של בית כנסת אלא בתרבות תורנית אין מדובר בתפילות וטקסים של בית כנסת אלא בתרבות תורנית אין מדובר בתפילות וטקסים של בית כנסת אלא בתרבות תורנית אין מדובר בתפילות וטקסים של בית כנסת אלא בתרבות תורנית 

        ....''''הדרכות וכוהדרכות וכוהדרכות וכוהדרכות וכו, , , , הרצאותהרצאותהרצאותהרצאות

ייתכן ומצאה המועצה הדתית לנכון להרחיב את שרותיה מעבר למתן ייתכן ומצאה המועצה הדתית לנכון להרחיב את שרותיה מעבר למתן ייתכן ומצאה המועצה הדתית לנכון להרחיב את שרותיה מעבר למתן ייתכן ומצאה המועצה הדתית לנכון להרחיב את שרותיה מעבר למתן 

        ....שרותי דת נטו ולהכליל בהם אף פעולות העשרהשרותי דת נטו ולהכליל בהם אף פעולות העשרהשרותי דת נטו ולהכליל בהם אף פעולות העשרהשרותי דת נטו ולהכליל בהם אף פעולות העשרה

ויש לברך על שיתוף הפעולה בין שני ויש לברך על שיתוף הפעולה בין שני ויש לברך על שיתוף הפעולה בין שני ויש לברך על שיתוף הפעולה בין שני , , , , תחומים אלה חופפים לפעמיםתחומים אלה חופפים לפעמיםתחומים אלה חופפים לפעמיםתחומים אלה חופפים לפעמים

        ....הגופיםהגופיםהגופיםהגופים

, , , , ובעיקר חברי המועצה מר יואל ברוךובעיקר חברי המועצה מר יואל ברוךובעיקר חברי המועצה מר יואל ברוךובעיקר חברי המועצה מר יואל ברוך, , , , סססס"""" העיר מטעם ש העיר מטעם ש העיר מטעם ש העיר מטעם שחברי מועצתחברי מועצתחברי מועצתחברי מועצת

        ."."."."מסייע לראש העיר בהנחיית המדורמסייע לראש העיר בהנחיית המדורמסייע לראש העיר בהנחיית המדורמסייע לראש העיר בהנחיית המדור

        

  :התייחסות מנהל המדור לתרבות תורנית
        ::::למדור לתרבות תורנית יש תוכנית עבודה קבועה שכוללתלמדור לתרבות תורנית יש תוכנית עבודה קבועה שכוללתלמדור לתרבות תורנית יש תוכנית עבודה קבועה שכוללתלמדור לתרבות תורנית יש תוכנית עבודה קבועה שכוללת"

         עובדים יומיים שמוסרים שיעורים  עובדים יומיים שמוסרים שיעורים  עובדים יומיים שמוסרים שיעורים  עובדים יומיים שמוסרים שיעורים 18181818העסקת העסקת העסקת העסקת .  .  .  .  אאאא

        ....    בכל חלקי העיר    בכל חלקי העיר    בכל חלקי העיר    בכל חלקי העיר

        ....הסעות רבניםהסעות רבניםהסעות רבניםהסעות רבנים.  .  .  .  בבבב

        ....ות לאירועים תורנייםות לאירועים תורנייםות לאירועים תורנייםות לאירועים תורנייםהדפסהדפסהדפסהדפס.  .  .  .  גגגג

        ....חוג לחזנותחוג לחזנותחוג לחזנותחוג לחזנות.  .  .  .  דדדד

        ....רכישת חומר לימוד ועזר לשיעוריםרכישת חומר לימוד ועזר לשיעוריםרכישת חומר לימוד ועזר לשיעוריםרכישת חומר לימוד ועזר לשיעורים.  .  .  .  הההה

        ....כנסים והרצאות לקראת החגיםכנסים והרצאות לקראת החגיםכנסים והרצאות לקראת החגיםכנסים והרצאות לקראת החגים.  .  .  .  וווו

        חוגים בבתי ספר לא דתיים לקראת החגים חוגים בבתי ספר לא דתיים לקראת החגים חוגים בבתי ספר לא דתיים לקראת החגים חוגים בבתי ספר לא דתיים לקראת החגים .  .  .  .  זזזז

        ."."."."    כולל גני ילדים    כולל גני ילדים    כולל גני ילדים    כולל גני ילדים

  

ג� תקציב המדור מחולק לשלושה סעיפי� , היות ואי� תוכנית פעולה .3.3

כולל , כל עלויות הפעילויות. ותחוגי� ותמיכ, משכורת ושכר, בלבד

משולמות בדיעבד מתו! תקציב ' הסעות וכד, כיבוד, הופעות, הדפסות

מ� הראוי יהיה להסדיר תשלומי� אלה על פי הזמנות . החוגי�

  .מסודרות שהוצאו מראש

  

  :ל העירייה"התייחסות מנכ

על פי על פי על פי על פי . . . . מדובר בהגדרה טכנית של סעיף החוגיםמדובר בהגדרה טכנית של סעיף החוגיםמדובר בהגדרה טכנית של סעיף החוגיםמדובר בהגדרה טכנית של סעיף החוגים. . . . ראה הסבר לעילראה הסבר לעילראה הסבר לעילראה הסבר לעיל" " " " 

יף והגדרתו ניתן לבצע את כל הפעולות הקשורות לחוגים יף והגדרתו ניתן לבצע את כל הפעולות הקשורות לחוגים יף והגדרתו ניתן לבצע את כל הפעולות הקשורות לחוגים יף והגדרתו ניתן לבצע את כל הפעולות הקשורות לחוגים מספר הסעמספר הסעמספר הסעמספר הסע

        ."."."."''''הסעות וכוהסעות וכוהסעות וכוהסעות וכו, , , , ואירועים מסעיף זה כולל הדפסותואירועים מסעיף זה כולל הדפסותואירועים מסעיף זה כולל הדפסותואירועים מסעיף זה כולל הדפסות
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  :התייחסות מנהל המדור לתרבות תורנית

התשלומים מתבצעים לפי הזמנה מראש ולפי כל הכלל הנהוגים התשלומים מתבצעים לפי הזמנה מראש ולפי כל הכלל הנהוגים התשלומים מתבצעים לפי הזמנה מראש ולפי כל הכלל הנהוגים התשלומים מתבצעים לפי הזמנה מראש ולפי כל הכלל הנהוגים """"

  ."."."."לללל""""ס ואישור המנכס ואישור המנכס ואישור המנכס ואישור המנכ""""בגזברות ולא לפי המלצת חברי שבגזברות ולא לפי המלצת חברי שבגזברות ולא לפי המלצת חברי שבגזברות ולא לפי המלצת חברי ש

  

שנה סתירה בי� הסבר זה לבי� התייחסות הביקורת מבקשת לציי� כי י

  .לעיל. 3.2ל העירייה לסעי� "מנכ

הביקורת בחנה הא� שירותי המדור לתרבות תורנית ניתני� על בסיס  .3.4

על כ� יתכ� שהמדור . חילוני� ודתיי� כאחד, "פתוח לכלל תושבי העיר"

דתיי� וחילוניי� (שירותי� לכלל תושבי העיר , כבעבר, אינו נות� עוד

על דרישות , אלא רק על פי מדיניות שנקבעת בהתא� לצור!, )כאחד

  . הצרכני� לתרבות תורנית מקרב כלל תושבי העיר

  

 �הביקורת מבקשת לציי� כי נמצאו פעולות רבות אשר התשלומי� עבור

י מנהל המדור או מכתבי� "אושרו בדיעבד על פי רשימות שהוצגו ע

 העירייה אישר ל"מנכ. במועצת העירייה, ס"של חברי סיעת ש

הוצאות אלה ובחלק� ה� מועברי� לגזברות כתשלומי� מיוחדי� ללא 

  .הזמנה

�כי מנהל המדור משתדל לפעול בדר# של הנהלי� , מ� הראוי לציי

, עקב דחיפות, ג� א� לא תמיד הדבר מצליח, המקובלי� בעירייה

�עיכובי� , דרישות בלתי צפויות מתושבי�, הנחיות של רגע אחרו

  .'� ותשלומי� וכדבאישורי

  

  מסקנות והמלצות .4

המדור לתרבות תורנית אחראי על קיומ� של פעילויות בתחו� התרבות  .4.1

  .התורנית לכלל ציבור תושבי העיר

לדעת הביקורת פעילות המדור לתרבות תורנית מתרכזת בפעילויות 

, "אל המעיי�"�ד ו"פעילויות מטע� חב, הקשורות בחוגי� בבתי כנסת

אשר מסייעי� במת� , ר אברכי� שאינ� תושבי העירתמיכה בכולל עבו

  .שיעורי� בבתי כנסת בשכונות המזרחיות של העיר

', ספורט וכד, להבדיל מאירועי� אחרי� בעיר בתחומי תרבות .4.2

, לרוב, י המדור לתרבות תורנית אינו גובה"האירועי� המאורגני� ע
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 ,הביקורת ממליצה. דמי כניסה עבור ההשתתפות באירועי� מטעמו

לקבוע מדיניות אשר תגדיר פרמטרי� לגודל מימו� אירועי התרבות 

לדעת הביקורת שאירועי תרבות תורנית ימומנו , לא יתכ�. התורנית

' ספורט וכד, במלוא� מהקופה הציבורית בעוד שלאירועי תרבות

יחד ע� זאת הביקורת ערה לכ! . אחרי� יידרש תשלו� דמי השתתפות

� נהני� מכלל השירותי� בנושאי שצרכני התרבות התורנית אינ

  . הניתני� על ידי העירייה' ספורט וכד, תרבות

מקומו של המדור לתרבות תורנית חייב להיות כיחידה אורגנית  .4.3

לא ברור לביקורת מה סיבת סירוב . במסגרת אירגונית קיימת בעירייה

, מנהלת אג' התרבות מלטפל במדור כפי שהיה נהוג מאז ומתמיד

 ממסגרת האג' לתרבות והועבר 1999וצא החל משנת ומדוע המדור ה

  .ל העירייה"לאחריותו המלאה של מנכ

לדעת הביקורת יש למצוא מסגרת אירגונית מתאימה למדור ומקומו 

  .הטבעי בארגו� הינו במסגרת האג' לתרבות

 גדל בשיעור 2000הגידול בתקציב המדור לתרבות תורנית החל משנת  .4.4

  .יב הכללי של העירייההעולה על שיעור העלאה בתקצ

נכללת בתקציבי המדור " בנתיבי רבי עקיבא"התמיכה בעמותת  .4.5

  .בסעי' תקציבי נפרד לתמיכות בעמותות, לתרבות תורנית

על מנת לשמור על האופי , רצוי לדעת הביקורת להפריד בי� התקציבי�

הנות� שירותי� לכלל תושבי העיר וג� כדי , הציבורי הכללי של המדור

  .רדה מוחלטת בי� פעילות המדור לבי� פעילויות העמותהלהפריד הפ

, למע� השקיפות והסדר הטוב, רצוי, מבחינת החלוקה התקציבית .4.6

להפריד בי� הסעיפי� השוני� ולא להעמיס את רוב הוצאות המדור 

  ".חוגי� "�בסעי' כללי אחד 

היות ולביקורת ידועה מדיניות גזברות העירייה על שמירה קפדנית על  .4.7

לא , א' במחיר צמצו� פעילויות, ת התקציביות של היחידותהמסגרו

הביצוע בפועל עולה , ברור כיצד במקרה הפעילות של התרבות התורנית

  .בעשרות אחוזי� לעומת התקציב המאושר

הקפדה , לדעת הביקורת יש להקפיד על שמירת המסגרת התקציבית

  .יתרה כמקובל לגבי שאר יחידות העירייה
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: כגו�, קיימי� א! ורק לגבי המדור לתרבות תורניתהסדרי� מיוחדי� ה .4.8

תשלומי� בסכומי� , )בניגוד לעמדת ראש העיר(כיסוי הוצאות כיבוד  

השתתפות , לא מבוטלי� עבור הסעת תלמידי� לכולל ביוספטל

תו! הגדרת� , י המועצה הדתית"בפרסומי� של אירועי� המאורגני� ע

ח לכל מארג� " ש�.150 קיו� מסגרת קניות בס!, כאירועי� משותפי�

. אינ� רצויי�', חוג מטע� המדור בשתי חנויות לדברי קודש בעיר וכד

יש לקבוע קריטריוני� ומומל) בנוהל כתוב ומחייב בכל הקשור 

לפעולות המדור לתרבות תורנית ולדר! מימו� הפעולות המאורגנות על 

  . ידי המדור

, "רעננות"דית בית הספר לחזנות הפועל בחסות מכו� המוסיקה היהו .4.9

, הגובה כספי� מתלמידי�, מהווה פעולה של המועצה הדתית

עבור פעילות זו המועצה הדתית מוציאה . 'המתחשבנת ע� המכו� וכד

לעירייה דרישת תשלו� והתשלו� מתבצע מהתקציב של התרבות 

עבור פעולה של המועצה , לדעת הביקורת תשלו� נוס' זה. התורנית

  . ' על חשבו�  התרבות התורניתמהווה תקציב נוס, הדתית

בטר� , הביקורת ממליצה כי המדור לתרבות תורנית יכי� מדי שנה .4.10

  .תוכנית עבודה ריאלית לכל פעולותיו המתוכננות, קביעת תקציבו

תאפשר ג� חלוקה מפורטת של , קביעת תוכנית פעולה שנתית, כאמור

יי� תקציב המדור לסעיפי� בהתא� לפעולות המתוכננות ולא כפי שק

  .חוגי� ותמיכות, משכורת ושכר: היו� שלושה סעיפי תקציב בלבד

האמור לספק שירותי� , בהיות המדור יחידה אורגנית של העירייה .4.11

לכלל תושבי העיר יש לדעת הביקורת לקבוע את מקומו במסגרת 

התרבות הכוללת של העיר ולהפריד הפרדה מוחלטת בי� המדור לבי� 

  . גורמי� אחרי�
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  'נספח א
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  'נספח ב
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  'נספח ג 
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