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  העמותה בנתיבי רבי עקיבא 

  

  כללי .1

  .1997נוסדה ונרשמה בשנת " בנתיבי רבי עקיבא"העמותה 

לחזק את . לפעול למען הרמת קרן התורה בעיני הציבור": מטרותיה העיקריות 

" כולל"לקרב את הציבור ובפרט את הנוער והצעירים ל" כולל"זיקת הציבור ל

יות לימוד תורה והפצת מחשבת תוכנ, הרצאות, לערוך שיעורים, להקים חוגים

  ". לאברכים" כולל"להקים , לייסד. ישראל

 הוחלט על תיקו� 08.03.97ביו� , באסיפה הכללית הראשונה של העמותה

  : מטרות העמותה כלהל� 

כפי שהדבר משתקף , כי בנוסף למטרות העמותה, מוסכם על דעת האסיפה  .א"

חסדים כפי שצויין תעסוק העמותה בגמילות , בבקשה לרישום העמותה

, נכים, קשישים, קרי ילדים, וכן בסיוע לנזקקים, בסיווג של העמותה

  .חולים ונצרכים אחרים

וזאת ככל האפשר , כן תעסוק העמותה במתן שירותי רווחה לנצרכים  .ב

  ".בתיאום עם שירותי הרווחה בעיר כפר סבא

  .כתובתה של העמותה בכתובת מגוריו הפרטית של יושב הראש שלה

  ).'ז. 2.2בסעי� , ר העמותה בהמש�"ה התייחסות יורא(

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

בהיותה , "בנתיבי רבי עקיבא"בדק מבקר העירייה את עמותה , )נוסח חדש(

עיריית כפר סבא תומכת . גו! עירוני מבוקר על פי הגדרת הסעי! האמור

. 2.1ראה סעי! (ומי כס! העולי� על עשירית מתקציבה בעמותה מדי שנה בסכ

  ).להל�

 ומטרתה העיקרית מעקב אחר 2000 ועד 1997הביקורת התייחסה לתקופה 

העירייה וא� שימוש זה תוא� ) תמיכות(השימוש שנעשה בכספי השתתפות 

  . את המטרות לה� הוקצב ואת מטרותיה של העמותה בכלל
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                                         הכנסות והוצאות העמותה        .2

 והתבססה 2000 עד 1997כאמור לפעילות העמותה בשני� , הביקורת התייחסה

חות הכספיי� של העמותה לאות� "על הנתוני� הכספיי� כפי שמופיעי� בדו

�  . השני

  : ח הכנסות והוצאות העמותה לשני� המבוקרות "להל� דו

  19971997  19981998  19991999  20002000  

   הכנסות

  49,300  50,000  47,134  34,000  ס"הכנסות מעיריית כפ

  4,915  13,361  13,259  1,264  הכנסות מתרומות ומוסדות

  54,215  63,361  60,389  35,264  כ הכנסות"סה

  הוצאות 

  500        הסעות

  5,200        מלגות

      1,700  24,158  כנס יו� עצמאות

�      6,265  3,659  הדפסות ופרסומי

�  7,599  11,000  28,267  3,244  י� לפעילויותמצרכ/כיבודי

  18,449  7,984      תקשורת

  5,000  3,390  5,191    ספרי� וקלטות

  1,034  350  1,060  644  צרכי משרד

�    3,581  3,128    חומרי� לחוגי

�    5,000      כנס פייטני

�  9,976  22,470  16,923  312  חלוקה לנזקקי

  1,500  1,500      ח"שכר טירחה רו

  1,451  1,701  1,350  193  קהוצאות בנ

  2,522        פחת

  53,231  56,976  63,884  32,210  כ הוצאות"סה

          

  984  6,385  3,491,  3,054  עודף הכנסות על הוצאות 
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כ עודף "ח הכנסות והוצאות וסה"גרף המתאר דו

הכנסות על הוצאות של העמותה לשנים המבוקרות
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להל� ההרכב . הכנסות העמותה הנ� לרוב מתמיכות העירייה בה  .2.1

  :היחסי של ההכנסות לפי השני� המבוקרות 

  19971997  19981998  19991999  20002000  

  91%  79%  78%  96%  ס"הכנסות מעיריית כפ

  9%  21%  22%  4%  הכנסות מתרומות ומוסדות

  100%  100%  100%  100%  כ הכנסות כ הכנסות ""סהסה

  

יוצא איפוא כי העירייה באמצעות התמיכה שהיא מעניקה 

 מתקציבה 96% , ועד כ 78% ,לעמותה משתתפת מדי שנה בכ 

  .של העמותה
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מוסדות אחרי� התורמי� , י�בנוס! לעירייה ולתרומות מפרט  

  ח " ש2,250(ה� החברה קדישא " בנתיבי רבי עקיבא"לעמותת 

) 2000ח בשנת " ש1,000 ועוד 1999 ,ח ב " ש2,000, 1998 ,ב 

עוד ,  מהמועצה הדתית1999ח בשנת " ש3,000ותרומה בס. 

  .ר המועצה הדתית"ר העמותה לכה� כיו"בטר� החל יו

ות מהכנסותיה ומדי שנה נותרי� הוצאות העמותה הנ� נמוכ  .2.2

, אשר נצברי� לקר� כללית בפסיב, עודפי הכנסות על הוצאות

 2000לסו! שנת " הקר� הכללית", הקר�. במאז� העמותה

שה� הסכו� של עודפי ההכנסות , ח" ש15,035הסתכמה בס. 

  .  ואיל.1997על הוצאות מאז 

שת לביקורת לא ברור מה מטרתה של קר� זו ומדוע אינה משמ

  . לפעילויות המוצהרות של העמותה

  : ניתוח הוצאות העמותה ובדיקת� מעלי" את הממצאי" הבאי"

מועצת העירייה החליטה על מת� תמיכה לעמותת   .א

היות והעמותה מארגנת חגיגות , "בנתיבי רבי עקיבא"

י קיו� יו� שכולו "ע, יו� העצמאות למדינת ישראל

ה מתו. תמיכת בעבר מימו� פעילות זו נעש. לימוד תורה

  . אשר הועברה מדי שנה לעמותה, העירייה

ברור על פי ההוצאות שבעצ" זו הייתה הפעילות 

של , הכספית העיקרית ובשני" עברו ג" היחידה

  . עמותה

ח עבור " ש1,700למעט סכו� של  (2000 עד 1998בשני�   .ב

העמותה איננה מממנת עוד ) 1998יו� העצמאות בשנת 

ו� העצמאות שהוא אמור את ההוצאות עבור כנס י

  .  להיות יו� שכולו לימוד תורה

בשני� אלה ישנה פעילות בתחומי� אחרי� כגו� החלוקה 

�פעילות אחרונה זו . לנזקקי� ופעילות במסגרת החוגי

הדפסה : מתבטאת בעליה משמעותית בסעיפי� כגו� 

�קלטות , ספרי�, כיבוד ומצרכי� לפעילויות, ופרסומי

�  . וחומרי� לחוגי

שתק� כא� מעבר מפעילות הקשורה בחגיגות יו" מ
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העצמאות ביו" שכולו לימוד תורה לפעילות הקשורה 

  . ע" דגש לפעילות של חלוקה לנזקקי", בארגו� חוגי"

 הוצאות התקשורת היוו 2000 ובשנת 1999החל משנת   .ג

כ " מסה14%(ח " ש7,984, חלק משמעותי של ההוצאות

)  ההוצאות מכלל35%(ח" ש18,449 ,ו ) ההוצאות

  . בהתאמה

מהוות כיסוי הוצאות טלפו� סלולרי " תקשורת"הוצאות 

  . ר העמותה"שבשימושו של יו

 �ר "בהרכב   יו,  החליטה הנהלת העמותה27.7.1999ביו

מזכיר העמותה וגזבר העמותה לאשר כיסוי , העמותה

לצורכי , ר העמותה"הוצאות  אחזקת טלפו� סלולרי ליו

  : העמותה 

 כי צרכי העמותה מתרבים ותשלום חשבון  כי צרכי העמותה מתרבים ותשלום חשבון  כי צרכי העמותה מתרבים ותשלום חשבון  כי צרכי העמותה מתרבים ותשלום חשבון מאחר וידועמאחר וידועמאחר וידועמאחר וידוע""""

מגיע למאות מגיע למאות מגיע למאות מגיע למאות , , , , שמעון פרץשמעון פרץשמעון פרץשמעון פרץ, , , , ר העמותהר העמותהר העמותהר העמותה""""הטלפון הנייד של יוהטלפון הנייד של יוהטלפון הנייד של יוהטלפון הנייד של יו

ח בחודש ועוד מאחר והוצגו לנו חשבונות טלפון נייד של ח בחודש ועוד מאחר והוצגו לנו חשבונות טלפון נייד של ח בחודש ועוד מאחר והוצגו לנו חשבונות טלפון נייד של ח בחודש ועוד מאחר והוצגו לנו חשבונות טלפון נייד של """"שששש

 הנקובים באלפי שקלים מדי חודש  הנקובים באלפי שקלים מדי חודש  הנקובים באלפי שקלים מדי חודש  הנקובים באלפי שקלים מדי חודש 98989898    ----    97979797ר העמותה לשנים ר העמותה לשנים ר העמותה לשנים ר העמותה לשנים """"יויויויו

בחודשו וכן התברר כי רוב השיחות נעשו בשל פעילות בחודשו וכן התברר כי רוב השיחות נעשו בשל פעילות בחודשו וכן התברר כי רוב השיחות נעשו בשל פעילות בחודשו וכן התברר כי רוב השיחות נעשו בשל פעילות 

 העמותה הוחלט לתחזק פיננסית את חשבון  העמותה הוחלט לתחזק פיננסית את חשבון  העמותה הוחלט לתחזק פיננסית את חשבון  העמותה הוחלט לתחזק פיננסית את חשבון ציבורית במסגרתציבורית במסגרתציבורית במסגרתציבורית במסגרת

בכפוף בכפוף בכפוף בכפוף      חודשים וזאת חודשים וזאת חודשים וזאת חודשים וזאת15151515    ---- ל  ל  ל  ל 12121212ר העמותה בין ר העמותה בין ר העמותה בין ר העמותה בין """"הטלפון של יוהטלפון של יוהטלפון של יוהטלפון של יו

  ".".".".להנפקת חשבון טלפון מהחברות הסלולריתלהנפקת חשבון טלפון מהחברות הסלולריתלהנפקת חשבון טלפון מהחברות הסלולריתלהנפקת חשבון טלפון מהחברות הסלולרית

  

  : בנושא זה הביקורת מבקשת להעיר מספר הערות 

אשר השתת! באישור ההחלטה , מזכיר העמותה -

עקב קירבתו , היה נגוע בניגוד ענייני� אישי

  .ר"חתית אל היוהמשפ

" הנהלת העמותה"תמוה בעיני הביקורת כי  -

בהרכב חסר ולא תקי� החליטה להשתמש 

בכספי� שרוב� מקור� בקופה הציבורית של 

  . ר"העירייה לכיסוי הוצאות הטלפו� הנייד של היו
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ר העמותה שימש "הביקורת מבקשת לציי� כי יו -

 12/99 ועד 11/98ג" כחבר מועצת העירייה מאז 

יה מודע למטרות אליה� הוקצתה ולכ� ה

ר העמותה " שימש יו12/99 )החל מ . התמיכה

ר המועצה הדתית בשכר מלא ולכ� בשנת "כיו

 חלי" עליו הכללי" של איסור קבלת טובת 2000

בהקשר זה מבקשת הביקורת להעיר . הנאה

שחבר מועצת העירייה שאינו סג� ראש עיר 

אסור לו לקבל כל תשלו" או כיסוי , בשכר

מקופת , וצאות הקשורות בפעילותו הציבוריתה

בהיותו , ר העמותה"לדעת הביקורת יו. העירייה

ר "חבר מועצת העירייה וא� לאחר מכ� בהיותו יו

המועצה הדתית קיבל כספי" מתמיכות העירייה 

  .  בעמותה

ר העמותה בתקופת "על פי כ� אסור היה ליו

ר המועצה "כהונתו כחבר מועצה וג" בהיותו יו

כאשר , לקבל תשלו" כלשהו, ית לאחר מכ�הדת

עיקר מימו� פעולות העמותה בא מקופת 

  . העירייה

 והתקיי� 1999י העמותה בשנת "כנס פייטני� אורג� ע  .ד

 � במלו� צמרת באמצעות חברת 8,9.1.99בתאריכי

. ח" ש5,000בעלות של , "מ"אוקיאנוס שרותי נופש בע"

ה לגבי הביקורת לא מצאה כל החלטה של הנהלת העמות

אישור קיו� הכנס והיקפו על פי ההסברי� שבהנהלת 

מארגני� , רבני�, אירוח פייטני�"החשבונות מדובר ב

  ".סו! שבוע פרשת שמות במלו� צמרת

לא נמצאו מסמכי" לגבי מספר המשתתפי" וזיקת" 

  . או למטרותיה/לעמותה ו

  : כ ההוצאות "החלוקה לנזקקי� מהווה חלק נכבד מסה  .ה

. 2000 בשנת 19%, 1999 בשנת 39%, 1998 בשנת 26%

הביקורת מצאה כי החלוקה לנזקקי� נעשתה ללא  

או שיתו! פעולה ע� האג! לשירותי� /בתיאו� ו
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ר העמותה מסר "אמנ� יו. חברתיי� של העירייה

א. ישנ� , לביקורת כי נעזרי� ברשימות אג! הרווחה

ר העמותה או חברי "יו, י רבני�"נזקקי� המומלצי� ע

אבל לא נמצאו כל מסמכי� להוכחת , חרי�עמותה א

מעורבות האג! לשרותי� חברתיי� בחלוקה זו של 

  .העמותה

הביקורת לא מצאה מסמכי" אשר יצביעו על שמות 

  . הנזקקי" שקיבלו ואישרו קבלת המצרכי" אשר חולקו

  : ר העמותה "התייחסות יו

האם מישהו יכול לעלות על דעתו שאנחנו יכולים האם מישהו יכול לעלות על דעתו שאנחנו יכולים האם מישהו יכול לעלות על דעתו שאנחנו יכולים האם מישהו יכול לעלות על דעתו שאנחנו יכולים """"

אנחנו מחלקים לפי אנחנו מחלקים לפי אנחנו מחלקים לפי אנחנו מחלקים לפי ........................????מות מסודרותמות מסודרותמות מסודרותמות מסודרותבלי רשיבלי רשיבלי רשיבלי רשי, , , , לחלקלחלקלחלקלחלק

לכן כל שנה יוצא סכום אחר ולא לכן כל שנה יוצא סכום אחר ולא לכן כל שנה יוצא סכום אחר ולא לכן כל שנה יוצא סכום אחר ולא , , , , ולפי הביקושולפי הביקושולפי הביקושולפי הביקוש, , , , הדרישההדרישההדרישההדרישה

. . . . כמו שהמבקר כתב שרוב התקציב הולך לעזרה לנזקקיםכמו שהמבקר כתב שרוב התקציב הולך לעזרה לנזקקיםכמו שהמבקר כתב שרוב התקציב הולך לעזרה לנזקקיםכמו שהמבקר כתב שרוב התקציב הולך לעזרה לנזקקים

יש לנו כמה בודדים אומללים שאנחנו תומכים יש לנו כמה בודדים אומללים שאנחנו תומכים יש לנו כמה בודדים אומללים שאנחנו תומכים יש לנו כמה בודדים אומללים שאנחנו תומכים , , , , נוסף לזהנוסף לזהנוסף לזהנוסף לזה

ואין מי ואין מי ואין מי ואין מי . . . . כי המצב שלהם ירוד ביותרכי המצב שלהם ירוד ביותרכי המצב שלהם ירוד ביותרכי המצב שלהם ירוד ביותר, , , , בהם במשך כל השנהבהם במשך כל השנהבהם במשך כל השנהבהם במשך כל השנה

    . ". ". ". "ווחהווחהווחהווחהשיטפל בהם כולל שרותי הרשיטפל בהם כולל שרותי הרשיטפל בהם כולל שרותי הרשיטפל בהם כולל שרותי הר

ר העמותה מסר רשימה "הביקורת מבקשת לציי� כי יו

 וכוללת 1998שמית של נזקקי" אשר נערכה החל משנת 

בבדיקה .  נזקקי" המקבלי" עזרה מהעמותה54

שעשתה הביקורת מול האג� לשרותי" חברתיי" 

  ).'נספח ג(נתקבלה תשובת מנהלת האג� כלהל� 

אנו אנו אנו אנו , , , ,  עקיבא עקיבא עקיבא עקיבאבהמשך לפנייתך בעניין עמותת בנתיבי רביבהמשך לפנייתך בעניין עמותת בנתיבי רביבהמשך לפנייתך בעניין עמותת בנתיבי רביבהמשך לפנייתך בעניין עמותת בנתיבי רבי""""

לא מכירים את העמותה ואת פעילותה ולכן גם לא לא מכירים את העמותה ואת פעילותה ולכן גם לא לא מכירים את העמותה ואת פעילותה ולכן גם לא לא מכירים את העמותה ואת פעילותה ולכן גם לא 

על פי על פי על פי על פי . . . . הפנינו פניות לסיוע עבור משפחות נזקקותהפנינו פניות לסיוע עבור משפחות נזקקותהפנינו פניות לסיוע עבור משפחות נזקקותהפנינו פניות לסיוע עבור משפחות נזקקות

). ). ). ). בבבב""""מצמצמצמצ((((בדקתי את הרשימות שהעברת אלינו בדקתי את הרשימות שהעברת אלינו בדקתי את הרשימות שהעברת אלינו בדקתי את הרשימות שהעברת אלינו , , , , בקשתךבקשתךבקשתךבקשתך

 כלל לא  כלל לא  כלל לא  כלל לא 16161616, , , ,  משפחות שבהערות נכתב רווחה משפחות שבהערות נכתב רווחה משפחות שבהערות נכתב רווחה משפחות שבהערות נכתב רווחה38383838מתוך מתוך מתוך מתוך 

 משפחות לא היו בקשר אתנו מספר  משפחות לא היו בקשר אתנו מספר  משפחות לא היו בקשר אתנו מספר  משפחות לא היו בקשר אתנו מספר 4444מוכרים לנו ועוד מוכרים לנו ועוד מוכרים לנו ועוד מוכרים לנו ועוד 

שמוכרות לנו יש נתונים שאינם שמוכרות לנו יש נתונים שאינם שמוכרות לנו יש נתונים שאינם שמוכרות לנו יש נתונים שאינם במספר משפחות במספר משפחות במספר משפחות במספר משפחות . . . . שניםשניםשניםשנים

כאמור כאמור כאמור כאמור . . . . שגויותשגויותשגויותשגויות. . . . זזזז....מדוקיים כמספר נפשות במשפחה או תמדוקיים כמספר נפשות במשפחה או תמדוקיים כמספר נפשות במשפחה או תמדוקיים כמספר נפשות במשפחה או ת

ולא ידענו על ולא ידענו על ולא ידענו על ולא ידענו על , , , , מאחר ומדובר בעמותה שלא פנתה אלינומאחר ומדובר בעמותה שלא פנתה אלינומאחר ומדובר בעמותה שלא פנתה אלינומאחר ומדובר בעמותה שלא פנתה אלינו

גם לגבי משפחות מוכרות לנו אין לנו גם לגבי משפחות מוכרות לנו אין לנו גם לגבי משפחות מוכרות לנו אין לנו גם לגבי משפחות מוכרות לנו אין לנו , , , , קיומהקיומהקיומהקיומה

    ". ". ". ". אינפורמציה על סיוע שמקבלים בעמותת רבי עקיבאאינפורמציה על סיוע שמקבלים בעמותת רבי עקיבאאינפורמציה על סיוע שמקבלים בעמותת רבי עקיבאאינפורמציה על סיוע שמקבלים בעמותת רבי עקיבא
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ו א" קמחא דפסחא"יצויי� כי כאשר מחלקי" במסגרת 

הפעילות , "מלוא הטנא"סלי מזו� באמצעות עמותת 

נעשית על פי רשימות מתואמות ע" האג� לשירותי" 

  .חברתיי"

הביקורת לא מצאה קריטריוני" שלפיה" החליטה 

הביקורת . א" בכלל לחלק מזו� לנצרכי", העמותה

הממומנת , מתייחסת בחומרה לחלוקת עזרה לנזקקי"

וללא , רורי" ושקופי"ללא קריטריוני" ב, מכספי ציבור

  . כל תיאו" ע" יחידות העירייה האחראיות לנושא

    שעוד בטר" הקמת העמותה    ר העמותה חוזר וטוע� "יו

חילקנו במשך שנים רבות לפני שקמה העמותה משנת חילקנו במשך שנים רבות לפני שקמה העמותה משנת חילקנו במשך שנים רבות לפני שקמה העמותה משנת חילקנו במשך שנים רבות לפני שקמה העמותה משנת """"

, , , , זה מובן מאליו שרבני העיר אצלנוזה מובן מאליו שרבני העיר אצלנוזה מובן מאליו שרבני העיר אצלנוזה מובן מאליו שרבני העיר אצלנו. . . . ועד הלוםועד הלוםועד הלוםועד הלום, , , , 1988198819881988

ומכיר ומכיר ומכיר ומכיר , , , , שכל אחד ממונה על עדה אחרתשכל אחד ממונה על עדה אחרתשכל אחד ממונה על עדה אחרתשכל אחד ממונה על עדה אחרת, , , , ורבני השכונותורבני השכונותורבני השכונותורבני השכונות

לכן הם יכולים להמליץ על נזקקים לכן הם יכולים להמליץ על נזקקים לכן הם יכולים להמליץ על נזקקים לכן הם יכולים להמליץ על נזקקים . . . . יותיהםיותיהםיותיהםיותיהםאת בעאת בעאת בעאת בע

וגם נציגי ציבור וגם נציגי ציבור וגם נציגי ציבור וגם נציגי ציבור . . . . שנתקלים ופונים אליהם במהלך השנהשנתקלים ופונים אליהם במהלך השנהשנתקלים ופונים אליהם במהלך השנהשנתקלים ופונים אליהם במהלך השנה

. . . . שמעורבים עם הציבור של כל שכונה ושכונהשמעורבים עם הציבור של כל שכונה ושכונהשמעורבים עם הציבור של כל שכונה ושכונהשמעורבים עם הציבור של כל שכונה ושכונה, , , , בשכונותבשכונותבשכונותבשכונות

מנציגי שכונות מנציגי שכונות מנציגי שכונות מנציגי שכונות , , , , יש לנו רשימה כוללת מהרבניםיש לנו רשימה כוללת מהרבניםיש לנו רשימה כוללת מהרבניםיש לנו רשימה כוללת מהרבנים' ' ' ' וברוך הוברוך הוברוך הוברוך ה

        ". ". ". ". והרוב משרותי הרווחהוהרוב משרותי הרווחהוהרוב משרותי הרווחהוהרוב משרותי הרווחה

 כל ר העמותה כי בי� הנזקקי" נכללי""כמו כ� הסביר יו

ח  על המדור לתרבות "כאמור בדו, תלמידי הכולל אשר

מקבלי" ג" הסעות על ) ח שנתי זה"ראה בדו( תורנית 

ההסבר שנית� לביקורת בשני . חשבו� תקציב המדור

המקרי" הוא שהאברכי" בכולל מסייעי" בחוגי" 

  .בשכונות המזרחיות של העיר

מבקר העירייה מבקש לחזור ולהדגיש כי מכתבה של 

כמו . לת האג� לשרותי" חברתיי" מדבר בעד עצמומנה

, כ� שיטת החלוקה לנזקקי" כפי שתוארה לעיל

הנעשית על ידי העמותה הממומנת בעיקרה מכספי 

  .הקופה הציבורית אינה תקינה

 מכלל 10%הוצאות הדפסה ופרסו� מגיעות עד כדי   .ו

 �   1999 ובעוד שבשני� 1998 , ו 1997ההוצאות בשני

  .וד הוצאות הדפסה ופרסו� אי� ע2000 ,ו 
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בדיקת חשבוניות הדפוס מצביעה   כי הודפסו על חשבו� 

מודעות , העמותה מודעות פרסו� וכרוזוני� לחנוכה

�מודעות פרסו� וכרוזוני� עבור , וכרוזוני� לפורי

כרוזוני� ושלטי� לעצרת , מודעות, "אל המעיי�"קייטנת 

  . 'וכד, התעוררות

  

במטרות העמותה שה� אירועי" אלה אינ" נכללי" 

  . הפצת התורה בציבור ועזרה לנזקקי"

הוצאות הפחת מראות על קיו� ציוד אשר נית� להפחתה   .ז

  .לפי הנחיות שלטונות מס הכנסה

  , 1998מתו. המאז� יוצא כי העמותה רכשה בשנת 

אשר סופק לכתובת , ח" ש7,000 במחיר של PCמחשב 

  . עמותהר ה"שהיא כאמור כתובת מגוריו של יו, העמותה

הוא תיכנ� לנהל את כל הנושאי� , ר העמותה"לדברי יו

�. באמצעות מחשב' חוגי� וכד, של חלוקה לנזקקי

המחשב היה פגו� ולכ� לא נית� לעשות שימוש , לדבריו

כל הנתוני� אשר עובדו במחשב נעלמו כל פע� . בו

המחשב עומד ללא שימוש , לדבריו. כשהוא התקלקל

  . בביתו

  מותה מערכת הגברת קול רכשה הע, בנוס!

  . ח" ש2,000 ,בכ 

או של /הביקורת לא מצאה החלטות הנהלת העמותה ו

ר "י יו"האסיפה הכללית לגבי אישור רכישת הציוד ע

  . העמותה

  : ר העמותה "התייחסות יו

ר ר ר ר """"מכמה דברים במקום להגיד ליומכמה דברים במקום להגיד ליומכמה דברים במקום להגיד ליומכמה דברים במקום להגיד ליו, , , , והופתעתיוהופתעתיוהופתעתיוהופתעתי"... "... "... "... 

וכל וכל וכל וכל . . . . העמותה כל הכבוד שכל המשרד נמצא אצלו בביתהעמותה כל הכבוד שכל המשרד נמצא אצלו בביתהעמותה כל הכבוד שכל המשרד נמצא אצלו בביתהעמותה כל הכבוד שכל המשרד נמצא אצלו בבית

גן שמסביב לזה ושהבית נהיה מחסן של העמותה גן שמסביב לזה ושהבית נהיה מחסן של העמותה גן שמסביב לזה ושהבית נהיה מחסן של העמותה גן שמסביב לזה ושהבית נהיה מחסן של העמותה הבלאהבלאהבלאהבלא

שרק שכירות שרק שכירות שרק שכירות שרק שכירות . . . . שזה בעצם חושך עשרות אלפי שקלים בשנהשזה בעצם חושך עשרות אלפי שקלים בשנהשזה בעצם חושך עשרות אלפי שקלים בשנהשזה בעצם חושך עשרות אלפי שקלים בשנה

, , , , לשנהלשנהלשנהלשנה$ $ $ $ 6,0006,0006,0006,000לחודש הכי פחות שזה לחודש הכי פחות שזה לחודש הכי פחות שזה לחודש הכי פחות שזה $ $ $ $ 500500500500המשרד זה המשרד זה המשרד זה המשרד זה 

סכום אסטרונומי סכום אסטרונומי סכום אסטרונומי סכום אסטרונומי , , , , בשקלים יוצא איפה שזה פחות או יותרבשקלים יוצא איפה שזה פחות או יותרבשקלים יוצא איפה שזה פחות או יותרבשקלים יוצא איפה שזה פחות או יותר

חשמל חשמל חשמל חשמל , , , , ח לשנהח לשנהח לשנהח לשנה"""" ש ש ש ש6,0006,0006,0006,000ארנונה ארנונה ארנונה ארנונה . . . . ח לשנהח לשנהח לשנהח לשנה"""" ש ש ש ש28,80028,80028,80028,800של של של של 
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ח שכירות פלוס ח שכירות פלוס ח שכירות פלוס ח שכירות פלוס """" ש ש ש ש28,82028,82028,82028,820 הכל  הכל  הכל  הכל ביחדביחדביחדביחד. . . . ח מינימוםח מינימוםח מינימוםח מינימום"""" ש ש ש ש2,0002,0002,0002,000

    36,80036,80036,80036,800ח חשמל יוצא ח חשמל יוצא ח חשמל יוצא ח חשמל יוצא """" ש ש ש ש2,0002,0002,0002,000פלוס פלוס פלוס פלוס , , , , ח ארנונהח ארנונהח ארנונהח ארנונה"""" ש ש ש ש6,0006,0006,0006,000

, , , , ועוד בלי קפהועוד בלי קפהועוד בלי קפהועוד בלי קפה, , , , בלי ריהוטבלי ריהוטבלי ריהוטבלי ריהוט, , , , בלי ניירותבלי ניירותבלי ניירותבלי ניירות, , , , בלי מזכירהבלי מזכירהבלי מזכירהבלי מזכירה, , , , חחחח""""שששש

ובסוף זה ובסוף זה ובסוף זה ובסוף זה . . . . ואם אני אמשיך הרשימה לא תספיקואם אני אמשיך הרשימה לא תספיקואם אני אמשיך הרשימה לא תספיקואם אני אמשיך הרשימה לא תספיק. . . . תה וסוכרתה וסוכרתה וסוכרתה וסוכר

ואז ואז ואז ואז . . . . יגיע יותר מההקצבה השנתית שנתנו לנו מהעירייהיגיע יותר מההקצבה השנתית שנתנו לנו מהעירייהיגיע יותר מההקצבה השנתית שנתנו לנו מהעירייהיגיע יותר מההקצבה השנתית שנתנו לנו מהעירייה

לזה לזה לזה לזה , , , , חושב שמגיע יישר כחחושב שמגיע יישר כחחושב שמגיע יישר כחחושב שמגיע יישר כחאז אני אז אני אז אני אז אני . . . . לא היו שוב שאלותלא היו שוב שאלותלא היו שוב שאלותלא היו שוב שאלות

..           ..           ..           ..           …שניתנה כתובת פרטית ולא השכרת משרדשניתנה כתובת פרטית ולא השכרת משרדשניתנה כתובת פרטית ולא השכרת משרדשניתנה כתובת פרטית ולא השכרת משרד

לגבי המחשב שנרכש זה היה בשביל לנהל את כל הדברים לגבי המחשב שנרכש זה היה בשביל לנהל את כל הדברים לגבי המחשב שנרכש זה היה בשביל לנהל את כל הדברים לגבי המחשב שנרכש זה היה בשביל לנהל את כל הדברים 

לצערי  ניסיתי לעשות לצערי  ניסיתי לעשות לצערי  ניסיתי לעשות לצערי  ניסיתי לעשות . . . . דרך המחשב ולתעד את הכלדרך המחשב ולתעד את הכלדרך המחשב ולתעד את הכלדרך המחשב ולתעד את הכל, , , , שלנושלנושלנושלנו

הכל דרך המחשב עד שהגענו למצב שהכל היה מתועד הכל דרך המחשב עד שהגענו למצב שהכל היה מתועד הכל דרך המחשב עד שהגענו למצב שהכל היה מתועד הכל דרך המחשב עד שהגענו למצב שהכל היה מתועד 

ופעם ופעם ופעם ופעם     ....ולא ידענו שצריך לבצע שמירה על שמירהולא ידענו שצריך לבצע שמירה על שמירהולא ידענו שצריך לבצע שמירה על שמירהולא ידענו שצריך לבצע שמירה על שמירה. . . . ורשוםורשוםורשוםורשום

אחת שהמחשב הלך לתיקון וחזר מהתיקון ששום דבר לא אחת שהמחשב הלך לתיקון וחזר מהתיקון ששום דבר לא אחת שהמחשב הלך לתיקון וחזר מהתיקון ששום דבר לא אחת שהמחשב הלך לתיקון וחזר מהתיקון ששום דבר לא 

כי כי כי כי , , , , לכן התייאשנו מזה וכמעט לא משתמשים בולכן התייאשנו מזה וכמעט לא משתמשים בולכן התייאשנו מזה וכמעט לא משתמשים בולכן התייאשנו מזה וכמעט לא משתמשים בו. . . . היה בוהיה בוהיה בוהיה בו

גם אנחנו לא דור של מחשבים ואם נביא מישהי שתעשה גם אנחנו לא דור של מחשבים ואם נביא מישהי שתעשה גם אנחנו לא דור של מחשבים ואם נביא מישהי שתעשה גם אנחנו לא דור של מחשבים ואם נביא מישהי שתעשה 

. . . . את זה אז צריך לשלם לה ואין לנו מספיק תקציב לזהאת זה אז צריך לשלם לה ואין לנו מספיק תקציב לזהאת זה אז צריך לשלם לה ואין לנו מספיק תקציב לזהאת זה אז צריך לשלם לה ואין לנו מספיק תקציב לזה

וגם וגם וגם וגם , , , , רצינו למכור את המחשב ולא היה מי שיקנה אותורצינו למכור את המחשב ולא היה מי שיקנה אותורצינו למכור את המחשב ולא היה מי שיקנה אותורצינו למכור את המחשב ולא היה מי שיקנה אותו

ייתנו לנו ייתנו לנו ייתנו לנו ייתנו לנו , , , , יתנו לנו סכום שאנחנו ושביםיתנו לנו סכום שאנחנו ושביםיתנו לנו סכום שאנחנו ושביםיתנו לנו סכום שאנחנו ושביםאמרו לי שלא אמרו לי שלא אמרו לי שלא אמרו לי שלא 

    ".".".".לכן הפסקנו את הריצות אחרי קונהלכן הפסקנו את הריצות אחרי קונהלכן הפסקנו את הריצות אחרי קונהלכן הפסקנו את הריצות אחרי קונה. . . . גרושיםגרושיםגרושיםגרושים

שמטרת� לא ,  החלה העמותה לחלק מילגות2000בשנת   .ח

לא נמצאו החלטות של מוסדות . ברורה לביקורת

  . העמותה לגבי מת� מילגות

 2,600 חולקו שתי מילגות בס. 2000בכל מקרה בשנת 

לתושבי� שאינ� תושבי כפר ) ח" ש5,200(ח כל אחת "ש

  ).אחד תושב רחובות ואחת תושבת תל אביב(סבא 

הביקורת חוזרת ומציינת כי לא מצאה את ההחלטות 

  . מטרת� ויעוד�, למת� מילגות אלה

הביקורת מבקשת להעיר כי סביר שכספי תמיכת 

מיועדי" לפעולות בתו� העיר כפר , העירייה בעמותה

  . סבא ולמע� תושבי העיר

  

דעת הביקורת יש טע" לפג" במת� מלגות לתושבי" ל

, ללא קבלת החלטות ואישורי" מתאימי", מחו, לעיר



80  

כמו . ר העמותה"אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי של יו

  . כ� מ� הראוי לציי� לאילו מטרות הוענקו מלגות אלה

   ר העמותה "התייחסות יו

    2222לגבי לגבי לגבי לגבי , , , , לגבי המלגות יש החלטה מפורשת ספציפיתלגבי המלגות יש החלטה מפורשת ספציפיתלגבי המלגות יש החלטה מפורשת ספציפיתלגבי המלגות יש החלטה מפורשת ספציפית""""

, , , , מידים שעזרו לנו במשך תקופה ארוכה מאדמידים שעזרו לנו במשך תקופה ארוכה מאדמידים שעזרו לנו במשך תקופה ארוכה מאדמידים שעזרו לנו במשך תקופה ארוכה מאדהתלהתלהתלהתל

יום שכולו יום שכולו יום שכולו יום שכולו , , , , חוגיםחוגיםחוגיםחוגים, , , , בפעילותנו בכפר סבא כמו קייטנותבפעילותנו בכפר סבא כמו קייטנותבפעילותנו בכפר סבא כמו קייטנותבפעילותנו בכפר סבא כמו קייטנות

הם אומנם לא תושבי כפר סבא הם אומנם לא תושבי כפר סבא הם אומנם לא תושבי כפר סבא הם אומנם לא תושבי כפר סבא , , , , עזרה לילדיםעזרה לילדיםעזרה לילדיםעזרה לילדים, , , , תורהתורהתורהתורה

היא גדולה ביותר היא גדולה ביותר היא גדולה ביותר היא גדולה ביותר , , , , אבל העזרה שהם נתנו לכפר סבאאבל העזרה שהם נתנו לכפר סבאאבל העזרה שהם נתנו לכפר סבאאבל העזרה שהם נתנו לכפר סבא

אלא אלא אלא אלא , , , , במשך שנתיים וזה לא היה בהחלטה שלי לבדבמשך שנתיים וזה לא היה בהחלטה שלי לבדבמשך שנתיים וזה לא היה בהחלטה שלי לבדבמשך שנתיים וזה לא היה בהחלטה שלי לבד

    ".".".".פרוטוקול מאושרפרוטוקול מאושרפרוטוקול מאושרפרוטוקול מאושר

 כי ע" אכ� מדובר בעזרה הביקורת מבקשת להעיר

אזי הדר� , ר העמותה"כפי שמסביר יו, שנתקבלה 

הפשוטה לתשלו" היא באמצעות תשלומי שכר או כנגד 

לדעת , חשבוניות של נותני העזרה ולכ� לא מקובל

וזאת , לבצע תשלומי שכר בצורה של מלגות, הביקורת

מבלי להתייחס להשלכות שנובעות מחבויות מס הכנסה 

  .'וכד

  

  הול העמותה ני .3

 �הביקורת מציינת כי נמסרו באופ� מיידי על פי דרישתה כל הקלסרי� ע

. חות כספיי�"מאזני בוח� ודו, הנהלת החשבונות המפורטת, מסמכי העמותה

את פרוטוקולי הישיבות של , הביקורת לא קיבלה את תקציבי העמותה

 ועד של, )חות הכספיי�"למעט אלה שדנו באישור הדו( האסיפה הכללית 

  . העמותה ושל ועדת הביקורת של העמותה

 � 8.3.97כ� הוצגו לביקורת פרוטוקולי אסיפה כללית של מייסדי העמותה מיו

וכ� פרוטוקולי האסיפות השנתית של העמודה אשר מתכנסת מדי שנה לאישור 

  .חות הכספיי�"הדו

את התקציבי� השנתיי� " בנתיבי רבי עקיבא"ר עמותת "הביקורת דרשה מיו

תקציבי� . י מוסדות העמותה"אשר אושרו ע, ל העמותה בתקופה המבוקרתש

  .אלה לא הוגשו לביקורת
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י העמותה "הביקורת עיינה ובדקה את התקציבי� המשוערי� כפי שהוגשו ע

  .במצור! לבקשה לקבלת תמיכות

י הנהלת העמותה לצור. "להל� השוואה בי� התקציב המשוער כפי שהוגש ע

חות הכספיי� "ה לעומת הביצוע בפועל על פי הדוקבלת תמיכות מהעיריי

  . ח"י רו"המבוקרי� ע

  19981998  19991999  20002000  

  תקציב 
  משוער

  ביצוע
  בפועל

  תקציב   סטיה
  משוער

  ביצוע 
  בפועל

  תקציב  סטיה
  משוער 

  ביצוע 
  בפועל

  סטיה 

                    הכנסות* 
  200,700,  49,300  250,000  250,000,  50,000  300,000  10,237  55,237  45,000  הכנסות מהעירייה
�  2,085,  3,915  6,000  1,639,  8,361  10,000  5,009  11,009  6,000  תרומות מפרטי

�  1,000  1,000    5,000  5,000    250  2,250  2,000  חברא קדישא ואחרי
  201,785  54,215  256,000  246,649,  63,361  310,000  15,496  68,496  53,000  כ הכנסות "סה

  הוצאות* 
                  

              30,300,  1,700  32,000  יו� עצמאות
�  142,901  13,099  156,000  227,029  22,971  250,000  21,851  42,851  21,000  פעולות וחוגי

�        35,000    35,000        טיולי
�        25,000    25,000        ו בשבט"ט+מסיבות פורי

�  80,024  9,976  90,000  22,470,  22,470    16,923  16,923    חלוקה לנזקקי
  20,156,  30,156  10,000  11,535,  11,535    2,410  2,410    הוצאות כלליות

  202,769  53,231  256,000  253,024  56,976  310,000  10,884  63,884  53,000  כ הוצאות"סה
  984  984    6,385  6,385    4,612  4,612    הפרש 

  .י הביקורת"המיו� נעשה ע* 

ד בי� ההוצאות בפועל  לבי� מהטבלה לעיל ברור שקיי" פער גדול מאו

  .התקציב שהוגש לעירייה במצור� לבקשה לקבלת תמיכה

   יו� שכולו לימוד תורה �יו� העצמאות  .4

, 1997החליטה מועצת העירייה עוד בשנת ',  א,. 2.2כאמור לעיל בסעי!   .4.1

היות והעמותה מארגנת , "בנתיבי רבי עקיבא"על מת� תמיכה לעמותת 

י קיו� יו� שכולו לימוד "ע,  למדינת ישראלחגיגות יו� העצמאות

ח שמטרתה " ש34,000באותה שנה ניתנה לעמותה תמיכה בס. . תורה

 �כיסוי ההוצאות הכרוכות בארגו�  יו� שכולו לימוד תורה ביו

  .העצמאות למדינת ישראל

כי סעי! , הביקורת העלתה מתו. בדיקת הנהלת החשבונות של העמותה  

� חגיגות יו� העצמאות על ידי יו� שכולו ההוצאות הקשורות בארגו

להוציא הוצאה קטנה יחסית בס. . 1998היה עד לשנת , לימוד תורה

הופסק מימו� יו� שכולו , 1998אשר עדיי� שולמה בשנת , ח" ש1,700

לימוד תורה באמצעות העמותה והאחריות על ארגו� יו� שכולו לימוד 

  .תורה הועבר למנהל המדור לתרבות תורנית
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ח השנתי של מבקר העירייה לשנה זו מופיע פרק על ביקורת "ובד .4.2

 �ח "ראה בגו! הדו(שנעשתה במדור האירועי� שבמחלקת נוער ואירועי

בדיקת תקציבי� והוצאות בפועל של מדור האירועי� מראה ). השנתי

, שהחיובי� עבור אירועי יו� שכולו לימוד תורה ביו� העצמאות

בנתיבי רבי "ר העמותה "כאשר יו, י�מועמסות על תקציב מדור האירוע

לעתי� באמצעות המדור לתרבות ,  מסייע לארגו� פעילות זו" עקיבא

  .עליו הוטלה האחריות לארגו� אירוע זה, תורנית

4.3. �  :להל� הממצאי� מתו. בדיקת המדור לאירועי

  1999שנת  .4.3.1

אירועי יו� שכולו לימוד תורה ביו� העצמאות אורגנו   .א

מימו� היה על חשבו� תקציב ה" עטרת חיי�"בבית הספר 

ח " ש24,104יו� העצמאות במדור האירועי� והגיע לס. 

  : לפי הפירוט 

  למינימרקט עבור כיבוד ליו�          ח "   ש8,461 -

          150, כיבוד, חטיפי�:                        שכולו תורה 

�  .                       פרסי

  בור חומרי לחנות לצרכי דת ע  ח "   ש2,188 -

  .משחקי� ופרסי�,                         יצירה

  . לחברה להשכרת אוהל וציוד  ח "  ש9,243 -

  לחברת קייטרינג מפתח תקווה     ח " ש13,455 -

 �                         עבור כיבוד לתלמידי עטרת חיי

 �   מנות ילדי� ועוד 300(                       והוריה

                       280�  ). מנות מבוגרי

    ילדי�100 ,עבור מופע קסמי� וסדנא ל   ח"  ש2,941 -

  ח"  ש36,288  כ"סה

שלושת הסכומי�  הראשוני� מהרשימה לעיל אושרו   .ב

לגבי החשבו� . י מנהל מדור האירועי�"לתשלו� ע

ל העירייה "י מנכ"האישור נית� ע, לחברת הקייטרינג

  :אשר רש� כלהל� 
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יר ביקר במקום ואישר כי הכיבוד אמנם יר ביקר במקום ואישר כי הכיבוד אמנם יר ביקר במקום ואישר כי הכיבוד אמנם יר ביקר במקום ואישר כי הכיבוד אמנם  ראש הע ראש הע ראש הע ראש הע----מאשר מאשר מאשר מאשר """"

   ).).).).''''נספח אנספח אנספח אנספח א" (" (" (" (17.10.9917.10.9917.10.9917.10.99. . . . מאשר בתיאום עם ראש העירמאשר בתיאום עם ראש העירמאשר בתיאום עם ראש העירמאשר בתיאום עם ראש העיר. . . . הוגשהוגשהוגשהוגש

י ראש העיר "החשבו� למופע קסמי� לילדי� אושר ע  .ג

�  . ומנהל מדור האירועי

הביקורת מציינת שהחשבונית מחברת הקייטרינג 

היינו עברו מעל לחמישה , 2.5.99הינה מיו" 

בזמ� ששתי , ת לתשלו"חודשי" לאישור החשבוני

החשבוניות האחרות אושרו לתשלו" תו� כשלושה 

הדבר קרה היות ובהעדר תקציב . שבועות בקירוב

ההתלבטות היתה רבה ומשלא נמצאו , מתאי"

, כאמור, הוחלט, תקציבי" במדור תרבות תורנית

  . להעמיד ההוצאה על תקציב מדור האירועי"

  2000שנת  .4.3.2

יו� שכולו (, 2000נת עלות אירועי יו� העצמאות בש  .א

אשר חוייבו , ח" ש,.25,706הסתכמה בס. )  תורה

 �  :מתקציב מדור האירועי

   לחברת קייטרינג   ח "  ש18,252 -

   מנות ארוחת  550                       עבור הספקת 

�  ל העירייה "באישור מנכ,                        צהריי

  .                       וראש העיר

  למכולת   ח"  ש7,804 -

  שתייה וכלי�                   , עבור כיבוד                       

�  .                       חד פעמיי

   חנות לתשמישי קדושהח   "  ש1,848 -

                        פרסי� וחומרי עבודה ולמלאכה 

  .                      לחוג בני� ובנות ביו� שכולו תורה

                        תיאטרו� ח   " ש1,755 -

                       הצגת תיאטרו� בובות ליו� שכולו 

  .                      תורה
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               אומ� ח    "  ש900 -

  יו� (                    מופע לאירועי יו� העצמאות 

  י " הקבלה הוגשה ע,)                     שכולו תורה

  ". בנתיבי רבי עקיבא"ר עמותת "                   יו 

         אומנית ח  " ש3,510 -

  .                     הופעה ביו� שכולו תורה

                   השכרת ציודח   " ש10,881 -

  , מאווררי�, מ"סכו,                        אוהל

�  , תאורה, הגברת קול,                        מקררי

  .'כסאות וכיוב,                        שולחנות

  השכרת מתקני משחקי" ח    "  ש5,756 -

  .                       ליו� שכולו תורה

  ח" ש25,706  כ"סה

ל "אישור ההוצאות וניתוח� נעשה בסיכו� בי� מנכ  .ב

מספר , העירייה ומנהל המדור לתרבות תורנית בעירייה

  ).'נספח ב(שבועות לאחר יו� העצמאות 

בנתיבי "ר עמותת "חלק מהחשבוניות הוגשו על ידי יו  .ג

  ".  רבי עקיבא

ח עבור הופעת אומנית ביו� " ש,.3,510תשלו� בס.   .ד

ח "העצמאות במסגרת יו� שכולו תורה הועבר לחיוב ע

א. בהמש. החליט ואישר , תקציב התרבות התורנית

ח תקציב הפקת יו� "ל העירייה העברת החיוב ע"מנכ

  . ת של מדור אירועי�העצמאו

ח עבור השכרת משחקי� ליו� " ש,.5,756תשלו� בס.   .ה

 �ולאחר מכ� ) 82700780(שכולו תורה נרש� בסעי! חוגי

ל העירייה הועבר לסעי!      "על פי הוראת מנכ

�מאחר שלא נמצאו , אומני� יו� העצמאות/ אירועי

  .תקציבי� בתרבות התורנית
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שכרת ציוד לאירועי ח עבור ה" ש,.10,881חשבונית בס.   .ו

 �יו� שכולו תורה הועבר לתשלו� מתקציב יו

העצמאות הכללי לסעי! התקציבי של התרבות 

היות שבסעי! הראשו� היתה חריגה , התורנית

החשבונית שולמה מסעי! , בסופו של דבר. תקציבית

�  .מדור האירועי

ל "האישור לקייטרינג נית� בחתימת ראש העיר ומנכ  .ז

  .העירייה

לגבי ,  במסמכי הנהלת החשבונות בגזברות העירייהמתו. עיו� .4.3.3

� 2001הביקורת העלתה כי בשנת , ניצול תקציב מדור האירועי

אשר כוסה מתקציב יו� , התקציב ליו� שכולו לימוד תורה

ח " ש20,000מתו. זה . ח" ש55,000העצמאות הגיע לכדי 

  . ח קניות בחנות מכולת" ש8,729לקייטרינג ועוד 

ניראה לביקורת כי אחריות הארגו� והביצוע , זהלסיכו"  סעי�  .4.3.4

של אירועי יו" שכולו תורה במסגרת חגיגות צרי� היה להיות 

לאחרונה אחריות זו מוטלת על . מוטל על גור" מוגדר אחד

מתו� המסמכי" הסתבר לביקורת כי .  המדור לתרבות תורנית

המדור לתרבות , "בנתיבי רבי עקיבא"עמותת : גורמי" שוני" 

ג" ע" גורמי" שוני" מסייעי" . רנית היו מעורבי" במעשהתו

כמו כ� יש . מומל, לרכז את כל החשבונות בסעי� אחד, בארגו�

לציי� כי כל התשלומי" שהוזכרו לעיל בוצעו באישור חריג 

יתר על כ� יש לציי� שכיסוי הוצאות . לתשלומי" ללא הזמנות

ל "כנעשו בסתירה למכתב מנ) קייטרינג(כיבוד והסעדה 

  ).'נספח ד (16.08.2000מיו" , העירייה אל גזבר העירייה

  סיכו�  .5

  : י הביקורת ה� "עיקר הממצאי� המועלי� ע

לא כל ההכנסות מנוצלות לצור. כיסוי ההוצאות הקשורות בפעילויות  .5.1

המוצהרות של העמותה ועוד! ההכנסות על הוצאות נצבר בקר� כללית 

  .שמטרתה לא ברורה
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י העירייה לצור. ארגו� יו� שכולו תורה ביו� העמותה נתמכה על יד .5.2

רוב התמיכה של העירייה שימשה , 1998א. החל משנת , העצמאות

�, ר העמותה"כיסוי הוצאות טלפו� סלולרי ליו, חוגי�, לחלוקה לנזקקי

  .ב"מילגות וכיו

ר העמותה ולפעמי� על ידי ועד "ההחלטות בעמותה מתקבלות על ידי יו .5.3

  . בהרכב חסר ולא תקי�היושב , הנהלת העמותה

ר העמותה קיבל תשלומי� מהעמותה שעיקר ממונה באה מתמיכת "יו .5.4

בתקופה , עבור כיסוי הוצאות הקשורות בטלפו� הסלולרי שלו, העירייה

ר "ששימש כחבר מועצת העירייה וא! בחלק מהתקופה ששימש כיו

  .המועצה הדתית

  .  הביקורת בדיעה כי קבלת תשלומי� אלו אינה תקינה

מבלי שבמסמכיה  צויינו שמות , עמותה ארגנה כנס פייטני�ה .5.5

  .המשתתפי� והקשר בי� כנס זה לבי� מטרותיה של העמותה

הביקורת לא מצאה מי ה� הנזקקי� אשר נהני� ממצרכי� שחולקו  .5.6

הביקורת מציינת כי א! לא נמצאה החלטה מסודרת של . י העמותה"ע

,  ככל הנראה, אאל, מוסדות העמותה לגבי הקריטריוני� לחלוקה

  .ר העמותה בלבד"ההחלטה היא של יו

המשמש ככתובתה , ר העמותה"אשר נמצא ביתו של יו, נרכש מחשב .5.7

א. לא נמצאו אישורי מוסדות העמותה לרכישה , הרשמית של העמותה

  .זו

חולקו מילגות לתושבי� , מכספי העמותה הנתמכת על ידי העירייה .5.8

  . המילגותללא ציו� וייעוד מטרת, מחו2 לכפר סבא

לעמותה אי� תכנית פעולה הנקבעת מראש ואי� לה תקציב ריאלי  .5.9

ר העמותה יוז� "יו.  ומסודר אשר מקבל אישור מוסדות העמותה

  .באקראי פעולות המכוסות מכספי התמיכה

מכוסי� החל משנת , ביו� העצמאות, האירועי� של יו� שכולו תורה .5.10

דור האירועי�  מתקציבי יו� העצמאות המופעלי� על ידי מ1998

  . ובחלק� על ידי המחלקה לתרבות תורנית

  .ח זה"לדו' בנתיבי רבי עקיבא מובאת בנספח ה"ר עמותת "התייחסות יו
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  ל העירייה לתשלום חשבונית הקייטרינג"אישור מנכ –'    נספח א
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  2000אישור הוצאות יום עצמאות בשנת  –' נספח ב
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  לת האגף לשרותים חברתייםמכתב מנה –' נספח ג
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  ל העירייה לאישור הוצאות כיבוד והסעדה"מכתב מנכ –' נספח ד
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בנתיבי רבי עקיבא לממצאים                                   "ר עמותת "התייחסות יו –' נספח ה
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