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  ביקורת מעקב
  

  21' ח מבקר העירייה מס" דו ביקורת רכש ואינוונטר קר� המוסיקה 

 של מבקר 21' ח השנתי מס"להל� ממצאי הביקורת כפי שהופיעו בדו ....1111

  : העירייה 

פי עקרונות אשר �היינו תאגיד המתנהל על, קר� המוסיקה הינה עמותה"  .א

דירי� את תקנות ונהלי� המס. שוני� מאלה שמקובלי� לגבי העירייה

, יחד ע� זאת רצוי. הרכישות במיגזר הציבורי אינ� מחייבי� את העמותה

א  , פי נהלי� שהנהלתו קובעת�כי כל גו  יתנהל על, למע� הסדר הטוב

, י העירייה"היות והעמותה נתמכת ע, כמו כ�. שאי� חובה לעשות כ!

ות רשאית העירייה וא  חייבת לבצע פיקוח או ביקורת על פעולותיה השונ

  ."ואכ� קר� המוסיקה נתונה לביקורת מבקר העירייה

ל קר� המוסיקה תיאר בפרוטרוט ובסיוע מסמכי� את תהלי! "מנכ"  .ב

  .ההרכשה בקר�

הביקורת מעירה כי חבל שתהלי! כה מפורט לא מוצא ביטוי בנהלי�  

ההחלטה על רכישת הכלי� היא פועל יוצא של מדיניות הקובעת . כתובי�

. תנאי תשלו� נוחי� וטיב גבוה, בסיס מחיר כדאישהרכישה תתבצע על 

הביקורת ממליצה שהנהלת העמותה תמנה את פורו� המנצחי� או כל 

  .מכרזי�/פורו� אחר לועדת רכישות

, ל הקר�"לדברי מנכ, הביקורת חוזרת ומדגישה שהכללי� אומנ� נשמרי�

  ."א! רצוי וא  צרי! לעג� אות� במסגרת נהלי� כתובי� וועדות

  : ביצוע רכישת כלי נגינה בקר� המוסיקה מתבצע באופ� הבאתהלי!"  .ג

חנויות בבקשה להציע /קר� המוסיקה פונה למספר יבואני�  .א

  .הצעות מחיר

ל קר� המוסיקה מכנס את מנצחי התזמורות ומתק� הכלי� "מנכ  .ב

  .לדו� בהצעות המחיר

  .שלא מוצאת ביטוי בכתובי�, הפורו� מקבל החלטה  .ג

   בס! של 1996ישה משנת ת כי לגבי הרכמציינת הביקור, יחד ע� זאת

ח פעלה הקר� בדר! של קבלת שלוש הצעות מחיר מספקי� " ש60,000 �כ
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נמצא . (שוני� וזו הייתה הדר! הנכונה לגבי רכש בהיק  כספי כזה  

הביקורת חוזרת ומציינת שהיות וכללי המינהל התקי� ). תיעוד לפעולה זו

ובמסגרת ועדות מ� הראוי לעג� אות� בנהלי� כתובי� , נשמרי� בדר! כלל

  ."מתאימות שעבודת� תמצא ביטוי בפרוטוקולי� כתובי�

מנת לחזק ולהסדיר פורמלית את תהלי! הרכש �הביקורת התרשמה כי על  .ד

מ� הראוי שהנהלת הקר� תקפיד לנסח בנהלי� כתובי� את התהליכי� 

י "שממילא מתקיימי� בפועל וכל דיוניה יתקיימו במסגרת ועדות שמונו ע

העירייה תוכל להפעיל , מאיד!. � ויתועדו בפרוטוקולי� בכתבהנהלת הקר

וא  לדרוש כי הנהלת הקר� , כפי שזה נעשה ג� עד כה, ביקורת על הקר�

  .תקבע נוהלי� מתאימי�

  : ח סיכ� מבקר העירייה כלהל� "בסו� הדו ....2222

כולל תהלי� ההרכשה , אור ממצאי הביקורת נראה כי נושא האינוונטרל"

�  .סונ� וניפוק� נעשה בצורה סבירהאיח, ורישו� הכלי

החל משלבי התיכנו� , הביקורת מציינת כי תהליכי הרכישה, יחד ע� זאת

והביצוע אינ� מעוגני� בנוהלי� כתובי� אשר יסדירו את הבקרות המתאימות 

בתהלי� ההרכשה ולא כל הדיוני� וההחלטות הרלוונטיות מוצאות ביטוי 

�  ."במסמכי� כתובי

        מעקב מעקב מעקב מעקב  ....3333

, הביקורת קבע מבקר העירייה כי תהלי! ההרכשה ורישו� הכלי�עוד בסיכו� 

  . איחוסנ� וניפוק� מתבצע בצורה סבירה ומניחה את הדעת

פעלה הנהלת קר� המוסיקה לתיקו� , מייד ע� קבלת ממצאי הביקורת

  : הליקויי� כלהל� 

  .הוכנו נהלי רכישה בכתובי�  .א

  .הערת המבקר לגבי שינוי טופס השאלת כלי� נתקבלה  .ב

  


