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מחלקת הספורט
 .1עיריית כפרסבא סקירה כללית
.1.1

כפר סבא מאופיינת בהרכב אוכלוסייה צעיר ) כשליש מתחת לגיל ,(18
המונה כ   80,000תושבי.

.1.2

מטרתה העיקרית ,המוצהרת של עיריית כפרסבא היא הענקת שירותי
ברמה נאותה לתושביה.

.1.3

השירותי שעיריית כפר סבא מעניקה לתושביה מתחלקי לשני תחומי
עיקריי:

.1.3.1

שירותי מקומיי  :חינו  ,תרבות ,ספורט ,גינו! וטיפוח
חזות פני העיר ,תברואה ועוד.

שירותי ממלכתיי :בתחו החינו  ,שירותי דת ,סעד ,רווחה,
.1.3.2
בריאות ועוד.
לכל השירותי האלה מוסיפה העירייה מתקציבה וממשאביה,
כששאיפתה המתמדת ,הינה שיפור ותגבור השירותי לתושבי העיר .

.1.4

.2

עיריית כפרסבא מחולקת לאגפי ולמחלקות ,כאשר אחת המחלקות היא
מחלקת הספורט .מחלקת הספורט הינה יחידה ארגונית עצמאית ,הכפופה
ישירות למנכ"ל העירייה .סג! ראש עירייה משמש כאחראי על תיק הספורט
וממלא ג את תפקיד יושב ראש ועדת הספורט .בו בזמ! הוא ג יושב ראש
ועדת ההיגוי המקצועית לנושא הספורט ,ועדה אשר מתפקידה להמלי%
למועצת העירייה בכל הקשור למדיניות העירייה בתחו הספורט ולקביעת
הקריטריוני במת! תמיכות לאגודות הספורט הפועלות בעיר.

מחלקת הספורט – סקירה כללית
 .2.1בכפר סבא פעילות ספורטיבית ענפה ,המרוכזת ומנווטת עלידי המחלקה
לספורט ,שהינה גו& מקצועי  ביצועי הדואג לקיו מדיניות הנקבעת על ידי
מועצת העירייה .יחידת הספורט העירונית שהחלה כמדור במחלקה לנוער,
יצאה לפני כחמש שני לעצמאות ,הוגדרה כמחלקה ומונה כיו  13עובדי.
 .2.2מחלקת הספורט פועלת בתחומי רבי ומגווני המחייבי מקצועיות רבה:

.2.2.1

הפעלת חוגי ואתרי ספורט לכלל תושבי העיר.

.2.2.2

אחזקת מתקני הספורט העירוניי.

.2.2.3

הפקת אירועי ספורט עממיי ותחרותיי.

.2.2.4

תיכנו! והקמת מתקני ספורט )בשיתו& אג& הנדסה(.

.2.2.5

התוויית מדיניות הספורט העירונית והפקת תוכנית אב יישובית
לספורט.
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 .2.3למחלקה ארבע זרועות עיקריות :מרכזי ספורט ,ענפי ,אירועי ובתי ספר.
לכל זרוע יחידות עצמאיות ,העובדות ישירות מול מנהל המחלקה ומרכזות
את כל פעילויות הספורט בעיר.
 .2.4מתקני הספורט בעיר המופעלי על ידי מחלקת הספורט ה:

.2.4.1

המתק

כמות מתקני

אולמות כדורסל 32X19

4

אול כדורע& 24X15

2

אול כדור יד 42X 20

1

אולמות התעמלות
אולמות מחול

13
5

חדר כושר
סה"כ אולמות

2
27

.2.4.2

.2.5

אולמות ספורט

מגרשי ספורט
המתק

כמות מתקני

מגרש משולב

13

מגרש כדורסל

17

מגרשי כדורגל

5

מגרש אתלטיקה קלה

3

מגרשי אחרי

4

מגרשי

42

.2.4.3

מסלול הליכה  רחוב ב! יהודה.

.2.4.4

מתקני בבנייה
אול כדורסל  /כדורע& ליד חטיבת ברלב.
υ
ספורטק עירוני.
υ

א.

באמצעות מחלקת הספורט מופעלי כ   220קבוצות ספורט ובה!
כ   3,200משתתפי.

ב.
ל

באירועי הספורט העממיי הגדולי אות מארגנת ומקיימת מחלקת
הספורט נוטלי חלק כ   42,000מתושבי העיר .בטורנירי ובאליפויות
למיניה נוטלי חלק כ   2,850משתתפי.

ג.

בעיר פועלי ארבעה בתי ספר לספורט :
υ
υ
υ

בית ספר להתעמלות אומנותית.
בית ספר לסיי&.
בית ספר לאתלטיקה קלה.
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υ

ד.

בית ספר לכדורע&  מרכז הכשרה אזורי.

לגבי הספורט התחרותי ,בכפר סבא  18אגודות ספורט במסגרת פועלות
 89קבוצות רשומות ובה! כ   2,000משתתפי.

במסגרת התאחדות הספורט לבתי הספר פועלות  27קבוצות :
 8קבוצות באתלטיקה קלה.

 19קבוצות כדורע& )בתוכ!  4קבוצות בליגת העל של התיכוני(.


 .3מטרת הביקורת והיקפה
 .3.1במהל שנת העבודה  1999/2000ער מבקר העירייה ביקורת במחלקת
הספורט של העירייה.

.3.2

מטרות הביקורת והיקפה היו לבדוק את פעילותה של מחלקת הספורט
לשנת  1999בתחומי הבאי :תקציב המחלקה ,ניהול המלאי ,קופה
קטנה ,נושא ההדרכה והספורטק העירוני.

.3.3

הביקורת התבססה על :
 .3.3.1שיחות עבודה ע בעלי התפקידי הבאי בעירייה :מנהל מחלקת
הספורט ,מנהל מחלקת הרכש ,מנהל מרכז הספורט בחטה"ב ע"ש
יגאל אלו! ,האחראי על חוגי הספורט בבתי התלמיד והאחראית על
הקופה במחלקת הספורט.
 .3.3.2עיו! בחוק הספורט ,תק! מתקני הספורט ,תקציב המחלקה בשנת
הביקורת ובשני קודמות.
 .3.3.3עיו! בתוכנית אב יישובית לספורט בכפר סבא ,בה מפורטות מטרות
ויעדי המחלקה.

.3.4

הביקורת התמקדה בהיבטי הבאי:

 .3.4.1נושא התמחור של אחזקה ושימוש במתקני הספורט שאינו מופיע בתקציב
המחלקה.
 .3.4.2נושא המעקב אחר מלאי ציוד הספורט.
 .3.4.3נושא הקמת הספורטק ובדיקת הסיבות לעיכוב הקמתו.
 .3.4.4במחלקה קיימי מספר תהליכי של רהאירגו! ,ביניה הפרטת אגודות
הספורט והקמת תאגיד ספורט עירוני ובמקביל ביטול חברת מפעלי
ספורט.
 .3.4.5ניהול הקופה הקטנה וסדרי אבטחת הכספי הנמצאי במחלקה.
 .3.4.6גביית דמי השתתפות בחוגי המאורגני על ידי מחלקת הספורט 
התבררה כשייכת למפעל המי ,שהוא אגודה שיתופית ,שלה מנגנוני
בקרה וביקורת עצמאיי .מכיוו! שלמבקר העירייה ולמחלקת הספורט
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אי! שליטה על הנושא המתנהל במסגרת מפעל המי ,הוחלט שאי!
באפשרות המבקר לבדוק נושא זה.
 .3.4.7בנושא ההדרכה נמצאו מקרי רבי בה התגלה ניהול לקוי של תיקי
אישיי של מדריכי הספורט ,דבר שחייב את בדיקת.

 .4הנושאי שנבדקו ואופ בדיקת
.4.1

מלאי
 .4.1.1ניהול המלאי )כמות ,מצב ,אחסו!( בדיקה יסודית במרכז הספורט שליד
חטיבת הביניי ע"ש יגאל אלו!) ,בדיקה פיזית במקו לגבי מצב המלאי
וצורת אחסונו(.

.4.1.2

בדיקה מדגמית של מלאי המחלקה באופ! כללי.

 .4.1.3רכש :מכרזי ,חוזי ,יחסי גומלי! ע מחלקת רכש  בדיקת קיו נהלי
במחלקת הרכש והשוואת למצב הקיי במחלקת הספורט.

.4.2

קופה קטנה
 .4.2.1בדיקת מסמכי ותיעוד הא חשבוניות וחשבו! הבנק מנוהלי ע"פ נהלי
גזברות העירייה.

.4.2.2

שמירה ואבטחה  כיצד מאובטחי כספי הקופה הקטנה.

 .4.2.3הרשאות ומידור בדיקת קיו הסמכות לבעלי הגישה לכס& ומי מאשר
הוצאות כספיות מהקופה.

.4.3

הדרכה
 .4.3.1קריטריוני לבחירת מדריכי על ידי מחלקת הספורט ,בהשוואה להנחיות
חוק הספורט.

.4.3.2

צורת ההתקשרות ע המדריכי ובדיקת החוזי והתאמת להנחיות חוק
הספורט.

 .4.3.3בדיקת כדאיות כלכלית  הא כל החוגי כדאיי מבחינה כלכלית והא
קיימת מדיניות בנושא.

.4.4

ספורטק עירוני
 .4.4.1החלטת העירייה ומקורות תקציביי  מתי הוחלט על הקמת הספורטק
ומדוע מתעכבת הקמתו; מהיכ! אמור להגיע תקציב להקמתו.
 .4.4.2עמידה בלו"ז ומפרט טכני  הא הוגש מפרט טכני על ידי מחלקת הספורט
והא הקבל! המבצע עומד במפרט ובזמני.

.5



ריכוז הממצאי העיקריי:
עיריית כפרסבא אינה מקפידה על קיו תקנות משרד הפני )אוגוסט  (98וטר
מינתה עד סיו הביקורת אד לתפקיד  "רש המצאי".
לא קיי רישו מרוכז ומעודכ! של המצאי והמלאי במחלקת הספורט.
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בשנת  1999לא נערכה ספירת מלאי במרכז הספורט אלו! ,בניגוד לנוהל.

תגובת מנהל מחלקת הספורט

"ניהול מלאי מתבצע ע"י מחלקת הספורט עפ"י נוהל מחלקתי ,זאת בהעדרו של נוהל
עירוני.

במרכז אלון לא נערכה ספירת מלאי בקיץ  99 -כפועל יוצא של שיפוץ יסודי
במקום".





















קיי ביטוח על המלאי א הוא כללי ולוקה בחסר ,כיוו! שאי! תמונה עדכנית על
מצב המלאי ועל כמותו.
את ספירת המלאי השנתית עורכי עובדי מחלקת הספורט בעצמ ,דבר המנוגד
למנהל התקי! .על פי החוק אמורה הספירה להיות באחריות מנהל מחלקת רכש,
בפיקוח מבקר העירייה ובהשתתפות הגזבר.
ממצאי הספירה מועברי למנהל מחלקת הספורט ולא לרש המצאי כפי
שמחייבות התקנות.
מחלקת הספורט מבצעת רכישות שלא דר מנהל הרכש ושלא בידיעתו.
אותרו מספר מדריכי שתעודות ההסמכה שלה וחוזיה האישיי לא נמצאו
במחלקת הספורט כפי שמתחייב מחוק הספורט ומתקנות הספורט .בעקבות הערת
הביקורת תוקנו ליקויי אלו.
בעת התשלו על החוגי לא ניתני אישורי מיידי על התשלו אלא לאחר
מספר ימי נשלחי בדואר למשלמי.
בבדיקה חוזי העסקת המדריכי על ידי גור משפטי חיצוני עלו מספר נקודות
בעייתיות לדוגמא :ישנה התניה בחוזה על זכות העובד לפיצויי פיטורי .על פי
החוק ,התניה זו אסורה.
על פי נוהל קופות דמי מחזור ,שפורס על ידי גזברות העירייה בשנת  ,1995על כל
קופה להתנהל בחשבו! בנק נפרד .נוהל זה יוצר הוצאה כספית מיותרת כיוו! שכל
קופה משלמת כ  2.5%מ! המחזור לדמי ניהול החשבו! בבנק.
בניגוד לנוהל המאפשר הוצאה כספית מקסימלית של  350ש"ח ,מצאה הביקורת
הוצאות רבות החורגות מסכו זה ,לעיתי א& למעלה מס כל ההקצבה לקופה
קטנה .כאמור ,נוהל קופה קטנה לא עודכ! מאז שנת  1995והסכומי הרשומי בו
לא עוני על צרכיי המחלקה.
עובדי מחלקת הספורט נאלצי ,לעתי ,לממ! מכיס הפרטי הוצאות שוטפות של
מחלקת הספורט וההחזרי בגי! הוצאות אלה מתקבלי לאחר חודשי רבי.
)ללא ריבית והצמדה(.
הביקורת מצאה כי קיי ערבוב של קופות תקבולי אחרות ,יחד ע הקופה
הקטנה )באותה הכספת( ,כאשר אמורה להיות הפרדה מוחלטת בי! הקופות
השונות .לפי כ  ,נוצר מצב ,שלאד שאינו מורשה לטפל בכספי קופה קטנה יש
למעשה גישה לכספת ,לצרכיי קופתו הוא.
פרוייקט הספורטק העירוני ,עליו הוחלט לפני כארבע שני ,עדיי! לא יצא לדר
וזאת למרות הציפיות שיתחיל לפעול עוד בשנת .1998/99
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 .6ממצאי הביקורת
מלאי
הביקורת בדקה את נושא המלאי במחלקת הספורט בשני היבטי:
 .1מלאי ציוד הספורט.
 .2מלאי ציוד משרדי.
מלאי ציוד הספורט מנוהל על ידי כל מרכז ספורט באופ! עצמאי .מנהל המרכז
אחראי על הזמנת המלאי ,רישומו ,קבלתו ואבטחתו.
הביקורת בדקה את מרכז הספורט "אלו!" ובתי התלמיד ולהל! הממצאי:
 במרכז הספורט "אלו!" ישנ שלושה מחסני בה מרוכז המלאי )מחול,
אתלטיקה ,ריקודי ע( .הציוד נעול ומפתח נמצא רק אצל האחראי על
התחזוקה בבית הספר ,כ שג למדריכי אי! גישה לציוד וה מקבלי אותו
בתחילת החוג ומחזירי אותו בסיומו .על מנת למנוע חוסר בציוד מוחתמי
המדריכי על המלאי ,בתחילת השנה ומחויבי להחזיר את הכמות שקיבלו
בסופה.
 במחס! המשות& ג לחטיבת הביניי ע"ש יגאל אלו! ,בו מאוחס! ציוד של
משרד החינו  ,קיימת נעילה נוספת של הארונות למניעת ערבוב בי! המלאי
השייכי לשני הגורמי.
 מעול לא נערכה ספירת מלאי חיצונית למחלקת הספורט על ידי גור כלשהו
בעירייה .ישנה הסתמכות בלעדית על הדו"ח שמועבר ממרכזי הספורט.
 הביקורת מצאה כי לא קיי כלל נוהל ניהול מלאי ,כתוב ,לעיריית כפרסבא,
ה בנוגע לקבלת ומסירת מלאי וה בנוגע לספירתו .קיי רק נוהל הזמנת ציוד
משרדי .בהעדר נוהל כללי בעירייה ,המחלקה קבעה לעצמה וביוזמתה נוהל
ספירת מלאי וניהול המלאי בכל מרכזי הספורט.
 מנהל מרכז הספורט או האחראי על התחזוקה בבית הספר ,מקבלי ,בודקי
וחותמי על הציוד כאשר מגיע משלוח של הציוד והחשבוניות נשלחות
למזכירת מחלקת הספורט ,המעבירה אות לתשלו.
 תקציב רכישת המלאי נקבע על ידי מנהל מחלקת הספורט והוא מאשר
הקצבתו למרכזי על פי הסעיפי השוני .מנהל מרכז אלו! מסר לביקורת כי
הוא אינו מעודכ! מבחינת יתרות הסעי& התקציבי וכשהוא זקוק לציוד,
מעדכנת אותו מזכירת המחלקה באשר ליתרה העומדת לזכותו .בהקשר לנושא
זה ,מציי! מנהל מרכז אלו! ,כי אי! באפשרותו להעביר סכומי כס& מסעי&
לסעי& .מבחינתו עדי& היה לקבל סכו כללי ,אותו היה מחלק לפי שיקול דעתו
ובכ מייעל את פעולות המרכז.
תגובת מנהל מחלקת הספורט

"תקציבי האחזקה של מרכזי הספורט נמוכים ביחס לצרכים ,האפשרות להשתמש
בהם היא בשיעור יחסי של  1/12מהתקציב השנת ומסיבה זאת רכישת השרותים
מתקציבי האחזקה מתבצעים באופן מרוכז לכל המכרזים ועל פי סדרי
עדיפויות ואילוצי תקציב".

הביקורת לא מצאה כי קיי רישו מסודר ו/או ממוחשב של המלאי הנמצא
ברשות מחלקת הספורט ובמרכזי הספורט השוני ולכ ג המעקב אחר
המלאי ,ג ברמה העירונית ,הופ לבלתי אפשרי.


למרכז אלו! ישנה אפשרות להזמי! מלאי משני גורמי:
א .ציוד ספורט קט! )כדורי ,טייפי( דר מפעלי ספורט.
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ב .ציוד סטטי גדול )שולחנות ,סטי( דר מחלקת הרכש של העירייה.
נעשית הזמנה מרוכזת של כל מרכזי הספורט על מנת לנצל את היתרו! לגודל
ובכ להשיג הנחה מירבית במחיר.
 כל הזמנה של ציוד ממרכז ספורט ,מאושרת על ידי מנהל מחלקת הספורט.
אל טופס ההזמנה מצרפי לפחות שתי הצעות מחיר מספקי המאושרות על
ידי מחלקת הרכש.
הביקורת מבקשת לציי שמקובל לברר מחירי אצל שלושה ספקי לפחות.
 מנהל מרכז הספורט מציי! כי לעירייה מוסר תשלומי ירוד והספקי פוני
אליו בתלונות ובטענות וא& מאיימי בהפסקת השירות ,עקב פיגור רב
בתשלומי מצד גזברות העירייה .לעומת זאת ,במפעלי ספורט מוסר
התשלומי טוב בהרבה ומפעל המי עומד בתנאי התשלומי המקובלי.
 מנהלי מרכזי הספורט אמורי לדווח על חוסרי בציוד ,וכאמור אי! על כ
ביקורת ובקרה מחו %למחלקת הספורט ,דבר שאינו תקי! לדעת הביקורת.
הביקורת ממליצה כי הפיקוח והמעקב בנושא חוסרי והטיפול בה יעשה
על ידי מחלקת הרכש ,בכל מקרה ,על מנכ"ל העירייה יחד ע גזבר העירייה
ומנהל מחלקת הספורט לפרס נהלי והנחיות לגבי הטיפול בחוסרי מלאי
וציוד.
 הביקורת ממליצה כי את ספירת המלאי השנתית יערו גו חיצוני בלתי
תלוי ,כגו מחלקת הרכש ,על מנת להבטיח שמירת המנהל התקי.
 מלאי ציוד הספורט אינו מבוטח; במקרה של גניבת ציוד ,דבר שאירע לא
אחת ,נגר נזק כבד למחלקה ופגיעה בפעילות השוטפת של החוגי.
 מלאי הציוד המשרדי מנוהל על ידי מזכירת מחלקת הספורט ,האחראית על
ריכוז דרישת הציוד מ! המרכזי השוני ושליחת הדרישה למחלקת רכש
ואספקה )להל! מחלקת רכש(.
 אספקת הציוד המשרדי נעשית אחת לחודשיי בתאריכי קבועי ,על פי
נוהל שהוציא מנהל מחלקת הרכש בשנת  ,1998ולפיו נית! להזמי! ציוד
משרדי ,שמצוי בקטלוג הציוד המשרדי הנמצא במחלקת הרכש.
 הזמנת הציוד המשרדי נעשית על גבי טופס דרישה )מצור&( שממולא ידנית על
ידי האחראית המחלקתית ונחת על ידי מנהל מחלקת הספורט )ראה נספח
א'(.
 הביקורת ממליצה כי טופס הדרישה יהיה ממוחשב ,על מנת להקל על
עריכתו ,יקשה על זיו ,יוז ישירות למחלקת הרכש וכ יקל על מעקב
ויחסו בזמ עבודה ונייר .ידוע לביקורת כי השיטה הזאת פועלת לגבי כמעט
כל יחידות העירייה או לפחות לגבי רוב ולכ תמוה שמחלקת הספורט עדיי
לא פועלת בשיטה זו.
 הביקורת ממליצה על הקמת מערכת מלאי עירונית ממוחשבת ,כ ,ידע כל
מנהל מחלקה ומנהל מחלקת הרכש ,בזמ אמת ,מה מצב המלאי העומד
לרשותו.
 ב  20.8.1998הוציא שר הפני תקנות לעיריות בנושא הסדרי רכישות ,ניהול
מחסני ורישו וניהול טובי! .על פי תקנות אלה ,אמור להתמנות "רש
מצאי" ,דהיינו ,עובד עירייה שימונה לנהל רישו מצאי של טובי! בעירייה.
אד כזה ,כאמור ,טר מונה ובכ  ,למעשה ,עוברת עיריית כפרסבא על
התקנות.
הנושא נדו בעבר עת התייחסה הביקורת לנושא ניהול האינוונטר בעירייה
)דו"ח מבקר העירייה מס'   20ניהול אינוונטר העירייה ודו"ח מבקר
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העירייה מס'   22רישו מזגני העירייה( וא נתקבלו החלטות
אופרטיביות בדיו על ממצאי מבקר העירייה בדו"ח מס'  ,22א עד כה,
ההחלטות לא הוצאו אל הפועל.
הביקורת מצאה כי נושא המלאי ,המצאי וניהול בעיריית כפרסבא לוקה
בחסר ומקרי בכ ג על מחלקת הספורט .האד האמור להיות אמו על
הנושא הוא מנהל מחלקת רכש ואספקה ,א הוא טר מונה רשמית לנושא
וידיו למעשה כבולות .כמו כ טר מונה רש אינוונטר למרות הנחיות ראש
העיר.
לפי סעי  37לתקנות ,בתקנות שר הפני ,תחילת תוקפ! של תקנות אלה
שלושה חודשי מיו פרסומ! ,כלומר נובמבר  .1998עד למועד סיו
הביקורת ,מאי  ,2000לא עמדה עיריית כפרסבא בדרישות העולות מתקנות
אלה.
לפי סעי  30א' לתקנות ,אמור רש המצאי לנהל רישו מרוכז של המצאי
בעירייה על יחידותיה ,בפנקס הטובי! .מכיוו! שרש כזה טר מונה ,קל
וחומר שתקנה זו אינה מקויימת.
בסעי  30ב' לתקנות ישנה דרישה לסמ! את המצאי בסמל העירייה ,בסימו!
שככל האפשר אינו נית! למחיקה .הביקורת העלתה כי ג דרישה זו אינה
מקויימת בעיריית כפר סבא.
לפי סעי  '38לתקנות ,על כל פריטי המלאי והמצאי של העירייה להיות
רשומי ומסומני בהתא להוראות תקנות אלה .נכו! למועד סיו הביקורת,
אי! המצב תוא את דרישות התקנות שפורסמו ע"י שר הפני לפני קרוב
לשנתיי.
במחלקת הרכש ,אכ! קיימת מערכת ממוחשבת המטפלת בכל ההזמנות לפי
מספרי קטלוגיי ,וכל ציוד שמונפק מקוטלג ומתועד .א  ,ברגע שיצא
ממחלקת הרכש הציוד כבר לא בשליטה ,כיוו! שבמחלקות השונות לא קיימת
מערכת כזו .ניהול המלאי נעשה בשיטה ידנית ,ולמעשה אי! נוהל שמחייב את
מנהלי המחלקות לעבוד בצורה מסויימת ,וכל איש הישר בעיניו יעשה.
לפי סעי  '33לתקנות ,אחת לשנה ,במועד שיקבע על ידי רש המצאי ,תיער
ספירת מצאי בכל יחידה באחריות מנהל הרכש ,בפיקוח מבקר העירייה
ובהשתתפות הגזבר .על ממצאי הספירה להיות מועברי לרש המצאי.
המצב  ,נכו! להיו ,הוא שנערכת ספירה במחלקת הספורט אחת לשנה ,בסו&
כל שנת לימודי ,על פי הנחייה פנימית של המחלקה ולא בהוראת רש
המצאי ,שבפועל עדיי! לא מונה.
תוצאות הספירה מועברות למנהל המחלקה ולא לרש המצאי כפי שדורשות
התקנות .לדעת הביקורת ,חמורה עוד יותר היא העובדה שאת הספירה
עורכי אנשי מחלקת הספורט עצמ ,בניגוד לעקרונות מנהל תקי.
בנוס& ,מצאה הביקורת כי במרכז הספורט "אלו!" לא נערכה הספירה השנתית
לשנת  ,1999עקב שיפוצי שנערכו במקו.
קיי רעיו! של הקמת מערכת לתכנו! לוגיסטי של האינוונטר ,רעיו! האמור
לתת פתרו! לנושא האינוונטר המנוהל כיו באופ! ידני .כמו כ! ,קיימת טיוטה
של נהלי בנושא המלאי והמצאי ,אצל מנהל מחלקת הרכש המחכה לאישור
מוסמ של הנהלת העירייה.
מנהל הרכש מציי! ,כי הנושא קיי בתכנית העבודה של מחלקת הרכש ,א לא
אושר על ידי ראש העיר בתואנה של חוסר בתקציב לנושא .בביקורת שער
בעבר מבקר העירייה עלה נושא זה ,א הליקויי עדיי! לא תוקנו )ראה דו"ח
מבקר העירייה מס'  (22למרות שבדיוני אצל ראש העיר על ממצאי הביקורת
בנוכחות כל הגורמי הנוגעי לדבר )מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ,מנהל
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מחלקת הרכש( ,נתקבלו החלטות לפתרו! הבעיה והחלטות אלה מוצאות
ביטויי! בסיכומי דיו! של אות הדיוני .










הביקורת ממליצה שהנהלת העירייה תשקול אימו) נושא ,ISO 9002
בעיריית כפרסבא על מנת לשפר תהליכי ,להטמיע נהלי ולהגיע לחיסכו
ויעילות .אומנ ישנ רעיונות בנושא ,א עדיי אי כל תוצאה ממשית בשטח
או כל התקשרות לאימו) שיטות איכות הניהול המקובלות.
הביקורת ממליצה כי עיריית כפרסבא תפעל בהתא לתקנות משרד הפני
בדבר מינוי רש מצאי וצוות שיעמוד לרשותו ,על מנת שתוכל העירייה
לקיי את החוק כלשונו.
טופס הזמנת ציוד משרדי ממולא כיו באופ ידני ,מועבר למחלקת הרכש
וש מוקלד למחשב.
לדעת הביקורת יש למחשב את הטופס על מנת לחסו זמ ,כוחאד וניירת.
מנהל הרכש ציי כי נושא זה אמור להיפתר על ידי המערכת הלוגיסטית
הממוחשבת החדשה שבתכנו.
לפי סעי )22ה'( בתקנות ,אמור מנהל הרכש לוודא ביטוח המצאי והמלאי
למקרה של אובד! ,גניבה או נזק אחר .ביטוח כזה אכ! קיי א הוא כללי
וחסר ,כיוו! שלא נית! בעצ לדעת מהי כמות המצאי ,העומד לרשותה של
עיריית כפרסבא ,ברגע נתו! )נושא ביטוחי העירייה הועלה כבר בדו"ח מבקר
העירייה מספר .(19
הבעיה העיקרית אותה מעלה מנהל הרכש ,היא רכישות שעושי מנהלי
המחלקות ללא ידיעתו ולא על פי נהלי הרכש שנקבעו במחלקת הרכש .מדובר,
למשל ,על רכישות שנעשות דר "מפעלי ספורט" של מפעל המי וכ בעצ ה
לא נכללות ברישו המלאי של העירייה .המלצתו היא שימונה לכל מחלקה
"רפרנט" מקצועי ,שיהיה איש הקצה ויבטיח את קיו הנהלי ושליטה טובה
יותר על המלאי.
הביקורת סומכת ידה על המלצה זו ,במסגרת כוונת גזבר העירייה למנות חשב
יחידתי לכל אג/מחלקה בעירייה ,אשר בי יתר תפקידיו יטפל ג בנושא זה.

 . 7קופה קטנה






הקופה היחידה במחלקת הספורט היא זאת שנמצאת אצל מנהל המחלקה
ומתופעלת על ידי מזכירתו .הקופות הקטנות של מרכזי הספורט השוני
מתופעלות דר מפעלי ספורט )מפעל המי( ולכ! לא נבדקו.
בתוק& תפקידה ,מזכירת מחלקת הספורט הינה אחראית ,בי! היתר ,על טיפול
בדיווחי לצור הכנת משכורות ,אישור לתשלומי של החשבוניות של ספקי
שירותי שוני ,הזמנת עבודות וכ! על נושא הקופה הקטנה.
ב 4/9/1995פורס נוהל קופות דמי מחזור על ידי גזבר העירייה .נוהל זה בא
לקבוע את כללי ניהול דמי המחזור )קופה קטנה( בעיריית כפר סבא.
לצור נוהל זה הוגדרו:



יחידה –כגו! מחלקת הספורט.



מרכז יחידתי בקופות קטנות –כגו! מזכירת המחלקה שהוסמכה לניהול
הקופה היחידתית באמצעות חשבו! בנק.
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על פי נוהל קופות דמי מחזורמהות דמי המחזור:
סעי& א' בנוהל  תשלו עבור שירותי מקריי ולא קבועי שאינ

ניתני על ידי ספקי קבועי של העירייה.
סעי& ב' בנוהל  קניות קטנות ו/או מיידיות אשר אי! לגביה! הסכמי קנייה

שנתיי או קשרי מסחר שוטפי ושאינ לכיסוי הוצאות אישיות של
עובדי .לדברי מרכזת הקופה ,מיועדת הקופה הקטנה במחלקת הספורט
לכיסוי צרכי שוטפי כגו! :שיכפול מפתחות ,שליחויות ,כיבוד ,שילוט
לאירועי ועוד .מצאנו לכ סימוכי! בחשבוניות ובקבלות שהוצגו בפנינו
וכ! בסיכומי חשבו! ההוצאות) .ראה נספחי א'  ג'(.
סעי& ד' בנוהל  השיעור הכספי המירבי להוצאה מקופה קטנה הוא  350

ש"ח .לדברי מרכזת הקופה ,סעי זה אינו מיוש וישנ הוצאות רבות
העוברות את הסכו הנ"ל) .מצורפת קבלה ,ראה נספח א' ,של עיריית
רעננה על ס   540ש"ח וא& קבלה ,ראה נספח ב' ,על ס   1,978ש"ח,
שא& חורגת מס כל ההקצבה לקופה הקטנה( .הביקורת מבקשת לציי
כי הוצאות חריגות אלו אושרו עלידי גזבר העירייה.
הביקורת מצאה כי בסעי זה אי אזכור או התחשבות בעליית המדד,
וחמש שני לאחר שהוצא הנוהל ,לא הנחה הגזבר על שינוי הסכומי
והצמדת ,בהתא לעליית המדד והביקורת לא מצאה את הסיבה לכ.
הביקורת ממליצה לעדכ את נוהל קופה קטנה ואת הסכומי המצויני
בו למצב המשק היו ) 5שני אחרי(.
אישור דמי מחזורעל פי נוהל דמי המחזור:
 מנהל המחלקה אמור לפנות בתחילת כל שנת כספי לגזבר בבקשה בכתב
למינוי מרכז לקופה ולאישור המסגרת הכספית של הקופה ביחידתו.
 בשני האחרונות ,למרות בקשות חוזרות ונשנות ,מסרב הגזבר להעלות את
דמי המחזור העומדי כיו על כ   2,000ש"ח ,למרות שצורכי המחלקה
מצביעי על סכו כפול ,קרי   2,000ש"ח .דבר זה גור לפגיעה בפעילות
השוטפת של המחלקה ולאיחור ניכר בהחזרת הכס& לעובדי המחלקה
שמוציאי אותו מכיס הפרטי ,לכיסוי הוצאות מאושרות.
הביקורת ממליצה לשקול אפשרות העלאת המסגרת הכספית של הקופה
ל   2,000ש"ח ,על מנת להקל על תפקוד המחלקה.
פעילות הקופה  על פי הנוהל:






סעי& א' בנוהל  רכז הקופה היחידתית מקבל מכתב הפנייה מראש העיר וגזבר
העירייה המאשרי לו לפתוח חשבו! בנק .באחד מסניפי הבנקי בעיר ובו
תנוהל הקופה המרכזית באמצעות פנקס המחאות .מכתב כזה אכ! קיי ,הבנק
שנבחר הוא בנק המזרחי ופנקס ההמחאות נשמר בכספת המחלקה.
סעי& ב' בנוהל  סמכות החתימה בחשבו! האמור ניתנת לרכז הקופה ,מנהל
היחידה וגזבר העירייה ,כאשר מספיקות שתי מתו שלוש החתימות לחייב
את החשבו! .כלומר ,קיימת כא! בקרה על הוצאת כספי מהבנק על ידי הבנק
עצמו שאינו מאפשר משיכה מהחשבו! בהעדר החתימות המתאימות של בעלי
זכות החתימה.
סעי& ג' בנוהל  קופה קטנה העולה על   1,000ש"ח תנוהל בחשבו בנק.
הקופה המדוברת אינה עולה על   1,000ש"ח ,א מנוהלת בכל זאת בחשבו
בנק .לא ברור מסעי זה הא בסכו קט מ 1,000ש"ח נית להשתמש שלא
באמצעות חשבו בנק .לביקורת ידוע כי בדר כלל כל הקופות הקטנות עירייה
מנוהלות באמצעות חשבו בנק ללא קשר לגובה דמי המחזור שנקבעו.
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מרכזת הקופה מציינת כי קיימת קשיחות רבה ואי אפשר להעביר הוצאה
מסעי& לסעי& ,דבר המקשה על העבודה השוטפת .עפ"י הצהרת הגזבר ,בעת
אישור התקציב על ידי המועצה ,בסמכותו של מנהל המחלקה לבקש העברה
מסעי& לסעי& .בנוס& ,מועבר כס& בחודשי פברואר או מר %במקו בתחילת
השנה ,וכ בשבועיי האחרוני של דצמבר אי! קופה קטנה ומכא! שיש
חודשי של חוסר מזומני בקופה הקטנה ולכ! לא מתאפשרת כל פעילות
באמצעותה.
סעי& ה' בנוהל  הוצאות ניהול החשבו יכוסו על ידי העירייה .בבדיקה
שערכנו מסתבר שכל יחידה מנהלת חשבו נפרד ועל ידי מחלקת הספורט
שולמו כ   160ש"ח כדמי ניהול לבנק על מחזור של כ  8000ש"ח לער.
כלומר ,למעלה מ  2.5%מהמחזור.
לדעת הביקורת יש לשקול איחוד של כל הקופות הקטנות היחידתיות לחשבו
בנק אחד על מנת לחסו בדמי הניהול.



בנוס& ,העירייה אינה מכסה את תשלומי הריבית במקרה של משיכת יתר
מהחשבו! ,לכ! על החשבו! להישאר ביתרת זכות כל הזמ! ,דבר שפוגע שוב
בהחזרת הכס& לעובדי ,לכיסוי הוצאותיה.
סעי& ו' בנוהל  לא ייפרעו קבלות בהמחאות בסכומי של למעלה מ  350
ש"ח .כפי שכבר ציינו ,דבר זה לא מתבצע במציאות ויש צור בעדכו!
הסכומי.
הגשת חשבונות/קבלות ופרטי על פי הנוהל:
סעי& א' בנוהל  כל הוצאה טעונה הגשת חשבונית או קבלה מקורית )ולא
סיכומי חשבו! של קופה רושמת( .לפי בדיקתנו אי חריגות במילוי נוהל זה.
סעי& ד' בנוהל  חשבונית או קבלה חייבת להיות כתובה באופ! ברור ולהכיל
פרטי מלאי של מוציא החשבונית ,כגו! :ש מלא ,פרטי החברה ,כתובת
וכו'.
סעי& ה' בנוהל  עפ"י סעי& זה חייבת החשבונית להכיל פרטי מדוייקי על
ההוצאות:
ה .1.רכישות  תיאור מפורט של המצר  ,מספר ,כמות ,מחיר היחידה
וסה"כ .אי מילוי נאות של הפרטי הנ"ל בחשבוניות אות
בדקנו .חסרי מספרי ,כמויות ,מחיר יחידות ועוד )ראה נספח
ג'(.










ה.2 .

שירותי  מהות השירות ,תארי הביצוע ,תקופת הביצוע ,מחיר
השירות וסה"כ .בסעי זה המצב טוב יותר :מצוייני תאריכי
ביצוע ,מהות השירות ומחירו .לדוגמא :קבלה מעיריית רעננה
עבור מודעה למרו) כפרסבא )ראה נספח א'(.

ה. 4 .

מע"מ  סכו סופי במילי  בחשבוניות אות! בדקנו מצויי!
הסכו הסופי ולא מצויי! המע"מ .הסכו הסופי במילי מצויי
לעיתי רחוקות.



לסיכו סעי זה ,נית לומר כי אי הקפדה יתרה על הפרטי אות יש למלא
בחשבוניות/קבלות .בנוס להוראות הנוהל ,נציי ג כי במקרי לא מועטי
נרשמת כמוטב עיריית כפר סבא ולא מחלקת הספורט .הביקורת ממליצה
לבקש חשבוניות על ש "עיריית כפרסבא  מחלקת הספורט".



סעי& ח' בנוהל  לא תאושר קבלה מבלי שיפורט הסעי& התקציבי ממנו בוצעה
ההוראה .ישנ שלושה סעיפי תקציביי רלוונטיי :סעי& כיבוד ,סעי&
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רכישות וסעי& כללי .בסיכו פעולות הקופה שמעבירה מרכזת הקופה
לגזברות מופיעה לצד כל הוצאה הסעי התקציבי הרלוונטי או באופ גור
בתחתית העמוד במידה וכל ההוצאות קשורות לאותו סעי.
סעי& ט' בנוהל  הסבר למהות הרכישה והפעילות העירונית אליה היא קשורה
יצויי! על גבי הקבלה או על גבי נייר שיצור& אליה .בדומה לסעי ה' ,הוראה זו
אינה ממולאת בקפידה.
כל הוצאה הקשורה לקופה קטנה חייבת באישורו של מנהל המחלקה
ובחתימתו ובחתימתה של אחראית הקופה; היעדרות של אחד מה מעכבת
למעשה את הפעילות בנושא.
נוהל העבודה כיו  הוא שהרכזי קוני ומשלמי מכספ ומביאי
חשבוניות לאחראית הקופה ,אי! הגבלה על סכו ההוצאה של כל רכז ,ונותני
בה אמו! מלא.
הביקורת ממליצה לערו סיכו שנתי של ההוצאות לכל עובד על מנת לשפר
את הבקרה .שאיפת הנוהל היא שהגזברות תזרי את הכס תחילה והוא
יחולק לרכזי בעת הצור ,א בשל עיכוב )לעיתי עיכוב ניכר( של העברת
הכספי על ידי הגזברות נאלצי עובדי המחלקה ,על מנת שלא לשתק את
הפעילות ,להוציא כס מכיס ולקבלו חזרה באיחור רב .תמוהה בעיני
הביקורת שהוצא נוהל על ידי הגזברות והיא עצמה אינה עומדת בו .לדעת
הביקורת יש לשפר את מוסר התשלומי של הגזברות ולהקפיד עליו הקפדה
יתרה .כמו כ הביקורת בדעה כי אי כל צור בכ שעובדי המחלקה יממנו את
פעילות המחלקה מכיס הפרטי.
הכס& ופנקסי ההמחאות מוחזקי בכספת המחלקה .המורשי לגשת לכספת
ה האחראית על הקופה עצמה ורכז ההדרכה בבתי הנוער .בכספת מוחזקי
בנוס& ,ג כס& מזומ! או המחאות שה תשלומי עבור פעילויות שונות של
המחלקה ,א כס& זה נשמר במעטפות נפרדות ,כ שלכאורה אי! ערבוב של
הקופה הקטנה ע קופות התקבולי.
לדעת הביקורת מצב של ערבוב קופה קטנה וקופות תקבולי אינו תקי
וחייבת להיות הפרדה בי הכספות ,או לפחות לשמור את הכספי בקופות
מתכת ניידות ,נפרדות.
פע בשנה מגישי לעירייה סיכו של ס כל ההוצאות השנתיות מהקופה
הקטנה ובממוצע פע בחודש מזרימה העירייה  1,000ש"ח לחשבו! .כאמור
לעיל ,סכו זה ,אינו מספיק לצרכיי המחלקה וכ! אינו מועבר בזמ! ולכ!
נאלצי העובדי לשל מזומ! מכיס ,נצברות חשבוניות ועובר זמ! רב עד
שמתקבל הכס& חזרה .מנהל מחלקת הספורט קובע את סדר עדיפות החזרת
הכס& לעובדי כשהוא ש את עצמו בסו&) .בחודש מר ,2000 %עת נבדקה
הקופה היו בה עדיי! חשבוניות שלא שולמו מאוקטובר  ,1999למרות שעברה
מאז כבר כמחצית השנה(.
במצב כפי שהוא כיו ,כל עובד מוציא כס& אצל ספקי וחנויות שונות לפי
ראות עיניו וללא השוואת מחירי.
המלצת הביקורת היא לנצל את יתרו הגודל של העירייה ,לבחור במכרז ספקי
שוני שיספקו ,על פי חוזי מסגרת את הצרכי השוטפי של המחלקות ,משל:
ספק לשכפול מפתחות ,חברת שליחויות מסוימת ,חנות מסויימת בה ייקנה
הכיבוד וכו' ,כ יושג חיסכו כספי ניכר .הביקורת ממליצה כי מחלקת הספורט
לא תשתמש בתקציב קופה קטנה על מנת לשכפל מפתחות ,אלא בטופס הזמנת
ובי מאג שפיר למשכפל מפתחות איתו יש לעירייה הסכ מסגרת.
לפי סעי  5בנספח לנוהל ,על אחראי הקופה לסכ פנקס תנועות הקופה
בסו כל ד ,ולהעביר להנהלת חשבונות לא יאוחר מאחת לשבוע .פנקס כזה
איננו בנמצא )אמור להיות מסופק על ידי הגזברות  לפי סעי  6בנוהל(
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ואחראית הקופה מעבירה את הדרישה בטופס סטנדרטי ,כאשר הוצאו כל 
 1,000השקלי ולא אחת לשבוע.
ביחידה  הטופס המקורי של הצהרת קבלת אחריות לקופה )סעי&  7בנוהל(
אינו נמצא כנדרש.
לא נרש על החשבוניות תארי קבלת התשלו על ידי המקבל על פי
הדרישה בנוהל )סעי  13ג'(.




תגובת מנהל מחלקת הספורט

"ההוצאה המקסימלית האפשרית במסגרת קופה קטנה היא  350ש"ח ,נוהל זה איננו
תואם את צרכי המחלקה בעיקר בנושא ארועי ספורט גדולים.

על כן נדרש שינוי הנוהל לנושא מחלקת הספורט בכלל ולנושא אירועי הספורט

בפרט ,באופן שמסגרתה של הקופה הקטנה יגדל ל  2,000 -ש"ח )במקום  1,000ש"ח(

וההוצאה המקסימלית של כל רכישה תהיה  500ש"ח לפעולות רגילות ועד  1,000ש"ח

בארועי ספורט.

אנו מציעים כי לארועי ספורט תהיה קופה קטנה נפרדת בנוסף לקופת מחלקת
הספורט"

 .8הדרכה
בסעי&  17.2לחוק הספורט ,נקבע כי רשאי השר לקבוע בצו כי בענ& ספורט מסוי לא
יוכל אד לעסוק בו כמאמ! או מדרי ספורט ,אלא א יש בידו תעודת הסמכה לאותו
ענ& .בתקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה( משנת  ,1997קובע השר את ענפי
הספורט בה מחוייבי המדריכי בתעודות כאלה.
הביקורת בדקה במחלקת הספורט את תעודות ההסמכה של המדריכי באות
ענפי רלוונטי .אותרו מספר מדריכי שתעודות ההסמכה שלה לא נמצאו ,א
בעקבות הערת הביקורת תוק ליקוי זה עוד במהל עבודת הביקורת.
 .8.1גביית כספי מהחוגי
הנהלת החשבונות נעשית על ידי מפעל המי במסגרת מפעלי הספורט

לחוגי שמתופעלי על ידי העירייה.
הגבייה בבתי הנוער נעשית באמצעות מחלקת הנוער והאירועי בעירייה

ומחלקת הספורט רק מפקחת על המדריכי שהיא בוחרת.
בתחילת כל שנה ,כל ילד שמגיע לחוג ,מקבל מעטפה ובה כתב התחייבות

בנושא התשלומי .המדרי או נציג מחלקת הספורט אוס& את
ההמחאות מ! התלמידי ומעביר אות למפעל המי .מפעל המי מנפק
חשבוניות ושולח אות! בדואר ,כעבור מספר ימי לבתי התלמידי .כ
נוצר מצב שאי! אישור מיידי למשל שאמור לקבל קבלה בעת התשלו.
הביקורת התרשמה כי קיימת מערכת כפולה של גבייה מ! התלמידי:
א .גבייה של מפעל המי דר המדריכי של מפעלי ספורט שה בעצ
נבחרו על ידי מחלקת הספורט.



ב .גבייה של העירייה דר רכז בתי הנוער ,בפיקוח מחלקת הספורט.
מכא! שקיימת ג מערכת כפולה של חוגי שרק חלק מקבל שירותי
מקצועיי ממחלקת הספורט.
לדעת הביקורת ,עלול להיווצר מצב של תלמיד שיטע! כי שיל א למעשה
לא עשה כ! ,או במקרה של חוסר בקופת החוגי ,לא נית! יהיה לדעת
הא הכס& אכ! נגבה.
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הביקורת ממליצה כי יונפקו קבלות לתלמידי בעת התשלו על ידי
המדרי או נציג מטע מפעלי הספורט .לדעת הביקורת ,מגול כא ג
חיסכו כספי מסוי כיוו שלא יהיה צור לשלוח את הקבלות בדואר.

תגובת מנהל מחלקת הספורט

"אי מתן אישורים מיידים לתשלומים בחוגי ספורט בבתי תלמיד :

חוגי הספורט המתקיימים בבתי התלמיד )בתי הספר( ב  12 -מוקדים ,זאת במטרה

של מתן שירות נגיש לאוכלוסיית העיר בכלל ובפרט לילדים הרגישים למיקומו של
החוג ביחס למגוריהם.

פריסה רחבה של שרותי הספורט מהווה יתרון ללקוח מצד אחד ,אך מצד שני יוצר
קושי ניהולי בולט ,לא ניתן להעמיד לכל אולם ספורט שרותי מנהל צמודים.

המדריכים עצמם לא מסוגלים לעסוק בקבלת כסף ורישום קבלות ,אם יעשו כך יהיה

זה על חשבון הצד המקצועי והצד הבטיחותי המתחייב בעת קיום חוגי ספורט.

פתרון עתידי אפשרי היא איחוד חוגי הספורט עם חוגי בתי תלמיד )שאינם ספורט(.

פתרון זה יוצע במסגרת פעילות החברה הכלכלית לנופש ופנאי ,פתרון זה ימנע

קיום מערכות כפולות".

.8.2

מדריכי
קריטריוני לבחירת מדריכי:
 קריטריו א'  עמידה בהגדרות חוק הספורט ,כלומר ,תעודות מתאימות
שקיומ! הוזכר לעיל.
 קריטריו ב'  התייעצות ע אנשי מתו הענ& ובדיקה במקומות
קודמי שבה עבד המועמד בעבר ומידת שביעות הרצו! של המעסיקי
הקודמי.
 קריטריו ג'  הערכת המדרי בסו& השנה ,הנעשית על ידי מנהלי מרכזי
הספורט ועל ידי משוב שמועבר לילדי המשתתפי בחוגי ולהוריה.
מנהל מחלקת הספורט ,מפקח ג על המדריכי שעובדי אצל היזמי
הפרטיי ,נותני השיעורי בחוגי והוא בעל זכות ווטו בנושא העסקת.

.8.3

חוזי


המדריכי מועסקי בחוזי אישיי ,שכר נקבע על ידי מנהל מחלקת
הספורט ומנהלי המרכזי .השכר משול לפי שעות עבודה ,כ
שלמדריכי אי! תמרי %להגדיל את מספר התלמידי בחוג.

תגובת מנהל מחלקת הספורט

"נושא תמריץ למדריכי ספורט ,נלמד על ידינו בימים אלה )ע"י קבלת מידע מהחברה

לפנאי בראשון לציון(.

מחלקת הספורט תמליץ לחברה לספורט ונופש )העתידה לקום( ,לתגמל מדריכים על

בסיס תפוקות ,קרי מספר חניכים בכל חוג".


לדברי מנהל מחלקת הספורט ,יש שאיפה למעבר לתשלו שכר על פי
תפוקות המדרי )כבר כיו מתוגמלי המדריכי כאשר יש למעלה מ 13
משתתפי בחוג אותו ה מדריכי(.
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בסו& כל חודש מעביר המדרי דו"ח נוכחות הממולא ידנית על ידו ,מבוקר

ומאושר על ידי מנהל מרכז הספורט .בעבר נתפסו מספר מדריכי
שדיווחו על ימי עבודה כאשר בפועל לא הדריכו באות תאריכי )מדובר
בעיקר על ה  31לחודש בחודש שהדיווח נעשה מוקד יותר ,או על
תאריכי של מחלה או חופשה שלא דווחו(.
לדעת הביקורת כדאי לשקול הצבת שעוני נוכחות ,כיוו שלמרות הפיקוח

של מנהל המרכז קשה להאמי שהוא מסוגל לעקוב אחר הנוכחות של כל
המדריכי .מעקב כזה יהיה מיותר כאשר יהיה שעו נוכחות.
במהל הביקורת נמצא כי מספר חוזי אישיי אינ נמצאי במחלקת

הספורט  ליקוי זה תוק א הוא במהל הביקורת.
המדריכי חותמי על חוזה עבודה מיוחד שמנוסח על ידי מנהל המחלקה בשיתו&
ע היועצת המשפטית לעירייה ומפעלי ספורט .בבדיקת החוזה )נספח ד'( על ידי
גור משפטי חיצוני )הביקורת נעזרה בשירותיו של יוע %משפטי( נתגלו מספר
נקודות בעייתיות:
סעי  – 2אי תחולת חוקת העבודה" :מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות



 68ו ,79 -הסכם העבודה שביןכי הוראות סעיפים 68-72 ,7-13

הרשויות המקומיות בישראל לבין האירגון היציג של עובדי

הרשויות המקומיות בישראל ו\או יחול בכל זמן שהוא בעתיד ,לא
תחולנה על היחסים שבין העובד לחברה הנובעים מחוזה זה,

אלא אם כן העלו אותם הצדדים על הכתב במפורש בחוזה זה".

לדעת הביקורת ,ככל הנראה לא נית להתנות על תחולת חוקת העבודה,
זהו הסכ קיבוצי שאמור לחול על כל העובדי במשק ללא יוצא מ
הכלל .עד כמה שידוע לביקורת ישנה פסיקה תקדימית בנושא.
"מוסכם מראש כי לעובד לא תהא כל זכות לפיצוי מכל סוג



סעי .12ג 



לא נית ,לדעת הביקורת ,להתנות את הזכות לפיצויי פיטורי ,כל עובד
זכאי לפיצוי בגי שינוי לרעה בתנאי העסקתו.
סעי .14ב  "העובד רשאי להפסיק עבודתו בחברה על ידי מתן הודעה

שהוא ,לרבות פיצויי פיטורין בגין צמצום מספר שעות העבודה,
או שינוי בשעות הפעילות".

מוקדמת בכתב של חודש מראש".

לדעת הביקורת התניה זו אינה עולה בקנה אחד ע ההסכ הקיבוצי
הכללי בדבר מת הודעה מוקדמת של פיטורי והתפטרות  קרי ,הודעה
מראש בשנה הראשונה של יו לכל חודש עבודה ,בחצי שנה ראשונה,
ויומיי וחצי לכל חודש ,החל מהחודש השביעי ,ובכל מקרה עד
למקסימו של שלושה שבועות.

 .8.4חוגי
הפרסו לחוגי שבאחריות המקצועית של מחלקת הספורט מתבצע כיו בנפרד
משאר חוגי ההעשרה של העירייה .דבר זה פוגע במחלקה ה! מבחינה תקציבית וה!
מבחינת החשיפה לקהל הרחב.
לדעת הביקורת רצוי כי כל הפרסומי יעשו באמצעות דוברת העירייה ובמשות
ע חוגי ההעשרה האחרי המאורגני על ידי יחידות העירייה האחרות.
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הרישו לחוגי בעירייה אינו ממוחשב ולכ! ייתכ! מצב של רישו יתר וחוסר
בקרה כללי על מצב הרישו בזמ! אמת.
בשנת  1999נשארה יתרה חיובית של   90,000ש"ח מהחוגי ,כס& זה הועבר
לתשלו פיצויי פיטורי! בעקבות תהלי ההפרטה .לא ברור כיצד נותרה יתרה
חיובית בחוגי שאמורי להיות שלא למטרת רווח ומדוע לא נוצלה לרווחת
משתתפי החוגי ,אלא לכיסוי הוצאות המעביד  דהיינו עיריית כפרסבא.
תגובת מנהל מחלקת הספורט

"קיימת מערכת מיחשוב של חוגי הספורט המופעלת במפעל המים לחוגי הספורט של
מפעלי ספורט בע"מ.

בימים אלה בוחנת עיריית כפר-סבא באמצעות יחידת המחשב של שימוש בתוכנת
חוגים משוכללת יותר שתאפשר גם שימוש ביחידות הקצה )מרכזי הספורט(.

מחלקת הספורט נוטלת חלק באיפיון המערכת ובחינת התוכנות המוצעות ,זאת

במטרה של קליטה חלקית של המערכת במוקד אחד מרכזי באוגוסט ."2000

 .8.5הספורטק
בשנת  1996החליטה מועצת העירייה על הקמת מרכז לספורט ונופש לכלל הציבור
בעיר .להל! נוסח ההחלטה" :מינהל מקרקעי ישראל ייפתח את אזור ב.מ ,2.עם פינוי

החוכרים במקום .לפי בדיקת אגף ההנדסה ,עלות הפיתוח עולה על הסכום שאמור

היה להיגבות ע"פ ההיטלים .המינהל יבצע תוכניות פיתוח ע"פ תוכניות אשר אושרו
באגף ההנדסה ויתווספו לעבודות בשטח גופא העבודות:
א.

ב.
ג.
ד.

ביצוע רצועת דשא לכל אורך רצועת המוביל הארצי ,בתוך תחום התוכנית.

הסדרת צומת רח' קדומים ובן יהודה )ככר או רמזור( וכן ביצוע רח'
קדומים למלוא אורכו.

הסדרת צומת רח' השקמה .עוקף צפוני וסלילת רח' השקמה הגובל בתוכנית.

פיתוח אינטנסיבי של השטח מצפון מערב לתוכנית ,המיועד לספורט ונופש

לכלל הציבור .העירייה לא תגבה היטלי פיתוח להוציא אגרות בנייה ,היטל

מכון טיהור ,ברז שריפה ,היטל חדרים ומקום לסילוק פסולת )אם ייגבה

באותה עת( .תשתיות המים יבוצעו ע"פ הסדר עם מפעל המים ישירות".

כ עלה נושא הקמת "ספורטק"  מרכז עירוני לספורט עממי ,הכולל מגרשי
כדורגל ,כדורסל ,החלקה על גלגליות ועוד .בשנת  1998הוצבו באתר המיועד
לספורטק שלטי המבשרי על הקמתו הצפויה ותוכניות תוכננו .העירייה תכננה
שטח זה באמצעות משרד התכנו! "עיצובי" וא& הגיעה להסכ ע מינהל
מקרקעי ישראל בנוגע לפיתוח השטח .ביצוע "הספורטק" הוא %בחודשי
האחרוני .על פי לוח הזמני ,העמדת "הספורטק" לשימוש הקהל הרחב,
מתוכננת לספטמבר  .2000בימי אלה עומדי ומסכמי את אופ! החזקתו
והפעלתו של "הספורטק" כאשר המחלקה מציעה שיטות ניהול ותיקצוב יעילי
וחסכוניי ,המתבססת על איחוד פעולות ומשאבי קיימי.
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.9

מסקנות והמלצות

9.1

על עיריית כפרסבא לפעול בהתא לתקנות משרד הפני  1998ולמנות
"רש מצאי" ,כמתחייב בתקנות אלה וכפי שהוחלט בדיוני שהתקיימו
אצל ראש העיר בשנת .1999

9.2

מומל %להסביר אחת ולתמיד את נושא הרישו המרוכז והמעודכ! של
המצאי/מלאי באופ! ספציפי במחלקת הספורט ובתוכ! כללי ברמת כלל
העירייה.

9.3

מנהל מחלקת הספורט יקפיד על מילוי הוראות ספירת מלאי בכל יחידות
ומרכזי הספורט של המחלקה ,מדי שנה .הספירה תיעשה בהתא לתקנות
משרד הפני.

9.4

על הנהלת העירייה לתת דעתה לנושא הכיסוי הביטוחי של מצאי מלאי
ומתקני הספורט.

9.5

מנהל מחלקת הספורט יקפיד וינחה את עובדי המחלקה ,כי רכישות יש
לבצע א ורק באמצעות מחלקת הרכש ,לאחר אישור ועדת הקניות של
העירייה ובמסגרת תקציבי מאושרי.

9.6

במחלקת הספורט או בכל מקו אחר ,אשר ייקבע בתיאו ע מנכ"ל
העירייה יישמרו החוזי האישיי ע מדריכי חוגי הספורט כולל תעודות
ההסמכה שלה.

9.7

בעת ביצוע התשלו עבור חוגי הספורט יוקפד על המצאת חשבונית /
קבלה ע ביצוע התשלו ולא לאחר מספר ימי כפי שנעשה כיו.

9.8

לגבי נוהל קופות דמי מחזור אשר פורס ע ל ידי גזבר העירייה בשנת
 ,1995הביקורת ממליצה :
א.

גזברות העירייה תעדכ! את הנוהל ואת גובה הסכומי להוצאה חד
פעמית מהקופה ,בהתא למדדי מקובלי.

ב.

כל עוד אי! שינוי בנוהל ,על מחלקת הספורט להקפיד ולפעול
בהתא לקבוע בנוהל הקיי.

ג.

מנהל מחלקת הספורט יקפיד כי עובדי המחלקה לא יוציאו כספי
מכיסיה הפרטיי למימו! הוצאות שוטפות של המחלקה ,כאשר
החזר הכספי נעשה לאחר פרקי זמ! ארוכי )חודשי(.

9.9

נדרשת הקפדה בניהול הקופות ובעיקר הפרדה מלאה בי! הכספי
הנמצאי בכספת מחלקת הספורט והבאי ממקורות שוני .יש לדאוג כי
בכספי העירייה המופקדי והנשמרי בכספת מחלקת הספורט יטפל א
ורק מי שהורשה לכ .

9.10

מומל %להנהלת העירייה למצוא את הדר אשר תזרז את בנייתו והפעלתו
של הספורטק העירוני.
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