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 תמיכות העירייה בגופי� ובעמותות 

    כלליכלליכלליכללי ....1111

במהל� חודש פברואר בדק מבקר העירייה את קיו� הוראות נוהל התמיכות בשנת 
 .19' ח מבקר העירייה מס"ופורס� בדו, 1995ג� בשנת , הנושא נבדק בעבר. 1998

ח הנוכחי מהווה השלמת הביקורת הקודמת וביקורת מעקב אחר מצב "עקב כ� הדו
 .1995/96לשנת , 19' ח מס"יי� אליה� הצביעה הביקורת בדותיקו" הליקו

 
נושא תמיכות ברשויות מקומיות מוסדר בנוהל תמיכות שקבעה ועדה בינמשרדית 

 .בראשותו של היוע& המשפטי לממשלה
 

מסמכי העמותות , סבא חשב העירייה מטפל בבדיקה של עמותות'בעיריית כפר
 .תוהתאמת� לדרישות הקבועות בנוהל התמיכו

 
 :מטרות הנוהל כפי שהוגדרו הנ�

מאת הרשויות המקומיות , במישרי" או בעקיפי", להסדיר מת" תמיכות" .1.1
, דת, תרבות, לגופי� שוני� הפועלי� בתו� תחו� הרשות בנושאי חינו�

כדי לסייע בפעולותיה� לטובת , ספורט וכיוצא באלה, בריאות רווחה
 ".הציבור

חסכו" ויעילות ולמנוע פגיעה בטוהר , "מינהל תקי, בתחו� התמיכות, לקד�" .1.2
 ".המידות

 
קביעת גובה התמיכה והרישו� , אישור, העקרונות והכללי� לבדיקת הבקשות

 .החשבונאי נקבעו בנוהל התמיכות
 :רישו� הקצאות הכספי� לגופי� נתמכי� מתבצע באחד מהאופני� הבאי�

 )במסגרת תקציב פעילות(גופי� מתוקצבי�  .א
 

ומכת בה� כדר� קבע וגובה התמיכה מופיע כסעי+ גופי� שהעירייה ת
בדומה לקביעת תקציב ליחידות העירייה ג� שיעור . בתקציב העירייה

 .התמיכה בגופי� אלא נקבע במסגרת הדיוני� על תקציב העירייה

 גופי� נתמכי� .ב
 

גופי� שגובה תמיכת העירייה בה� נקבע בועדת תמיכות ומאושר במועצת 
 .� לסעי+ תמיכותכספי� אלו נזקפי. העיר

    שיטת העבודהשיטת העבודהשיטת העבודהשיטת העבודה ....2222

 :הבסיס לבדיקות שערכה הביקורת הנו השוואה בי" שלושת המקורות הבאי�

 .דיווחי ומסמכי העמותה כפי שה� מתויקי� בגזברות העירייה ).1

 החלטות ועדת תמיכות כפי שה� מפורטי� בפרוטוקולי� של ישיבות ועדת  ).2
 .  העמותות

 .ש בגזברות העירייה"ומי הנחזקיפות התשלומי� כפי שה� מופיעי� בריש ).3
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 :הנושאי� הבאי�, בי" היתר, לאור השוואה זו נבחנו
 

הדיווחי� ומסמכי� שהגישו העמותות מול דרישות הקבועות בנוהל  .1
 .התמיכות

הקשר שבי" הקצאת כספי� לגופי� נתמכי� והעמידה של גופי� אלה  .2
 .בקריטריוני� הקבועי� בנוהל התמיכות

 .ת התמיכות ותמיכה בפועלהקשר שבי" המלצות ועד .3

 .עבודת חשב העירייה ומעורבותו בתהלי� אישור התמיכות .4

 

�י עיריית כפרי עיריית כפרי עיריית כפרי עיריית כפר""""היק� הגופי� הנתמכי� עהיק� הגופי� הנתמכי� עהיק� הגופי� הנתמכי� עהיק� הגופי� הנתמכי� ע ....3333���    סבאסבאסבאסבא
    

, כאמור רשאית העירייה לתמו� בגופי� הפועלי� בתו� תחו� הרשות בנושאי חינו�
ת כדי לסייע בפעולותיה� לטוב, ספורט וכיוצא באלה, רווחה, בריאות, דת, תרבות
 גופי� ועמותות בקשות 55, פי רישומי חשב העירייה'על,  הגישו1998בשנת . הציבור

 :לתמיכה בהתפלגות הבאה
 

 גופי� נתמכי� גופי� מתוקצבי�

6 49 

 
 לימודי אחר סיעודי בריאות וולנטרי חברתי ספורט 

18 21 4 12 

 
 

    התקציב וביצועוהתקציב וביצועוהתקציב וביצועוהתקציב וביצועו ....4444
    

יכללו "י של סכומי התמיכות הרישו� החשבונא,  בנוהל התמיכות5.8פי סעי+ 'על
פירוט המוסדות , "התכנסויות תמיכות ותרומות "81בכל מקרה בסעי+ תקציב 

 .יופיע בדברי הסבר או בנספח לתקציב
 

בפועל כספי התמיכות . סבא אי� הקפדה על מילוי הוראות סעי� זה	בעיריית כפר
 :נרשמי� בסעיפי� כגו"

 
 . השתתפויות ותרומות765000.830
 . תמיכות בארגוני ספורט829900.810

 רשימת סעיפי התקציב של גופי� '' ראה נספח א(וג� בסעיפי� נוספי� אחרי� 
 ).נתמכי� לפי שני�

 
כי בניגוד להוראות סעי� ,  עולה בנוס�8	1997מעיו� בספרי התקציב של השני� 

סעי� התמיכות לאגודות ספורט אינו מפרט את הגופי� ,  בנוהל התמיכות5.8
 ).ח"ראה נספחי� לדו (הנתמכי�
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ח סכו� " ש2,761,800 'סבא ב' הסתכמו תקציבי התמיכות בעיריית כפר1998בשנת 
 .1997לעומת תקציב ) 3%(ח " ש77,200המהווה ירידה של 

ח " ש133,505 'ח סכו� הנמו� ב" ש2,628,293 ' הסתכ� ב1998הביצוע בפועל בשנת 
בדומה לתת ניצול , 5%ול תקציבי של היינו תת ניצ, באותה שנה. בהשוואה לתקציב

 .1997 בשנת 3%תקציבי של 
 
 

 
 

97 98 

 ביצוע תקציב  ביצוע תקציב 

 751,223 805,300 637,776 665,000 תמיכה

 1,877,070 1,956,500 2,102,383 2,174,000 אגודות ספורט

 2,628,293 2,761,800 2,740,159 2,839,000 כ"סה

 
סבא קיימות מספר דרכי� הנהוגות בעניי" 'בעיריית כפרמתו� הביקורת עולה כי 

 19' ח מבקר העירייה מס"ראה דו(הדיו" והאישור של התמיכות לגופי� עירוניי� 
 ):33עמוד , 6'1995לשנת 

 תמיכות בהיקפי� כספיי� גדולי� יחסית והמתייחסות ' גופי� מתוקצבי� .א
העירייה בעת לפעולות עירוניות בתחומי� שוני� מקבלות אישור מועצת 

כאשר לאחר מכ" מתקבל , בסעיפי� ייחודיי�, קביעת תקציב העירייה השנתי
 ).'חברת ספיר וכד, קר" המוסיקה(האישור בועדת התמיכות 

 התמיכות באגודות הספורט ובתנועות הנוער ' גופי� נתמכי� ומתוקצבי� .ב
 .מובאי� לאחר דיו" בועדת התמיכות לאישור ועדת הכספי� ומועצת העירייה

בדר� כלל במסגרת התקציבי� , תמיכות אלה מתוקצבות בסעיפי� מיוחדי�
 ).מחלקת הספורט ומחלקת הנוער(של המחלקות המקצועיות 

בישיבתה מיו� ( מועצת העירייה הסמיכה ' גופי� נתמכי� בסכומי� קטני� .ג
ללא , ח כל אחת" ש'.5,000את ראש העירייה לתת תמיכות עד ס� של ) 7.6.94

 . של ועדת התמיכות או של מועצת העירייהצור� באישור
אישרה מועצת העירייה את המלצת הועדה , ח" ש135,000 'מתו� תקציב של כ

ח כסיוע לארגוני מתנדבי� אשר " ש60,000 'לשירותי� חברתיי� ס� של כ
י הועדה "פי נוהל אשר נקבע ע'פי החלטת ועדה ציבורית ועל'יחולקו על

 .לשירותי� חברתיי�

 
 ).ח"חי� בדוראה נספ(
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        תהלי" אישור מת! תמיכות בפועלתהלי" אישור מת! תמיכות בפועלתהלי" אישור מת! תמיכות בפועלתהלי" אישור מת! תמיכות בפועל ....5555

 
 עולה כי 1998מבדיקה שערכה הביקורת בנושא אישור בקשות לתמיכות בשנת 

 :תהלי� אישור מת" תמיכות לגופי� מתנהל בפועל כלהל"
 
 
 
 
 
 

   
  מוסד ציבורי פונה לעירייה

 . בבקשת תמיכה

 
 בקשת התמיכה מועברת

 לחשב העירייה

 
 החשב דורש מגו+ ציבורי 

שפונה בבקשה לתמיכה להגיש 
 מסמכי� כנדרש בנוהל התמיכות

 
 החשב מעביר לבקשת 

הגזבר דיווח לגבי המסמכי� 
 שהגישו העמותות

 
ה להעביר הגזברות מתחיל

 לעמותות תמיכות

 
ועדת תמיכות דנה בבקשות והיא 

 ממליצה למועצת העיר 
 על גובה  התמיכות לכל  

 .עמותה
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 :להל" הערות הביקורת לדר� בה מתאשרי� בקשות תמיכה

מתוק+ תפקידו והקשר . יכותחשב העירייה אחראי בגזברות על הטיפול בתמ .א
חות "לרבות ניתוח הדו, ומבדיקות המסמכי�, שהוא מקיי� ע� המבקשי�

יוצא שהחשב בקיא יותר מכל גור� אחר בעירייה , שהוא עור�, הכספיי�
 חשוב לדעת הביקורת, הואיל וכ�. בהיבט הפורמלי והכספי של הנושא

 הביקורת .השהחשב יהיה מעורב בכל שלב משלבי אישור בקשות התמיכ
ידי נציגי הגופי� אי" החשב מעורב 'מצאה שלמעט הטיפול בחומר המוגש על

במצב הזה יוצא ולעיתי� החשב עובד מול עמותות . בתהליכי אישור הבקשות
 ).7.2ראה סעי+ (שהעירייה החליטה לא להעניק לה" תמיכה 

למרות שנוהל התמיכות קובע חד משמעית שאי" לתמו� בגו+ ציבורי מבלי  .ב
במהל� , הביקורת העלתה העברות כספי�, שהמליצה על כ� ועדת התמיכות

לגופי� ציבוריי� בטר� שהבקשות נידונו בועדת תמיכות ואושרו , 1998
 ). להל"6.2ראה סעי+ (במועצת העיר  

 

    ועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכות ....6666

בקשות לתמיכות מאת רשות מקומית יידונו "לנוהל התמיכות . 5.1פ סעי+ "ע
הועדה )".  ועדת תמיכות'להל" (דות מיוחדות באותה רשות בועדה מיוחדת או בוע

תפעל לפי נוהל התמיכות ולפי מבחני� שקבעה הרשות המקומית תו� התייחסות 
 .למידת התמיכה הניתנת לגו+ המבקש ממקורות ציבוריי� אחרי�

 הרכב הועדה .6.1
 

ידי 'המתמנה על) לרשות התומכת בגופי�(ועדת תמיכות הנה ועדת חובה 
 חברי� מבי" חבריה שגזבר הרשות או נציגו והיוע& 5הרכב של המועצה ב

 .יוזמנו כדר� קבע להשתת+ בדיוני הועדה, המשפטי של הרשות או נציגו
 . סגני ראש העיר וחבר מועצה3, סבא חברי� בועדה ראש העיר'בעיריית כפר

 
, בדיקת פרוטוקולי� של ישיבות ועדת התמיכות בחמש השני� האחרונות

 .או נציגו השתתפו בכל ישיבות הועדה/� שגזבר העירייה ומצביע על כ
בתארי� (לעומת זאת היועצת המשפטית השתתפה א� ורק בישיבה אחת 

ל העירייה כמשתת+ "כ" למרות שהנוהל אינו מזכיר את מנכ'כמו). 2.6.96
 7 'ל ב" השתת+ המנכ1998 עד 1995נמצא כי בי" השני� , בישיבות הועדה

 .ימו בתקופה זו ישיבות שקו11מתו� 
 

 ועדה נוספת 16.8.93בנוס+ לועדת התמיכות כוננה מועצת העיר בתארי� 
בועדה חברי� סג" ראש העיר . לקביעת קריטריוני� לתמיכה באגודות ספורט

 . ל וגזבר"מנכ,  חברי מועצה4 'ו

 דיוני הועדה .6.2
 

ואילו ,  ישיבות בממוצע שנתי3 קיימה ועדת תמיכות 7'1994במהל� השני� 
 .6.7.98 קיימה ועדת תמיכות ישיבה אחת בתארי� 1998ת בשנ

 
 1994 1995 1996 1997 1998 

 1 3 4 3 3 ישיבות' מס

 לא תינת� תמיכה מאת רשות מקומית" לנוהל התמיכות נקבע 5.4בסעי� ;
 בבדיקה שערכה ".אלא לאחר שהבקשה לתמיכה נדונה בועדת תמיכות
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הגזברות נוהגת להעביר לעמותות ש' , ב5כאמור לעיל בסעי+ , ביקורת נמצא
הואיל ובשנת .  מההיק+ הכולל של התמיכה25% 'כל רבעו" סכו� השווה ל

יצא , 6.7.98 אושרו בקשות לתמיכה בועדת תמיכות רק בתארי� 1998
. שהעירייה העבירה לאגודות הספורט חלק מהתמיכה עוד בטר� אישור"

של גופי� נתמכי� הביקורת תוהה כיצד העבירה העירייה לשורה ארוכה 
כספי� לפני שהבקשות נידונו בועדת תמיכות ושהמלצות ועדת התמיכות 

תמוהה עוד יותר העובדה שבגזברות . אושרו במועצת העיר כמחויב בנוהל
היות ועד , ידעו מראש מהו היק+ התמיכה שעתידות הועדה והמועצה לאשר

מיכה  מהיק+ הת50%נעשו העברות של בדיוק , לאישור החתימה כדי"
 .שאושר לבסו+

 
להל" הגופי� שקיבלו תמיכה בטר� דיו" ואישור הבקשה בועדת תמיכות 

 :ובמועצת העירייה
 

תארי, 
 ער,

 ביצוע סעי� לתקופה

 136,250.00 תמיכה כדורגל 3/98'1 31/3/98
 136,250.00 תמיכה כדורגל 6/98'4 30/6/98

    
 88,500.00 תמיכה כדורע+ 3/98'1 31/3/98
 88,500.00 תמיכה כדורע+ 6/98'4 30/6/98

    
 98,750.00 תמיכה כדורסל 3/98'1 31/3/98
 98,750.00 תמיכה כדורסל 6/98'4 30/6/98

    
 19,750.00 ר"תמיכה בית 3/98'1 31/3/98
 19,750.00 ר"תמיכה בית 6/98'4 30/6/98

    
 16,250.00 תמיכה הפועל 3/98'1 31/3/98
 16,250.00 תמיכה הפועל 6/98'4 30/6/98

    
 20,500.00 תמיכה מכבי 3/98'1 31/3/98
 20,500.00 תמיכה מכבי 6/98'4 30/6/98

    
 16,250.00 תמיכה אליצור 3/98'1 31/3/98
 16,250.00 תמיכה אליצור 6/98'4 30/6/98

    
 6,500.00 תמיכה שחמט 3/98'1 31/3/98
 6,500.00 תמיכה שחמט 6/98'4 30/6/98

    
 12,250.00 תמיכה סיו+ 3/98'1 31/3/98
 12,250.00 תמיכה סיו+ 6/98'4 30/6/98

    
 1,750.00 תמיכה טקאונדו 3/98'1 31/3/98
 1,750.00 תמיכה טקאונדו 6/98'4 30/6/98

    
 1,500.00 דוד צמח סיוע תמיכות  27/9/98
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רת לנושא מת" התמיכה גזבר העירייה התייחס בתשובתו לממצאי הביקו
 :בטר� דיו" ואישור ועדת התמיכות כלהל"

 
 .הרשימה של הגופי� שקיבלו תמיכה לפני אישור הועדה אינה מדויקת"

גזבר העירייה נוהגת לבצע רישומי� לחובת התקציב של הוצאות צפויות 
לפיכ� אכ" זוכו עמותות לפי . חות רבעוניי�"לצור� מילוי הוראות להכנת דו

 :נה קודמת א� לא הועברו לה" כספי� לפני האישור הנדרש למעטתקציב ש
 
תשלומי� בגי" שנה קודמת שלא הועברו במועד בגלל מצוקה קופתית של  .1

 .העירייה

 .חיובי בנקי� בגי" הלוואות בערבות עירייה שלא נפרעו .2

 .חיובי אול� ספורט אוני� משנה קודמת שהיו בהזמנת העירייה .3

ח התמיכה לשלטונות המס "רו כספי� עהועב) ר"של בית(מקרה אחד  .4
מתו� רצו" לסייע לאגודה להסדיר את ענייניה במס הכנסה ולאפשר לה 

 ".לתפקד כנדרש
 

, פי ממצאיה	על, ל כי"הביקורת מבקשת לציי� בתגובה להתייחסות הנ
הפעולות בוצעו כתנועות באופ� שוט� בהנהלת החשבונות של העירייה ולא 

 . סטטיסטיי� או לצור, הכנת דיווחי�כהעברות תקציביות לצרכי�
פרוש ההתייחסות לעיל היא כי הנהלת החשבונות אינה משקפת נאמנה את 

 .המצב הכספי של העירייה ברגע נתו�
 

 לנוהל 5.6לפי סעי+ , המלצות הועדה א� לתמו� בגו+ המבקש תהיינה
 היק�, המליצה בחיוב תציי� את מטרת התמיכה"בכתב וא� , התמיכות
 8'1997 מעיו" בפרוטוקולי ועדת התמיכות בשני� ".ותנאי התמיכההתמיכה 

פ "העברת כספי ציבור חייבת ע. ל"עולה כי אי" הקפדה על קיו� הוראות הנ
כללי מינהל תקי" שתתבצע באופ" שיתאפשר קיו� בקרה יעילה מחד 

 .לכ" חשוב להקפיד למלא אחר הוראות סעי+ זה, ושקיפות מאיד�

 י�דיוני ועדת קריטריונ ....6.2.26.2.26.2.26.2.2
 

 . פרוטוקולי� של ועדת הקריטריוני�2הביקורת מצאה רק 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 

 1 1 לא ידוע לא ידוע לא ידוע ישיבות' מס

 מועד הקובע להגשת הבקשות .6.3
 
מועד להגשת "לנוהל התמיכות צריכה העירייה לקבוע . 7.1פי סעי� 	על

שות סמו, ככל בקשות לתמיכה שיהיה מכוו� להבטיח סיו� הטיפול בבק
 להל�(האפשר למועד הדיו� בתקציבה ותודיע על כ, בדר, שתיראה לה 

סבא ' למרות בקשת גזבר העירייה לא נקבע בעיריית כפר)".המועד הקובע
לדברי חשב העירייה לעיתי� פוני� . מועד קובע סופי להגשת בקשות תמיכה

 . גופי� בסו+ שנת העבודה בבקשה לתמיכה
 

וא נאל& לטפל ג� בבקשות המוגשות לאחר שועדת בהעדר מועד קובע ה
מעבר . התמיכות המליצה את המלצותיה וגזברות העירייה קבעה לכ� תקציב

לדעת , להפרת הנוהל יש באי קביעת מועד אחרו" להגשת בקשות לתמיכה
בתקופת עריכת הביקורת . משו� קושי רב בטיפול בבקשות, הביקורת
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, 1998מיכה לעמותת קלוב תעופה לשנת טיפלה הגזברות בבקשת ת) 28.2.99(
 .היינו לתקופת תקציב שהסתיימה כחודשיי� לפניכ"

    עמידה בדרישות הנוהלעמידה בדרישות הנוהלעמידה בדרישות הנוהלעמידה בדרישות הנוהל ....7777

 .נוהל התמיכות מציג שורה של מסמכי� אות� נדרש הגו+ המבקש תמיכה להמציא

 .מסמכי� הנדרשי� מגו� המבקש תמיכה .7.1
 
המקומית  לנוהל התמיכות גו+ המבקש לקבל תמיכה מהרשות 8פי סעי+ 'על

 :נדרש

 .למלא טופס הכולל פרטי� על העמותה .א

 :לצר+ את המסמכי� הבאי� .ב

 .תעודה על רישו� תאגיד ).1

 ).'תקנו" וכו(מסמכי יסוד של התאגיד  ).2

 .ח כספי מבוקר של הגו+"דו ).3

תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגו+ לשנת הכספי� בעדה  ).4
 .מתבקשת התמיכה

 .אישור מעמד הגו+ במשרדי מס ער� מוס+ ).5

 .שור שנתי מרשויות מס הכנסהאי ).6

 
לדרוש מכל גו+ ",  לנוהל11פי סעי+ 'על, ועדת התמיכות רשאית

כפי שיראה לה לצור� , המבקש תמיכה פרטי� או מסמכי� נוספי�
 קריטריוני� נוספי� 4אכ" קבעה גזברות העירייה ". הדיו" בבקשה

 7מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי . שמהווי� תנאי לקבלת התמיכה
קיבלו תמיכה על , 1998 שקיבלו תמיכה בשנת 16מתו� ) 44%(ופי� ג

 ). לפירוט ראה טבלה בהמש�(א+ שלא הגישו את כל המסמכי� כנדרש 
 

מסמכי� ' מס הגו� 
 שהוגשו

מסמכי� ' מס
 חסרי�

 תמיכה בפועל
 ח"בש

 545,000 0 12 כדור הזהב1

 395,000 2 10 כדור סל2

 354,000 1 11 כדור ע+3

 328,55 9 3 סיקהקר" המו4

 82,000 0 12 מכבי5

 79,000 0 12 ר"בית6

 65,000 0 12 אליצור7

 65,000 0 12 עליה8

 49,000 0 12 סי+9

 26,000 0 12 שחמט10

 7,500 7 5 קו לחיי�11

 7,000 0 12 טאקוואנדו12

 1,700 7 5 האגודה למלחמה בסרט"13

 1,000 1 11 קלוב התעופה14

 750 12 0 אירגו" קשב15

 360 12 0 מועדו" השרו"16
  2,006,810   כ"סה 

 
 לנוהל התמיכות קובע כי לגבי תמיכות בס� עד 9הביקורת מבקשת לציי" כי סעי+ 
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ח " ש'.15,000 'היינו פחות מ, )1984במונחי� של  (שקלי� ישני� '.500,000
למעט ש� , אי" הכרח לצר+ את המסמכי� המפורטי� לעיל) 1998במונחי� של (

חות כספיי� שיישקפו את המצב הכספי "צורת ההתאגדות שלו ודו, מבקשהגו+ ה
 בנוהל התמיכות יכולה הרשות 5.3פי סעי+ 'יחד ע� זאת נדגיש כי על. של הגו+

 . בטר� אישור התמיכה, לקבוע מבחני� נוספי� לאלה הקבועי� בנוהל

 בקשות לתמיכה שלא נענו .7.2
 

גישו בקשות לתמיכה בשנת מעיו" במסמכי העמותות עולה כי ישנ� גופי� שה
 . א� לא נענו בחיוב1998

 

מסמכי� ' מס הגו�
 שהוגשו

מסמכי� ' מס
 חסרי�

 0 12 טניס
 0 12 אל המעיי"

 0 12 בנתיבי רבי עקיבא
 0 12 זהבי

 
בפרוטוקולי ועדת התמיכות לא נמצאו הנימוקי� לדחיית הבקשות לתמיכה 

 .של הגופי� שהוזכרו לעיל
לדעת הביקורת על ועדת התמיכות לנמק את החלטותיה כפי שמחייב הנוהל 

 ). לעיל6.2ראה סעי� (
 

 עמותות שנתמכו ללא אישור ועדת תמיכות .7.3
 

לא תינת" תמיכה מאת רשות " לנוהל התמיכות 5.4פי סעי+ 'כאמור על
 5.7לפי סעי+ ". מקומית אלא לאחר שהבקשה לתמיכה נדונה בועדת תמיכות

לצה של ועדת התמיכות ביחד ע� הבקשה לתמיכה והמסמכי� ההמ"לנוהל 
פי 'על, הנלווי� אליה תובא לאישור מועצת הרשות המקומית שתדו" ותחליט

 .על יסוד המלצת ועדת התמיכות במסגרת התקציב,   לנוהל5.8סעי+ 
 להאציל לראש 7.6.94יחד ע� זאת הסמיכה מועצת העירייה בישיבתה מיו� 

ח כל אחת ללא צור� " ש5,000מיכות עד לס� של העיר הסמכות למת" ת
לתמיכות הללו הוקצב . באישור של ועדת התמיכות או של מועצת העירייה

 העיר מבקר העירייה 19' ח מבקר העירייה מס"בדו. ח" ש135,000סכו� של 
מ" הראוי שהוצאות כספיות מסעיפי� ייחודיי�  המתוקצבות בנפרד "כי 

י ועדת "פי של תמיכות תאושרנה לביצוע עבתקציב העירייה ובעלות או
 ". התמיכות

 
 מתקציב העירייה א� בקשותיה� נדונו 1998להל" גופי� שנתמכו בשנת 

בועדת התמיכות לאחר שאושרו כסעיפי� תקציביי� ייחודיי� במועצת 
 .העירייה

 

 ביצוע תקציב הגו�

 40,942 29,800 והדרת פני זק"
 9,420 14,000 ח"פר

 110,688 204,000 ודיתהסוכנות היה
 18,540 20,600 חברה להגנת הטבע

 45,000 45,000 תרבות תורנית
 22,716 28,200 מועצת נוער

 89,811 95,000 ""נט
 337,117 כ"סה 
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הביקורת מדגישה כי הרשימה כוללת פעולות וגופי� מתוקצבי� ושלא מדובר 
דוע סעיפי� תקציביי� א� יחד ע� זאת לא ברור מ, בעמותות מקומיות נתמכות

 ).להל". 8.2ראה ג� סעי+ (המיועד לתמיכות ,  בתקציב81אלה נכללו בפרק 
 
 

    רישו� חשבונאי של התמיכותרישו� חשבונאי של התמיכותרישו� חשבונאי של התמיכותרישו� חשבונאי של התמיכות ....8888
    

כספי התמיכות צריכי� להירש� בסעי+ נפרד הכולל פירוט ,  לעיל4כאמור בסעי+ 
ריכוז חשבונאי שכזה ופירוט על הגופי� .  י העירייה"של כל הגופי� הנתמכי� ע

נתמכי� בנספח לתקציב כפי שקבוע בנוהל צריכי� לאפשר שקיפות ברישו� ה
 . היינו לאפשר על נקלה לעקוב אחר הקצאת תמיכות, החשבונאי

נושא התמיכות נוגע ישירות , מעבר לחשיבות עקרו" השקיפות ברישו� כספי ציבור
רות לקבוצות שונות בעיר וחשוב שדבר תמיכות העירייה בגופי� הפועלי� לקד� מט

 . ציבורית ייוודע ברבי�
 

 שקיפות הרישו� החשבונאי .8.1
 

למרות שנוהל התמיכות וכללי הרישו� החשבונאי בעירייה קובע שתקציבי 
 השתתפויות תמיכות ותרומות נמצא שהעירייה 81התמיכות יופיע בסעי+ 

נוהגת לרשו� בסעי+ זה שורה ארוכה של הוצאות שאינ" קשורות בצורה כל 
 .כותשהיא לעניי" תמי

 
 

להל" פירוט רשימת הסעיפי� שאינ� תמיכות אלא השתתפות בפרוייקטי� 
 :1998משותפי� בשנת 

 

 ביצוע חשבו�' מס סעי�' מס

 172,620 השתתפות ביוב רעננה 972000.810

 303,000 א ארצי"בהג' השתת 723000.810

 119,687 מרכז השלטו" המקומי 765000.810

 203,900 מועצה דתית 851000.810

 31,300 איגוד ערי� 870000.810

 79,983 השתתפות בשכר שופטי� 782000.810

 5,666,138 גננות עובדות מדינה 812300.810

812500.810 "          "       "    176,047 

 465,408 השתתפות בהוצאה לאור 815500.810

 110,688 הסוכנות היהודית 817600.810

 
  כל אות� הגופי� שאינ� מתאימי�81ציא מסעי+ לדעת הביקורת ראוי להו

 .להנחיות והגדרות נוהל התמיכות
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 נאותות הרישו� החשבונאי .8.2
 

 לנוהל התמיכות קובע שרק תמיכות ותרומות ירשמו בסעי+ 5.8סעי+ , כאמור
והגזברות , מבדיקה נמצא שאי" הקפדה על שמירת הוראות סעי+ זה. 81

המשמעות לכ� היא . התמיכהרושמת ג� הקצבות מחלקתיות בסעיפי 
שהרישו� החשבונאי אינו משק+ בפועל את הוצאות העירייה ובכ� מקשה על 

 .ההתחקות אחר הוצאות
 

להל" סעיפי ההוצאה הרשומי� כתמיכה א� בפועל ה� הקצבות מחלקתיות 
 :הנזקפות בסעיפי התקציבי� המחלקתיי�

 

 המחלקה מהות ש� חשבו� סעי�' מס

 אג+ חינו� ו� עבור שירותי חונכותתשל ח"פר 813200.810

 תרבות תורנית פעולה עירונית תרבות תורנית 827000.810

 אג+ חינו� פעולה עירונית מועצת נוער 828300.810

א עבור שירותי "תשלו� למד ""נט 836200.810
 ניידת טפול נמר&

 טפול נמר&

 
 

    הפיקוח על הגופי� הנתמכי�הפיקוח על הגופי� הנתמכי�הפיקוח על הגופי� הנתמכי�הפיקוח על הגופי� הנתמכי� ....9999
    

הרשות המקומית מחויבת בפיקוח על מילוי ,  לנוהל התמיכות15.1פי סעי+ 'על
לטובת העניי" תמנה הרשות . התנאי� למת" תמיכה ועל השימוש בתמיכה

 .שיפקחו על הגופי� הנתמכי�,  פונקציות מפקח ואחראי מקצועי2המקומית 
 

 האחראי המקצועי .9.1
 
פ הנוהל תמנה הרשות אחראי מקצועי בתחו� העיסוק הגו+ שיוכל להערי� "ע

בפועל נמצא שלא מונה . צועית את פעילות הגו+ מקבל התמיכהמבחינה מק
ע� זאת נמצא כי בתחומי� . אחראי מקצועי לא+ אחד מהגופי� הנתמכי�

 נעזרת הועדה בהמלצות גורמי� מקצועיי� 'ספורט ורווחה , נוער, אחדי�
 .בעירייה המכירי� את הגופי� הפועלי� בתחומי� עליה� ה� אחראי�

י� אלה ישנ� גורמי� הממלאי� בפועל את תפקיד נראה אפוא כי בתחומ
 .ג� ללא מינוי פורמלי, האחראי המקצועי

 
המלצת הביקורת היא שמנהל היחידה המקצועית המטפלת בנושא הנתמ, 

 .י ראש העיר"ראוי שהמינויי� הללו יפורסמו ע. יהווה גור� אחראי מקצועי
 

 מפקח מקצועי .9.2
 

אש הרשות עובד או עובדת מעובדי  לנוהל התמיכות קובע שימנה ר15.2סעי+ 
ידי 'הפיקוח יעשה על. לקיי� פיקוח האמור) להל" המפקח(הרשות המקומית 

המפקח או נציגיו מקרב עובדי הרשות המקומית בהתא� לכללי� שיקבע 
 .ראש הרשות או גזבר הרשות
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) 19' ח מבקר העירייה מס"דו (1995למרות שמבקר העירייה העיר עוד בשנת 
 איננה מקיימת מבחינה פורמלית הוראות נוהל התמיכות עדיי" לא שהעירייה

בפועל חשב העירייה מרכז את הטיפול בפניות . מינתה העירייה מפקח
 .א� איננו משמש כמפקח לפי כוונת הנוהל, העמותות בבקשה לתמיכה

אי" החשב מעורב , בהעדר הגדרה פורמלית של תפקיד חשב העירייה בנושא
ות וממילא אי" הוא מדווח לועדת התמיכות על ממצאי בשלבי הדיו" בבקש

 .הבדיקות שהוא מקיי�
 

יש לראות את תפקידי האחראי המקצועי והמפקח , לדעת הביקורת
, כמשלימי� אחד את משנהו ורצוי לבדוק את הצור� במינויי� כאלה בעירייה

עיקר תפקידו של האחראי המקצועי הוא . מנת לפעול בהתא� לנוהל'על
כאשר הערכה זו תהווה בסיס להחלטת , את פעולות הגו+ הנתמ�להערי� 

צרי� לפעול בעיקר , לעומת זאת, המפקח. הועדה יחד ע� הבקשה עצמה
מנת להבטיח כי הכספי� שניתנו משמשי� את 'על, לאחר מת" ההקצבה

המטרה לשמה ניתנו ושהגו+ מקיי� את התנאי� הכלליי� והתקניי� 
צריכי� לפעול תו� היזו" חוזר בנושאי� שני בעלי תפקיד אלה . שנקבעו

 .המשותפי� לשניה�

 

    מהימנות מסמכי� שמגישי� העמותותמהימנות מסמכי� שמגישי� העמותותמהימנות מסמכי� שמגישי� העמותותמהימנות מסמכי� שמגישי� העמותות ....10101010

 :נוהל התמיכות מחייב את הרשות המקומית לקבל מאת הגו+ מקבל התמיכה
 

 .מידע על מצבו וזהותו המשפטית .א
 

 מידע על השימוש בתמיכה , מידע על העמידה בדרישות החוק השונות .ב
 ).15סעי+ (

 
 .חות כספיי� מבוקרי�"קבלת דו, בי" היתר, מחייבהנוהל 

ה� , י גור� חיצוני מקצועי ובלתי תלוי"בהיות� מבוקרי� ע, חות אלה"כידוע דו
 .מהווי� כלי ראשו" במעלה לבחו" לבחינת הנעשה בגופי�

" כדור הזהב"חות של עמותת "בדו, בי" היתר, כחלק מעבודתה עיינה הביקורת
 . בפני מקבלי ההחלטות בזמ" אישור התמיכותשהוגשו לעירייה והועמדו 

 

 "הזהב	כדור"עמותת  ....10.110.110.110.1

חות זהי� לשתי גופי� "חות מקבלי התמיכות כולל דו"תיק דו .10.1.1
. בהתאמה, 31.12.98 וליו� 31.12.97ליו� ) ב"כדור זה"הפועל ו("

מהסברי� שקבלנו נודע שהמקור לכפילות נובע מבקשות לערו� 
כפילות . משפטי של העמותהלאור השינוי בסטטוס ה" כפול"ח "דו

דבר העלול להוות בעיה של זהות , ישותית היינו יצירת שני גופי�
לביקורת לא ברור בא� השינוי הוא טכני או שמא . משפטית

, לדעת הביקורת, סוגיה זו מצריכה. הועברו נכסי� מגו+ אחד לשני
 .קבלת חוות דעת משפטית



 

 

116

 

גבי תוצאות נוקבי� ל" כדור הזהב"חות המבוקרי� של "הדו .10.1.2
 שני נתוני� שוני� לגבי תוצאות השנה 1996השנה הקלנדרית 

 :והתוצאות המצטברות כדלקמ"

 
 ח"אלפי ש    

סימו� 
 ח"הדו

ח "הדו
 המבוקר ליו�

 תוצאות סוג הנתוני� הגו�
 96שנת 

תוצאות בסו� 
 96שנת 

נתוני השוואה  כדור זהב 31.12.97  .א
של השנה 

 הקודמת

139 577 

נתוני השנה   זהבכדור 31.12.96  .ב
 המדווחת

585 201 

 
 

אול� עצ� קיו� . לביקורת לא ברור מדוע קיי� פער בי" הנתוני�
פער מעלה שאלות לגבי הנאותות ומכא" למהימנות הרישו� 

י גזברות העירייה בד "ממצא זה היה חייב להתגלות ע. החשבונאי
בבד ע� אי מת" התמיכה עד לאחר שהטעות החשבונאית תתוק" 

 .ות רצו" העירייהלשביע
 

בחנה )  לעיל10.1.2ראה סעי+ (לאור הטעות ברישו� החשבונאי  .10.1.3
לשלושת " כדור הזהב"חות מבוקרי� של עמותת "הביקורת ג� דו

נמצא כי , 31.5.98 ' ו31.5.97, 31.5.96השני� המסתיימות בימי� 
 .קיימת קפיצה בהצטברות יתרות שאינה סבירה

 
 בס� 31.5.96ד+ המצטבר ליו� לא ברור לביקורת כיצד יתרת העו

ח "ח בדו" אלפי ש3,026ח הופכת ליתרת פתיחה של " אלפי ש786
ללא מיו" , )285%(ח " אלפי ש2,240היינו גידול של , 31.5.97 'מה

 .מחדש
 

 י מבקר העירייה "חות הכספיי� שנסקרו ע"להל" נתוני הדו
 : ח"באלפי ש

 
 31.5.96 31.5.97 31.5.98 

 2,920 3,026 359 פתיחה
 758 106 427 שוט+
 2,162 2,930 786 נעילה

 
בתשובה הוסבר לביקורת כי תפקיד גזברות העירייה הנו לקבל את 

 .לדעת הביקורת תשובה זו אינה סבירה. חות א� לא לעיי" בה�"הדו
 לנוהל התמיכות לפקח על הגופי� 15.5על העירייה לפי סעי+ 

פעולותיה� בהתא� הנתמכי� ולבחו" הא� הגופי� מקיימי� את 
 .לכללי� ולתקני� שנקבעו לגופי� מסוג�
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 :להל" התייחסות גזבר העירייה לממצאי הביקורת לעיל
 
י המבקר "המוצגת ע" כדור הזהב"חות הכספיי� של עמותת "בדו"

חות "נעשה טיפול שוט+ ואינטנסיבי שאולי מבהיר שהקשר בי" דו
במהל� השני� . כספיי� והקצבת כספי� אינה הדוקה די הצור�

י העירייה לפי הוראת ראש "ח נערכו מספר ביקורת ע"הנזכרות בדו
י גזבר העירייה הקוד� מר "ח חיצוני וכ" ע"י רו"העיר וביניה" ע

נערכו בקדנציה , בנוס+. קלמ" מנוסקי" שהעלה את הממצאי� בכתב
או מקדי� לועדת הכספי� /הקודמת דיוני� בפורו� ועדת כספי� ו

רואה " כדור הזהב"בהשתתפות נציגי עמותת ) וני�ועדת קריטרי(
נדמה לי שמקומו של מבקר . החשבו" של העמותה ומר מנוסקי"

 ".העירייה לא נפקד בחלק מדיוני� אלה
 

    סיכו� והמלצותסיכו� והמלצותסיכו� והמלצותסיכו� והמלצות ....11111111

ידי 'נושא התמיכות נבדק על. עבודת הביקורת בנושא היוותה למעשה ביקרות מעקב
חלק מהממצאי� . 19' ח מבקר העירייה מס"מבקר העירייה וממצאי עבודתו פורסמו בדו

 . שעלו בעבר נמצאו ג� בביקורת הנוכחית
 

 :ח מבקר העירייה ולא תוקנו"להל" הממצאי� שנזכרו בעבר בדו

לא מונו אחראי מקצועי  כפי שמחייב נוהל התמיכות לא מונו אחראי מקצועי  כפי שמחייב נוהל התמיכות לא מונו אחראי מקצועי  כפי שמחייב נוהל התמיכות לא מונו אחראי מקצועי  כפי שמחייב נוהל התמיכות  ....אאאא
    ))))9.19.19.19.1ראה סעיף ראה סעיף ראה סעיף ראה סעיף ((((

לא מונה מפקח לא מונה מפקח לא מונה מפקח לא מונה מפקח , , , , על אף החובה הקבועה בנוהל התמיכותעל אף החובה הקבועה בנוהל התמיכותעל אף החובה הקבועה בנוהל התמיכותעל אף החובה הקבועה בנוהל התמיכות ....בבבב
ות ועמידת העמותות בתנאי ות ועמידת העמותות בתנאי ות ועמידת העמותות בתנאי ות ועמידת העמותות בתנאי מקצועי לבדיקת התמיכמקצועי לבדיקת התמיכמקצועי לבדיקת התמיכמקצועי לבדיקת התמיכ

    ....נוהלנוהלנוהלנוהל

לא נקבע מועד קובע להגשת הבקשות לתמיכה כפי לא נקבע מועד קובע להגשת הבקשות לתמיכה כפי לא נקבע מועד קובע להגשת הבקשות לתמיכה כפי לא נקבע מועד קובע להגשת הבקשות לתמיכה כפי  ....גגגג
    ).).).).6.36.36.36.3ראה סעיף ראה סעיף ראה סעיף ראה סעיף ((((שמחייב נוהל התמיכות שמחייב נוהל התמיכות שמחייב נוהל התמיכות שמחייב נוהל התמיכות 

 
וכ" ) 4ראה סעי+ (מעבר לכ� נמצא שהעירייה מעבירה התמיכות שלא דר� ועדת תמיכות 

נמצא שהגזברות מעבירה תמיכות לגופי� נתמכי� לפני שבקשותיה� נדונו בועדת 
עוד נמצא שישנ� גופי� שקיבלו תמיכה על א+ שלא הגישו את ). 6.2ראה סעי+ (כות תמי

 .י נוהל התמיכות"כל המסמכי� אות� ה� חייבי� להמציא לעירייה עפ
 

נמצאו לקויי� מהותיי� ברישו� . הביקורת ג� בחנה דוחות כספי� של עמותות
 ).10ראה סעי+ " (כדור הזהב"החשבונאי  של עמותת 

 
כמו כ" יש להקפיד על שקיפות .  להקפיד על מילוי הוראות נוהל התמיכותככלל יש 

, הרישו� החשבונאי של תמיכות ולבחו" את נאותות המסמכי� שמגישי� העמותות
אי" להעביר תמיכה לגו+ אשר נמצאו ליקויי� . בעיקר את הדוחות הכספיי� שלה�

. מהותיי� בדוחותיו הכספיי�
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 1997יכות לשנת פרוט תמ

 
 97הצעה  ש� הסעי� פרק סעי� ש� הפרק

 150,000 איגוד ערי� יתושי� 715000 830 תברואה

     

 326,000 א ארצי"השתתפות בהג 723000 810 א"הג

     

 1,158,000 השתתפות באיגוד ערי� לכיבוי אש 724000 830 כיבוי אש

     

 60,000 ירקו! ונחל פולגהשתתפות באיגוד ערי�  745000 830 ניקוז

     

 10,000 תרומה לקר! הקיימת נטיעת ע+ על ש� כל ילוד 746000 810 גינו!

    

 23,000 רכ רכישת מוצרי� ליחידת התותחני� בשבטה 753000 810 יחידה צבאית

     

 30,000 ארגו! כנס תותחני� בעיר 753000 830 יחידה צבאית

     

 100,000 תפות במרכז השלטו! המקומיהשת 765000 810 כללי

     

 46,000 ארגו! טיול לקשישי� 765000 830 כללי

     

 30,000 השתתפות בשכר שופטי� בית משפט השלו� בעיר 782000 810 בית משפט

     

 5,857,000 תשלו� למשרד החינו" בגי! גננות ג! טרו� חובה 812300 810 גני ילדי�

     

 239,000 תשלו� למשרד החינו" בגי! גננות טרו� חובה יולא 812500 810 גני ילדי�

     

 17,000 ח"השתתפות בארגו! פר 813200 810 יסודי

     

 1,500,000 השתתפות באורט שפירא 815500 810 תיכו!

     

 311,000 תשלו� בגי! הפעלת מועדניות על ידי הסוכנות 817600 810 שיקו�
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 97הצעה  ש� הסעי� פרק סעי� ש� הפרק

 161,000 תמיכות בארגוני� לפי אישור ועדת תמיכות 824000 810 תרבות

     

 286,000 )קונסרבטוריו! בבית ספיר(תמיכה בקר! המוזיקה  825200 810 מוזיקה

     

 62,000 תזמורת נוער 825200 811 מוזיקה

     

 17,000 כלי� לתזמורת נוער 825200 812 מוזיקה 

     

 2,150,000 לת בית ספיר והקונסרבטוריו!הפע 826200 810 בית ספיר

     

 18,000 תשלו� ארנונה לחברה להגנת הטבע 826400 810 תרבות

     

 30,000 מועצת נוער 828300 810 נוער

     

 2,174,000 תמיכות באירגוני ספורט 829900 810 ספורט

     

 130,000 תשלו� עבור שימוש הפועל במגרש אוני� 829900 811 ספורט

     

 8,000 ענ� גלגיליות 829900 813 ספורט

     

 90,000 כרטיסי מנוי לנוער נזקק למשחקי הפועל 829900 814 ספורט

     

 35,000 נבחרות על בבתי ספר תיכוניי� 829900 815 ספורט

     

 9,000 מג! דוד אדו� 836000 812 בריאות

     

 100,000 ל"שח 836200 810 בריאות

     

 3,000 לב אל לב 839000 810 בריאות

     

 750,000 מרכז יו� לקשיש 844500 820 שירותי� חברתיי�

     

 1,703,000 ****מועצה דתית 851000 810 דת

     

 50,000 תמיכות בבתי כנסת 851000 812 דת
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 97הצעה  ש� הסעי� פרק סעי� ש� הפרק

 273,000 השתתפות באיגוד ערי� לאיכות הסביבה 870000 810 איכות הסביבה

     

 150,000 השתתפות בשירותי� הוטרינרי� ברעננה 923000 810 וטרינריה

     

 126,000 תשלו� לעיריית רעננה עבור שימוש בביוב שלה 972000 810 ביוב

     

    18,182,000 

    אשתקד נכלל בתמיכה תשלו� עבור פנסיה   אשתקד נכלל בתמיכה תשלו� עבור פנסיה   אשתקד נכלל בתמיכה תשלו� עבור פנסיה   אשתקד נכלל בתמיכה תשלו� עבור פנסיה   * * * *    
       השנה הופרד   השנה הופרד   השנה הופרד   השנה הופרד
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 1998פרוט תמיכות לשנת 

1998הצעה  שם הסעיף פרק סעיף

150,000 איגוד ערים יתושים 715000 830

308,500 א ארצי"השתתפות בהג 723000 810

1,244,900 השתתפות באיגוד ערים לכיבוי אש 724000 830

130,700 השתתפות ברשויות ניקוז ירקון ונחל פולג 745000 830

5,900 תרומה לקרן הקיימת נטיעת עץ על שם כל ילוד 746000 810

38,000 תמיכה ביחידה מאומצת 753000 810

123,400 השתתפות במרכז השלטון המקומי 765000 810

144,900 תמיכות באירגונים לפי אישור ועדת תמיכות 765000 820

100,000 השתתפות בשכר שופטים בית משפט השלום בעיר 782000 810

14,000 ח"השתתפות באירגון פר 813200 810

1,474,900 השתתפות באורט שפירא 815500 810

328,500 )קונסבטוריון בבית ספיר(תמיכה בקרן המוזיקה 825200 810

315,000 הפעלת בית ספיר והקונסבטריון 826200 810

45,000 עמותת רבי עקיבא-תרבות  תורנית  827000 810

20,600 תשלום ארנונה לחברה להגנת הטבע  826400 810

45,000 מועצת נוער 828300 810

1,956,500 תמיכות באירגוני ספורט 829900 810

95,000 ל"שח 836200 810

701,000 מרכז יום לקשיש 844500 820

2,039,000 *מועצה דתית 851000 810

317,000 השתתפות בביחידה אזורית לאכות הסביבה 870000 810

9,597,800

ח" ש373,600לא כולל תשלומי פנסיה בסכום של  *


