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   מחלקת נוער ואירועי�
מדור אירועי� 
  

  

  כללי  .1
  

אירועי , עיריית כפר סבא מקיימת לכלל תושבי העיר ולאורחיה מופעי תרבות

הקפות שניות בשמחת , חג המימונה, יו� העצמאות, כגו� יו� הזיכרו�(חג 

  .ב"אירועי ספורט וכיו, אירועי חוצות, )'תורה וכו

  :פקדות בידי שלוש יחידות נפרדותהפקת� וארגונ� של אירועי� אלה מו

  

  . אג� תרבות�מדור אירועי�   .א

  . מחלקת הספורט�מדור אירועי�   .ב

  . מחלקת הנוער�מדור אירועי�   .ג

  

. פועל במסגרת מחלקת המופעי� באג", מדור אירועי� באג� תרבות  .1.1

המדור אחראי לתכנו� אירועי� המתקיימי� בהיכל התרבות 

י� העוסקי� בהפקה ובהפעלת אירועי� תיאו� בי� הגופ, ובאודיטוריו�

אחריות לקשר בי� אמרגני� לעירייה בהיבט , בשטח קריית ספיר

הופעת (ארגו� אירועי קי# , בכיכר העיר" שבוע הספר"ארגו� , הטכני

  . ועוד) אומני�

  

. הוא חלק אינטגרלי מהמחלקה, מדור אירועי� במחלקת הספורט .1.2

המדור . מנהל המחלקהמנהל מדור אירועי הספורט כפו" ישירות ל

, צעדת כפר סבא, אחראי לארגו� תחרויות ספורט בי� בתי הספר בעיר

  . אליפות טורניר קי# ועוד

  

 שיי& מנהלתית למחלקת , מדור אירועי� במחלקת נוער ואירועי� .1.3

מנהל מדור . למדור זה אי� כל נגיעה למחלקה זו, א& בפועל, הנוער

טו להל� ומקבל את ההוראות אירועי� אחראי על מגוו� תחומי� שיפור

כ& שבפועל המדור , ל העירייה ומלשכת ראש העיר"ישירות מלשכת מנכ

  . מתפקד כיחידת מטה האחראית על מגוו� תחומי�

במדור אירועי� במחלקת נוער , נערכה א� כ�, הביקורת להל�

  . ואירועי�
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  תחומי אחריות המדור  .2

  :להל� פירוט התחומי� עליה� מופקד מדור אירועי�

  .ארגו� והפקת אירועי� סביב חגי ישראל  .א

  .אירועי ימי זיכרו� ממלכתיי� ואירועי יו� העצמאות  .ב

יריד הכוונה , כנס מתגייסי�(ייזו� והפקת אירועי� שנתיי�   .ג

  ).שבוע הנוער ועוד, לחיילי� משוחררי�

  .מי�"ניהול טקסי קבלת אח  .ד

  .קיו� טקסי� המתקיימי� לש� חנוכת מבני� ומוסדות ציבור  .ה

  .ל טקסי קריאת שמות לרחובותניהו .ו

הלוויות ממלכתיות לנפגעי (פיגועי� " חבצלת"הפעלת נוהל   .ז

  ).פעולות איבה

  .ניהול הלוויות חיילי� הנקברי� בעיר  .ח

מי� "אח/ארגו� והפעלת תוכנית הביקור של משלחות תושבי�  .ט

  .ל"מחו

בית הספר (ל המאומצת "אחריות על הקשר ליחידת צה  .י

  )לתותחנות

  .אגודה למע� החיילייצוג העירייה ב  .יא

  .אחריות לקשר ע� מרכז פרס לשלו�  .יב

שאומצו " שתולה וזרעית ")אחריות על שמירת קשר מול תושבי   .יג

  . ל מדרו� לבנו�"על ידי העיר ע� נסיגת צה

ריכוז תחו� גיוס חסויות והפעלת הנוהל החדש לגיוס חסויות   .יד

  .שנכנס לתוק" במהל& הביקורת

  

  עולה כי מדור זה משמש ה� , טו לעילשפור, מניתוח תחומי פעילות המדור

חנוכת , מי�" האחראי לקיו� טקסי� בעיר כגו� קבלת אח"שר הטקס "�כ 

ניהול הלוויות ממלכתיות , קריאת שמות לרחובות, מבני� ומוסדות ציבור

האחראי " מנהל האירועי� העירוני"לחיילי� ולנפגעי פעולות איבה ועוד וה� 

עירוניי� המוצעי� לכלל תושבי העיר כגו� ניהול והפקת אירועי� , לייזו�

אירועי� רב שנתיי� , אירועי יו� העצמאות, )מימונה, פורי�(אירועי חגי� 
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ל וכ� ייזו� אירועי� בעלי אופי "יריד הכוונה למשוחררי צה, ככנס מתגייסי�

  .עיר ערו# הילדי� ועוד,  יריד דירות)משפחתי כגו� /מסחרי

  

   כח אד� .3

, לא כול� במשרה מלאה,   עובדי�)�70 מועסקי� כבמחלקת נוער ואירועי

במדור האירועי� שבמחלקת הנוער .  קבועי� והשאר עובדי� יומיי�39מה� 

עובד קבוע אחד בלבד ובנוס" כח עזר בעת ארגו� האירועי� העירוניי� 

  .הגדולי�

מנהל המדור מועסק במשרה מלאה ובמהל& השנה מפעיל את המדור ,  א� כ&

  . לבדו

אירועי /מחודש ינואר ועד תו� אירועי יו� העצמאות, ריבוי האירועי�בתקופת 

  : ישנה תוספת כח אד� זמני למדור כלהל�, קי#

  

  .מזכירה המועסקת בהיק" של כחצי משרה בדיווח על פי שעות  .א

בהיק" של חצי משרה בדיווח על פי , עוזר הפקה המועסק ג� כ�  .ב

ילי� משוחררי�  חי) בתפקיד זה הועסקו בשני� האחרונות )שעות 

  . או מנהלי בתי נוער בשעות נוספות בבוקר/ו

ספורט מועסקי� על בסיס שעות נוספות /עובדי מחלקת נוער  .ג

  .באירועי� קטני�

מנהלי בתי נוער מועסקי� על בסיס שעות נוספות באירועי� גדולי�   .ד

  .יותר

  ).עוזרי הפקה, סדרנות, סבלות(נערי� על פי צרכי הפקת אירועי�   .ה

יה תקניי� מקבלי� שעות נוספות בעבור עבודת� עובדי עירי  .ו

  ).'הקמת במות וכו, תליית דגלי�(להקמת והפעלת אירועי� 

  

מתוקצבות בתקציב , הביקורת מצאה כי כל הפעילויות שהוזכרו לעיל

  .האירועי�

  

לאור המגמה של צמצו� התקציב העירוני ובתוכו בי� היתר ג� תקציב 

  : לחסו� בכספי העירייה על ידיהביקורת סבורה כי נית�, האירועי�
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בדיקת הנחיצות בתקופת צמצומי� תקציביי� של כל אחד מהאירועי�   .א

  .המאורגני� על ידי מדור אירועי�

טיפול /שקילת האפשרות של הוזלת עלויות על ידי העברת ארגו�  .ב

  .באירועי� לידי קבלני משנה

  

ניצול כח אד� ממחלקות העירייה הרלוונטיות בשעות העבודה   .ג

  .גילות ללא צור� בתשלו� שעות נוספות כפי שהיה מקובל עד כההר

  

   תקציב  .4

המדור נוהג לבצע הזמנות עבודה ולא לחתו� על חוזה ע� , בעת ארגו� אירועי�

אול� בעת החתימה על , מחירי הופעות האומני� נקובי� בדולרי�. הספקי�

מת ההזמנה נקבע המחיר בשקלי� על פי שער הדולר ביו� חתי, הזמנת העבודה

  . וזאת על מנת להבטיח מחיר קבוע שלא צמוד לשערי הדולר המשתני� תכופות

  

  : הביקורת מציינת כי תקציב האירועי� מחולק לשני חלקי� עיקריי�

  

  :תקציב אירועי יו� העצמאות המתחלק לשניי�  .א

  . אומני�)יו� העצמאות  .1

  . הפקה)יו� העצמאות  .2

  . תקציב אירועי� כלליי�  .ב

  

  :2001�1999ח לשני� "וט תקציב האירועי� והביצוע באלפי שלהל� פיר

  

  1999  2000  2001  

        יתרהיתרהיתרהיתרה        ביצועביצועביצועביצוע        תקציבתקציבתקציבתקציב        יתרהיתרהיתרהיתרה        ביצועביצועביצועביצוע        תקציבתקציבתקציבתקציב        יתרהיתרהיתרהיתרה        ביצועביצועביצועביצוע        תקציבתקציבתקציבתקציב  

אירועי� 

  כללי

460,800.00  457,473.17  3,326.83+   372,500.00  378,648.03  6,148.03 (  456,600.00  402,100.83  54,499.17  

יו� 

העצמאות  

  הפקה

417,400.00  401,713.07  15,686.93+   452,000.00  447,800.90  4,199.10+   524,700.00  513,373.73  11,326.27+   

יו� 

העצמאות   

  אומני�

243,800.00  244,834.50  1,034.50 (  179,400.00  187,657.00  8,257.00 (  178,700.00  178,579.99  120.01+   

  65,945.45+  1,094,054.55  1,160,000.00  � 10,205.93  1,014,105.93  1,003,900.00  17,979.26  1,104,020.74  1,122,000.00  כ" ס ה 
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נית� ללמוד כי מסגרת התקציב נשמרת נומינלית , מעיו� בנתוני� שלעיל

  . לאור� השני� וכ� ג� רמת הביצוע ע� סטיות קטנות) ע� מגמת ירידה(

  

 נשארה הביקורת מצאה כי בהתא� לתקציב ג� כמות האירועי�

שגרמו , פרט לשני אירועי� בעלות גבוהה, קבועה לאור� השני�

אשת נשיא ,  ביקור הילארי קלינטו�� 2001להעלאת התקציב בשנת 

  .  ב לשעבר וביקור ראש הממשלה בכפר סבא"ארה

, הביקורת מציינת כי בדר� כלל קיי� ניצול חלקי של התקציב שאושר

  . 2001למעט שנת 

  

  : מדור אירועי�להל� התייחסות מנהל

. ראוי לציין כי מידי שנה מאושר התקציב מבלי שיערך דיון מקיף"

 .לרוב התקציב עובר משנה לשנה עם שינויים קלים

גזברות העירייה לא נותנת תשומת ליבה לשינויים הגדולים 

בעלויות ההפקה הנובעות מהעלויות העולות וגדלות של מרכיבי 

 ."הדולרהביטחון והבטיחות וכן עליית שער 

  

  יו� שכולו תורה .4.1

מופיע פרק על ביקורת , ח השנתי של מבקר העירייה לשנה זו"בדו

). ח השנתי"ראה בגו" הדו" (בנתיבי רבי עקיבא"שנעשתה על עמותת 

 חיוב ההוצאות עבור ארגו� ועריכת יו� שכולו 1997יצויי� כי עד שנת 

עמותת הועבר במסגרת תקציב תמיכות אל , לימוד תורה ביו� עצמאות

 ההוצאות הקשורות בארגו� 1998החל משנת ". בנתיבי רבי עקיבא"

מחוייבות מתקציב יו� , יו� שכולו לימוד תורה ביו� העצמאות

ח אשר " ש�.1,700למעט סכו� של , העצמאות של מדור האירועי�

  ".בנתיבי רבי עקיבא" על ידי עמותת 1998עדיי� שול� בשנת 

ורות בארגו� יו� שכולו לימוד הביקורת מציינת כי ההוצאות הקש

חד , להוציא הוצאה קטנה יחסית, 1998תורה הועברו החל משנת 

ח על חשבו� תקציב יו� העצמאות של מדור " ש1,700בס� , פעמית

 2000 � 1999אירועי יו� שכולו לימוד תורה תוקצבו בשני� . האירועי�

לה ח על א� שבשני� אלה קיב" ש86,994מתקציב האירועי� בס� של 

 �  . ח" ש99,300עמותת בנתיבי רבי עקיבא תמיכה בס
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להל� הסכומי� שהופנו לעריכת יו� שכולו לימוד תורה מתקציבי 

לפי שני� ולפי , של מדור האירועי� העירוני, הפקה והופעות אומני�

  :ח" ש142,011 � ב 2001 � 1999נושאי� מרוכזי� המסתכמי� לשני� 

  

  1999שנת    .א

עטרת "לימוד תורה נערכו בבית הספר אירועי יו� שכולו 

ועלות� על חשבו� תקציב מדור האירועי� הגיע לס� " חיי�

  :ח לפי הפירוט" ש36,288

 100 )  תשלו� עבור מופע קסמי� וסדנא ל ח" ש2,941 ♦

  .ילדי�

 �חטיפי� ו , ח  תשלו� למינימרקט עבור כיבוד"  ש8,461 ♦

  . פרסי�150

, עבור חומרי יצירה  תשלו� לחנות לצורכי דת ח" ש2,188 ♦

  .משחקי קופסא ופרסי�

ח תשלו� לחברת קייטרינג מפתח תקווה עבור " ש13,455 ♦

 מנות ארוחת צהרי� למשתתפי יו� שכולו לימוד 580

  . תורה

ח  תשלו� לחברה להשכרת ציוד עבור השכרת " ש9,243 ♦

  . אוהל וציוד

_______________  

  ח" ש36,288כ   "סה

  

  2000שנת   .ב

 הסתכמה בס� 2000יו� שכולו לימוד תורה בשנת עלות אירועי 

אשר חוייבו מתקציב האירועי� לפי הפירוט , ח" ש50,706

  :הבא

  

שתייה , חטיפי�, ח תשלו� למכולת עבור כיבוד" ש7,804 ♦

  . וכלי� חד פעמיי�

ח תשלו� לחנות לתשמישי קדושה עבור חומרי " ש1,848 ♦

  .עבודה ומלאכה לחוג בני� ובנות ולפרסי�
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ח תשלו� לחברת קייטרינג מפתח תקווה עבור " ש18,252 ♦

  .  מנות ארוחת צהרי� לילדי� ולמבוגרי�550

  .ח תשלו� להצגת תיאטרו� בובות" ש1,755 ♦

הקבלה הוגשה על ידי . (ח תשלו� לאומ� עבור מופע" ש900 ♦

  ").בנתיבי רבי עקיבא"ר עמותת "יו

  . ח תשלו� לאומנית עבור הופעה" ש3,510 ♦

 עבור �לחברה להשכרת ציוד ח תשלו� " ש10,881 ♦

, כלי אוכל, כסאות, שולחנות, השכרת אוהל ענק

  .'תאורה וכו, מערכת הגברת קול, מאווררי�

ח תשלו� לחברה להשכרת מתקני שעשועי� עבור " ש5,756 ♦

  . מתקני משחקי�

______________  

    ח" ש50,706   כ"סה

  

  2001שנת   .ג

  
הרצוג ועלות� אירועי יו� שכולו לימוד תורה נערכו בפנימיית 

 �   :ח לפי הפירוט" ש55,017מתקציב האירועי� הגיע לס

  

ח תשלו� לחברה לאספקת מזו� מוכ� לארגו� " ש20,000 ♦

  .ואירוח למשפחות הציבור הדתי

תשלו� לחברה להשכרת מתקני משחקי� ח " ש10,000 ♦

  .עבור מתקני שעשועי�

  . תשלו� לאמ� עבור נגינהח" ש1,600 ♦

  .עבור מופע קסמי�תשלו� לקוס� ח " ש1,000 ♦

עבור ,  תשלו� לחנות תשמישי קדושה וספרי�ח" ש1,500 ♦

ספרי , עפרונות מיוחדי�, מחשבוני�, רכישת משחקי�

  .קריאה וקלפי�

  . תשלו� ללהטוט� עבור הופעת להטוטי�ח " ש2,000 ♦

  .תשלו� לאמ� עבור נגינהח " ש971 ♦

  . תשלו� למרקיד עבוד הרקדה לציבור הדתיח " ש2,283 ♦
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תשלו� לבית דפוס עבור הדפסת מודעות ח " ש3,500 ♦

כרוזי� ופנקסי כרטיסי כניסה ליו� שכולו לימוד , פרסו�

  . תורה

 תשלו� לחנות תשמישי קדושה ומכשירי ח" ש1,002 ♦

  .כתיבה עבור רכישת מכשירי כתיבה ומשחקי�

 עבור כלי לחנות ציוד משרדי בבני ברק תשלו� ח" ש1,543 ♦

  . הכלי עבודה וחומרי יציר, כתיבה

חטיפי� וכלי� , ח תשלו� למכולת עבור כיבוד" ש8,729 ♦

  . חד פעמיי�

 כדורי 4תשלו� לחנות לציוד ספורט לרכישת ח " ש889 ♦

  .  כדורי סל5 )רגל ו 

_________________  

  ח "   ש55,017כ       "סה

  

, מעיו� בס� הסכומי� המופני� לאירועי יו� שכולו לימוד תורה

 בסכומי� שהופנו מתקציב אירועי� נית� לראות כי קיי� גידול

  .לעריכת יו� שכולו לימוד תורה

מנהל מדור האירועי� מסר לביקורת כי מדי שנה ניתנת לו 

ל העירייה להוציא פקודות זיכוי "הוראה בעל פה על ידי מנכ

. כאשר חלק מההזמנות הוצאו ואושרו מאוחר יותר, לתשלומי�

 ההוצאות 1998כי החל משנת , הביקורת מבקשת לציי� שוב

מועמסות , ביו� העצמאות, עבור יו� שכולו לימוד תורה

תיאו� . בתקציב אירועי יו� העצמאות של מדור האירועי�

היק� מסגרת ההוצאות הקשורות באירועי יו� שכולו לימוד 

המנחה ישירות את , ל העירייה"תורה נעשה על פי הנחיות מנכ

וער לאירוע מנהל מדור האירועי� לגבי התקציב השנתי המש

ארגו� האירוע הקשור ביו� שכולו לימוד תורה מתחלק בי� . זה

�העמותה בנתיבי רבי עקיבא והמדור , מספר גורמי� כגו

נמצא כי כל ההזמנות הקשורות בביצוע וארגו� . לתרבות תורנית

באישור חריג , בוצעו בדיעבד, יו� שכולו לימוד תורה

שהוצגה על ידי על פי רשימה , לתשלומי� ללא הזמנה מראש

או על ידי הנהלת העמותה /מנהל המדור לתרבות תורנית ו
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  ".בנתיבי רבי עקיבא"

  

ניהול וארגו� תקי� של אירועי יו� שכולו לימוד , לדעת הביקורת

כולל ההזמנות , תורה צרי� להיות מתוכנ� וערו� מראש

ג� א� בשוליי� יתכ� שמספר הזמנות , שקשורות בביצוע

  . וישולמו בתשלומי� חריגי�תוצאנה מאוחר יותר

לדעת הביקורת ולמע� השקיפות נית� לאשר תקציב נפרד 

לאירועי יו� שכולו לימוד תורה ובכלל זה סעי� לכיסוי הוצאות 

  . הסעדה וכיבוד

לגבי הוצאות הסעדה וכיבוד נציי� כי ה� מאושרות לתשלו� 

  ל העירייה אל גזבר העירייה "בניגוד למכתב מנכ

  : בו כתב16.8.2000 �מה 

שני החשבונות נוגעים להוצאות כיבוד אשר בוצעו ביום שני החשבונות נוגעים להוצאות כיבוד אשר בוצעו ביום שני החשבונות נוגעים להוצאות כיבוד אשר בוצעו ביום שני החשבונות נוגעים להוצאות כיבוד אשר בוצעו ביום "... "... "... "... 

        ....2000200020002000יום העצמאות יום העצמאות יום העצמאות יום העצמאות , , , , שכולו תורהשכולו תורהשכולו תורהשכולו תורה

מאחר ואין אנו מאחר ואין אנו מאחר ואין אנו מאחר ואין אנו , , , , הודעתי כי אין לכבד חשבונות אלההודעתי כי אין לכבד חשבונות אלההודעתי כי אין לכבד חשבונות אלההודעתי כי אין לכבד חשבונות אלה, , , , כזכורכזכורכזכורכזכור

נוהגים לשלם חשבונות הנוגעים לארוחות באירועים נוהגים לשלם חשבונות הנוגעים לארוחות באירועים נוהגים לשלם חשבונות הנוגעים לארוחות באירועים נוהגים לשלם חשבונות הנוגעים לארוחות באירועים 

    ....המונייםהמונייםהמונייםהמוניים

ראש העיר אשר בדק את הנושא החליט כי מאחר ולא ראש העיר אשר בדק את הנושא החליט כי מאחר ולא ראש העיר אשר בדק את הנושא החליט כי מאחר ולא ראש העיר אשר בדק את הנושא החליט כי מאחר ולא 

כי אנו מכסים הוצאות כי אנו מכסים הוצאות כי אנו מכסים הוצאות כי אנו מכסים הוצאות , , , , נים מבעוד מועדנים מבעוד מועדנים מבעוד מועדנים מבעוד מועדהודענו למארגהודענו למארגהודענו למארגהודענו למארג

    ....ואני עושה בזה את מצוותוואני עושה בזה את מצוותוואני עושה בזה את מצוותוואני עושה בזה את מצוותו, , , , כי עלי לכבדםכי עלי לכבדםכי עלי לכבדםכי עלי לכבדם, , , , אלהאלהאלהאלה

    

עם זאת הודענו למארגני יום שכולו תורה כי בשנים עם זאת הודענו למארגני יום שכולו תורה כי בשנים עם זאת הודענו למארגני יום שכולו תורה כי בשנים עם זאת הודענו למארגני יום שכולו תורה כי בשנים 

        ".".".".הבאות לא נכסה כל הוצאה הנוגעת לכיבוד ואכילההבאות לא נכסה כל הוצאה הנוגעת לכיבוד ואכילההבאות לא נכסה כל הוצאה הנוגעת לכיבוד ואכילההבאות לא נכסה כל הוצאה הנוגעת לכיבוד ואכילה

 

 למרות שחגיגות יו� העצמאות 2002בשנת , למרות האמור לעיל

מועצת העירייה , צב הביטחונילכלל תושבי העיר בוטלו עקב המ

 ).44,000אישרה את כיסוי הוצאות יו� שכולו לימוד תורה בס& 

ידי גזברות העירייה ישירות )התשלומי� בוצעו על. ח"ש

לספקי� על פי רשימה שהוגשה על ידי מנהל המדור לתרבות 

  .תורנית תו& חיוב תקציב מדור האירועי�
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   מדור אירועי��קופה קטנה   .4.2

 נדו� בישיבת מועצת העירייה נושא ניהול קופות דמי 1.11.95 �ב 

  ).קופות קטנות(מחזור 

הציג בפני מועצת העירייה את הבעיות הקיימות בניהול , גזבר העירייה

הבעיות אות� הציג גזבר העירייה התמקדו בנושאי� . הקופות הקטנות

  :שלהל�

  .ריבוי קופות קטנות  .א

על הקופות , צד הגזברותמ, קשיי פיקוח וביקורת חשבונות  .ב

  . הרבות

  .היעדר נוהל לניהול הקופות ולשימוש בה�  .ג

מועצת העירייה דנה בעניי� ניהול הקופות הקטנות ואימצה את 

  : הצעותיו של גזבר העירייה כלהל�

  .יוקט� מספר� של הקופות הקטנות  .א

ניהול הקופות הקטנות יתבצע על פי נוהל שעובד על ידי גזבר   .ב

  . העירייה

זכות חתימה למנהלי חשבונות בנק ע� פתיחת   .ג

הממונה על ניהול הקופה  מחלקה/עובד אג�; מחלקה/אג�

  .גזבר העירייה;  הקטנה

  

נוהל  "�פורס� על ידי גזברות העירייה , לאור החלטת מועצת העירייה

שחובר על ידי גזבר העירייה והופעל מיו� " דמי מחזור"קופות 

  ).1995ספטמבר (פרסומו 

נת שכל מחלקה שהגישה בקשה לפתיחת קופה קטנה הביקורת מציי

הגישה בקשה בחתימת מנהל המחלקה לגזברות העירייה בה נקבעו 

. שני בעלי זכות חתימה בחשבו� הבנק שייפתח עבור הקופה הקטנה

בעלי זכות חתימה אלה ומנהל המחלקה חתמו במסמ� זה על 

  : ההתחייבות הבאה

   ".בלנואנו מתחייבי� לפעול בהתא� לנוהל שק" 

בטפסי� לפתיחת קופה קטנה , הפעלת נוהל קופה קטנה לוותה כאמור

  ). 'נספח א(וטפסי� לניהול קופה קטנה שהוצאו על ידי גזברות העירייה 
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, 2001 ) 1999הביקורת ערכה בדיקה על הקופה הקטנה של השני� 

 ולהל� חלוקת ההוצאות על פי 1999)2001במדור אירועי� לגבי השני� 

   ).'פירוט ההוצאות מפורט בנספח ב( :שימוש�

  : על פי שימוש2001 � 1999ח לשני�  "כ הוצאות קופה קטנה בש"סה

  

                                       שנה      

  

  שימוש     

  

1999  

  

  

2000  

  

2001  

  

כ לפי "סה

  נושאי�

  3,987.10  396.50  1,103.90  2,486.70  מסעדות ובתי קפה

  392.70  74.80  119.90  198.00  מזנוני�

  6,079.27  1,555.20  1,054.27  3,469.80  סופרמרקטי� ומרכולי�

  2,388.50  734.00  137.30  1,517.20  הוצאות כלליות

  681.00  )  82.00  599.00  הסעות ומוניות

  149.60  44.60  )  105.00  צרכי משרד

  881.00  )  174.00  707.00  פרחי�

  1,029.90  311.00  443.40  275.50  פרסי� ומתנות

  1,109.00  286.00  317.00  506.00  מכבסות ובדי�

  689.00  )  198.00  491.00  פיתוח תמונות וסרטי צילו�

  694.40  218.20  247.80  228.40  ספרות 

  18,081.47  3,620.30  3,877.57  10,583.60  כ לשנה "סה

  

  :להל� ממצאי הביקורת

ציוד שיכול להירכש בנהלי , בוצעו קניות רבות בה� נרכש ציוד מסוגי� שוני�  .א

וזאת בניגוד לאמור : אספקה ומכרזי�, רכישה רגילי� באמצעות מחלקת רכש

  ":מהות דמי מחזור") 2בנוהל קופות קטנות סעי" 

  .תשלום עבור שירותים מקריים ולא קבועים שאינם מספקים קבועים של העירייה) א"(

  סכמי קניה שנתיים או קשרי מסחר שוטפים או מיידיות אשר אין לגביהן ה/קניות קטנות ו) ב  (

  ."אישיות של עובדים'         ושאינן  לכסוי הוצ

  

  :לנוהל קובע' בנספח א'  ה13סעי"   .ב

  :החשבונית חייבת להכיל פרטים מדוייקים על ההוצאות"

  .כ"מחיר היחידה וסה, כמות, מספר,  תאור מפורט של המצרך-רכישות  .1  

  .כ"מחיר השירות וסה, תאריך ותקופות הביצוע,  מהות ומקום השירות-שירותים  .2  

  .כ"בנפרד משכר העבודה וסה, בציון חלקי חילוף וחומרים,  מהות העבודה-עבודות  .3  

  .או מיסים והיטלים אחרים/מס ערך מוסף ו .4  

  ."הסכום הסופי במילים .5  

  

הביקורת העלתה כי במרבית החשבוניות סכו� הקניה מוצג רק בספרות ולא 
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  . א� יש, י� פירוט של מס ער& מוס" ומסי� נוספי�ג� במילי� ובנוס" א

כמות , לא קיי� תיאור מפורט של המוצר הנרכש, כמו כ� במרבית החשבוניות

  . היחידות ומחיר ליחידה כשנרכשו מספר פריטי�

  

הסבר למהות הרכישה ולאיזה פעילות עירונית "לנוהל מחייב ' בנספח א' ט13סעי�   .ג

      ."ג נייר שיצורף אליה"בצידה האחורי  או ע, ג הקבלה"היא קשורה יצויין ע

הרכישה ועבור מי ולמה /במרבית החשבוניות אי� פירוט של מהות השירות

עקב אי ציו� על גבי הקבלה בצידה האחורי ועקב אי צירו� נייר ובו , נרכש

  . הסבר למהות הרכישה ולאיזה פעילות עירונית היא קשורה

  

תימה של מנהל מדור אירועי� לצור& נמצאו מספר חשבוניות ללא חותמת וח  .ד

על גבי : "לנוהל' בנספח א' ב13וזאת בניגוד לאמור בסעי" , אישור ההוצאה

  ".ולפרט מהות ההוצאה, החשבונית יש לאשר כי נפרעה

  

-השיעור הכספי המירבי להוצאה חד פעמית של דמי":  בנוהל קופות דמי מחזור3סעי�   .ה

        ."ח" ש-.350ו מחזור לאותם צרכים המפורטים לעיל הינ

        

נמצאו מספר חשבוניות שס� הקנייה המופיע בה� גבוה מסכו�  המקסימו� 

ח " ש350 � לא יותר מ �כפי שקבע גזבר העירייה בנוהל קופות דמי מחזור 

  . להוצאה חד פעמית

  

  .נמצאו הוצאות רבות על מזו� במסעדות ובמזנוני�  .ו

  

ובמהות� ה� מתחו� נמצאו חשבוניות שתארי� הוצאת� חל בימי שישי ושבת   .ז

  . מזו� ופנאי

  

לשאלה הא� כל , שהניחו דעתה, הביקורת לא קיבלה הסברי�

אכ� קשורות , ההוצאות המשולמות ישירות דר� הקופה הקטנה

לפעילות עירונית ומצביעה על כ� שלפעמי� הסכומי� שהוצאו היו 

  . גבוהי� מהסכומי� אשר נקבעו בנוהל קופות קטנות

מצביעי� על מצב הנוגד את האמור , � אלהממצאי, לדעת הביקורת

שהופ2 על ידי גזברות ) קופות קטנות(בנוהל קופות דמי מחזור 
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  .  העירייה לכל בעלי הקופות הקטנות

  

עד להפניית תשומת עד להפניית תשומת עד להפניית תשומת עד להפניית תשומת """" :מנהל מדור האירועי� מסר לביקורת בכתב

ליבי על ידי הביקורת לא היה ידוע לי כלל על קיומו של נוהל ליבי על ידי הביקורת לא היה ידוע לי כלל על קיומו של נוהל ליבי על ידי הביקורת לא היה ידוע לי כלל על קיומו של נוהל ליבי על ידי הביקורת לא היה ידוע לי כלל על קיומו של נוהל 

ייתכן כי הנוהל האמור הגיע ייתכן כי הנוהל האמור הגיע ייתכן כי הנוהל האמור הגיע ייתכן כי הנוהל האמור הגיע ..." ..." ..." ..." ות קטנותות קטנותות קטנותות קטנותעירוני לניהול קופעירוני לניהול קופעירוני לניהול קופעירוני לניהול קופ

אך מעולם הוא לא הובא לעיוני או אך מעולם הוא לא הובא לעיוני או אך מעולם הוא לא הובא לעיוני או אך מעולם הוא לא הובא לעיוני או ) ) ) ) של קודמו בתפקידשל קודמו בתפקידשל קודמו בתפקידשל קודמו בתפקיד____((((, , , , לידיולידיולידיולידיו

    ".".".".ידיעתיידיעתיידיעתיידיעתי

    

או לשאול כיצד עליו לנהוג /הא� לא חשב לברר ו, לשאלת הביקורת

 ענה מנהל מדור אירועי� לביקורת כי הוא �ע� כספי הקופה הקנה 

קיד והנורמות הנהוגות בענ� פועל על פי הנורמות שלמד מקודמו בתפ

לא שאל מה מותר ומה אסור לו לקנות , ועל כ�.  אירועי� לדבריו

 רוכש :על דעת עצמו, בכספי הקופה הקטנה אלא פעל ופועל כאמור

מזו� (או בעת היערכות והכנות לאירועי�  /דברי� תו� כדי אירועי�  ו

דור מסר מנהל המ, בנוס�). ושתייה לו ולצוותי� העובדי� איתו

כי בעת , לביקורת כי הוא ג� מנחה את צוותי העבודה העובדי� איתו

או כיבודי� ושתייה עליה� לקנות /שה� צריכי� לרכוש ציוד כלשהו ו

 �זאת ולהביא לו את החשבוניות על מנת שיוכל לשל� לה� על חשבו

  . לדבריו, זאת תו� שהוא קובע לה� את מסגרת ההוצאה, קופה קטנה

ממליצה כי סכו� בסדר  גודל של אלפי שקלי� הביקורת סבורה ו

על פי , נית� לזוקפו על חשבו� סעיפי� תקציביי� מתאימי�, חדשי�

ולא על חשבו� כולל , הנחיית מנהל המדור לאירועי� וגזברות העירייה

  .באמצעות הקופה הקטנה

  

ל העירייה מאשר את הוצאות הקופה הקטנה של מדור "שמנכ, על  א�

ת מציינת כי בעת שבדקה את הוצאות הקופה הביקור, אירועי�

הקטנה של מדור אירועי� מצאה תכתובת בי� מנהל החשבונות הבודק 

את הקופות הקטנות בגזברות העירייה לבי� מנהל מדור אירועי� 

הביקורת העלתה כי אופי , מעיו� בהתכתבות זו. ל העירייה"ומנכ

ל העירייה "כ מדור אירועי� נדו� בי� מנ�ההוצאות של קופה קטנה 

  . למנהל המדור לאחר שהנושא הועלה על ידי גזברות העירייה
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האם הפכנו האם הפכנו האם הפכנו האם הפכנו ? ? ? ? מה זהמה זהמה זהמה זה :ל העירייה העיר באחד המזכרי� שלו"מנכ

                                                ".".".".נא הסברים מפורטיםנא הסברים מפורטיםנא הסברים מפורטיםנא הסברים מפורטים? ? ? ? לשירות הסעדהלשירות הסעדהלשירות הסעדהלשירות הסעדה

, , , , לשאלתך האם הפכנו לשירות הסעדהלשאלתך האם הפכנו לשירות הסעדהלשאלתך האם הפכנו לשירות הסעדהלשאלתך האם הפכנו לשירות הסעדה": תשובת מנהל מדור אירועי�

 ובכללו אירועי  ובכללו אירועי  ובכללו אירועי  ובכללו אירועי בהחלט לא אבל יש יום עצמאות פעם בשנהבהחלט לא אבל יש יום עצמאות פעם בשנהבהחלט לא אבל יש יום עצמאות פעם בשנהבהחלט לא אבל יש יום עצמאות פעם בשנה

  ". ". ". ". המימונה ימי הזכרון של בתי הספר ובמות חג העצמאות השונותהמימונה ימי הזכרון של בתי הספר ובמות חג העצמאות השונותהמימונה ימי הזכרון של בתי הספר ובמות חג העצמאות השונותהמימונה ימי הזכרון של בתי הספר ובמות חג העצמאות השונות

        בהערת אגב לא שונה מכל השנים האחרונות שלי בהערת אגב לא שונה מכל השנים האחרונות שלי בהערת אגב לא שונה מכל השנים האחרונות שלי בהערת אגב לא שונה מכל השנים האחרונות שלי 

קניית עוגות קניית עוגות קניית עוגות קניית עוגות , , , , בעיקר מדובר על כיבוד בערב יום העצמאותבעיקר מדובר על כיבוד בערב יום העצמאותבעיקר מדובר על כיבוד בערב יום העצמאותבעיקר מדובר על כיבוד בערב יום העצמאות

ושתייה ומספר קטן של אירוחים של נותני שרות בעת משא ומתן ושתייה ומספר קטן של אירוחים של נותני שרות בעת משא ומתן ושתייה ומספר קטן של אירוחים של נותני שרות בעת משא ומתן ושתייה ומספר קטן של אירוחים של נותני שרות בעת משא ומתן 

    . . . . וכן חשבונות שהגיעו מבתי ספרוכן חשבונות שהגיעו מבתי ספרוכן חשבונות שהגיעו מבתי ספרוכן חשבונות שהגיעו מבתי ספר

ום כוונה כמו שמעולם לא היתה לבזבז כספי ציבור באירוע ום כוונה כמו שמעולם לא היתה לבזבז כספי ציבור באירוע ום כוונה כמו שמעולם לא היתה לבזבז כספי ציבור באירוע ום כוונה כמו שמעולם לא היתה לבזבז כספי ציבור באירוע אין שאין שאין שאין ש

ח על שתייה ח על שתייה ח על שתייה ח על שתייה """" ש ש ש ש2,0002,0002,0002,000    ----ח יש כאן הוצאה של כ ח יש כאן הוצאה של כ ח יש כאן הוצאה של כ ח יש כאן הוצאה של כ """" ש ש ש ש700,000700,000700,000700,000של של של של 

    ..".."..".."ועוגות שזה באמת כסף קטןועוגות שזה באמת כסף קטןועוגות שזה באמת כסף קטןועוגות שזה באמת כסף קטן

  

  :ל שב ופנה למנהל מדור אירועי� בזו הלשו�"המנכ

מה ששייך לעניין ומה שאיננו מה ששייך לעניין ומה שאיננו מה ששייך לעניין ומה שאיננו מה ששייך לעניין ומה שאיננו . . . . אבקשך לבדוק מחדש את הקבלותאבקשך לבדוק מחדש את הקבלותאבקשך לבדוק מחדש את הקבלותאבקשך לבדוק מחדש את הקבלות"

    """"???? זאת טעית זאת טעית זאת טעית זאת טעיתאולי בכלאולי בכלאולי בכלאולי בכל. . . . שייך לענייןשייך לענייןשייך לענייןשייך לעניין

  : מנהל מדור האירועי� השיב

אם תשים לב לתאריכים של החשבוניות כולן ביום העצמאות אם תשים לב לתאריכים של החשבוניות כולן ביום העצמאות אם תשים לב לתאריכים של החשבוניות כולן ביום העצמאות אם תשים לב לתאריכים של החשבוניות כולן ביום העצמאות "

אמרגנים ועובדי עירייה אמרגנים ועובדי עירייה אמרגנים ועובדי עירייה אמרגנים ועובדי עירייה , , , , עובדי במהעובדי במהעובדי במהעובדי במה, , , , והכל כיבודים לאומניםוהכל כיבודים לאומניםוהכל כיבודים לאומניםוהכל כיבודים לאומנים

    !!!..."!!!..."!!!..."!!!..."שנטלו חלק בארגון כמו בכל שנה שנטלו חלק בארגון כמו בכל שנה שנטלו חלק בארגון כמו בכל שנה שנטלו חלק בארגון כמו בכל שנה 

    

  :ל העירייה לגזברות כלהל�"לאור תכתובות אלו השיב מנכ

מנהל מדור מנהל מדור מנהל מדור מנהל מדור ((((של יום העצמאות של יום העצמאות של יום העצמאות של יום העצמאות ח קופה קטנה ח קופה קטנה ח קופה קטנה ח קופה קטנה """"ב דוב דוב דוב דו""""מצמצמצמצ" " " " 

לאור ההסברים של מנהל מדור אירועים אני מאשר את לאור ההסברים של מנהל מדור אירועים אני מאשר את לאור ההסברים של מנהל מדור אירועים אני מאשר את לאור ההסברים של מנהל מדור אירועים אני מאשר את ). ). ). ). אירועיםאירועיםאירועיםאירועים

אני מניח כי ההוצאה בסעיף אני מניח כי ההוצאה בסעיף אני מניח כי ההוצאה בסעיף אני מניח כי ההוצאה בסעיף ) ) ) ) ושליושליושליושלי((((לאור הביקורת שלך לאור הביקורת שלך לאור הביקורת שלך לאור הביקורת שלך . . . . ההוצאהההוצאהההוצאהההוצאה

    ).").").")."בעתידבעתידבעתידבעתיד((((זה תקטן זה תקטן זה תקטן זה תקטן 

  

הביקורת סבורה כי יש למסד את כל נושא ההוצאות על ידי חלוקת� על 

דור האירועי� ולפעול פי הסעיפי� המתאימי� בתקציב מפורט של מ

כפי שנקבע בנוהל קופות דמי , בקופה הקטנה א� ורק על פי ייעודה

  . 1995שהוכ� על ידי גזבר העירייה כבר בשנת ) קופות קטנות(מחזור 
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  :הביקורת ביררה ומצאה, לאור הממצאי� שהועלו לעיל

  

, מזכירת גזברות העירייה מסרה לביקורת כי לפי הזכור לה  .א

קופות קטנות לכל יחידה בה מנוהלת קופה הפיצה את נוהל 

  . א� בידיה לא קיי� רישו� מסודר על כ�, קטנה

  

המנהלי� , מבירור שערכה הביקורת ע� שישה עובדי עירייה  .ב

אכ� , לדבריה�, עולה כי כול�, קופה קטנה ביחידות אחרות

  . קראו אותו ומקפידי� לעבוד על פיו, קיבלו את הנוהל האמור

  

ר לביקורת כי בעת פתיחת חשבו� בנק לניהול גזבר העירייה מס  .ג

חתמו העובדי� בעלי זכות החתימה בחשבו� , קופה קטנה

כפי , כי ה� מתחייבי� לפעול בהתא� לנוהל שקיבלו, הבנק

  ).  ח" בדו4.2ראה סעי� .(שצויי� לעיל

  

אית� ערכה הביקורת , מבי� העובדי� המנהלי� קופה קטנה  .ד

 את ניהול הקופה לפני חלק� א� קיבלו, את הבירור האמור

מהעובד שניהל , כלומר הנוהל הועבר אליה�, שנה או שנתיי�

  .  את הקופה הקטנה לפניה�

  

�כי בעת הפצת נהלי� על ידי גזברות , הביקורת ממליצה א� כ

יש להחתי� את העובדי� על , העירייה או כל גור� אחר בעירייה בכלל

�בעת שעובד ,  כ�יתר על. קבלת נוהל זה ולנהל תיק מעקב על כ

המחזיק בקופת דמי מחזור מתחל� יש להקפיד להעביר את תפקידו 

נקראו , בצורה מלאה ותקינה תו� הקפדה כי הנהלי� בתוק� נמסרו לו

  . על ידו וברורי� לו

  

  :תגובת מנהל מדור האירועי�

מעולם מעולם מעולם מעולם , , , , ברצוני להדגיש ולהבהיר שוב באופן שאינו משתמע לשתי פניםברצוני להדגיש ולהבהיר שוב באופן שאינו משתמע לשתי פניםברצוני להדגיש ולהבהיר שוב באופן שאינו משתמע לשתי פניםברצוני להדגיש ולהבהיר שוב באופן שאינו משתמע לשתי פנים"

    .... העירייה לשימושי הפרטי למרות האמור בדוח העירייה לשימושי הפרטי למרות האמור בדוח העירייה לשימושי הפרטי למרות האמור בדוח העירייה לשימושי הפרטי למרות האמור בדוחלא השתמשתי בכספילא השתמשתי בכספילא השתמשתי בכספילא השתמשתי בכספי

כל עוד מר אהרון ערן היה מנהל מחלקת הנוער והאירועים הוא טיפל כל עוד מר אהרון ערן היה מנהל מחלקת הנוער והאירועים הוא טיפל כל עוד מר אהרון ערן היה מנהל מחלקת הנוער והאירועים הוא טיפל כל עוד מר אהרון ערן היה מנהל מחלקת הנוער והאירועים הוא טיפל 

 אניאניאניאני. . . . אישית בכל נושא תקציב האירועים ובכללן נושא הקופה הקטנהאישית בכל נושא תקציב האירועים ובכללן נושא הקופה הקטנהאישית בכל נושא תקציב האירועים ובכללן נושא הקופה הקטנהאישית בכל נושא תקציב האירועים ובכללן נושא הקופה הקטנה
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תקציב בלי הנחיות ברורות על אופן שימושו למדתי תקציב בלי הנחיות ברורות על אופן שימושו למדתי תקציב בלי הנחיות ברורות על אופן שימושו למדתי תקציב בלי הנחיות ברורות על אופן שימושו למדתי " " " " ירשתיירשתיירשתיירשתי""""לכשעצמי לכשעצמי לכשעצמי לכשעצמי 

    ....אודותיו תוך כדי עבודהאודותיו תוך כדי עבודהאודותיו תוך כדי עבודהאודותיו תוך כדי עבודה

    

כי הוצאות של קופה קטנה בעת האירועים או משלחת ערי כי הוצאות של קופה קטנה בעת האירועים או משלחת ערי כי הוצאות של קופה קטנה בעת האירועים או משלחת ערי כי הוצאות של קופה קטנה בעת האירועים או משלחת ערי עלי להדגיש עלי להדגיש עלי להדגיש עלי להדגיש 

: : : : כגוןכגוןכגוןכגון" " " " ארועארועארועארוע""""מבוצעות על ידי גורמים שונים השותפים להפקת מבוצעות על ידי גורמים שונים השותפים להפקת מבוצעות על ידי גורמים שונים השותפים להפקת מבוצעות על ידי גורמים שונים השותפים להפקת , , , , תאוםתאוםתאוםתאום

, , , , נערים עובדיםנערים עובדיםנערים עובדיםנערים עובדים, , , , אירגוני מתנדביםאירגוני מתנדביםאירגוני מתנדביםאירגוני מתנדבים, , , , בתי ספרבתי ספרבתי ספרבתי ספר, , , , בתי נוערבתי נוערבתי נוערבתי נוער, , , , תנועות נוערתנועות נוערתנועות נוערתנועות נוער

בגמר הארוע או מספר ימים לאחריו מוגשות לי בגמר הארוע או מספר ימים לאחריו מוגשות לי בגמר הארוע או מספר ימים לאחריו מוגשות לי בגמר הארוע או מספר ימים לאחריו מוגשות לי . . . . ''''עובדי עירייה וכדועובדי עירייה וכדועובדי עירייה וכדועובדי עירייה וכדו

    ....ת הכסף למוסרי החשבוניותת הכסף למוסרי החשבוניותת הכסף למוסרי החשבוניותת הכסף למוסרי החשבוניותהחשבוניות ואני מחזיר אהחשבוניות ואני מחזיר אהחשבוניות ואני מחזיר אהחשבוניות ואני מחזיר א

הדבר מסביר את התוספות על גבי החשבוניות בכתב ידי שכן לא תמיד הדבר מסביר את התוספות על גבי החשבוניות בכתב ידי שכן לא תמיד הדבר מסביר את התוספות על גבי החשבוניות בכתב ידי שכן לא תמיד הדבר מסביר את התוספות על גבי החשבוניות בכתב ידי שכן לא תמיד 

    ....החשבונית הופנתה למדור או פורטה מהות הקנייההחשבונית הופנתה למדור או פורטה מהות הקנייההחשבונית הופנתה למדור או פורטה מהות הקנייההחשבונית הופנתה למדור או פורטה מהות הקנייה

מעולם לא הופניתי לנוהל כזה מעולם לא הופניתי לנוהל כזה מעולם לא הופניתי לנוהל כזה מעולם לא הופניתי לנוהל כזה , , , , בעת הגשת החשבוניות לאישור בגזברותבעת הגשת החשבוניות לאישור בגזברותבעת הגשת החשבוניות לאישור בגזברותבעת הגשת החשבוניות לאישור בגזברות

    ....ח או בחשבוניותח או בחשבוניותח או בחשבוניותח או בחשבוניות""""או אחר לשם ביצוע תיקונים בדואו אחר לשם ביצוע תיקונים בדואו אחר לשם ביצוע תיקונים בדואו אחר לשם ביצוע תיקונים בדו

ה להבהיר או להזכיר על קיומם של נהלים ה להבהיר או להזכיר על קיומם של נהלים ה להבהיר או להזכיר על קיומם של נהלים ה להבהיר או להזכיר על קיומם של נהלים הגזברות לא דאגה מצידהגזברות לא דאגה מצידהגזברות לא דאגה מצידהגזברות לא דאגה מציד

לכן לא יכולתי להסיק במהלך השנים כי אני לכן לא יכולתי להסיק במהלך השנים כי אני לכן לא יכולתי להסיק במהלך השנים כי אני לכן לא יכולתי להסיק במהלך השנים כי אני . . . . בדבר הוצאת קופה קטנהבדבר הוצאת קופה קטנהבדבר הוצאת קופה קטנהבדבר הוצאת קופה קטנה

    ....פועל בסוגיה זו שלא על פי הנוהלפועל בסוגיה זו שלא על פי הנוהלפועל בסוגיה זו שלא על פי הנוהלפועל בסוגיה זו שלא על פי הנוהל

יש לקחת בחשבון כי בעת האירועים וההכנות לאירועים יש שעות רבות יש לקחת בחשבון כי בעת האירועים וההכנות לאירועים יש שעות רבות יש לקחת בחשבון כי בעת האירועים וההכנות לאירועים יש שעות רבות יש לקחת בחשבון כי בעת האירועים וההכנות לאירועים יש שעות רבות 

אירגוני אירגוני אירגוני אירגוני , , , , מקהלותמקהלותמקהלותמקהלות, , , , להקות ריקודלהקות ריקודלהקות ריקודלהקות ריקוד: : : : של היערכות וחזרות של גופים כגוןשל היערכות וחזרות של גופים כגוןשל היערכות וחזרות של גופים כגוןשל היערכות וחזרות של גופים כגון

    ....בתי ספר וכן אומניםבתי ספר וכן אומניםבתי ספר וכן אומניםבתי ספר וכן אומנים, , , , תזמורותתזמורותתזמורותתזמורות, , , , ררררנוענוענוענוע

התמורה היחידה הניתנת להם מלבד התמורה היחידה הניתנת להם מלבד התמורה היחידה הניתנת להם מלבד התמורה היחידה הניתנת להם מלבד , , , , גופים שבאים בהתנדבות להופעותגופים שבאים בהתנדבות להופעותגופים שבאים בהתנדבות להופעותגופים שבאים בהתנדבות להופעות

י י י י """"כמו כן קיים הסכם של כבוד בן אמכמו כן קיים הסכם של כבוד בן אמכמו כן קיים הסכם של כבוד בן אמכמו כן קיים הסכם של כבוד בן אמ. . . . הינו כיבוד קלהינו כיבוד קלהינו כיבוד קלהינו כיבוד קל" " " " תודהתודהתודהתודה""""מכתב מכתב מכתב מכתב 

, , , , לרשויות המקומיות בדבר האופן בו מכבדים אומנים הבאים להופיעלרשויות המקומיות בדבר האופן בו מכבדים אומנים הבאים להופיעלרשויות המקומיות בדבר האופן בו מכבדים אומנים הבאים להופיעלרשויות המקומיות בדבר האופן בו מכבדים אומנים הבאים להופיע

        ."."."."שירותים וכיבוד לאמן ולצוותושירותים וכיבוד לאמן ולצוותושירותים וכיבוד לאמן ולצוותושירותים וכיבוד לאמן ולצוותו, , , , חדר הלבשהחדר הלבשהחדר הלבשהחדר הלבשה

        

קורת מציינת כי לא טענה ולא קבעה בשו� אופ� כי מנהל מדור הבי

בכספי הקופה הקטנה לשימושו , האירועי� עשה שימוש לכאורה

        . הפרטי

  

  הוצאות כלליות  .4.3

בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת על ההוצאות הכלליות מתקציבי 

נמצאו הוצאות אשר לדעתה לא היו אמורות להיות משולמות , אירועי�

  . ב אירועי�מתקצי

  

  :להל� פירוט ההוצאות האמורות
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 1999י� מכפר סבא לכרמל וחזרה בחודש אפריל "טיול מדצ  .א

שמסר ,  ח באישור מנהל מחלקת נוער" ש1,170בעלות של 

צי� על תרומת� "ופר למד'מעי� צ"לביקורת כי טיול זה היה 

,      ההתנדבות הזו חסכה". הרבה בהתנדבות� לאירועי פורי�

באירועי פורי� בדר& כלל מועסקי� .  כס" רב לעירייה,לדבריו

י� הפחיתה "ולכ� התנדבות המדצ, ג� בני נוער אחרי� בתשלו�

          .מעלויות ארגו� האירועי� 

    

אבל , ופר למתנדבי�'הביקורת סבורה שיש אולי מקו� לתת צ

ההחלטה לכ� לא צריכה להיות של מנהל מחלקת נוער 

לטה כזו יש לתאמה ע� מנהל ואירועי� בלבד ואי� ספק שהח

שהוא האחראי לתקציב היחידה שבראשה , מדור האירועי�

  . הוא עומד

  

אירוח נציגי קלקיליה ומרכז פרס לשלו� במסעדה מקומית   .ב

ח באישור מנהל מדור " ש915 בעלות של 1999בחודש יולי 

    99999999////7777////1111ביום ביום ביום ביום " :מזכר לגזבר העירייה בו כתב אירועי� אשר ציר"

בין היתר בין היתר בין היתר בין היתר . . . . לקיליה ומרכז פרס לשלום בעירנולקיליה ומרכז פרס לשלום בעירנולקיליה ומרכז פרס לשלום בעירנולקיליה ומרכז פרס לשלום בעירנוהתארחו נציגי קהתארחו נציגי קהתארחו נציגי קהתארחו נציגי ק

        ....נערכה ארוחת צהרים במסעדת סן שןנערכה ארוחת צהרים במסעדת סן שןנערכה ארוחת צהרים במסעדת סן שןנערכה ארוחת צהרים במסעדת סן שן

לזכות לזכות לזכות לזכות )  הערת הביקורת�ל העירייה "מנכ(    להלן החשבונית לבקשת מאירלהלן החשבונית לבקשת מאירלהלן החשבונית לבקשת מאירלהלן החשבונית לבקשת מאיר

        ".".".".סעיף אירועיםסעיף אירועיםסעיף אירועיםסעיף אירועים

  

לטקס הענקת , הסעת תלמידי מגמת מוסיקה בתיכו� כצנלסו�  .ג

פרס למנהלת המחוז של משרד החינו& לבית מלו� בבת י� 

ח באישור מנהל מדור " ש468 בעלות של 1999יוני בחודש 

    .אירועי� על פי סיכו� ע� מנהל אג" החינו&

    

מנהל מדור אירועי� מסר לביקורת כי הונחה בדיעבד על ידי 

א� לטענה , ל העירייה לשל� הסעה זו מתקציב אירועי�"מנכ

  . זו אי� תימוכי� בכתב

  

 בחודש ,התקנת שטיחי� מקיר לקיר בבית הנוער המרכזי  .ד

ח באישור מנהל מחלקת נוער " ש663 בעלות של 1999נובמבר 
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מנהל מחלקת נוער . לטענתו, ללא ידיעת מנהל מדור אירועי�

מסר לביקורת כי פעולה זו בוצעה על פי דרישת משרד ראש 

' גב, ב לשעבר"בעת ביקורה של אשת נשיא ארה,  הממשלה

      . הילארי קלינטו� שביקרה בבית הנוער המרכזי

  

,  לעולי� חדשי�)" שוורצמ�"הסעת תלמידי� מבית ספר פרטי   .ה

לאולימפיאדת מתמטיקה שנערכה בתל אביב בחודש דצמבר 

          . ח" ש902 בעלות של 1999

                       

הביקורת מצאה כי בקשת בית הספר אל ראש העיר טופלה על 

אשר הינחה את מנהל מדור האירועי�  , ל העירייה"ידי מנכ

 �  .  תלמידי��28מיניבוס ללהזמי

  

רכישת ראש דיו למדפסת הזרקת דיו הנמצאת במשרדו של   .ו

ח " ש270.50 בעלות של 2000מנהל מדור אירועי� בחודש מאי 

    .באישור מנהל מחלקת רכש אספקה ומכרזי�

    

הביקורת סבורה כי הוצאה מסוג זה לא צריכה להיות מתקציב 

חזקה של מחלקת א/אירועי� עירוני אלא מתקציב ציוד משרדי

 עזר משרדי או על ידי משיכה ממחסני �נוער ואירועי� 

  . העירייה

  

הסעה באוטובוס מכפר סבא למעלות וחזרה בחודש אוגוסט   .ז

ח באישור מנהל מחלקת הנוער ביידוע " ש2,520 בעלות של 2000

                   . מנהל מדור אירועי�

                       

 נסיעה זו אושרה על ידי מנהל מחלקת נוער מסר לביקורת כי

לקיו� " קשר"ל העירייה והתקיימה עבור תיאטרו� "מנכ

שאומ2 על , יחד ע� ילדי המושב זרעית, הסדנא השנתית שלו

  . ל מדרו� לבנו�"ידי העיר כפר סבא ע� נסיגת צה
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ש אופירה נבו� בחודש "צביעת אול� כניסה בבית ספר ע  .ח

ור ראש ח לרגל ביק" ש2,925 בעלות של 2000ספטמבר 

ר ללא חתימה של מנהל מדור "באישור מנהל אג" שפי, הממשלה

  . אירועי�

  

הביקורת מציינת כי שימוש בתקציבי מדור האירועי� לצורכי 

 �תחזוקת מבני ציבור צרי� להיות א� ורק במקרי� יוצאי� מ

 �הכלל כאשר הכלל חייב להיות כי עבודות מסוג זה יש לזקפ

  .לסעיפי תקציב תחוזקת מבני�

  

לי� ומזכירי� " מנות ארוחת צהרי� בכנס חברי פורו� מנכ50  .ט

 2001שנער� בכפר סבא בתחילת שנת , של רשויות מקומיות

מנהל מדור . ל העירייה"ח באישור מנכ" ש�.5,000בעלות של כ

ל "פ ובכתב ממנכ"אירועי� מסר לביקורת כי קיבל הנחיות בע

 האירוע. ר במזכרולהכי� אירוע כפי שתוא) נספח ג(העירייה 

. כלל כיבוד קל וארוחת צהרי� מתקציב האירועי� העירוני

ח לכיסוי עלות ארוחת הצהרי� חוייב " ש�.4,400הסכו� של 

, הוצאות נוספות בגי� אירוע זה. מתקציב מדור האירועי�

שמנהל המדור אינו מסוגל להצביע על היקפ� חוייב מתקציב 

  . אשר בוטלו, שיועד לחגיגות פורי�

  

הביקורת בדיעה כי יש לשקול בכובד ראש ארגו� כנס מסוג זה 

כמו כ� הביקורת רושמת . על חשבו� תקציב האירועי� העירוני

לפניה כי אי� סעי� מתאי� אחר בתקציב לשכתו לחיוב הוצאות 

  .  כאלה

  

למספר עובדי עירייה בחודש , ל בעכו"הסעה למחנה מפוני צד  .י

רתית לילדי� בעלות של לטובת קיו� פעילות חב, 2001יולי 

נסיעה זו אושרה על ידי מנהל מחלקת נוער שמסר . ח" ש1,700

.פ"ל העירייה בכתב ובע"לביקורת כי הוראה לכ& קיבל ממנכ
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לא מקובל על הביקורת , על א� חשיבות תרומה ציבורית כמו זו

אלא , כי מימו� פעולה כזו צרי� להיות מתקציב האירועי�

אירועי� אמור לשמש א� ורק תקציב ה. מתקציב אחר

  . לאירועי� עירוניי� למע� תושבי העיר

  

מספר מקרי� של הוצאות כלליות מתקציב , הביקורת פירטה לעיל

ל העירייה ומנהל מחלקת "שאושרו על ידי מנכ, האירועי� העירוני

מרבית הוצאות אלו אינ� קשורות במישרי� , לדעת הביקורת. נוער

  . י� לכלל תושבי העירלאירועי� עירוניי� המיועד

  

  :להל� התייחסות מנהל מדור אירועי�

יש להבהיר כי הוצאות המבוקר לא נעשו ישירות על יש להבהיר כי הוצאות המבוקר לא נעשו ישירות על יש להבהיר כי הוצאות המבוקר לא נעשו ישירות על יש להבהיר כי הוצאות המבוקר לא נעשו ישירות על : : : : הוצאות כלליותהוצאות כלליותהוצאות כלליותהוצאות כלליות""""

    ".".".".ל או מנהל מחלקת נוער ואירועיםל או מנהל מחלקת נוער ואירועיםל או מנהל מחלקת נוער ואירועיםל או מנהל מחלקת נוער ואירועים""""י המנכי המנכי המנכי המנכ""""ידי אלא עידי אלא עידי אלא עידי אלא ע

  

  כללי  .4.4

  

על א" שמחירי הופעות אומני� , תקציב האירועי� נקוב בשקלי�

כ& שע� שינוי בשער הדולר ושמירת , �והפקה נקובי� לרוב בדולרי

על פי . חלה ירידה ריאלית בתקציב, התקציב באופ� נומינלי בשקלי�

שיטה זו עלויות ההפקות מתייקרות לעומת תקציב שנשאר בערכי� 

  . נומינליי�

  

למרות שמספר הספקי� , הביקורת מציינת לטובה שמצאה כי

ני� העירוניי� על העוסקי� בארגו� והפקת אירועי� קט� וידוע לממו

מבצע בדיקת מחיר לכל הזמנה , מדור האירועי� בכפר סבא, אירועי�

  . מדי שנה

  

בחירת , בנושאי� בה� עוסק המדור, בדר& כלל, עקב העלויות הנמוכות

או מכרז , הצעת הספק הכדאית ביותר מתו& קבלת שלוש הצעות מחיר

רוייה לאור המצוקה התקציבית בה ש, בנוס". זוטא במידת הצור&

הזמנת אירוע תו& , מנהל המדור יז� לדבריו, העירייה בשני� האחרונות

כ& שיימצא ספק המעוניי� , קביעת מחיר מקסימו� מצד העירייה
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בביצוע העבודה וזאת כמוב� בתנאי שהוא ספק  מוכר העומד בתקני� 

 מחירי� כדאיי� והביקורת "להשגת"תור� בוודאי , צעד זה. מקובלי�

בתנאי שהרמה המקצועית לא תיפגע , כל זאת, בחיוברואה מהל& זה 

  .ושאכ� מחירי המקסימו� שנקבעו לא גורמי� להעלאת המחירי�

  

כי ייעו2 משפטי לניסוח מכרזי� הוא , מסר לביקורת, מנהל המדור

, מקבל מעורכת די� המכהנת כמנהלת מחלקה בעירייה וזאת לדבריו

ד "עו, ה מנהלת מחלקהלביקורת ידוע כי אות. בהנחיית גזבר העירייה

  . בהכשרתה מונתה ליועצת משפטית של ועדת המכרזי�

, כי ניסוח החוזה על ידי משפטנית רצוי ומבור�, אי� כל ספק לביקורת

בחוק הרשויות המקומיות ) ב (7א� הביקורת לא מצאה כי קויי� סעי� 

לא תתקשר רשות מקומית ": הקובע, 1975 �ו"התשל, ) ייעו2 משפטי(

  ."כתב אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקהבחוזה ב

  

  :להל� התייחסות מנהל מדור האירועי�

היתה לשם היתה לשם היתה לשם היתה לשם ... ... ... ... דדדד""""ההתייעצות עם עוההתייעצות עם עוההתייעצות עם עוההתייעצות עם עו. . . . לא נחתמו כלל חוזים מול ספקיםלא נחתמו כלל חוזים מול ספקיםלא נחתמו כלל חוזים מול ספקיםלא נחתמו כלל חוזים מול ספקים""""

ניסוח נכון של התנאים שהועברו לספקים לשם הגשת הצעות מחיר ניסוח נכון של התנאים שהועברו לספקים לשם הגשת הצעות מחיר ניסוח נכון של התנאים שהועברו לספקים לשם הגשת הצעות מחיר ניסוח נכון של התנאים שהועברו לספקים לשם הגשת הצעות מחיר 

 חוזה  חוזה  חוזה  חוזה הספק שהצעתו התקבלה לא חתם עלהספק שהצעתו התקבלה לא חתם עלהספק שהצעתו התקבלה לא חתם עלהספק שהצעתו התקבלה לא חתם על. . . . לשירותי הגברה באירועיםלשירותי הגברה באירועיםלשירותי הגברה באירועיםלשירותי הגברה באירועים

  ".".".".אלא קיבל הזמנת עבודהאלא קיבל הזמנת עבודהאלא קיבל הזמנת עבודהאלא קיבל הזמנת עבודה

  

מועבר לקופת , הביקורת מצאה כי הפדיו� ממכירת כרטיסי� לאירועי�

קורה ג� מגיוס חסויות , מצב זה. העירייה ולא לתקציב מדור אירועי�

מומל# כי כל הכספי� המתקבלי� על ידי המדור ממכירת . לאירועי�

שבוודאי יגרו� דבר , כרטיסי� ומחסויות יופנו לתקציב המדור עצמו

להעלאת האפשרות לקיי� וליזו� אירועי� לתושבי העיר ובוודאי 

  .  היחידות לגייס חסויות לאירועי� שבארגונ�"לכדאיות"יתרו� 

גובש נוהל גיוס חסויות  , במהל& תקופת הביקורת,  הביקורת מציינת כי

  ". מגייס"המפנה את כספי החסויות ל, חדש

  .העירוני משמש מנהל מדור אירועי�בתפקיד רכז החסויות , כמו כ�

  

מצאה הביקורת כי בגלל קשיי תקציב לא נענתה  העירייה , בנוס�

, י"כגו� אירועי קר� לב, לקיו� אירועי� יזומי� חיצוניי� בתחומה
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  .פסטיבל מזו� ועוד אירועי� נוספי�

        

  ציוד .5

דגלי� , מחסומי�,  במות)ברשות העירייה קיי� ציוד בסיסי לאירועי� 

  .ועוד) שרשרת נורות ליו� העצמאות(גרלנדות , דוכני נואמי�, י�ותרנ

  

באחריות מנהל , הציוד שנזכר לעיל: רוב הציוד מאוחס� במחסני העירייה

ציוד . מחלקת עבודות ציבוריות וציוד החשמל באחריות מנהל מחלקת חשמל

, במהל& השני�, לדברי מנהל המדור. מתבלה ע� השימוש הרב בו, בחלקו, זה

הציוד נבדק ומה שצרי& , לפני אירועי� גדולי�, לדבריו. עט ולא נרכש ציודכמ

תקציב הפקת אירועי (נרכש על ידי מחלקת הרכש מתקציב אירועי� , להתחדש

  ).יו� העצמאות

  

הנחו# בעת עריכת , קיי� ציוד נוס", שהוזכר לעיל, מעבר לציוד הבסיסי

  :כגו�, אירועי�

  .מערכות הגברה  .א

  .מערכות תאורה  .ב

  .סאותכ  .ג

  .שולחנות  .ד

  .כלי אוכל  .ה

מושכר בעת הצור& על ידי מנהל , וציוד נוס" הנחו# לקיו� האירוע, ציוד זה

הספקי� ידועי� לו . בנוהל של הצעות מחיר מספקי� מוכרי� לו, המדור

בחלק מהמקרי� הזמנת הציוד נעשית .  מעמיתי� לעבודה ברשויות מקבילות

  .  שכור ציוד לאירוע מסויי�באופ� ישיר על ידי מחלקת רכש המתבקשת ל

  

במהלכה של כל , כי לאור כמות האירועי� הנערכי� בעיר, הביקורת סבורה

העירייה פועלת בצורה , שנה ומכמות הציוד הנחו2 להפעלת� ועלות רכישת�

  . תקינה בעניי� בכ� שהציוד מושכר ולא נרכש

יבח� כל סקר בו י, הביקורת סבורה כי ראוי שייער� סקר מקי�, על א� זאת

הציוד הנחו2 לקיו� אירועי� וייער� מבח� עלות קנייה אל מול עלות השכרה 

כ� שבסיו� סקר זה יתברר איזה ציוד כדאי לעירייה לרכוש ואיזה , של הציוד
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  . להמשי� לשכור

הביקורת א� ממליצה על שקילת אפשרות של ארגו� אירועי� באמצעות 

  .ג� את הציוד הדרוש, ת�קבלני משנה אשר יספקו במסגרת ההתקשרות אי

  

  נהלי עבודה .6

מונה לתפקידו כשנתיי� לאחר מינויו של מנהל מחלקת , מנהל מדור אירועי�

כי , לדברי מנהל מדור אירועי�, בי� השניי� הוחלט. נוער ואירועי� לתפקידו

יהיו מנהלתיי� , החלוקה ביניה� תהיה ברורה כ& שקשרי העבודה ביניה�

מנהל המחלקה אחראי באופ� בלעדי ,  מעבר לכ&).חופשות, נוכחות(בלבד  

עקב הקשר . בנושאי נוער ומנהל המדור אחראי באופ� בלעדי בענייני אירועי�

בי� מחלקת נוער למדור אירועי� הביקורת רואה בחיוב הפרדה , בפועל, המועט

בי� , באופ� מוחלט, כי יש להפריד, כפי שיפורט בהמש&, כגו� זו וא" סבורה

, הביקורת לא מצאה הגדרת תפקיד מפורטת. � למחלקת הנוערמדור אירועי

  .בכתב של מנהל מדור אירועי�

  

מסר לביקורת כי לא הוגדרו לו תחומי אחריות מקצועית , מנהל מחלקת נוער

, לדבריו, יתר על כ�. בעניי� מנהל מדור אירועי� ובעניי� ניהול האירועי� עצמ�

שנלקח "ל עבודת מדור אירועי� לא יכול לפקח מקצועית ע, ל העירייה"מנכ

  . אי� פיקוח מקצועי נאות על מדור אירועי�, כ& שבפועל, "תחת חסותו

  

כי העבודה במדור אירועי� היא , מסר בנוס" לביקורת, מנהל מחלקת נוער

עבודה עונתית ועל כ� ובמיוחד לאחר שמנהל המדור מונה לכה� כסג� מנהל 

הביקורת . עבודת המחלקה כולהעליו לתת כת" ל, מחלקת נוער ואירועי�

כי כל עוד לא הופרד מדור אירועי� ממחלקת הנוער על מנהל מדור , סבורה ג�

אלא א� ייקבע אחרת , בעבודת מחלקת הנוער" ולסייע" "להשתת""אירועי� 

  .בהגדרת תפקיד בכתב על ידי גור� מוסמ& בעירייה

  

  :להל� התייחסות מנהל מדור האירועי�

התואר התואר התואר התואר ". ". ". ". מתן כתף לפעילויות המחלקהמתן כתף לפעילויות המחלקהמתן כתף לפעילויות המחלקהמתן כתף לפעילויות המחלקה: ": ": ": "נהל המחלקהנהל המחלקהנהל המחלקהנהל המחלקההתייחסות לדברי מהתייחסות לדברי מהתייחסות לדברי מהתייחסות לדברי מ""""

י ראש העיר בשל עבודתי המאומצת במהלך י ראש העיר בשל עבודתי המאומצת במהלך י ראש העיר בשל עבודתי המאומצת במהלך י ראש העיר בשל עבודתי המאומצת במהלך """"ניתן לי ישירות עניתן לי ישירות עניתן לי ישירות עניתן לי ישירות ע' ' ' ' סגן מנהל מחסגן מנהל מחסגן מנהל מחסגן מנהל מח

    ::::השנים וכן בגלל תוספת המטלות הבאותהשנים וכן בגלל תוספת המטלות הבאותהשנים וכן בגלל תוספת המטלות הבאותהשנים וכן בגלל תוספת המטלות הבאות

    ....אחראי על אימוץ היחידה הצבאיתאחראי על אימוץ היחידה הצבאיתאחראי על אימוץ היחידה הצבאיתאחראי על אימוץ היחידה הצבאית        
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    ....       אחראי על נוהל חסויות       אחראי על נוהל חסויות       אחראי על נוהל חסויות       אחראי על נוהל חסויות

    .... נציג העירייה באגודה למען החייל נציג העירייה באגודה למען החייל נציג העירייה באגודה למען החייל נציג העירייה באגודה למען החייל                                

    ....והל חבצלת פיגועים ולוויות צבאיותוהל חבצלת פיגועים ולוויות צבאיותוהל חבצלת פיגועים ולוויות צבאיותוהל חבצלת פיגועים ולוויות צבאיות נ נ נ נ                                

    ."."."."        ולא בשל רצונו של מר שריג לראות בי כסגנו        ולא בשל רצונו של מר שריג לראות בי כסגנו        ולא בשל רצונו של מר שריג לראות בי כסגנו        ולא בשל רצונו של מר שריג לראות בי כסגנו

  

פורו� אירועי� יש להקי� , כי לייעול ושיפור הליכי העבודה, הביקורת בדיעה

, מנהל מחלקת בטחו�, חינו&,  תרבות)בו יהיו חברי� מנהלי אגפי� , מצומצ�

כי , הביקורת מציעה.  ודוברת העירייהל העירייה"מנכ, מנהל מחלקת ספורט

יקי� ויכי� , פורו� זה יתכנס באופ� קבוע אחת לתקופה ויקבע יעדי� ומטרות

יתא� שיתו" פעולה כפועל יוצא של התכנו� , לוח אירועי� שנתי קבוע

ג� , קביעת לוח אירועי� שנתי קבוע. יידו� בסוגיות משותפות ועוד, המשות"

מכיוו� שמפרסמי� אלה ,  מבי� המפרסמי� הגדולי�יסייע בגיוס נותני חסויות

, כאשר תהיה תכנית שנתית, על כ�. נוהגי� להתחייב על מת� חסות שנה מראש

צעד , נית� יהיה לחתו� חוזי� למת� חסות למספר אירועי� במהל& השנה

  .ויגרו� להתייעלותו, שוודאי יעלה את התקציב הזמי� שיופנה לאירועי�

   

  טקסי�  .6.1

קיומ� של טקסי� אלה .  אחראי על קיו� טקסי� בעירמנהל המדור

ע� גורמי� מקצועיי� כגו� משרד , לאחר התייעצות בעת הצור&, נער&

, לדברי מנהל המדור. 'מרכז ההסברה וכו, לשכת ראש הממשלה, החו#

ארגו� וניהול הטקסי� נער& ג� על סמ& ניסיונו והידע המקצועי שלו  

  .קו� על ידוולאחר קיו� סיור הכנה מקדי� במ

הביקורת העלתה כי לא קיימי� נהלי� כתובי� בנושא ארגו� וניהול 

לא קיימי� נהלי עבודה מול גורמי עירייה אחרי� וג� , טקסי� בעיר וכ�

  . לא מול גורמי� חיצוניי�

  

�, נחוצה ותועיל רבות, הביקורת סבורה כי עריכת נהלי� כתובי� בעניי

פקודות " בתיאומי� ובכתיבת ללא צור�, לקיו� טקסי�, ע� עריכת�

נהלי� כתובי� יאפשרו קיו� טקסי� ג� , בנוס�. לפני כל טקס" מבצע

  . מכל סיבה שהיא, בעת היעדרותו של מנהל המדור

  

  אירועי� .6.2

, ישנ� אירועי� סביב חגי ישראל. נערכי� בעיר מגוו� אירועי�, מדי שנה
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 בעלי אופי  ה� אירועי�)אירועי� ממלכתיי� ואירועי� שנתיי� יזומי� 

אופ� ארגו� האירועי� , ככלל. מקומי ציבורי וה� בעלי אופי פרטי מסחרי

  : שיפורטו להל�, הוא בעל מאפייני� קבועי�

  

, על פי הנחיית ראש העיר, מנהל מדור אירועי� פועל לדבריו  .א

 בה מפורט כל מהל& ) "פקודת מבצע"ועליו להכי� לכל אירוע  

  :בדגש על, האירוע

  .ירועפירוט מהל& הא )1

,     גדרות, דיגול(פירוט כל המשימות והמבצעי� אות�  )2

  ).'במות וכו

  

מנהל ,   שהוזכרה לעיל"פקודת המבצע"על מנת להכי� את   .ב

פגישות עבודה וסיורי שטח , מדור אירועי� מקיי� לדבריו

לקראת אירועי� גדולי� ובאירועי� קטני� מסתמ& על 

  .ותמשני� קודמ,   לאירועי� אלה"פקודות המבצע"

  

מעל (בהכנות לאירוע המוני , לקבלת הנחיות, פנייה למשטרה  .ג

לאבטחה כחלק מהלי& קבלת )  איש תחת כיפת השמיי�200

  .רישוי עסק

  

  .כיבוי אש, א"מד, פגישות עבודה ע� נציגי משטרת ישראל  .ד

  

תו& , עדכו� מחלקת הביטחו� של העירייה בדבר קיו� האירוע  .ה

  .עת הצור&ב, הזמנת מאבטחי� וסדרני� באמצעות�

  

 "שתייחצ� אותו"מסירת פרטי האירוע לדוברת העירייה על מנת   .ו

ותפרס� אותו בירחו� תרבות בילוי ופנאי שבעריכתה ובהוצאת 

מעבר . בעיתונות המקומית ובאמצעי פרסו� נוספי�, העירייה

, פרסו� נוס", בהתא� לגודל וסוג האירוע מבוצע לעיתי�, לכ&

  . וברת העירייהבאופ� עצמאי ולא רק באמצעות ד
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, יזו�, ארגו�, הביקורת ממליצה על עיבוד נוהל כללי בנושא הכנת

של אירועי� אשר יכלול הנחיות אחידות וכתובות לצור� ' תפעול וכד

�על מנת למנוע , שתותאמנה בשינויי� מתבקשי� לכל אירוע בנפרד, כ

  . בטיחותיי� ובטחוניי�, כשלי� ארגוניי�

  

  

�לא , אה כי לא נער� מעקב קבוע על אירועי�הביקורת מצ, יתר על כ

תמיד קיימת הקפדה על עריכת סיכומי אירוע ותחקיר על מהלכו וזאת 

לצור� לימוד לקחי� והסקת , למנוע חזרת תקלות בעתיד, על מנת

  . מסקנות ועוד

  

הביקורת שבה ומדגישה את הצור� והחשיבות הרבה  בעריכת סיכומי 

לייעל ולמנוע , על מנת לשפר, �אירוע יסודיי� ותחקיר על מהלכ

  . א� קרו, הישנות תקלות

  

, מנהל המדור מסר לביקורת כי על א" היותו מזכיר ועדת ערי תאו�

התקציב ואחריות הטיפול , בנוס" לתפקידו כמנהל מדור אירועי�

במשלחות אורחי� מערי התאו� נמצאת בידי לשכת ראש העיר ולא 

, האחריות הכוללת לנושא זה, �הביקורת בדקה ומצאה כי אומנ. בידיו

מנהל , ל"א& בעת אירוח משלחות מחו, נמצאת בידי לשכת ראש העיר

  . מכל היבטיו, מדור האירועי� מעורב באירוח

  

הביקורת סבורה כי רצוי שנושא אירוח משלחות תושבי הערי� 

התאומות יהיה באחריות ישירה של לשכת ראש העיר ועל כ� לא רואה 

  . מקו� לשינוי המצב

  

   בטחו� ובטיחות .6.3

הוק� צוות בדיקה במשרד , כי עקב אסו� פסטיבל ערד, הביקורת מצאה

ועדה בי� משרדית לבדיקת וקביעת כללי� לארגו� , הפני� ולאחריו

 200 )בה� נקבע כי כל אירוע המיועד  ל , צוות זה קבע תקנות. אירועי�

וא מנהל המדור מסר לביקורת כי ה. איש ויותר חייב ברישוי עסק

כל , השתתפו בנפרד, ומנהלת מחלקת רישוי עסקי� ותברואה מונעת

  . בהשתלמות בנושא רישוי עסקי� לאירועי�, אחד
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 תרבות וספורט �הביקורת מצאה כי מנהלי אירועי� אחרי� בעירייה 

  . לא עברו השתלמות חשובה זו

                                                                                                         

תוציא , הביקורת מציעה כי מנהלת מחלקת רישוי עסקי�, בנוס�

הנחיות בה� , הנחיות בכתב לכל העוסקי� בארגו� אירועי� בעיר

. יפורטו כל הפעילויות שעל מארגני האירועי� לבצע ולדאוג לביצוע�

�בעת קיו� כל הכללי� המחייבי� את המארגני� , כ� יפורטו בה

יימנע כשלי� , פרסו� הנחיות אלה והקפדה על קיומ�. אירוע

, בנוס�. ביטחוניי� ובטיחותיי� ויסייע להצלחת האירועי�, ארגוניי�

הביקורת מציעה כי הנחיות אלה יופצו ג� לכל מוסדות החינו� בעיר 

                                                                                                                  .                 למניעת כשלי� בה�, המארגני� מעת לעת אירועי� כאלה ואחרי�

                                                                                                             

� האחרונות ובמיוחד לאחר כי בשני, מסר לביקורת, מנהל המדור

חלה עלייה , עקב המצב הביטחוני, האסו� שאירע בפסטיבל ערד וכ�

מסר עוד , מנהל המדור.  לער&30% )בהוצאות הבטחו� והבטיחות בכ 

כי הוא מקפיד על ביצוע בדיקות מהנדס בטיחות מעבר , לביקורת

. בגי� בדיקות אלה, על א" העלות הכספית הנוספת, למתחייב בחוק

      .ביקורת מציינת בחיוב ביצוע בדיקות אלהה

    

את יוזמתו של מנהל מדור אירועי� , הביקורת א� מציינת בחיוב

להוספת סעיפי� חדשי� להזמנות העבודה בה� ייקבע כי ע� ביטול 

או מזג אוויר סוער לא תישא /עקב מצב בטחוני ו, אירועי� מוזמני�

  . כאמור, העירייה בכל עלות כספית עקב ביטול האירוע

  

בתפקידו " הסיכוני�"מנהל מדור אירועי� מסר לביקורת כי למרות 

. כמארג�  האירועי� העירוני לא קיי� עבורו ביטוח אחריות בנפרד

הממונה על ביטוחי , בבירור שערכה הביקורת ע� סג� גזבר העירייה

מהביטוח " נהנה"העלתה הביקורת כי מנהל מדור אירועי� , העירייה

 ביטוח המבטח את כלל )' ביטוח צד ג, ובדי העירייההכללי לכלל ע

  . א� התרשלו במילוי תפקיד�, עובדי העירייה

  

כי רק עובדי עירייה המוסמכי� , סג� גזבר העירייה, עוד מסר לביקורת

נהני� ', רופא וטרינר וכו, כלכלני�, מהנדס הרשות, במקצוע� כגו�
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 האירועי� העירוני מביטוח אחריות מקצועית וזאת בניגוד למנהל מדור

כיוו� שעיסוקו לא מחייב הסמכה , מביטוח כגו� זה" לא נהנה"אשר 

שהוזכר , מהביטוח הכללי של נושאי משרה" נהנה"כ& שהוא , מקצועית

  .    לעיל

  

  :להל� התייחסות מנהל מדור אירועי�

בטיחות היא תנאי בטיחות היא תנאי בטיחות היא תנאי בטיחות היא תנאי : "מנהל מדור האירועים שם לנגד עינו את האימרה"

        ".".".".לפעילותלפעילותלפעילותלפעילות

ך בשמירה על כללי הבטיחות והביטחון מעלים בפני מספר שאלות הצור

  .ח"שלא באו לידי ביטוי בדו

המדור מקפיד לחומרה בנושא אך מעלה ספקות בצורך להזמין בכל 

אירוע גורמים חיצוניים למתן אישור הבטיחות כאשר יש בעירייה ממונה 

פעולה  גורמים אשר לא רוצים לשתף -בטיחות   ומהנדס קונסטרוקציה 

  .עם המדור

דומני כי לא הפנמנו את אסון המכבייה ופסטיבל ערד בתחום האחריות 

מנהל האירוע נושא באחריות לנפש ולרכוש של באי , של מנהל האירועים

הינה פלילית והניתבע הוא מנהל האירוע ": אסון"התביעה בעת , האירוע

 הם בוטחו בשיחה עם מקבילים ברשויות שונות נימסר לי כי. כנושא משרה

  ."בביטוח של אחריות נושא משרה
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  מסקנות והמלצות  .7

  : אירועי�)שלושה מדורי� שעניינ� , מפעילה בו זמנית, סבא)עיריית כפר

  

מדור המקיי� את מער& התיאו� של כל , מדור אירועי� באג� תרבות

המופעי� והאירועי� שבאחריות אג" תרבות המתקיימי� בהיכל 

  . ת ספיר ובשטח קריית ספיראודיטוריו� בי, התרבות

  

ארגו� , מדור המופקד על ייזו�, מדור אירועי� במחלקת הספורט

  . ופיקוח על אירועי הספורט בעיר ובבתי הספר

  

מדור האחראי לאירועי חגי� , מדור אירועי� במחלקת נוער ואירועי�

ניהול הלוויות , חנוכת מוסדות, קבלות פני�, לאומיי� ומועדי ישראל

  . ייזו� אירועי� שוני� בעיר ועוד, חיילי�

אי� כל קשרי� לעבודת , למדור אירועי� במחלקת הנוער, בפועל

ל העירייה "המחלקה הזו והוא מקבל הוראות ישירות מלשכת מנכ

, כ& שהמדור מתפקד כיחידת מטה לכל דבר, ומלשכת ראש העיר

  . הנותנת שירותי� ליחידות העירייה האחרות

  

� לשקול הקמת מדור אירועי� עירוני מרכזי שירכז ,הביקורת מציעה א� כ

ארגו� והפקת האירועי� העירוניי� הפומביי� ההמוניי� מכל , בידיו את ייזו�

ל "מדור כזה יכול שיהיה סמו� ללשכת מנכ. כולל תרבות וספורט, סוג שהוא

כ� שהמדור יהווה יחידה שתטפל , העירייה או סמו� ללשכת ראש העיר

א הפקת האירועי� תו� ייעול תהליכי העבודה וריכוז בצורה מרוכזת בנוש

שיפור גיוס , דבר שיביא לחסכו� תקציבי, האחריות תחת קורת גג אחת

  . חסויות והורדת העלויות של גיוס אומני� ועלויות הפרסו�

  

הביקורת מצאה כי ההוצאות הקשורות באירועי יו� שכולו לימוד תורה 

בי� שאר ההוצאות , אירועי� העירוני על תקציב ה1998מועמסות החל משנת 

  . לאירועי יו� העצמאות
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הביקורת לא מצאה תשובה לשאלה הא� כל מרכיבי אירועי יו� שכולו לימוד 

אכ� שייכי� ללימוד תורה בלבד היות ואירוע זה המלווה בכיבודי מזו� , תורה

  . 'מופעי אומני� וכד, הפעלת ילדי�, והסעדה

  

הביקורת העלתה ליקויי� , במדור אירועי�מבדיקת הוצאות קופה קטנה 

חמורי� המתאפייני� בהוצאות רבות ללא פיקוח ושיו� ההוצאות לסעיפי� 

  . לא מתאימי� בתקציב האירועי�

בנוס� הביקורת העלתה כי נוהל קופות דמי מחזור לא ידוע למנהל מדור 

 מנהלי על גזבר העירייה לוודא כי כל, ח ועל כ�"אירועי� כפי שפורט בגו� הדו

הביקורת ממליצה כי יהיה , יתר על כ�. הקופות הקטנות פועלי� על פי הנוהל

תיק מעקב בגזברות על חלוקת הנוהל כשהופ2 לראשונה וג� בעת העברת 

  . או בעת החלפת ממוני� על הקופות הקטנות/תפקידי� בי� עובדי העירייה ו

  

וצאות לעיתי� הביקורת מצאה כי בהוצאות הכלליות מתו� תקציב אירועי� מ

כאירועי� , בצורה ברורה וחד משמעית, הוצאות לצרכי� שלא מתאפייני�

  .    למע� כלל תושבי העיר, עירוניי�

  

 �הביקורת העלתה כי לא קיימי� נהלי עבודה כתובי� ומסודרי� בעניי� ארגו

הביקורת . דבר הגור� לקשיי בקרת ניהול וארגו� האירועי�, והפקת אירועי�

�ממליצה א� כ , �כי ייקבעו וייכתבו בהקד� נהלי עבודה לעריכת ולארגו

לייעול העבודה תו� הקפדה על שמירת , ללא ספק, צעד שיביא, אירועי� בעיר

  . כללי הבטיחות והבטחו� המתחייבי�

  

לאור התקנות המחייבות קבלת רישוי עסק לאירוע המוני תחת כיפת 

הביקורת , ר נוהל בעניי� איש ויותר ובהתייחס להעד200 �השמיי� המיועד ל

תכי� ותפי2 נוהל , מציעה כי מנהלת מחלקת רישוי עסקי� ותברואה מונעת

ה� מנהלי מדורי האירועי� וה� גורמי� , לכל הנוגעי� בדבר, מוסדר בעניי� זה

יימנע מצב של , מהל� מעי� זה. נוספי� כמנהלי בתי ספר ומנהלי בתי נוער

או בשיתו� גור� /די גור� עירוני ועל י, קיו� אירוע שיאורג� בכפר סבא

 על כל �שהגור� המארג� נמנע מקיו� חובתו לקבלת רישוי עסק , עירוני

�  . המשתמע מכ
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לצור� , הביקורת ממליצה כי למע� הגדלת התקציב העומד לרשות המדור

הפדיו� ממכירת כרטיסי� , עריכת אירועי� וייזו� אירועי� חדשי�

.  וישמש לייעודו ולא יופנה לקופת העירייהיופנה ישירות למדור, לאירועי�

בדומה לשינוי שבוצע במהל� הביקורת בנוהל גיוס , מומל2 שיבוצע, שינוי זה

כ� שהכספי� המגוייסי� מחסויות מופני� ישירות למחלקות ולא , חסויות

  .מומל2 כי המקורות יוקצו להוצאות בהתא�, לפיכ�. לקופת העירייה

  

,  בדיקה מקיפה לבחינת כדאיות הרכישהכי תבוצע, הביקורת ממליצה

בדיקה מעי� . לאירועי�, לאור� השנה, של הציוד המושכר, במקו� השכרה

שעלותו ברכישה עדיפה על , כי ייתכ� וקיי� ציוד מסויי�, עשוייה להעלות, זו

  . לאור� זמ�, עלותו בהשכרה

� הביקורת מציעה כי תיער� בדיקה בה תושווה עלות הפקת אירועי, בנוס�

ציוד , מבחינת עלויות ציוד, לעומת עלות ההפקה העצמית, בקבלנות משנה

  . שכור ושעות עבודה נוספות של עובדי העירייה העובדי� בעת האירוע

  

, נעזר  גזבר העירייה, מסר לביקורת כי בבואו לערו� מכרזי�, מנהל המדור

ת הביקור. בייעו2 משפטי של עורכת די� המשמשת מנהלת מחלקה בעירייה

) ייעו2 משפטי(בחוק הרשויות המקומיות ) ב (7מציינת כי על פי סעי� 

חלה חובה לקבל חוות דעת משפטית בכתב לכל חוזה , 1975 �ו "התשל

  . התקשרות של הרשות המקומית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  32
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   טפסי� לפתיחה וניהול קופה קטנה�'נספח א
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  'נספח ב
  ח"ש  10,583.60כ  " סה� 1999לשנת ח "הוצאות קופה קטנה בש

  
  

  :להל� הפירוט
  
  

  הערות   הסכו�  מסעדות ובתי קפה

    102.50  סבארו 

    117.00  קרניבור 

   ארוחה לעובדי מחלקת עבודות ציבוריות)שבת   445.00  סבינו 

  שבת  21.00  בורגר קינג 

  יו� הזיכרו�  66.00  סבארו 

    27.70  רולדי� 

  שבת  26.50  ס 'אילנ

  יו� העצמאות  61.00  רגר קינג  בו

  יו� הזיכרו�  79.00  פיצה 

    91.00  ס� ש� 

    97.00  מנגו 

  יו� הזיכרו�  22.50  סבארו 

    135.00  סבארו 

  עוגות ליו� העצמאות  495.00  קפה אי� 

  פאלי 

  פאלי 

30.00  

30.00  

  זיכוי כפול על אותה ארוחה

    13.00  סבארו 

    166.00  סבארו

    285.00  לה פרימוורה 

    91.50  סבארו 

    50.00  פיצה פליני 

  יו� השואה   35.00  מקס אירוח 

  2,486.70  כ     "סה

  
  
  
  
  
  
  

  הערות   הסכו�  מזנוני� 

    20.00  קרגו מאפייה

    49.00  המילניו� 

   אי� חתימה וחותמת על החשבונית)ש הגר שדה "קבלה ע  30.00  המקו� של רוני

    22.50  פיצוחי כי" כ"

    14.00   כחלו�מזנו�

    11.50  מזנו� כחלו� 

  14:30סרט קופה מיו� שישי   16.00  מיכאל . ש.ר.ש

    35.00  המילניו� 

  198.00  כ"סה
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  הערות   הסכו�  סופרמרקט ומרכול
  יו� השואה  318.00  ריבוע כחול

    269.00  שופר סל

  כיבוד ביקור קלינטו�   576.00  אית� יקותיאל 

    144.00  ריבוע כחול 

    52.00  שופר סל

    413.50  ריבוע כחול 

    233.50  אית� יקותיאל 

    254.35  קו אופ מזרח 

    86.00  קונדיטוריה אלקר 

  סופר השרו� 

  
  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  53.35

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  50.00  אית� יקותיאל 

    20.30  מינימרקט מור� חי 

   אי� חתימה וחותמת על החשבונית) פורי�  231.00  קו אופ רו� 

  ריבוע כחול 
  

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  200.00

    393.50  אית� יקותיאל 

    47.70  מוצרי מזו� ח� 

    127.60  מוצרי מזו� ח�

  3,469.80  כ "סה

  
  
  
  
  
  
  
  

  הערות   הסכו�  כללי

    79.20  בודי שופ 

    50.00  כה� יצחק 

    80.00  קל וחומר 

    42.50  רקל וחומ

    199.00  קל וחומר 

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  136.00  קל וחומר 

    66.00  כל בו אהובה 

    135.00  בשירי מיכאל 

  חניו� רכב  10.00  ח שניידר "חניו� בי

  עבור גליצרי�   44.00  בית מרקחת כנרת 

  שלט למחסו�   130.00  ורד אביזרי רכב 

    130.00  כה� יצחק 

    350.00  טחו� אנרגיה וב

    15.50  בית המפתח 

    50.00  בית המפתח 

  1,517.20  כ "סה
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  הערות   הסכו�  הסעות ומוניות 
  21:00' יו� ה  20.00  דרור אסתר 

    48.00  המקדי� 

    48.00  המקדי� 

  ח שניידר לפורי� כחודש לפני החג"נסיעה לביה  48.00  המקדי� 

  ר לפורי� כחודש לפני החגח שנייד"נסיעה לביה  80.00  דב נחומסו� 

  גבאי ניסי�
  

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  60.00

  ברבי אלי 
  

  פורי� כחודשיי� לפני החג  65.00

    12.00  תבורי גד 

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  73.00  עוזיאל דניאל 

    45.00  מגור עזרא 

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית   100.00  ברהו� אפריי�

  599.00  כ "סה

  
  
  

  הערות   הסכו�  צרכי משרד 
  פיפס 

  
   יו� שבתו�)באב '  ט)הרכישה בוצעה ב  105.00

             105.00  כ"סה

  
  
  
  

  הערות   הסכו�  פרחי� 

  יו� שישי  50.00  פרחי גלית 

  יו� לפני סוכות  150.00  דרויא� 

  י שול� באשראי ביו� שיש)עבור חנוכת בית פיס   334.00  ישראל ניצ� 

  יו� הזיכרו�  70.00  פרחי גלית 

  יו� שישי  103.00  ישראל ניצ� 

  707.00  כ "סה

  
  
  
  
  

  הערות   הסכו�  פרסי� ומתנות

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  33.00  קל לכיס 

    14.00  הכל בדולר 

    170.00  הכל בדולר 

    58.50  כפר השעשועי� 

  275.50  כ"סה
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  הערות   כו�הס  מכבסה ובדי� 

  קלי� פסט 
  

67.00    

  תיקונית 
  

  יו� שישי  35.00

  מעיי� בדי� 
  

64.00    

  בסט קלי� 
  

  אי� חתימה וחותמת על החשבונית  340.00

  506.00  כ"סה
  
  

  הערות   הסכו�  תמונות

    419.00  פוטו אליהו 

    72.00  אוריינט אקספרס 

  491.00  כ"סה

  
  
  
  

  הערות   הסכו�  ספרות

    63.40  סטימצקי 

  ליריק 
  

  יו� שישי אי� חתימה וחותמת על החשבונית  132.00

    33.00  סטימצקי 

  228.40  כ"סה
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  ח"ש 3,877.57 �כ " סה2000ח לשנת "הוצאות קופה קטנה בש
  

  
  הערות   הסכו�  מסעדות ובתי קפה

    96.60  תעשיות פיצה 

    43.40  רולדי�             

    152.00  מקס אירוח      

    153.70          הקסטר  

    177.00  מנגו 

  פול טיי�           
  

39.00    

  קורדו השקעות 

  
48.20    

  קפה מאסטרו    
  

130.00    

  פול טיי�           
  

179.00    

  קייק סנטר        
  

30.00    

  אואזיס             
  

  מסעדת דגי� במלו� הולידי אי� ירושלי�  55.00

  
  כ"סה
  

1,103.90  

  
  הערות   הסכו�   מזנוני�

    21.00  בו� טע�     

    22.00  בו� טע�     

    25.90  סאבווי    

    21.00  בו� טע�    

    30.00  בו� טע� 

  119.90  כ     "סה

  
  הערות   הסכו�  סופרמרקט ומרכולי� 

    13.90  קו אופ  

    6.00  מזו� הזול 

  יו� שישי  13.15  קו אופ 

  י� חנוכהמסיבת ילד  307.90  אית� יקותיאל  

  נרכש בשק� תעשייה אווירית   444.00  שק� 

    269.32  קו אופ  

  
  כ      "סה

1,054.27  

  
  הערות   הסכו�  כללי  

  יו� שישי  40.70  כלבו אהובה 

  יו� שישי  19.80  כפר השעשועי� 

  יו� שישי  29.80  . ג.ג.א.א

   תל אביב–יו� שישי   47.00   ציוד ספורט  )דוגלה 

  137.30  כ"סה
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  הערות   הסכו�  מוניות

    64.00  מוניות עשר

    18.00  אריה שלח   

  
  כ "סה

82.00  

  
  

  הערות   הסכו�  פרחי�

  ישראל ניצ� 
  

   לפני ראש השנה)' יו� ה  54.00

    120.00  תשומת לב 

  
  כ     "סה

174.00  

  
  

  הערות   הסכו�  פרסי� ומתנות 

    88.00  הצעצועי� של שוקי 

    63.90  כפר השעשועי�     

    234.00  אלפא פלסטיק       

    35.00  הצעצועי� של שוקי 

    22.50  כפר השעשועי�     

  
  כ "סה

443.40  

  
  

  הערות   הסכו�  מכבסה ובדי� 

    183.00  בסט קלי� 

    109.00  יק 'מג

    25.00  תיקונית 

  
  כ    "סה

317.00    

  
  
  

  הערות   הסכו�  תמונות

    72.00  אוריינט אקספרס 

    126.00   פוטו בזק 

  
  כ "סה

198.00    

  
  
  הערות   הסכו�  ספרות 

    149.80  ספרי   

    98.00  סטימצקי 

  
    247.80  כ   "סה
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  ח"ש 3,620.30 �כ " סה2001ח לשנת "הוצאות קופה קטנה בש

  
  

  מסעדות ובתי קפה 
  הערות   הסכו�

  קפה מאסטר 
  

83.00    

  ממוק� בתל אביב   100.00  קפה אשתור 

    34.50  ס 'קפה אילנ

    45.00  קפה מאסטר 

    72.00  קר� קפה 

  ברגר קינג 
  

  יו� הזיכרו�  62.00

  
  כ "סה

  

396.50  

  
  הערות   הסכו�  מזנוני� 

    20.00  סבינו 

  דיי� יצחק 

  
   אמצע חול המועד) 11.4  24.80

  גרעינייה 
  

  יו� העצמאות  30.00

  
  כ "סה

74.80  

  
  הערות   הסכו�  סופרמרקט ומרכול  

    220.00  יה עיני קונדיטור

    311.50  ריבוע כחול 

    205.00  מעדני� . א.ר

    107.00  ריבוע כחול 

  המאפייה 
  

  31.7.01 ) כריכי� למימונה כשהחשבונית מה 50  395.00

    93.00  פרדילנד ממתקי� 

    56.00  מעדני� . א.ר

    60.00  קוממי את רצאבי 

    80.00  תנובה מרקט 

    27.70  סופר זול 

  
  כ "סה

1,555.20  

  
  הערות   הסכו�  כללי  

    147.00  קל וחומר 

    54.00  פוטו אליהו 

  מדבקות  222.00  דיוורית  

  יד וש�    
  

   כולל תשלו� עבור שני מורי תיכו� )יו� עיו�   165.00

    60.00  קל וחומר   

    38.00  קל וחומר   

    40.00  צליל 

    8.00  קל וחומר   

  
  כ "סה

734.00  
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  הערות   הסכו�  שרד צרכי מ

    24.60  ארטא  

    20.00  קל לכיס  

  
  44.60  כ  "סה

  
  

  הערות   הסכו�  פרסי� ומתנות  

    20.00  קי'ג

    165.00  הצעצועי� של שוקי 

    110.00  כפר השעשועי� 

    16.00  להיט בראש 

  
  כ "סה

311.00  

  
  

  הערות   הסכו�  מכבסות ובדי� 

    52.00  מכבסת קלי� 

    167.00  מעיי� בדי� 

  גיהו#  36.00  בסט קלי� 

    28.00  בסט קלי� 

  יו� שישי  3.00  מעיי� בדי� 

  
  כ"סה

286.00  

  
  
  

  הערות   הסכו�  ספרות

    55.20  סטימצקי  

  יו� שישי  163.00  סטימצקי 

  
  כ "סה

218.20  
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  "לי�"פורו� המנכ"ל העירייה להכנת כנס " הנחיית מנכ�'נספח ג
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