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 ' אלול תשע"וה  
 2016  צמברד 7  

 
 ראש מועצה אזורית עמק המעיינות       -יורם קרין   מר  לכבוד : 
 מ.א עמק המעיינות –יו"ר וועדת הביקורת      -גברת שוש מאיר               

 מ.א עמק המעיינות –חבר  וועדת הביקורת      -מר רזיאל כוכבי                
 מ.א עמק המעיינות –חבר  וועדת הביקורת                 -ר גד גור מ              

 
 

 רישוי עסקיםהנדון: 
 

  נכבדיי ,
"העמותה לקידום הספורט בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית , ערך מבקר המועצה ביקורת בנושא 

 .בעמק המעיינות"  
 

 הביקורת התמקדה ב :
 מוסדות העמותה. .1

 .םאדם וניהול משאביכוח שכר,  .2

 ניהול התקציב. .3

 ניהול רכש. .4

 
 הביקורת הציגה את ממצאיה למבוקרים בכתב, וקיבלה את תגובותיהם בכתב.

 ממצאי הביקורת  , תגובות המבוקרים במלואן והמלצות הביקורת נכללו בגוף הדו"ח .
 
 
  

 
 רכה,בב

 רו"ח –זועבי עלאא 
 מבקר פנים  ונציב תלונות הציבור
 מועצה אזורית עמק המעיינות

 
 .סגן ראש מועצה אזורית עמק המעיינות  -מר ירון שפיר  -1העתקים :  
 .מר מוטי מרדכי גזבר מועצה אזורית עמק המעיינות -2                   
 .מזכירת המועצה -גברת מיה גומא להב  -3                   
 יו"ר העמותה. –גברת נעמה כץ  -4                   

 .מנכ"ל העמותה  – אלעד פשחור מר  -5                   
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 מבוא 

 

 כללי  

, ערך מבקר  לתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית במועצה אזורית עמק המעיינותבהתאם 

 .העמותה לקידום הספורט בעמק המעיינותביקורת בנושא  2016 אוגוסט-יולי בחודשים  המועצה 

  

 

 -: י  לציין ראולפני הצגת  ממצאי הדו"ח ,מן ה    

 -: שהם מושפעת מסיכוני הביקורת ת הביקורת עבוד  -1

 

 חשבון או סוג עסקאות יהיומשמעו, הסיכון שיתרת ש    (Inherent Riskסיכון מובנה )

 מהותית, ללא קשר לקיומה שעשויה להיות להצגה מוטעית באופן נפרד או במשולב,חשופים  

 פנימית. של בקרה 

 משמעו, הסיכון שהצגה מוטעית, באופן נפרד או במשולב,ש    ( kControl Risסיכון בקרה )

 שיכולה להתייחס ליתרת חשבון או לסוג עסקאות ואשר עשויה להיות מהותית, לא תימנע,

 או לא תיחשף ותתוקן בעיתוי מתאים, באמצעות המערכת החשבונאית והבקרה הפנימית.

 

 בדיקות המבססותמשמעו, הסיכון שהש (Detection Riskסיכון חשיפה )

(Substantive Proceduresאותם נוקט המבקר לא יחשפו הצגה מוטעית, באופן נפרד או ) 

 שקיימת ביתרת חשבון או בסוג עסקאות ואשר עשויה להיות מהותית.  במשולב,

    

      . כל הליקויים הקיימים את  הביקורת הינה מדגמית , ולכן אין הכרח שהביקורת תחשוף  -2
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  מטרת הביקורת -1

 

 .ת התנהלות העמותה ותפקודה תוך שימת דגש על היבטי יעילות חסכון ומנהל תקיןינחב

 

  

 נוהלי הביקורת שננקטו ,הפעולות שבוצעו -2
 למידת החוקים ,התקנות והנהלים ,ולמידת תהליכי העבודה . -א             

 . תה ומנהלת החשבונות קיום ישיבות עם מנכ"ל העמו -ב

 . בספרי העמותה ) תיעוד פנים ותיעוד חוץ(עיון   -ג

 קריאת פרוטוקולים. -ד

 עיון בדו"חות המילוליים ובדו"חות הכספיים של העמותה. -ה
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 מוסדות העמותהמטרות /תקנון ו -3
 

, ונרשמה  עיינות )עמק בית שאן( ע"י תושבי עמק המ 2003אוגוסט  10העמותה נוסדה ביום  3.1

 ברשם העמותות לראשונה כ " עמותה לקידום הספורט בבקעת בית שאן ".

 שונה שמה של העמותה  ל  "עמותה לקידום הספורט בעמק 2010באפריל  12ביום 

 להלן העמותה. –המעיינות "  

 משרדי העמותה ממוקמים במרכז עידן .

 

 הינן : תקנון העמותה () כפי שהן מופיעות ב מטרות העמותה

 פיתוח וקידום ענפי הספורט השונים בתחום המועצה האזרית. -א 

 ייצוג קבוצות ,אגודות ספורט וספורטאים בתחום המועצה האזורית בפני רשויות ממשלתיות   -ב

 ו/או עירוניות ו/או ממלכתיות ו/או גופים פרטיים בארץ ובחו"ל.      

 רשויות ממשלתיות /או עירוניות ו/או ממלכתיות ו/או גופים אחרים  ו/או סיוע מ קבלת תקציבים  -ג

  לרבות המועצה להסדר ההימורים בספורט.     

 , נכסים וזכויות מכל סוג שהוא ולהשתמש בהם ופירותיהם  תעיזבונוקבלת תרומות, מתנות,  -ד

 לקידום מטרות העמותה .     

 ואגודות ספורט    ויותיהם ומעמדם של קבוצות קידום ענייניהם המקצועיים ושמירה על זכ  -ה

  וספורטאים בתחום המועצה האזורית .      

 להקים ולפתח אולמות ומתקני ספורט בתחום המועצה האזורית עמק המעיינות . -ו

 גיוס כספים לצורך קידום מטרות העמותה . -ז

 פני בתחום המועצה האזורית ייזום וארגון בכל דרך שהיא פעילות בתחומי הספורט והחינוך הגו -ח

 עמק המעיינות.    

 להקים , לארגן ,לנהל ולפתח קרן מלגות . -ט

 לפעול לכל מטרה נוספת או אחרת שתיקבע ע"י מוסדות העמותה.  -י
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 : מוסדות העמותה

 :קובע  1980-וק העמותות, תש"םא לח 9סעיף  

יכול שיהיו לה מוסדות נוספים כאמור רת, וקוכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת בל"

 . " בתקנונה

 לעמותה יש ועד וועדת ביקורת. ,  לכן בהתאם לקבוע בחוק 

 העמותה מנוהלת ע"י וועד העמותה  .

 להלן רשימת חברי הוועד : 

 תפקיד שם מס"ד

 יו"ר העמותה כץ נעמה 1

 ותהממזכיר הע סגל גליה 2

 חבר וועד העמותה הטב אביאל 3

 חבר וועד העמותה י אשרשמואל 4

 חבר וועד העמותה פז ערן 5

 חבר וועד העמותה שי יהורם 6

 חבר וועד העמותה רינות נחמן 7

 

 להלן רשימת חברי וועדת הביקורת :

 שם  מס"ד

 שור דני 1

 שפירא רון 2

 

 להלן רשימת מורשי החתימה  :

 תפקיד שם מס"ד

 יו"ר כץ נעמה 1

 מזכיר סגל גליה 2

 חבר וועד אביאל הטב 3

ההרכב מורשי החתימה  הנדרש לחתימה על מסמכים הינו חתימה של שניים ממורשי החתימה 

   בצירוף חותמת העמותה.
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 ממצאים :עיקר ה. 4
 שכרוכוח אדם  4.1

 . בנושא כוח אדם ושכר לעריכת הביקורת 4/2016הביקורת בחרה באופן שרירותי בחודש 

 

 -להלן ריכוז הממצאים :

 העמותה מעסיקה 

 80%מנכ"ל בהיקף משרה  -1

 20%מזכירה בהיקף משרה  -2

 . )מאמני כדורעף , כדורסל וכו'( מאמנים בהיקפי משרה  חלקיים ומשתנים 7  -3

 

 

מס' 

 עובד

 

 המלצות לתיקון פרטי ליקוי

שעות עבודה  4העובדת הינה מזכירה   המועסקת בהיקף  1

 שעות לחודש( 16שבועיות. )

 כלומר משתכרת₪  2,200חודשי עומד על שכרה ה 

 לשעה  !!! ש"ח 137.5 

 

לאור מצבה הכספי של העמותה 

לבחון דרכים יש מקום 

 להקטנת עלויות השכר .

2   

 , שעות בחודש בסך הכל 16עסק בהיקף מאמן המו -א

עלות אחזקת רכב מסתכמת באלפי  ,מחזיק רכב צמוד 

 .( שקלים בשנה ) למנכ"ל העמותה יש רכב נוסף

 

 

 

 

לבחון את כדאיות החזקת רכב 

 נוסף בעמותה.

 

ושכרו  21%התלוש ערוך בניגוד לחוק : שיעור המשרה  -א 3

 כלומר יותר נמוך משכר מינימום₪   1,000לי במשולם גלו

בהמלצות  2ראה המלצה מספר 

 הביקורת

 

 17.2%התלוש ערוך בניגוד לחוק : שיעור המשרה  -א 7

כלומר יותר נמוך משכר ₪   1,000ושכרה  משולם גלובלי 

 .מינימום

בהמלצות  2ה מספר צראה המל

 הביקורת.
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-:לתגובת המבוקריםהערות הביקורת   

שעות עבודה  9שהמזכירה מועסקת בהיקף  ותהבניגוד לנטען בתגובת העמ לגבי שכר המזכירה  :  -1

עולה שהמזכירה  10/2016, מעיון בתלושי השכר של העובדת ומדו"חות השכר עד וכולל  שבועיות

.שעות בחודש  16שעות שבועיות ובסה"כ  4עובדת כל  הזמן   

 137.5במספר השעות החודשיות מקבלים שתעריף השעה עומד על ₪ (  2,200חלוקת סה"כ שכר )מ

 שקל לשעה .

שעות נוספות בגין עבודה בטריאטלון בתעריף  6שולמו לעובדת  3/2016בנוסף לאמור לעיל , בחודש 

קרות.מה שמהווה ראיה נוספת לממצאי הב ,₪  137.5  

 הביקורת דוחה את הטענה של העמותה ומבקשת לציין שהטענה אינה מתיישרת עם המסמכים 

.שהונחו בפניה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תגובת המבוקרים: 

שעות ולכן שכרה נמוך ועומד  36שעות שבועיות סה"כ  9משרה =  20%" העובדת ב שכר המזכירה: 

לשעה."₪  61.1על     

י מס רב של שנים והנושא "ההסדר עם העובד הינו הסדר ישן שהתרחש לפנלגבי רכב צמוד למאמן : 

 בטיפול והסדרה "

.)מצורף תלוש מתוקן( 13%" תוקן ל :   שכרו ערוך שלא כחוקשלגבי העובד   

" .העובדת סיימה את עבודתה לגבי העובדת ששכרה ערוך שלא כחוק : "  

 בהמשך להמלצות על סעיף זה :

ומעקב אחרי התנהלות  תוקם ותתכנס ועדת כספים פעמיים בשנה לדיון בנושא  מצבה הכספי -1

.הכספית של העמותה  

הנושא בבחינה עקב אופי העבודה של המאמנים . בכל מקרה החל מחודש זה  –ניהול נוכחות  -2

  יבוצע ניהול נוכחות על גבי מסמך אקסל החתום ע"י המאמן .
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-קורת :המלצת הבי  

להקים ועדת כספים ושכר שתבחן את הסכמי ההעסקה של העובדים , שתהיה הסמכות  -1

  היחידה לאישור שכר העובדים .

 על הוועדה לבחון דרכים להתייעלות וחיסכון בהוצאות השכר.

בי גיליון גכך שהרישום מתנהל על ות של המאמנים מתבצע בצורה לקויה, הנוכח נמצא שניהול -2

     אקסל .

יציאה , ולנהל רישום מלא ומדויק של נתוני הנוכחות שיכלול שעות עבודה כניסה לפי חוק יש   

וך.ע"פ חוק הרישום יתבצע באמצעי אלקטרוני או ביומן כר  

במידה ואין אפשרות לניהול נוכחות באמצעי  אלקטרוני או ביומן כרוך אז יש לקבל מהעובד מסמך 

שים , המסמך חייב להיות חתום ע"י העובד והעמותה .שיכלול את כל נתוני הנוכחות הנדר  

  

את  שוףחול נוכחות בצורה נכונה עלול לאי הדיוקים המופיעים בתלושי השכר בצירוף אי ניה

בסכומים לא קטנים בבית דין לעבודה. תביעותהעמותה ל  
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  תקציבניהול  4.2

 . 2016ו  2015התקציב לשנים  עיקרי  יג אתקיבלה דו"ח המצהביקורת 

 הטבלה שלהלן מרכזת את עיקר נתוני התקציב :

 2016 2015 סעיף/שנה

 % ₪אלפי  % ₪אלפי  

     הכנסות

 49% 926 50% 880 הקצבות ממוסדות

 51% 947 50% 858 הכנסות חוגים

 100% 1,873 100% 1,738 סה"כ הכנסות

     הוצאות

 84% 1,575 84% 1,453 הוצאות פעילות

 16% 298 16% 285 הוצאות מנהלה

 100% 1,873 100% 1,738 סה"כ הוצאות

 

 

 : בעמותה הוצאות  השכרנתוני תקציב  את הרכב הטבלה שלהלן מרכזת

 2015 2016 

 % ₪אלפי  % אלפי ש"ח 

 59% 254 59% 232 שכר מאמנים

 41% 174 41% 162 שכר מנהלה

 100% 428 100% 394 סה"כ שכר

 

 

 

0%
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40%
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80%
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� �      

          

 תמצית נתוני שכר 
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הביקורת ניתחה את נתוני הביצוע הכספי של העמותה כפי שהם משתקפים מהדו"חות הכספיים 

 המבוקרים של העמותה.

 :  2015 הביצוע התקציבי לשנתנתוני  תמצית תבטבלה שלהלן מוצג

 2015 סעיף/שנה

 אלפי ש"ח סטייה ₪אלפי  עביצו אלפי ש"ח תקציב 

 9 889 880 הקצבות ממוסדות

 - 858 858 חוגים ופעילות חברתית

 9 1,747 1,738 סה"כ הכנסות

 29 1,482 1,453 חוגים ופעילות חברתית

 (13) 272 285 הנהלה וכלליות

 16 1,754 1,738 סה"כ הוצאות

 (7) (7) - עודף )גרעון( הפעלה

  9  טוהכנסות )הוצאות( אחרות נ

  2  עודף )גירעון(

 

 בגירעון של 2014ו  2015נמצא שהעמותה סיימה את השנים  מניתוח הביצוע התקציבי של העמותה

 אלש"ח בהתאמה. 18ו ₪ אלש"ח  7 

 הינן תקבולים בגין שנים קודמות . ) שגרמו להצגת עודף בדו"ח הכספי ( הכנסות אחרות נטו

 בגרעון . השוטפתלכן , העמותה סיימה את השנה 

, כלומר ישנן ₪  23,751נמצאו יתרות חובה של ספקים בסך  31/12/2015מעיון במאזן בוחן ליום 

להגדיל את גרעון  לכן ישולא קיבלו ביטוי נכון בדו"ח הכספי , הוצאות שלא נרשמו בספרי העמותה 

 העמותה בסכום הנ"ל.

 בחובה .₪  165,838על  עומדת 31/12/2015ליום נטו יש לשים לב שיתרת נכסים בנוסף 

לשים לב לביצוע התקציבי של העמותה וזה ע"מ להימנע העמותה  מנהלי משמעות הדבר שעל 

 .של העמותה התקינה לשבש את פעילותה ירת גירעונות שיכבידו על העמותה מה שעלול מצב

 

 תגובת המבוקרים :

" ברצוני לתקן את המבקר בכך :   

אש"ח 266אש"ח ולא  233בסך  בדו"חות הכספיים הוצגו הספקים -1  

אש"ח כפי שהוצגו עי ידי המבקר מוצגים  23יתרת החובה של הספקים בחובה דהיינו  -2

כהתחייבות בהוצאות לשלם של העמותה . דהיינו כן בא לידי ביטוי ההתחייבויות של הספקים 

 בחובה ,וזאת בניגוד לטענת מבקר "
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 :לתגובת המבוקריםהערת  הביקורת 

לכן אין צורך בלעשות עוד שיתרת החובה הוצגה בתוך סעיף הוצאות לשלם ,  נטעןהעמותה  ת בתגוב

 הפרשות.

 :עולה )ספקים ונותני שירותים (  31/12/2015ליום   במאזן המבוקר  6מעיון בביאור 

 ₪    233,240ספקים ונותני שירותים    

 ₪        6,970המחאות לפירעון              

 ₪      26,655ם                  הוצאות לשל

 ₪  266,865סה"כ                                

 

 : עולה שהרכב הספקים בחובה הינו 31/12/2015הסופי ליום  במאזן הבוחןמעיון  -א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנו מקבלים : 31/12/2015מעיון במאזן בוחן  הסופי ליום 

 256,989יתרת     ספקים זכאים :                                                   

 23,751יתרת     ספקים בחובה :                                                  

 ₪ . 233,237עמדה על     31/12/2015יתרת הספקים  שהוצגה  במאזן המבוקר  ליום 

 

 

 :  מתברר שהיתרה מורכבת מ   בוחן לשלם במאזן הוצאותמניתוח יתרת  -ב

 ש"ח  7,483.90          ת        פעילו–חצי מרתון     -הוצאות לשלם 

 ש"ח   7,020.00שירותים מקצועיים רו"ח דרעי    –הוצאות לשלם 

 ש"ח 12,151.40         מתנ"ס אזורי בית שאן                                   

 ש"ח  26,655.30       לפי מאזן מבוקר        -סה"כ הוצאות לשלם  

 פירוט בש"ח סכום  ספק
בית ספר משותף שדה 

 אליהו
 

 אחזקת אולם ספורט 12,400

  300 ד"ר חיים אשכנזי
ם הקהילתיים המרכזי

 גלבוע
8  

  1,774 טכלוגיה כספיט 
 אגרות 1,090 מרכז השלטון המקומי

  8,179.6 משטרת ישראל
  23,751.6 סה"כ
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 לה :הנתונים לעיל עו מסיכום 

ינן קשורות בכלל  ליתרות אנו רואים בבירור שיתרת הוצאות לשלם מורכבת משלוש  יתרות שא -1
 .חובה הספקים ב

במאזן המבוקר , קוזזה יתרת הספקים בחובה  מיתרת הספקים  הזכאים ,כלומר יתרת   -2
תוצאות   !!!!!!!! וזוהי פעולה שגויה  מבחינה חשבונאית שגרמה לעיוות  הספקים הוצגה בנטו

 ) בגובה יתרת הספקים בחובה ( . הפעילות , כך שהוצאות הפעילות  מוצגות בחסר !!!!!! 

 

 :   ומקובלים  מחייב שנציג את היתרות באופן הבאיישום נכון של כללי חשבונאות נאותים 

 ₪  256,989                         יתרת הספקים הנכונה צריכה לעמוד על

 ( ₪26,655+23,751  )=  50,406                הנכונה  צריכה לעמוד על יתרת הוצאות לשלם

סה"כ ספקים בחובה ( היה צורך להוסיף אותם להוצאות המוצגות בדו"ח ₪ )  23,751כאשר אותם 
 המבוקר.

אש"ח מוצגים כהתחייבויות בהוצאות לשלם  הינה טענה  סתמית שאינה  23לכן הטענה שאותם 

 . ן כספי ,ולכן הביקורת דוחה אותהמבוססת על שום נתו

 

 

 

 המלצת הביקורת

 על העמותה לנהל  כל פעילות כמשק סגור, ולהתאים את הוצאות הפעילות להכנסות הצפויות .

הקפדה על תמחור נכון  וניהול ההוצאות בהתאם לתקציב עשויים להבטיח שלא תהיה חריגה 

 תקציבית  .

העמותה , ים שיעזרו בסגירת הגירעון המצטבר של העמותה נדרשת למצוא מקורות הכנסה נוספ

 נוסף בשנים הבאות.והימנעות מיצירת גרעון 
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  ניהול רכש 4.3

 את ניהול הרכש:הביקורת בדקה מדגמית  

 שהעמותה אינה מקפידה על קבלת הצעות מחיר מספקים. נמצא  

 .שהעמותה אינה שומרת את הצעות המחיר שמתקבלות מהספקים נמצא  

 שאין לעמותה נוהל רכש מסודר הקובע מדרג של מספר הצעות מחיר מינימאלי הנדרש   נמצא  

 לביצוע רכש.           

 שהעמותה אינה מקפידה על ביצוע רכש בהתאם למגבלות התקציב המאושר. נמצא  

ה לחסוך בהוצאות השוטפות , י העמותמצמצמים את האפשרות של מנהל ל הליקויים הנ"

 את האפשרות להתנהל ביעילות ובחסכון . םומצמצמי

 

 

 

 

 

 

 

 

: תגובת המבוקרים  

 לא הובן שצריך לשלוח למבקר את ההצעות ולכן נשלחה רק ההצעה הראשונה.

 בהמשך להמלצות על סעיף זה :  

העמותה פועלת במסגרת תקציב שנתי בהתאם לנוהל תקין , התקציב משמש אותנו לניהול מסגרת 

 ניהולית מאוזנת.

לסעיף הוצאות ו/או הכנסות שנים קודמות במאזן אינו מעיד על חוסר ניהול תקציבי  ההתייחסות

אלא על הוצאות שלא צריכות להיכלל בפעילות השוטפת , וזאת על פי התקנים של לשכת רואי 

 החשבון.

 87, העמותה סיימה בעודף תקציבי של 2015בדצמבר  31כפי שנראה ע"פ המאזן העמותה ליום 

לות חשבונאיות של רואה החשבון שעל פי הכללים של לשכת רואה חשבון , הגדלת אש"ח ובשל פעו

אש"ח( העודף המוצג בדו"ח רוו"הס  25אש"ח ( , הגדלת עתודה לפיצויים ) 58התחייבות לחופשה )

אש"ח בלבד . 2הינו   

לגבי הגרעון הנצבר , העמותה מקבלת את המלצת המבקר להביא להנהלת העמותה תוכנית להורדת 

 הגירעון הנצבר.
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 : הביקורת הערות

      13:15בשעה  17/8/2016לשם הבהרה ,הביקורת ביקשה באופן מפורש במייל שנשלח ביום  – א
במייל      ,לקבל את כל ההצעות המחיר שנתקבלו מהספקים השונים לביצוע רכישות מסוימות   

 .ההצעות שנתקבלו לא זכו ( את גם  ) נכתב במפורש שיש צורך להעביר את כל הצעות המחיר 

 , ולראיה עבור חלק מהרכישות הועברו מספר הצעות.הבקשה הובהרה שוב בשיחה טלפונית בנוסף , 

,  האפשרות בפני ה בצורה נכונהנת מחיר לא הובגם אם נניח שבקשת הביקורת לקבל הצעובנוסף 
מחיר  פתוחה ,אך בעמותה לא סיפקו הצעות  העמותה להשלים את ההצעות החסרות נותרה

 ..נוספות.

 .ע"י הביקורת נדחיתלכן הטענה שהדבר לא הובן הינה טענה ש

 ע"י העמותה :  שבוצעו גמאות לרכישות דו  -ב

 במספר מנות .₪  69,748ב  2015חולצות ריצה בשנת    העמותה רכשה מהספק " פנקייר "  1ב.   

 נכתב :  4/9/2016במייל שנתקבל מהעמותה ביום             

 " פנקייר נתן הצעה הכי זולה לחולצה באיכות , לא מוצא את ההצעות הנגדיות "    

 .  כלומר הביקורת לא קיבלה הצעות מחיר נוספות על ההצעה הזוכה

 ₪  17,000ה שילוט מבית דפוס " העתקות מעיינות " בסכום העמותה רכש 2ב.    

 הביקורת ביקשה לקבל הצעות מחיר נוספות שנתקבלו טרם ביצוע הרכישה .     

 מ חברת 18/11/14מיום  הזמנת עבודהנתקבל מייל מהעמותה ) וכלל  22/9/2016ביום      

 דפוס פלוס בע"מ " : "שהר צאיג      

 לא נמצא המייל שכותב שהצעת המחיר נשמרת –של בית דפוס  2014דה  "מצרף הזמנת עבו     

 ". 2015גם ל       

 .כלומר הביקורת לא קיבלה הצעות מחיר נוספות על ההצעה הזוכה  

 בע"מ 2009שירותי הסעה מחברת מ.ש מסיעי שאן  2015העמותה קיבלה בשנת   2ב.

 ה עבודה והצעות מחיר .הביקורת ביקשה לראות חוז₪ ,   אלף  88בכ         

 הביקורת קיבלה שני מחירונים  ) טבלת אקסל שכוללת נקודות יציאה ,יעד ,מחיר (       

 אין אפשרות לדעת למי הם מיועדים :המחירונים אינם ממוענים , ו        

 !!!!  20/5/2016גלגלי בית שאן בע"מ  הנושא תאריך המחירון הראשון חתום על ידי   -1

תאריך קבלת הפקס הינה  -( בע"מ  2009מחברת מ.ש מסיעי שאן )בפקס שנתקבל  ון השני המחיר -2
22/8/2016 !!! 

שנתקבלו  אז לא נוכל לאשר 2016רונים משנת מאחר ולא קיבלנו הצעות מחיר נוספות , וקיבלנו מחי
 .( 2015שבוצעו בשנת  הביקורת התייחסה להסעות ) הצעות מחיר כמתבקש
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 המלצת הביקורת

 בחובה , ₪  165,838יתרת הנכסים נטו עומדת על  31/12/2015נכון ליום  

 הביקורת ממליצה  ליישם תכנית התייעלות שתביא לסגירת הגירעון המצטבר  . 

התוכנית תהיה מבוססת על התנהלות כספית אחראית ויעילה שתחסוך בהוצאות ותביא לצמצום  

 הגירעון.

 ת לרשות המיסים ולבקש  להכיר בה  כמוסד ציבוריבנוסף הביקורת ממליצה לעמותה לפנו

 לפקודת מס הכנסה. 46בהתאם לסעיף 

,וזה מכיוון  לעסקים לתרום לעמותה הווה תמריץ ת 46קבלת ההכרה של רשות המיסים לפי סעיף 

  שהתרומות יותרו בניכוי ע"י רשות המיסים .

 

 סיכום והמלצות

 ,ההעסקה של העובדים  וועדת כספים ושכר שתבחן את הסכמי יםלהק -1

 ן ובמיוחד בהוצאות המנהלה.במטרה לייעל את המערכת ולהביא לחיסכו      

 לתקן הרישומים בתלושי השכר.  -2

 נוכחות באופן תקין וחוקי.רישומי נהל ל-3

 ביא להקטנת הגירעון.יש באופן יעיל וחסכוניתקציב אחראי  לנהל -4

 ול  היות השונות , וזה ע"מ למנוע גירעון כספי  מניהביקורת קוראת לתמחור נכון של הפעילו -5

 פעילויות לא מאוזנות תקציבית .     

 להכין תכנית לגיוס משאבים ממקורות חיצוניים , וזה ע"מ לצמצם את   הגירעון הנצבר. -6

 ביצוע רכש באופן יעיל וחסכוני , ע"י קבלת הצעות מחיר מהספקים ושמירת המסמכים.  -7

 

 

  
 
 
 

 ה,בברכ 
 רו"ח –זועבי עלא אלדין 

 מבקר פנים ונציב תלונות הציבור 


