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 מבוא:  .1

 כללי 1.1
 

בעקבות פניה שהתקבלה מיו"ר הוועדה לענייני ביקורת מר יוסי חן ואשר בה עלו טענות לכאורה, שכספי תמיכה 

"(  , מועברים דרכה העמותה" או "הפועל" -שהעירייה מעבירה לאגודה לתרבות גופנית הפועל עיר השומרון )להלן

(, החליט המבקר הפנימי לבדוק "עמותת הדשא"  -להלןהעמותה לפיתוח כדורגל דשא )ע"ר( )  -לעמותה אחרת

את הסוגיה ולהיכנס לעובי הקורה. זאת משום המשמעות הרבה והחומרה שיש לראות להעברת כספי תמיכה, 

 .  4/2006במידה והיו כאלה, שלא במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

זוהי טענה מהותית, בעיקר, נוכח הרגישות מהטענה עלה חשש כי העמותה שימשה, בעצם,  בתור עמותת "צינור". 

הרבה שיש להתייחס לקשרים שמקיימים גופים נתמכים עם צדדים קשורים )מנהל מחלקת הכדורגל בהפועל הוא 

 גם יו"ר עמותת הדשא.

על סמך טענות אלה, ביקש מר חן כי העירייה תפסיק את התמיכות בענף הכדורגל. עוד דרש כי הפועל תחזיר את 

 .2015ות שהועברו לה, בגין ענף הכדורגל בגין שנת כל התמיכ

 

 עוד נטען כי החשבון האישי של )הבן של( מר ברנטל משמש לפעילות עמותת כדורגל דשא.

 תלונה נוספת התייחסה לכך שהפועל משלמת לספקים של עמותת הדשא.

 

; תבחיני התמיכות 4/2006 לאור האמור לעיל, הביקורת ערכה את בדיקתה בהתבסס על חוזר מנכ"ל משרד הפנים

 -פנים  1447/03בגץ ; פסיקת בימ"ש העליון 2015ו 2014לגופים נתמכים שאישרה מועצת העיר לתמיכות לשנים 

, אשר הגדיר מה היא עמותת צינור; פרוטוקולים והמלצות הוועדה להתחדשות יהודית בישראל נ' שרת החינוך

ת"(; אישור ההמלצה של מועצת העיר להעביר את התמיכות לפי "וועדת התמיכו -המיוחדת לעניין תמיכות )להלן

, לרבות חתימה על 2016 2014,2015התחומים והענפים השונים, בקשת התמיכה של הפועל לקבלת תמיכה לשנים 

  כתב התחייבות להחזרת כספים במקרה של אי עמידה בתנאים למתן תמיכה כפי שקבעה העירייה;

 

יו"ר הוועדה לענייני  -ת עבודה ו/ או שיחות עם הגורמים הבאים: מר יוסי חןבנוסף קיימה הביקורת פגישו

יועמ"ש לעירייה; מר מוטי  -גזבר העירייה; עו"ד דוד זיו -מנכ"ל העירייה; מר ג'והר חלבי -ביקורת; מר אבי עזר

 מנהל מחלקת הכדורגל; וכן עם גורמים נוספים בהתאם לצורך. -יו"ר הפועל; מר שי ברנטל -לוי

 

 

 

 מטרות הבדיקה: 1.2
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בדיקה האם כספי התמיכות של עיריית אריאל אכן יועדו לפעילות של הכדורגל, זאת תוך עמידה  

ובעמידה בתבחיני התמיכות כפי שאושרו ע"י מועצת העיר.  4/2006בהנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 עוד נבדק שאין מדובר ב"עמותת צינור"

 

 אסמכתאות שהוצגו לביקורת: 1.3

 בוחן אשר מתייחסים לפעילות הכדורגל של העמותה. מאזני  .א

 ובהם פרטי עובדי העמותה.  102טפסי  .ב

 תדפיס  חשבון בנק ייעודי, אשר מתייחס לפעילות של מחלקת הכדורגל.  .ג

 העתק מקבלות שהוצאו ע"י הפועל. .ד

 חשבוניות עבור תשלום לספקים ונותני שירותים. .ה

 גיבוי ייזום של מערכת הנהלת החשבונות. .ו

 

 ודולוגיית הבדיקה:מת 1.4

 

 הביקורת התבצעה בשלבים הבאים:

 קיום פגישות עבודה עם מר חן .א

 זימון יו"ר העמותה ומנהל מחלקת הכדורגל לפגישות הבהרות והסברים בלשכת מבקר העירייה. .ב

 קיום פגישות עבודה עם הגורמים האמונים בעירייה. .ג

 קבלת אסמכתאות לצורך ביקורת. .ד

עם גורמים נוספים בכפוף לצרכי הביקורת , לרבות המצאת קיום פגישות עבודה משלימות  .ה

 אסמכתאות משלימות.

ניתוח החומר , הנתונים וההסברים שהתקבלו בפגישות והעלאת הנתונים והממצאים בטיוטת דוח  .ו

 הביקורת וקיום דיון על ממצאי הדוח והמלצותיו, הפצת דוח סופי.

 

 מגבלות בביקורת: 1.5

 

 לות בביקורת וכי המבוקרים שיתפו פעולה באופן מלא.למותר לציין כי לא היו כל מגב

 

 

 

 

 

 ממצאים:   .2
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 האוצר במשרד הכללי החשב. צינור גוף של ההגדרה נבדקה", צינור" בעמותת מדובר באם לקבוע מנת על  2.1

 : כי קבע

 ".אחר לתאגיד שקיבל התמיכה כספי את המעביר ציבור מוסד -צינור גוף"

 :צינור לעמותת הגדרה ניתנה, החינוך שרת' נ בישראל יהודית שותלהתחד - פנים 1447/03 בגץ ב

 מוסדות לאותם התמיכה את מעבירות אלא הפעילות את מבצעות שאינן עמותות -" צינור עמותות""

 .""הנתמכת הפעילות את שמבצעים

 

 בהתאם למסמכים שהומצאו לביקורת ובהתאם למידע שנמסר בעקבות הפגישות עולה כי: 2

 ח חשבון בנק ייעודי אשר דרכו עוברת כל פעילות הכדורגל.לעמותה נפת 2.1

 העמותה מנהלת "משק סגור" בכל הקשור לענף הכדורגל במסגרת הנהלת החשבונות שלה.  2.2

העמותה מעסיקה באופן ישיר את העובדים על ידה. משלמת את שכרם ומעבירה את הניכויים בגינם  2.3

 לרשות ולביטוח לאומי. 

 פקים , אשר מעניקים לה שירות בתחום הכדורגל.העמותה משלמת ישירות לס 2.4

לעמותת הדשא ". בהתאם  ₪לא הוצג בפני הביקורת תיעוד כי העמותה "מעבירה מאות אלפי  2.5

לנתונים אשר הוצגו, כאמור, לביקורת, עולה כי כל פעילות הכדורגל מתבצעת במסגרת עמותת 

ת מתקבלות, נרשמות ומנוהלות הפועל. כך, כל השחקנים מקבלים שכר ממנה. ההכנסות מהפעילו

ע"י עמותתה הפועל. ההוצאות משולמות מחשבון הייעודי של עמותת הפועל, לאחר שנבדקו, אושרו 

 ונחתמו ע"י מנהל מחלקת הכדורגל. לחתימה זו מצורפת חתימה נוספת של יו"ר העמותה.

ובכל הקשור הפעילות של קבוצות הכדורגל, נעשות בהתאם לתבחיני התמיכות : בעיר אריאל   2.6

 עבור תושבי העיר.  –לקבוצות הילדים, נערים, נוער 

משתמשת בחשבון בנק על שמו של עמרי ברנטל, הרי שלעמותה זו, כפי  2בכל הקשור שעמותה מס'  2.7

שנמסר לביקורת, אין כל חשבון בנק, היות ואין לה פעילות כספית. התשלום, לפי מר שי ברנטל, 

 חן עצמו.  נעשה בהתאם לדרישתו של מר יוסי

 

 

 

 

 מסקנות: .3
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לאור האמור לעיל ולאור המסמכים שהוצגו בפני הביקורת, נראה כי המסקנה העולה ממצאים אלה כי  3.1

פעילות הכדורגל מתבצעת אכן בהפועל וכי אין מדובר בעמותת צינור כהגדרתה בבג"ץ פנים להתחדשות 

 וצר. מקומית ולא בהתאם להגדרה שנקבעה ע"י החשב הכללי במשרד הא

הקובע את נוהל התמיכות. נבחנו תבחיני התמיכות  4/2006בעקבות זאת נבדק גם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

שהומלצו ע"י הועדה המקצועית לעניין תמיכות והתקבל פרוטוקול מישיבת מועצת העיר, ששם אושרו 

 ההמלצות של הועדה המקצועית.

לתמיכות מתייחסים לפעילויות. הן בחוזר מנכ"ל משרד  מעיון במסמכים אלה , ניתן לראות כי הקריטריונים

הפנים נקבע שיש לקבוע קריטריונים לפעילויות, והן בהמלצות הוועדה המקצועית נקבע שזה תמיכות בענפים 

וגם מועצת העיר קבעה שהתמיכה תהיה לפי ענפים. במסגרת זו הפעילות הנתמכת התייחסה לכדורגל ועל פי 

 עולה שאכן פעילות זו, של ענף הכדורגל, התקיימה במסגרת הפועל. הבדיקה המדגמית שנעשתה

 

 רישום התאחדות לכדורגל 3.2

התלונה גם התייחסה לכך שבהתאחדות לכדורגל רשומה העמותה כדורגל דשא בעוד שהתמיכה הגיע  

התמיכות הלכו לפעילות המאושרת וזו הפעילות של הכדורגל. כספי  -לעמותת הפועל. מבחינת העירייה 

 התמיכה הועברו לפעילות שאושרו.

ין הפעילות בעמותת הפועל צריכה להיפתר, הבעייתיות הקיימת בין הקבוצה הרשומה בהתאחדות לכדורגל לב

 לדעת הביקורת, בין העמותות לבין ההתאחדות לכדורגל.

אשר על כן, נראה כי אין כל מניעה להמשיך ולתמוך בעמותה, ובכפוף להסדרת מערכת היחסים עם התאחדות 

 לכדורגל.

ים השחקנים. כמו גם סוגיה נוספת שהועלתה במהלך הבדיקה, התייחסה לסמל על החולצות שאותן לובש

סוגיית הרישום ועמידה בדרישות של ההתאחדות לכדורגל. לדעת הביקורת סוגיה זו, ככל שיידרש, יש לברר 

 מול גורמים אחרים )כגון ההתאחדות לכדורגל או אחרים(. 

 

 שימוש בחשבון בנק פרטי  3.3

 

 -הדשאתלונה על כך שחשבון בנק של בנו של מר בנטל, שימש כחשבון בנק של עמותת 

שעליו מופיעים פרטי עמרי ברנטל. הביקורת סבורה  ₪ 5,000התלונה התבססה על כך שנמצא צ'ק בסך 

כי נתון זה, לכשעצמו, אינו מהווה על אינדיקציה לכך שנעשה שימוש בחשבון בנק לצרכי הפעילות של 

ביקורת ואף לא עמותת הדשא. נראה שמדובר ב"הלוואת בעלים" לכל היותר. היות וכך לא נמצאה ע"י ה

הוצגה בפניה כל אסמכתא מבססת שניתן יהיה לטעון על פיה כי נעשה שימוש בחשבון בנק פרטי לצורך 

 פעילותה של עמותת הדשא.

 

 פעילות עודפת 3.4
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. דוחות אלה לא היו בידי העירייה 2014במסגרת הבדיקה נבדקו גם הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 

עודף מפעילות שוטפת . נמצא כי לעמותת הפועל היה 2015תחילת שנת במועד החלטה על מתן התמיכה ב

וזאת ע"פ דוח כספי  ₪ 212,208עמד על  2014. עודף נצבר לשנת 2014ש"ח בשנת  91,688בסך  של 

 מבוקר של רואה חשבון מטעם עמותת הפועל.

 לקמן:לשם בדיקה וניתוח הפעילות הנתמכת, הושם דגש על הנחיות שנקבעו בחוזר מנכ"ל כד

 

 לחוזר המנכ"ל מציין כי: 14.5סעיף 

 

"שיעור התמיכה במוסד ציבורי, ייקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא 

 יעלה על כלל הוצאותיו בגינה".

 

 לאותו חוזר מנכ"ל קובע  : 18.4סעיף 

יכה בגין פעילותו הלכה "נתברר לרשות מקומית כי למוסד הציבור שולמו שסכומים עודפים על התמ

למעשה, תגבה הרשות ממוסד הציבור סכומים אלה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מן 

 המועד בו הועברו".

 

ו"סכומים  14.5עיון בסעיפים אלה מעלה שאלה פרשנית בכל הקשור למשמעות המילה "הכנסה" בסעיף 

 . 18.4עודפים" בסעיף 

לא למונח -, שהינו סעיף ההגדרות, אין התייחסות או הגדרה כלשהי לחוזר מנכ"ל  2היות ובסעיף 

"סכומים עודפים" ולא למונח "הכנסות", סבורה הביקורת כי ייתכנו שתי פרשנויות למונחים אלה. כל 

 הגדרה תשפיע באופן שונה על התמיכה של העירייה בגופים נתמכים. 

 ת:ואלה פרשנויות אפשריות והשפעתן על התמיכות הניתנו

"הסכום העודף" או "פעילות עודפת" מתייחסים  גם ליתרת עודפים בנכסים נטו )יתרת עודפים כפי  3.4.1

שנרשם בטעות בדוח הכספי(. לפי גישה זו ובהתאם לניתוח הדוחות הכספיים המבוקרים של 

,נמצא כי לעמותת הפועל היה 2015, והנתונים המשתקפים ממאזן בוחן לשנת 2014העמותה לשנת 

. עודף נצבר )עודפים בנכסים נטו( לשנת 2014ש"ח בשנת  91,688עילות שוטפת בסך  של עודף מפ

 . לצורך הבדיקה יש לבדוק את מצב התמיכות למועד הבדיקה. ₪ 212,208עמד על  2014

בהתאם לכך, יש לשקול להפחית/לקזז מהפועל את סכומי התמיכה העודפים כפי שמתחייב מחוזר 

 באופן הבא:מנכ"ל משרד הפנים, וזאת 

 ש"ח                      

 212,208          1.1.2015סך הכול עודפים ליום 

 (     בהתאם למאזן בוחן שהועבר ע"י העמותה.98,980)        2015גרעון תפעלי לשנת 
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                                                                                                                                     65,000תמיכה שלא נרשמה בספרי העמותה  

 (65,000)שמוקפא    2014תשלום אחרון לשנת 

 . ₪   113,228        יתרה להפחתה/ קיזוז

 

את המונחים "תמיכה עודפת" / "סכומים עודפים" ו"הכנסה" יש להקיש מההקשר הלוגי שלהם  3.4.2

 בחוזר מנכ"ל. 

 

 לחוזר מנכ"ל קובע כי: 14.1סעיף 

 

 תמיכה במוסד ציבור תאושר רק לשנת כספים אחת". "

 

היות וכך, יש לבחון כל שנה בפני עצמה. אין לערבב את פעילות התמיכה בין השנים. מאחר ולמועד 

, 2013והיות ועד לשנת  2014הבדיקה, הדוח הכספי המבוקר האחרון המצוי בידי העירייה הוא לשנת 

 בלבד. 2014כספי תמיכה לעמותה, על הבדיקה להתמקד בשנת לא הועברו 

בהתאם לגישה זו, יש לשקול להפחית/לקזז מהפועל את סכומי תמיכה העודפים כפי שמתחייב 

 מחוזר מנכ"ל משרד הפנים, וזאת באופן הבא:

 

 ש"ח                           

    24,598     בגין פעילות הכדורגל 2014עודף שוטף שנת 

  67,090   בגין פעילות הכדורסל וקליעה למטרה 2014עודף שוטף שנת 

      91,688      ;2014סה"כ עודף שוטף לשנת  

 (   31,915, בהתאם לחוזר מנכ"ל           ) 2014קיזוז סך התמיכה בענף הכדורסל לשנת 

 (    707,1)  , בהתאם לחוזר מנכ"ל  2014קיזוז סך התמיכה בענף קליעה למטרה לשנת 

 38,605    לקיזוז  2014סה"כ התמיכה בעמותת הפועל בשנת 

 

 

מעיון בתיק המסמכים וההנחיות המופיעות בחוזר המנכ"ל ובנסיבות העניין נראה כי יש להעדיף את הגישה 

השנייה. זאת מאחר כי המונח "הכנסות" , בהגדרתו החשבונאית מתייחס לקבלת הכנסות בפרק זמן מסוים ) 

יש לקרא "תמיכה עודפת" או "עודף תמיכה" כמתייחסת  -ן שנה( והיות ותמיכה מתייחסת לשנה אחת במקרה דנ

לשנה אחת. אשר על כן, על הוועדה לשקול להפחית/לקזז מהפועל את סכומי התמיכה העודפים כפי שמתחייב 

 והקליעה למטרה.  בגין פעילות הכדורסל 2014ואשר מתייחסת לשנת  ₪ 38,605מחוזר מנכ"ל משרד הפנים בסך 

 

 ממצאים שאינם כספיים: 3.5
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       עיריית אריאל
  מבקר העירייה               

 והממונה על תלונות הציבור     

 
 שימוש בחותמת בית"רים אריאל לצורך תיאור פעילות העמותה.

 ושימוש בשם אדם כחבר עמותה ומורשה חתימה, על אף שהאחרון הצהיר כי אין לו כל קשר לעמותה. 

 

 המלצה:

 

, תוך עמידה בהוראת כל דין. לאור הממצאים שעלו מהבדיקה, נראה שניתן להמשיך ולתמוך בפעילות הכדורגל

 מכספי תמיכה של עמותת הפועל, שניתנו ביתר. 38,605₪ יחד עם זאת יש להפחית/לקזז את הסך של 

 

 

 

 


