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  מ"ה בעפעירוני חי תיאטרון

  

  כללי

  

, 1962שהוקם בשנת , ")התיאטרון"או " תיאטרון חיפה: "להלן(מ "תיאטרון עירוני חיפה בע .1

ואשר פועל בהתאם , מ"הרשום כחברה פרטית בע, )צ"חל: להלן(הינו חברה לתועלת הציבור 

ות של בעלי המני. 2007לחוק משנת  6ולתיקון מספר , 1999-ט"לחוק החברות התשנ

מהון  50%-התיאטרון הם עיריית חיפה ואגודת שוחרי התיאטרון המחזיקות כל אחת ב

 . ומשכך הוא מהווה תאגיד עירוני, המניות של התיאטרון

 

ניהול , בקיום, בין השאר, פי מסמכי ההתאגדות של התיאטרון מטרותיו מתרכזות-על .2

הבידור ובכלל זה מופעי עיסוק בכל עסקי אומנות הבמה ו; והפעלת תיאטרון אומנותי

עידוד והקמת בית ספר למשחק מכוון לאומנויות , ייזום; אופרה ובלט, מוסיקה, תיאטרון

הפצה בציבור של תרבות ; ומפעלים אחרים הקשורים עם אומנויות הבמה והתיאטרון, הבמה

תרגומם והתאמתם של , עידוד המחזה המקורי הישראלי וסיוע בחיבורם, הבמה והתיאטרון

הרחבת החינוך לתיאטרון בקרב תלמידי בתי הספר בחיפה ; ות עבור החברה ובכללמחז

 . והפקת הצגות והצגתן בפני קהל המנויים וכלל אזרחי חיפה והאיזור; ובאיזור

 

 23-הגיע לכ ן המצטברגרעוהלאחר ש, הגיע תיאטרון חיפה לחדלות פרעון 2006בראשית שנת  .3

צו להקפאת , 8.3.2006-ב, בית המשפט המחוזי בחיפההוצא לו ב, כפועל יוצא מכך. ₪מיליון 

איפשר לתיאטרון לקבל  לחוק החברות 350שכוחו נובע מסעיף , הליך משפטי זה. הליכים

 .כל עוד הצו בתוקף, באמצעות הקפאת חובותיו, הגנה מפני נושים

 

וכח שלפיה י, נדרש התיאטרון להציג ולהוכיח בפני בית המשפט תוכנית עסקית, לנוכח זאת .4

לשם . ובתום פרק זמן קצוב להציג הסדר נושים, כי ביכולתו להמשיך את פעילותו העסקית

, ששימש כזרוע הארוכה של בית המשפט בהליך הקפאת ההליכים, ניהול החברה מונה נאמן

 . והעביר דיווח תקופתי לבית המשפט

  

ידי בית - עת אושר הסדר הנושים על, נסתיימה תקופת הקפאת ההליכים 12.2.2007-ב .5

אשר ניהל את כספי , "נאמן הסדר נושים"מונה ל" הנאמן להקפאת הליכים"ו, המשפט

 . התיאטרון בחשבון הנאמן

  

החליט דירקטוריון התיאטרון על העברת חשבון התיאטרון מניהולו של הנאמן  30.4.2007-ב .6

 . נחתמה תוכנית הבראה 1/2008-וב; לניהול התיאטרון
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בשנה בעקבות פיטוריהם ₪ מיליוני  4 הופחתו 2008-2009בשנים  ,ר הדירקטוריון"לדברי יו .7

 . עובדים 35-של למעלה מ

 

בעבר . כי זו הביקורת המקיפה הראשונה הנערכת בתיאטרון, הביקורת מוצאת לנכון לציין .8

 ,פסטיבל הצגות ילדים: נערכו בתיאטרון ביקורות נקודתיות בנושאים) 2003-ו 1999בשנים (

 - ₪ למעלה ממיליון  הסתיימה ברווח של  2008כי שנת , עוד יצויין. העירוניושיפוץ התיאטרון 

 . כפי שתואר לעיל, 2006-2007עובדה משמעותית במיוחד לאור מצב התיאטרון בשנים 

  
 ,לסירוגין, ונערכה, נהלתית של התיאטרוןיבדקה את הפעילות המהנוכחית הביקורת 

   .2009בחודשים יולי עד אוקטובר 

  יאטרוןתקנון הת

  
מחייבים קיום תקנון ") חוק החברות: "להלן( 1999-ט"בחוק החברות התשנ 17- ו 15סעיפים 

מסדיר את , מסמך זה. שדינו כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם, לחברה

, שכרם, מספר המנהלים, זכויות החברים וחובותיהם, פרטי הארגון הפנימי של התיאטרון

 . 'לזימון אסיפה כללית וכד התנאים

אינו מעודכן בהתאם לדרישות , 1962שאושר בשנת , כי תקנון תיאטרון חיפה, הביקורת מעירה

וממליצה להנהלת , ולנוהלי משרד הפנים המתייחסים לתאגידים עירוניים, חוק החברות

  . ול לתיקונו בהקדםהתיאטרון לפע

  

  האורגנים של התיאטרון
  

או , פי דין-המנהל הכללי וכל מי שעל, הדירקטוריון, האסיפה הכללית האורגנים של חברה הם

  .    מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין כלשהו כפעולת החברה לאותו עניין

  

 האסיפה הכללית .1

מינוי ; האסיפה הכללית היא האחראית על קבלת ההחלטות בכל הקשור לשינויים בתקנון  .א

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור ; נייםמינוי דירקטורים חיצו; רואה חשבון

הגדלת הון המניות ;)לחוק החברות 275עד  268-ו 255כמפורט בסעיפים (האסיפה הכללית 

 . ומיזוג; הרשום והפחתתו

חודשים לאחר האסיפה  15ולא יאוחר מתום , על האסיפה הכללית להתכנס אחת לשנה  .ב

 . השנתית האחרונה

-וב 9/2008-כללית של התיאטרון התכנסה כנדרש בכי האסיפה ה, הביקורת העלתה

  . במניין חוקי של משתתפים 8/2009
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 הדירקטוריון .2

יעוד , בהתאם לחוק. לחוק החברות מפרט את סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 92סעיף   .א

ובפיקוח על דרך , פיה תתנהל החברה-הדירקטוריון בהתווית מדיניות אסטרטגית על

 . לה המעשיתביצוע תפקידיה של ההנה

חמש  -) 11/2009עד ( 2009ובשנת ; פעמיםשבע  2008דירקטוריון התיאטרון התכנס בשנת   .ב

 . פעמים

היו פחות ישיבות בגין הקפאת פעולת  2009כי בשנת , ר הדירקטוריון מסר לביקורת"יו

 . הדירקטוריון עד למינוי חברים חדשים בעקבות הבחירות לרשויות המקומיות

כי , בשנים המבוקרות נמצא לים של ישיבות הדירקטוריוןבבדיקת הפרוטוקו  .ג

את  תהמאשרר הדירקטוריון "ישיבות אינם נושאים חתימה של יוההפרוטוקולים של 

   .נכונותם

מתייחס , ")קובץ הנהלים: "להלן( 11/1998- קובץ הנהלים לתאגידים העירוניים בחיפה מ  .ד

כל דירקטור חייב , בהתאם לנוהל. להכשרה אותה מחוייב לעבור דירקטור בתאגיד עירוני

למעט מי שכיהן בתאגיד , זאת. חודשים מעת מינויו 12לעבור קורס דירקטורים תוך 

וכן מי שעבר קורס דירקטורים ; ממשלתי או עירוני תקופה מצטברת של חמש שנים

 .שעות לימוד לפחות 40בהיקף של 

 . ל"חייבים הנהדירקטורים בתיאטרון עומדים בתנאים המכי , הביקורת העלתה

 ועדות הדירקטוריון .3

ועדת ביקורת , כי בכל דירקטוריון יפעלו ועדת כספים, בקובץ הנהלים קובע 01.08סעיף   .א

 . לפי שיקוליו, הדירקטוריון רשאי לכונן ועדות נוספות. וועדת מכרזים

 

ולפיו התאגידים , בקובץ הנהלים מתייחס לדיני מכרזים בתאגידים העירוניים 04.02סעיף   .ב

הוראות חוק חובת המכרזים , פי הוראות משרד הפנים-עירוניים בחיפה יפעלו עלה

 .בשינויים המתחייבים, 1993- ג"ותקנות חובת המכרזים התשנ, 1992-ב"התשנ

 

למנות מטיל חובה על חברה לתועלת הציבור  2007-ז"התשס, לחוק החברות 6תיקון מספר   .ג

ומתפקידיה לבדוק את תקינות , צ"שחבריה לא יהיו נושאי משרה בחל, ועדת ביקורת

 ; לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחסכון; פעולות החברה ומוסדותיה

  

להציע לדירקטוריון דרכים ; לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון

את פנקסי , לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה; לתיקון ליקויים בניהול החברה

 .  ה ואת תשלומי השכר בההחשבונות של
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ל התיאטרון פרוטוקולים של ועדות הדירקטוריון "יד עוזרת מנכ- לביקורת נמסרו על  .ד

ועדת : ולפיהם התכנסו ועדות הדירקטוריון בתדירות הבאה 2007-6/2009מהתקופה שבין 

,  6.8.2007, 17.6.2007-שמונה ישיבות ב –ועדת כספים ; 7.4.2007-ישיבה אחת ב –פרסום 

 –ועדת כח אדם ; 18.10.2009-ו 28.6.2009, 23.9.2008, 17.7.2008, 25.2.2008, 9.9.2007

- ו 26.9.2009, 25.6.2009, 18.2.2009, 5.5.2008, 15.1.2008, 26.6.2007-שבע ישיבות ב

 שתי –ועדת איתור לתפקיד מנהל אומנותי של התיאטרון העירוני חיפה ; 15.11.2009

  . 14.6.2009-ישיבה אחת ב –וועדת ביקורת ; 13.3.2008-וב 29.2.2008- ישיבות ב

  

. רועננו ועדות הדירקטוריון ואושרו החברים בהן 13.5.2009בישיבת הדירקטוריון מיום   .ה

ועדת היגוי פסטיבל הצגות , ועדת שיווק וצעירים, נבחרו ועדת ניגוד עניינים, בין השאר

 .לתיאטרון חיפה 50ילדים וועדת 

  
עוד מעירה . לא נמצאו פרוטוקולים של הוועדות המצויינות לעילכי , הביקורת מעירה

  . כי הדירקטוריון לא החליט על הקמת ועדת מכרזים, הביקורת

  
הדירקטוריון החליט להקים ועדת מכרזים ספציפית "כי , ח נמסר לביקורת"בתגובה לדו

  ". אם יהיה כזה, לכל אירוע מיוחד

רזים אינה נתונה לשיקול דעתו של כי חובת קיום ועדת מכ, הביקורת מדגישה

במקרה של (גם במקרים בהם היה צורך בכינוס ועדת מכרזים , יתר על כן. הדירקטוריון

  . לא כונסה הוועדה –) רכישת ציוד תאורה ובמקרה של שיפוץ קדמת הבמה

  

בחרה , 9/2008-בכינוסה מ, של התיאטרון האסיפה הכלליתכי , מבדיקת הביקורת עולה  .ו

בהתייחס לשנים (לפני מועד זה . שיהוו את ועדת הביקורת של התיאטרון שני נציגים

 .לא הוקמה ועדת ביקורת) המבוקרות

  
רה עש – 14.6.2009-כי ועדת הביקורת החדשה התכנסה פעם אחת בלבד ב, עוד עולה

  .חודשים לאחר מינויה

  
קטוריון כי התדירות הנמוכה שבה התכנסו ועדות הדיר, הביקורת מוצאת לנכון להדגיש

אינה יכולה לסייע לדירקטוריון  –ומשכך , הקיימות אינה מאפשרת פעולה מקצועית שלהן

  . בקבלת החלטות בנושאים השונים

  

 המנהל הכללי .4

  

- ו 14.3.2004: מהתאריכים 10/04- ו 03/04: מספרם(ל משרד הפנים "חוזרי מנכ  .א

ירים בתאגיד מסדירים את דרכי המינוי של נושאי משרה בכ) בהתאמה, 25.10.2004

שתורכב מנציג , ל"תוקם ועדה שתפקידה לאתר מועמדים למשרת מנכ: כמפורט, עירוני

 . ל של חברה עירונית אחרת בסדר גודל דומה"ומנכ, נציג משרד הפנים, הדירקטוריון
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לקבוע ולפרסם את מאפייני המשרה ואת ; על הוועדה לפרסם בפומבי הודעה על המשרה

; לבחון את כישוריהם וסגולותיהם של המועמדים; עמדיםתנאי הסף הנדרשים מן המו

 . ולנמק המלצותיה

 

להקים ועדת חיפוש ,  17.9.2007מתאריך  9' בישיבה מס, דירקטוריון התיאטרון החליט  .ב

, ר הדירקטוריון"שבראשה יעמוד יו, ")ועדת האיתור: "להלן(ל לתיאטרון "למינוי מנכ

 . הנמנים על ועדת כח אדם, וחבריה יהיו שניים מחברי הדירקטוריון

  
ל משרד "כי הרכב ועדת האיתור נקבע בניגוד להוראות חוזר מנכ, הביקורת מעירה

  .לא נמצאו פרוטוקולים מישיבות הוועדה, כמו כן .הפנים

  

לאחר שמינויו אושר בישיבת הדירקטוריון , ל חדש"החל לעבוד בתיאטרון מנכ 3/2008-ב  .ג

 . 18.2.2008מיום 

  
אולם  , ל בעיתון ארצי"כי התפרסמה מודעה לחיפוש מנכ, מסר לביקורת וןר הדירקטורי"יו

ל העירייה "בשיתוף עם מנכ, ר הדירקטוריון"החל יו, לנוכח זאת. ה אף פנייהתקבללא ה

לאחר כחצי . ואחד מחברי הדירקטוריון דאז בסבב פגישות עם גורמים בעולם התיאטרון

עזוב את ר הדירקטוריון מועמד שהסכים ל"מצא יו, ל"שבה פעל התיאטרון ללא מנכ, שנה

  . ל התיאטרון"ולשמש כמנכעסקיו הפרטיים 

  

גרבר עסקי "הינו בעל קופת הכרטיסים  3/2008-שנכנס לתפקידו ב, ל התיאטרון"מנכ  .ד

. הנמצאת בקשרים עסקיים עם התיאטרון, ")קופת גרבר: "להלן" (מ"תרבות ובידור בע

מניות לקופת  90מוקצות , 7.7.2009כון לתאריך נ, מהמידע שעולה מנתוני רשם החברות

ומנהלי ; )מניות רגילות 5(ויעל גרבר ) מניות רגילות 85(דרור גרבר : בעלי המניות הם. גרבר

 .דרור גרבר וברכה גרבר: החברה הם

 

 ל מוזכרים במספר סעיפים קשריו"זה העבודה המיוחד שנחתם בין התיאטרון והמנכובח  .ה

, ל אל מול קופת גרבר"ומוסדרים דרכי התנהלותו כמנכ, רל עם קופת גרב"של המנכ

 :כמפורט

העובד מתחייב לעסוק בהיקף של משרה מלאה בשבוע עבודה בן חמישה : "א 3סעיף   )1(

אין באמור כדי לגרוע מזכות העובד להיות מעורב בגרבר עסקי תרבות ובידור (ימים 

  ...)".אך זאת רק ברמה של פיקוח וכדירקטור...מ"בע

בתקופת עבודתו בחברה העירונית לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל עבודה : "ב 6סעיף   )2(

טעון קבלת אישור מראש בכתב בהתאם , מילוי תפקיד נוסף ללא שכר. אחרת בשכר

  ...".כל האמור לעיל הינו בכפוף למעורבות העובד בגרבר. להוראות החוק

שרי של ניגוד עניינים וההיתרים על פי בכפוף לאמור להלן בנוגע למצב אפ: "ג 6סעיף   )3(

ר מועצת "העובד מתחייב להודיע ליו, כמפורט להלן, הסכם זה הניתנים לעובד

ככל (המנהלים באופן מיידי וללא דיחוי על כל נושא אחר אשר לגביו יש לו עניין אישי 
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ת ומועצ, )להסכם זה להלן 19על פי ההתייחסות בסעיף " ניגוד עניינים"שאיננו בגדר 

בהתאם לאמור בהסכם זה להלן , המנהלים תפעל בקשר לאותו נושא לפי שיקול דעתה

  ".ולהנחיות והוראות משרד הפנים

לא יהיה ניגוד : "...כך, בין היתר, ובו נכתב, "ניגוד עניינים"נושא את הכותרת  19סעיף   )4(

, ר והתיאטרוןבכל פעילות בה יש מגע בין גרב, כלומר, עניינים ישיר בין גרבר לתיאטרון

  ". לא יהיה העובד מעורב באותה פעילות

בנוגע לזכותו של העובד להיות , בכפוף לאמור לעיל: "כך, לעיל 19עוד נכתב בסעיף   )5(

כל עניין שיש בו ניגוד עניינים בין התיאטרון לבין התאגיד שהעובד הינו , מעורב בגרבר

אשר הינו חבר , לדמןאחד מבעליו יבוא להכרעת ועדה בראשותו של מר דני גו

ועדה זו תהיה הגוף המחליט היחיד והאחרון הקובע בעניינים . דירקטוריון בתיאטרון

החלטת הועדה . לעובד תהיה זכות לערער על החלטת הועדה בפני הדירקטוריון. אלה

  ".והדירקטוריון יהיו כפופים לזכות העובד למעורבות בגרבר

הוחלט על , ל"בחר מר גרבר לתפקידו כמנכעת נ, 18/2/2008-בישיבת הדירקטוריון מ  .ו

, שתעסוק בעניין ניגוד העניינים שבין קופת גרבר והתיאטרון, הקמת ועדה מיוחדת

 . ובראשה יעמוד אחד מחברי הדירקטוריון

 

כי , ר הוועדה למניעת ניגוד עניינים מטעם הדירקטוריון מסר לביקורת"יו –מר דני גולדמן   .ז

. לתפקידו הופנה אליו נושא אחד שיש בו ניגוד עניינים ל התיאטרון"סמוך לכניסת מנכ

- על" מיס דייזי"לגבי שיווק ההצגה , )קופת כרטיסים(מדובר בהתכתבות עם קופת חיפה 

הפניות בנושא זה . ל קופת חיפה להיות בקשר עסקי עם התיאטרון"וסירובו של מנכ, ידה

 . 9/2008-ו 7/2008ר הוועדה היו בחודשים "אל יו

  
לא נעשתה פנייה אליו מטעם התיאטרון לבחינת ניגוד עניינים  7/2009מאז ועד , לדבריו

הועלתה בפניו ) בעת ביצוע הביקורת בתיאטרון( 7/2009-כי ב, הביקורת מציינת. בתיאטרון

 . לקופת גרבר" פיטר פן"סוגיית מכירת כרטיסים למופע 

  
ות שיש בה מגע עם קופת פעיל שכלשמן הראוי , הביקורת מדגישה ,לאור רגישות הנושא

  . ר הוועדה למניעת ניגוד עניינים"תו של יוהכרעתובא ל, ל"הכרטיסים שבבעלות המנכ

 

-ומ, ל והחשבת"הם המנכ₪  29,999מורשי החתימה של התיאטרון להוצאות שהן עד   .ח

 .ל והחשבת"ובנוסף המנכ, ר ועדת הכספים"ר הדירקטוריון או יו"יו -ומעלה ₪  30,000

  
ל לחתום גם על ההמחאות המיועדות לקופת "נוהג המנכ, כי בין היתר, עירההביקורת מ

 . כי הדבר מהווה ניגוד עניינים ברור, מיותר לציין. אף היותו בעליה-על, הכרטיסים גרבר
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 המנהל האומנותי .5

 

ולצורך בחירתו מונתה ועדת , 4/2008- המנהל האומנותי של התיאטרון החל בתפקידו ב

שלא צויין , ובתאריך נוסף 3.3.08,  29.2.20087: בתאריכים(שלוש פעמים  שהתכנסה, איתור

 . ולצורך הצגת המועמדים וקיום ראיונות, לצורך קביעת סדרי פעולה) גבי המסמך-על

שנעדר , ר הדירקטוריון"ל התיאטרון את דבריו של יו"הקריא מנכ, בישיבה הראשונה

ל "תכלול הועדה בין חבריה מנכ, הל המבוקשפ הנו"כי ע, בין השאר, במכתב נאמר. מהישיבה

  ".של חברה עירונית וגם נציג של משרד הפנים

ס ונציג "נציג חברת אתוגם כי בישיבה השניה של הוועדה נכחו , בחיוב הביקורת מציינת

 . כנדרש, משרד הפנים

  נהלים

  

. כתוביםאופן פעילותו של התיאטרון וסדרי העבודה המקובלים לא עוגנו בנהלים פנימיים  .1

- נוהל הזמנות ורכש מ, )אין מידע לגבי תאריך הוצאתו(ל "פרט לנוהל נסיעות לחו, זאת

 . 10.1.2007-ונוהל העברת נתוני יוצרים ושחקנים להנהלת חשבונות מ, 1.2.2004

החזר הוצאות נסיעה : כמפורט, באמצעות מכתבים לעובדים, הוסדרו נושאים שונים, בנוסף .2

- וכיבודים להצגות ולישיבות מ, 5/2005-מארכיון התיאטרון מהשאלות , 14.12.2004-מ

25.6.2007 .  

ואשר , הפיקוח והבקרה, העבודההקובעים את סדרי , כי היעדר נהלים ברורים, הביקורת מעירה

  .מגדירים את יחסי הגומלין בין הגורמים השונים פוגם בניהולו התקין של התיאטרון

ל ייכתבו ויאושרו "ועד אשר הנ, ול לגיבוש נהלים פנימייםכי על התיאטרון לפע, הביקורת בדיעה

  .  ידי מועצת העיר- שאושר על, קובץ הנהלים לתאגידים עירוניים בחיפהלעשות שימוש ביש  –

  נתוני פעילות

 180 – 2הבמה ; מקומות ישיבה 780האולם המרכזי ובו : התיאטרון מחזיק בארבעה אולמות .1

. מקומות ישיבה 120 –ואולם אל פאשה ; מות ישיבהמקו 150 – 3הבמה ; מקומות ישיבה

ברחוב  –והאחרון ) ברחוב פבזנר(הראשונים ממוקמים במבנה התיאטרון  ותשלושת האולמ

  . אך הוא אינו פעיל עקב הזנחתו, )בעיר התחתית(אל פאשה 

  .  ₪אלפי  800-900-מנת להשמישו יש צורך בשיפוץ בעלות של כ- כי על, לביקורת נמסר
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 :כמפורט כדלקמן, העלה התיאטרון שש הצגות רפרטואריות 2008-2009בשנים  .2

  

 

 :המתייחסים למספר המנויים בתיאטרון בשנים המבוקרות, להלן נתונים .3

  

  אחוז שינוי  מספר מנויים  עונת המנויים

2007-2008  5,228  --  

2008-2009  8,553  63.6%+  

  -21.1%  6,744  )10/2009עד ( 2009-2010

  

  נתונים כספיים

  

 :כמפורט, העירייה תקצבה את השתתפותה ותמיכתה בתיאטרון .1

  

  שנה

  

  תקציב

  מעודכן

  

  - תשלומים בפועל
  חות הכספיים המבוקרים של התיאטרון"נתוני הדו

2007  6,641,500   8,242,000 *  

2008  8,931,500   8,931,000   

  ש בעירייה"החנתוני הנ-)10/2009עד ( 7,520,200  9,400,500  2009

  
₪  500,000; אשר מתוקצב בנפרד בגין פסטיבל הצגות ילדים₪  900,000ההפרש נובע מסך של   *

ש משנת "ד של ביהמ"מקדמה שהוחזרה לתיאטרון בגין פס₪  350,000; תיקון תשלומי ארנונה

  ).הקפאת הליכים( 2006

  

  

  הערות  מספר הרצות  שם ההצגה  ד"מס

2008  2009  
  )9/2009עד (

  בשיתוף עם הקאמרי  138  56  שמו הולך לפניו   1
    26  22  המכוער  2
    11  7  שוק המציאות  3
    21  -  סיפור פשוט  4
    21  -  שלוש מסיבות  5
בשיתוף עם תיאטרון אורנה פורת   26  -  ים בדלת ממול הבחור  6

  לילדים ולנוער
    243  85    כ"סה
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נתוני השנים ). 9/2009עד ( 2007-2009להלן פירוט הכנסות התיאטרון והוצאותיו בשנים  .2

נמסרו לביקורת  – 2009ונתוני שנת , חות הכספיים המבוקרים"מבוססים על הדו 2007-2008

 ).₪באלפי (ידי מחלקת הנהלת החשבונות בתיאטרון -על

  

  2007  הכנסות והוצאות

  כ"סה

  )9/2009עד (  2009  2008

  שינוי %  כ"סה  שינוי %  כ"סה

  הכנסות

לא כולל (

הכנסות "

  ")אחרות

  +22.6%  5,134  -36.6%  4,188  6,605  הכנסות עצמיות

  הקצבות

מתוכם הקצבות (

  )העירייה

14,541  

)8,242(  

13,071  

)8,931(  

10.1%-  

)8.4%(+  

9,665  

)7,520(  

26.1%-  

)15.8%-(  

  -14.2%  14,799  -18.4%  17,259  21,146  ה"ס

  -11.3%  14,217  -42.2%  16,033  27,737  הוצאות

  --  +582  --  +1,226  -6,591  הפרש

 

 68.8%עמד על  2007כי שיעור ההקצבות שהועברו לתיאטרון בשנת , מעיון בטבלה עולה .3

) 9/2009עד , כאמור( 2009ובשנת ; מסך כל ההכנסות 75.7% - 2008בשנת ; כ ההכנסות"מסה

 .מסך כל ההכנסות 65.3% –

 

  קופה קטנה
  

מוצרים ושירותים המבוצעים  קופה קטנה היא קופת מזומנים המנוהלת בעסק לשם רכישת .1

הקופה הקטנה נועדה לענות על צרכים כספיים דחופים לביצוע . במזומן ובשיעורים קטנים

, אשר אינן מצדיקות התקשרות או הוצאת המחאות, רכישות יומיומיות בסכומים קטנים

 . בגין אופיין והיקפן הנמוך

הכוללת , הקופה המרכזית –האחת . כי בתיאטרון מתנהלות שתי קופות, לביקורת נמסר .2

, קופה קטנה –והשניה , בתוכה קופה קטנה ונמצאת באחריות מחלקת הנהלת החשבונות

 . ל"המתנהלת בהנהלת התיאטרון אצל עוזרת המנכ

כי לא קיימים קריטריונים ברורים וכתובים לגבי ההחזרים הכספיים מהקופות , נמצא .3

הסכום המירבי לרכישה , ילו הוצאותמי רשאי לקבל החזרים ובגין א: כדוגמת, הקטנות

 . ב"סכום העברת הכסף מהקופה המרכזית אל הקופה הקטנה וכיוצ, בודדת

כי , עולה 1/8/2009-21/9/2009מבדיקת כרטסת ההוצאות של הקופה המרכזית מהתקופה   .4

ובד בבד )  ₪ 5(ושכפול מפתח ) ₪ 14.4(באותה קופה מתנהלות ההוצאות בגין רכישת חלב 

 10,000(והקצבה בגין אירוע פתיחה של פסטיבל ) ₪ 620,000(גין הקצבה חודשית הוצאות ב

₪.( 

 . ניהול הקופה המרכזית והקופה הקטנהכי יש להפריד את , הביקורת בדיעה
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ל "הנמצאת אצל עוזרת המנכ, היקף הכספים שעברו מהקופה המרכזית אל הקופה הקטנה .5

 . ₪ 700 – 16/9/2009- וב₪  1,500יה הועברו אל 25/8/2009-ב, למשל, כך, אינו קבוע

ניתן . אל הקופה הקטנההמחזור שיש להעביר סכום את כי יש לקבוע , הביקורת בדיעה

  . להתייעץ בנושא זה עם אגף החשבות בעירייה

  . כי ההוראות בדבר ניהול הקופה הקטנה תוקנו, ל התיאטרון"בתגובה מסר מנכ

  כח אדם

 כללי .1

חלקם במסגרת הסכמי עבודה (עובדים קבועים  37: כמפורט, עובדים 83התיאטרון מעסיק   .א

וחלקם במסגרת , חלקם במסגרת הסכמים קיבוציים עם ועד עובדי התיאטרון, אישיים

 . עובדים זמניים 46-ו) ההסכם עם ועד שחקני התיאטרון

, כך. ל"ידי חשבת התיאטרון ועוזרת המנכ-הטיפול בנושא כח אדם בתיאטרון נעשה על  .ב

התכתבויות בין גורמים שונים ; ל על טופסי בקשת חופשה"ית עוזרת המנכאחרא, למשל

 . ושמירת חלק מהסכמי העבודה שנחתמו בתיאטרון; ל בנושא זה"בתיאטרון למנכ

ועל , על שמירת חלק אחר של הסכמי העבודה בתיאטרון,  בין השאר, החשבת אחראית    

 .שמירת טופסי המחלה שמגישים העובדים

, וכפועל יוצא מכך, לטיפול בנושאתפקידים לא נקבעה חלוקת כי , ההביקורת מעיר    

לא נקבע אחראי על שמירת , זאת ועוד. קיימים נושאים שאינם מטופלים כנדרש

על כל , לא קיים ריכוז של המסמכים –ומשכך , המסמכים הנוגעים לנושא כח אדם

  . המשמעויות הנובעות מכך

ת מינוי עובד רק לאחר שראש העירייה או מי   מחייב) נוסח חדש(פקודת העיריות   )1(  .ג

י "איוש משרה ע"גם נוהל עיריית חיפה . הכריז על המשרה בפומבי, ידו לכך-שהוסמך על

 .ידי מכרז פנימי או פומבי-דן באיוש משרה על) 4/2007-מ 03-02: מספרו" (מכרז

שרד הפנים ל מ"שמובא בחוזר מנכ, "יד רשות מקומית-נוהל בקשה להקמת חברה על) "2(

בהתאם . קובע כללים לקבלת עובדים בחברה עירונית, )20.5.2004מיום  05/2004: מספרו(

שתבחן את המועמדים לתפקיד , על דירקטוריון החברה להקים ועדת בחינה", לנוהל

, בהתאמה למשרות שהם מבקשים לאייש, י כישוריהם ויכולתם המקצועית"עפ, המבוקש

בלא ששיקולים זרים יהיו מעורבים , ים בפני מבחן ציבורילפי קני מידה הולמים העומד

  ".באיוש המשרות

, ידי הרשות המקומית-כי הואיל והתאגידים העירוניים נשלטים על, קובץ הנהלים קובע  )3(

, ובכלל זה, ידי רשויות השלטון-הנחיות וכללים שנקבעו על, חלים עליהם הוראות כל דין

  .וכן סוגיות מינהל ושכר דיני מכרזים, חוק יסודות התקציב
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ידי -המתוקצבים על, כי התאגידים העירוניים, ל נכתב"בקובץ הנ 04.03בסעיף , זאת ועוד  )4(

יתאימו את הנהלים הפנימיים בתחומי כח אדם ושכר לנהוג בעיריית חיפה , העירייה

  . ובשירות הציבורי

  
עבודה בתיאטרון מספר נקלטו ל, ל התיאטרון"תחילת עבודתו של מנכ, 3/2008-החל מ  )5(

אחראי , ל"המנכ עוזרת, מנהלת הפרסום, מנהלת שיווק מנויים, ובכללם, בעלי תפקידים

  .ללא ביצוע מכרזים, שיווק חוץ והדובר

    
יחד  הללא מכרז עבד כי אחת מבעלי התפקידים שהתקבלו לעבודה בתיאטרון, עוד עולה  

  . רבר שבבעלותובקופת הכרטיסים ג -ל במקום עבודתו הקודם "עם המנכ

גיוס , כי לאור מצב החירום בו היה נתון התיאטרון , ר הדירקטוריון מסר לביקורת"יו  

ונעשה בידיעת , היה הכרחי, ן מהירופבא, ל מכיר ומאמין בהם"אנשים שהמנכ

 . הדירקטוריון

  
הינו , לללא הליך של מכרז כאמור לעיבגוף ציבורי  עובדיםכי מינוי , הביקורת מעירה  

  .גוד לכללי מינהל תקיןבני

על מעביד למסור  2002- ב"התשס, )תנאי עבודה(להוראות חוק הודעה לעובד בהתאם   .ד

שבה , הודעה בכתב, ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו 30-לא יאוחר מ, לעובד

 . יפרט את תנאי עבודתו

תחילת תאריך ; את זהות המעביד וזהות העובד, בין השאר, תוכן ההודעה צריך לכלול

ציון ; תיאור של עיקרי התפקיד; תוך ציון האם התקופה קצובה או לא קצובה, העבודה

סך כל התשלומים המשולמים לעובד ; שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר של העובד

אורכו של יום העבודה הרגיל שבו עובד העובד או ; כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר

סוגי התשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים ; שבוע העבודה הרגיל של העובד

ופירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים , סוציאליים של העובד

  . החוק אף מפרט את העונש הכספי בגין אי מילוי הוראותיו. האמורים

    
רת עוז ביניהםו, עסקה עם מספר עובדיםהתיאטרון לא חתם חוזי הכי , הביקורת מעירה

בניגוד לחוק ועל כל , ט"קבמנהלת הפרסום וה, מנהלת שיווק מנויים, ל"המנכ

  . המשמעויות הנובעות מכך

משולם השכר לעובדים בהתאם למשכורות , כי במקרים של היעדר חוזה, לביקורת נמסר  .ה

 . פה שקיבלה חשבת התיאטרון-קודמות או על סמך מידע בעל

דר ומאושר של מספר השעות שכל עובד נדרש כי לא  קיים רישום מסו, הביקורת מעירה

 .מצב דברים זה עלול לגרום לחישוב מוטעה של השכר. לעבוד
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מכתב אל הרשויות המקומיות  25.8.2008- המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים הפיץ ב  .ו

כללי העסקת עובדים בתאגיד "כי , בין השאר, ובו נכתב, "התאגידים העירוניים"בנושא 

  ". לי העסקת העובדים ברשות המקומיתיהיו דומים לכל

טופס בקשה לאישור "שעובד המבקש לצאת לחופשה נדרש למלא , הנוהג בתיאטרון הוא

ל "ל ואל המנכ"ולהעבירו אל עוזרת המנכ, לקבל את אישור הממונה, "חופשות והיעדרויות

ם על ל אינם נוהגים לחתו"ל והמנכ"כי עוזרת המנכ, בבדיקת טפסים אלה נמצא. לאישורם

, לביקורת נמסר. לא ניתן לדעת האם החופשות הללו מאושרות, ומשכך, אישור החופשות

וכי הטפסים של החופשות , כי הטפסים הנשמרים הינם הטפסים של החופשות המאושרות

  . שאינן מאושרות מושמדים

גם את אלה שאינן מאושרות  –כי יש לשמור את כל הבקשות לחופשה , הביקורת בדיעה

   .או בא כוחו ל"פיד על החתמת המנכולהק –

ומאז , כי ניהול ימי החופשה והמחלה נעשה בעבר באמצעות תוכנת אקסל, לביקורת נמסר  .ז

מנוהל הדבר באמצעות , 1/2008-ב, ראשית עבודתו של חשב השכר החיצוני בתיאטרון

 .הנמצאת ברשותו, "מלל"מערכת חישוב השכר 

כי ימי החופשה של העובדים המופיעים , המשיחה שערכה הביקורת עם חשב השכר עול  

אולם הנתונים לגבי ימי המחלה לא התנהלו . בתלושי השכר מבוססים על נתוני אמת

  .והטעויות נגררות מאז, בעבר כראוי

ולקבוע , יש לחשב את הזכאות לימי מחלה ואת ניצול ימי המחלה כי, הביקורת בדיעה  

בהתבסס על , זאת. 1/2008עבודתם לפני לגבי העובדים שהחלו , יתרת פתיחה מעודכנת

שספג , כי לנוכח הצמצומים בכח האדם, יודגש. הדיווחים הידניים שהיו נהוגים בעבר

  . אין מדובר במספר רב של עובדים ותיקים, התיאטרון בעבר

פרטים , אישורים, טפסים(תיקי עובדים האמורים להכיל את כל המסמכים הרלוונטיים   .ח

מבלי שנעשה שימוש במערכת ממוחשבת ייעודית לנושא , ם ידניתמנוהלי) 'אישיים וכד

 . זה

 .מערכת ממוחשבת עשויה לסייע בניהול יעיל ונכון של כח האדםכי , הביקורת בדיעה

ובכללם כאלה שסיימו עבודתם (תיקים אישיים של עובדי התיאטרון  20מדגם של חינת בב  .ט

 :צאים הבאיםהעלתה הביקורת את הממ) 2008-2009בתיאטרון בשנים 

 6.2.1כנדרש בסעיף , "שאלון אישי למועמד לעבודה"בכל התיקים לא נמצא טופס   )1(

). 10/1993-מ 03-01: מספרו" (ללא מכרז –איוש משרה תקנית "בנוהל העירייה 

הצהרה לגבי קרבת משפחה לעובדים , בין השאר, כי השאלון האישי כולל, יודגש

  . בין העובד לקרוב משפחתובכדי למנוע יחסי כפיפות , בעירייה

  .כמקובל בעירייה, בכל התיקים לא נמצא צילום של תעודת הזהות של העובד  )2(
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אישורים על ותק , בכל התיקים לא נמצאו תעודות המעידות על השכלת העובד  )3(

  ).במקרים הרלוונטיים(ותעודת שחרור מהצבא , בעבודה

שהתרחשו בין התיאטרון והעובד  התיקים האישיים נעדרים מכתבים והתנהלויות  )4(

מכתבים המעידים על קבלת תוספת שכר או עליה , מעקב אחר ימי חופשה ומחלה(

  ).'ועדות שימוע וכד, תיעוד הערות שניתנו לעובד, בדרגה

  ישום נוכחות העובדיםר  .2

 -זוהי מערכת ביומטרית . Time Netoנוכחות העובדים בתיאטרון מבוססת על מערכת   .א

כי לא קיים ממשק בין , יודגש. של העובדטביעת אצבע לצורך הפעלתה נטילת הדורשת 

אליה  Time Netoוכי העברת הנתונים מתוכנת , "מלל"מערכת זו למערכת חישוב השכר 

  . נעשית באופן ידני

המערכת הביומטרית אינה יכולה לקלוט את נתוני טביעת האצבע של , עקב בעיה טכנית  .ב

  . הוא אינו מחוייב ברישום נוכחותו באופן ממוכן -ומשכך , אחד העובדים

      
או , מערכת הנוכחות הביומטרית מאפשרת לעדכן נתוני עובד ששכח לעשות בה שימוש  .ג    

העובד , ל"במקרים כנ. לידה או לימודים, מילואים, מחלת ילד, מחלה, שהה בחופשה

  . ח הנוכחות"מתקן ידנית את דו

 

, ועדכונים בכתב יד של השעות בהן עבדותיקונים יעבד בדהעובדים עורכים  כי, נמצא

והחשבת מעבירה , בימים בהם לא הטביעו את אצבעם במערכת או במקרים של טעויות

  .את הנתונים המתוקנים אל חשב השכר החיצוני לצורך תשלום

  

כי העובדים אינם נוהגים לציין את הסיבה שבגינה לא הטביעו את , הביקורת מעירה

וכי הם לא נוהגים לחתום על גבי ; פרט לימי מחלה או חופשה, תו היוםאצבעם באו

  .דיווחי הנוכחות

  
, ותיקונים שנעשים בהם בפרט, דיווחי נוכחות עובדים בכללכי , הביקורתעוד מעירה   

בבדיקה מדגמית של דיווחי העובדים . ידי הממונים עליהם-צריכים להיות חתומים על

לא נמצאה חתימת הממונה על דיווח הנוכחות המקרים  כי ברוב, נמצא 2/2009בחודש 

  . וועל התיקונים שנעשו ב

  
על כל המשמעויות , עצמה חשבת השכר מבצעת בקרה אחר דיווחי הנוכחות של  )1(  .ד

  . ל התיאטרון"כי העובדת כפופה במסגרת תפקידה למנכ, יודגש .הנובעות מכך

ימי  5שכר של החשבת מצביע על חובת חישוב תקן השעות והימים המופיע בתלושי ה  )2(    

  .  כמקובל במשק, ש"ש 42.5, קרי, שעות יומיות 8.5-עבודה ו
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הביקורת בדקה את מספר שעות העבודה בפועל של החשבת והשוותה אותן לנהוג     

  . ש"ש 40הנדרשת לעבוד , 12לגבי עובדת שהיא אם לשני ילדים מתחת לגיל , בעירייה

 ל"הנכי , נמצא 2009רבעת החודשים הראשונים של שנת בבדיקת שעות עבודתה בא      

 12 - 1/2009- ב: כמפורט, לא השלימה את מספר שעות העבודה המינימליות הנדרשות

; ע חסרות"ש 13 - 3/2009-ב; ע חסרות"ש 27 - 2/2009-ב; חסרות) ע"ש(שעות עבודה 

שבגינן , תשעות עבודה חסרו 86.5-כ מדובר ב"בסה. ע חסרות"ש 34.5 – 4/2009- וב

  .₪ 4,752קיבלה החשבת 

כתב חשב השכר החיצוני של החשבת גבי טופסי הנוכחות -כי על, רת העלתהוהביק    

  ".השלמת שעות עבודה מהבית"בכתב ידו 

. כי לחשבת לא ניתן אישור לעבודה בהיקף שעות נמוך מהמקובל, הביקורת מעירה      

, שבת מעבודתה בתיאטרוןהנוהג הקבוע להסביר את היעדרותה של הח, יתרה מכך

וחורג מכללי המינהל , אינו מתקבל על הדעת, בכך ששעות עבודה אלה נעשות בבית

  . סמכא לאשר זאת-גם שחשב השכר החיצוני אינו בר- מה. התקין

בגין שעות , כי שכרה של החשבת לא קוזז בחודשים אלה, עוד מעירה הביקורת      

שולמו בעבורן גם הפרשות  - ת אלה בהתייחס לשעו -ובנוסף , עבודתה המופחתות

  . סוציאליות

, שעות עבודה יומיות 7כי סוכם עם החשבת על  , בתגובת התיאטרון נמסר לביקורת      

  .וזאת ללא תוספת שכר –וכי ידוע לתיאטרון כי היא ממשיכה לעבוד מהבית 

ולא בשום מסמך , כי עניין זה לא נכתב בהסכם ההעסקה עימה, הביקורת מעירה

בבדיקה , יתר על כן. עליה לעבוד בהתאם לנהוג במגזר הציבורי –ומשכך , אחר

החשבת אינה  –שעות עבודה  7המדגמית של הביקורת גם במכסה היומית של 

  .עומדת

אולם , ל עורכת תיקונים במערכת הממוחשבת לאחר ביצוע התיקונים הידניים"עוזרת המנכ  .ה

בקרה  לצורך ,ים שבהם תוקנו הנתוניםהמערכת הביומטרית אינה מותירה עקבות במקר

  . שלא ניתן לדעת כמה תיקונים בוצעו ברישום הנוכחות במהלך חודש עבודה, מכאן. ומעקב

  
ל ולעובדי מחלקת הנהלת "הגישה לנתוני טביעת האצבע של העובדים פתוחה לעוזרת המנכ  .ו

  . החשבונות

 

עובדים ידי -אך ורק על להיעשות תרגיש זה חייבכי הגישה למידע , הביקורת בדיעה

 ,יש לעגן בנהלים כתובים את המטרה שלשמה נאסף המידע, ולכן, לכךמסויימים שהורשו 

  .במטרה למנוע שימוש לרעה בנתונים
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מאגר המידע , 1981- א"התשמ, פרטיותכי בניגוד למתחייב בחוק הגנת ה, הביקורת מעירה  .ז

וכי התיאטרון , רשם מאגרי המידעשל טביעות האצבע של העובדים לא הועבר לפיקוחו של 

  . לא מינה אדם מטעמו להיות ממונה על אבטחת המידע

כי התיאטרון לא החתים את בעלי הגישה למידע רגיש זה על טופס , עוד מעירה הביקורת  

בכדי לעגן בכתב את חובתם בשמירת סודיות המידע אליו נחשפו אגב ביצוע , סודיות

  .עבודתם

  ל"חולנסיעה 

לביקורת . חשבון התיאטרון-ל התיאטרון והמנהל האומנותי ללונדון על"טסו מנכ 2/2009-ב .1

 . כי מטרת הנסיעה היתה לצורכי עבודה, נמסר

, ידי הנאמן-אשר אושר על, מתאריך לא ידוע, "ל"נסיעות לחו"בתיאטרון קיים נוהל  .2

ת ל לאשר בכתב א"על המנכ, בהתאם לנוהל. כשהתיאטרון היה במצב של הקפאת הליכים

הגבלות , ולציין לצד חתימתו הערות, )המצורף לנוהל(גבי הטופס המיועד לכך -הנסיעה על

ר הדירקטוריון "יש להודיע על הנסיעה בכתב ליו –ל "במקרה שבו הנוסע הוא המנכ. והדגשים

 .ימים לפני מועד הנסיעה 7-10

ר "ל יול לאישורו ש"ל להעביר את בקשת הנסיעה לחו"כי על המנכ, עוד נקבע בנוהל

אישור זה . גבי טופס המצורף לנוהל באמצעות חתימתו-ועל האחרון לאשרה על, הדירקטוריון

- ידי התיאטרון ועל-מהווה אסמכתא לתיקצוב ולעשיית הסידורים האדמיניסטרטיביים על

  .ידי העובד

, ל"ל והמנהל האומנותי לא מילאו טופס אישור נסיעה לחו"המנככי , הביקורת מעירה

ר הדירקטוריון לא מילא את הטופס המתאים לאישור נסיעתו "וכי יו, דרש בנוהלבניגוד לנ

כי דבר הנסיעה , מעיון בפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון עולה, זאת ועוד. ל"של המנכ

  . לא הובא לידיעת חבריו

, ר הדירקטוריון"בהשתתפות יו, נמצאה תכתובת בדואר האלקטרוני, יחד עם זאת

 .שדבר הנסיעה הובא לידיעתו ולאישורו, מכאןו –נת כרטיסי טיסה המתייחסת להזמ

גבי טופס -על, יום ממועד החזרה 24-ח נסיעה לא יאוחר מ"לנוהל מחייב הגשת דו 4.5סעיף  .3

על הנוסע , לצורך התחשבנות כספית עם מחלקת הנהלת החשבונות בתיאטרון. המצורף לנוהל

ידי אחד מבעלי התפקידים הבכירים -חתום על, "ל"ח סיכום נסיעה בתפקיד לחו"דו"להציג 

 . בתיאטרון

ר "היה על יו –הואיל ומדובר בשני בעלי התפקידים הבכירים בהנהלת התיאטרון , במקרה דנן

 . ח זה"הדירקטוריון לאשר דו

  . ל"ח נסיעה כנ"ל והמנהל האומנותי לא מילאו דו"המנכגם במקרה זה כי , הביקורת מעירה
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 : עלו הממצאים הבאים, ל"ספיים למנהל האומנותי בגין הוצאותיו בחובבחינת ההחזרים הכ .4

: כרטיסים להצגה שהוצגה בתאריך ושהשלהמנהל האומנותי קיבל החזר כספי בגין   .א

. כנגד הצגת שלושת הכרטיסים המקוריים להצגה, ט כל כרטיס"ליש 30בסך  –23.2.2009

  ).X3ט"ליש 30(ט "ליש 90כ הוחזר סכום של "בסה

והצטרף לצפייה , חשבונו ללונדון-ר הדירקטוריון נסע על"כי יו, גובה נמסר לביקורתבת  

  .במטרה לקבל החלטה בו במקום באם לרכוש זכויות על ההצגה, בהצגה

    
להצגה שהוצגה בתאריך  בגין שלושה כרטיסיםהחזר כספי נוסף ניתן למנהל האומנותי   .ב

הצגת אישור הזמנת כרטיסים באמצעות  כנגד, ט"ליש 150.75בסך כולל של , 24.2.2009

) 47.75X2(ט "ליש 95.5הוחזר למנהל האומנותי סכום של  אותה הצגהבגין . האינטרנט

 חמישהט בגין "ליש 246.25כ הוחזר סכום של "בסה. מקוריים שני כרטיסיםכנגד הצגת 

  . כרטיסים להצגה זו

העסקה באמצעות  כי עקב טעות שנעשתה בעקבות ביצוע, בתגובה נמסר לביקורת  

  .אשר יקוזז משכרו, כרטיסים 2קיבל המנהל האומנותי תשלום כפול בגין , האינטרנט

, 25.2.2009-בגין הצגה שהוצגה ב, ט ניתן למנהל האומנותי"ליש 211החזר כספי בסך   .ג

בגין שלושה מדובר בהחזר . כנגד הצגת אישור הזמנת הכרטיסים באמצעות האינטרנט

  . ט עמלה"ליש 1ותוספת של ) X3ט"ליש 70(כרטיסים להצגה 

על הנהלת התיאטרון להקפיד על החזר כספים אך ורק כנגד הצגת כי , הביקורת מעירה  

  . ולא כנגד אישורי הזמנות באינטרנט, הכרטיסים המקוריים

הכספים העודפים שניתנו למנהל האומנותי קוזזו כי , ל התיאטרון"בתגובה מסר מנכ  

  . משכרו

  .ר הדירקטוריון הצטרף לנסיעה"שיו, כי אין שום תיעוד לכך, הביקורתעוד מעירה   

  לינה במלון

לצורך שירותי לינה במלונות הרשת ₪  5,000התיאטרון שילם למלון דן בחיפה מראש סך של  .1

 ").בנק לינות("בחיפה 

 מדובר בחדר זוגי. הזמין התיאטרון חדר ללילה במלון דן עבור המנהל האומנותי 28.1.2009-ב .2

חשבון -התשלום יהיה על, בהתאם להזמנה שהועברה מהתיאטרון למלון. המיועד לזוג ולתינוק

 .התיאטרון

ובאותו הערב הועלתה הצגה , כי המנהל האומנותי מתגורר במרכז הארץ, לביקורת נמסר .3

 . כי בחוזה העבודה עימו הוסכם על לינות בעיר בעת הצורך, עוד נמסר. שבבימויו בתיאטרון
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של התיאטרון חוייב בעלות חדר " בנק הלינות"כי , חשבונית שהעביר המלון נמצאבבדיקת ה .4

 . זוגי לשני אורחים

ולא הקפיד , התיאטרון שילם בגין שהותה של אשת המנהל האומנותיכי , הביקורת מעירה

כי יש לקזז משכרו של המנהל , הביקורת קובעת. לגבות ממנה את העלויות הנובעות מכך

  . זההאומנותי סכום 

אשת המנהל האומנותי קוזזו כספים בגין שהותה של הכי , ל התיאטרון"בתגובה מסר מנכ

  . משכר המנהל

  צוות השחקנים הקבוע

החתומים עם התיאטרון בהסכם , התיאטרון מעסיק צוות של חמישה שחקנים קבועים .1

 . 1994תוך זיקה להסכם הקיבוצי שנחתם בשנת , 8/2004-עבודה קיבוצי מיוחד מ

בהתאם לדרגה (שכר השחקנים משולם בהתבסס על טבלת השכר , בהתאם להסכמים .2

פרמיות עבור הצגות (ובתוספת תשלומים עבור הפעולות שביצע במשך החודש ) ולוותק

 ).'פעולות נוספות וכו, וחזרות

כי התיאטרון מתחייב שבכל הצגה המועלית בתיאטרון או בשיתוף התיאטרון , עוד נקבע

, ראשיים: מהתפקידים מכל הסוגים 50%- שחקני הלהקה ישובצו לפחות ביעשו מאמצים ש

 . ב"מובילים וכיוצ

בתיאטרון חיפה או בשיתוף  2008-2009הביקורת בחנה האם בהצגות המועלות בשנים  .3

 :והעלתה את הפרטים הבאים, התיאטרון משתתפים השחקנים הקבועים

  שם ההצגה  ד"מס
  

  שחקן קבוע משתתף

  --   ושמו הולך לפני  1

  יואב ברלב ונורמן עיסא  המכוער  2

  --   שוק המציאות  3

  יואב ברלב  סיפור פשוט  4

  אלברט אילוז  שלוש מסיבות  5

  רוברטו פולק  הבחורים דלת ממול  6

  

משתתפים השחקנים הקבועים , כי מתוך שש ההצגות שמעלה התיאטרון, מעיון בטבלה עולה .4

ד מופיע בשתי הצגות ושלושה שחקנים שחקן אח –ומתוך ארבעתן ; בארבע הצגות בלבד

 . מופיעים כל אחד בהצגה אחת בלבד

 

אולם שכרו משולם לו , כי שחקן קבוע אחד אינו מופיע אף לא בהצגה אחת, הביקורת מעירה

 . מדי חודש בחודשו
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, השחקנים הקבועים אינם מהווים להקת שחקניםכי , המנהל האומנותי מסר לביקורת

חקנים מהקבוצה באופן יחידני ורק במידה שהם מתאימים לאחד ומשכך הוא נוהג ללהק ש

 –על אף שהשאיפה היא לאפשר לשחקנים הקבועים להשתתף בהצגות , לדבריו. מהתפקידים

  . בחירת השחקנים נעשית על פי שיקולים אומנותיים

  מנהלת שיווק מנויים

 . מנהלת מכירות בתיאטרון בתפקיד 2006מנהלת שיווק מנויים הנוכחית עבדה עד שנת   .א .1

לאחר שבדיקה שנערכה בתיאטרון , פיטרה הנהלת התיאטרון את העובדת 10/2004-ב  .ב

  . כי היא נוהגת להמיר תשלום בכרטיס אשראי אישי במזומנים מקופת התיאטרון, העלתה

במשותף עם הסתדרות העובדים החדשה וועד עובדי , פנתה העובדת, לנוכח הפיטורין  .ג

הואיל , לצורך קבלת פסק דין הצהרתי וסעדים נוספים, הדין לעבודה אל בית, התיאטרון

  . ולטענתם הפיטורין בוצעו בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד החל על הצדדים

ובמידה שלא , בית הדין לעבודה העביר את המחלוקת להכרעת הצדדים במסגרת משא ומתן  .ד

  .הדעות להכרעת בורר מוסכם על הצדדים יועברו חילוקי –יגיעו הצדדים להחלטה מוסכמת 

  
כי העובדת לא תפוטר אלא תושעה  , אשר קבע, המחלוקת הועברה להכרעתו של הבורר  .ה

  . ותקבל מכתב אישי בדבר עבירת משמעת, )תעבוד ללא קבלת שכר(למשך שלושה חודשים 

נושא כי התכתובת ב, בדיקת שלושת התיקים האישיים של העובדת בתיאטרון העלתה  . ו

  .שפורט לעיל לא נמצאת בהם

  
כי על התיק האישי להכיל את כל המסמכים והנתונים שאסף המעביד , הביקורת מעירה  

וכי היעדר המסמכים אינו מתיישב עם כללי , פי הוראות חוק-מרצונו או על, אודות העובד

  . המינהל התקין

לנוכח מצבו , יאטרוןהוציא בית המשפט המחוזי בחיפה צו להקפאת הליכים לת 3/2006-ב .2

שבמסגרת תפקידו הורה על פיטורי מספר עובדים לשם , ניהול התיאטרון הוכפף לנאמן. הכספי

 . בין המפוטרים היתה גם מנהלת המכירות דלעיל. צמצום הוצאות

החלה העובדת , אך ברור כי היה לאחר פיטוריה מהתיאטרון, במועד שאינו ידוע לביקורת .3

 .רברלעבוד בקופת הכרטיסים ג

בעל , כאמור, שהינו(ל התיאטרון "חודשיים לאחר כניסתו לתפקיד של מנכ, 12/5/2008-ב  .א .4

בנוגע לקבלת שירותי ייעוץ שיווקי למנויים , ל מסמך הבנות"כתב הנ) קופת הכרטיסים גרבר

 . וכרטיסים בתיאטרון מהעובדת שפוטרה מהתיאטרון ועברה לעבוד בקופת גרבר

רה שתקבל היועצת כנגד מתן שירותי ייעוץ שיווקי למנויים המסמך מתמצת את התמו  .ב

; מ כנגד חשבונית"בתוספת מע₪  10,500סכום חודשי של : כמפורט, וכרטיסים בתיאטרון

  . מסך ההכנסה ממנוייםתוספת לכל סכום ) מ"כולל מע( 1.5%- ו
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יון מיל 2- אך במידה שתסיים את עבודתה בתיאטרון בטרם תגענה סך ההכנסות ממנויים ל

  ). הדגשת הביקורת(בלבד  1%יעמוד אחוז התוספת לסכום הקבוע של , ₪

  . בחמישה ימי עבודה בני שמונה שעות כל אחד, בהתאם למסמך, ל מחוייבת"הנ  

ולא רק , כי התוספת באחוזים שקיבלה העובדת מתייחסת גם לגבי מנויים ותיקים, יודגש  

  . ₪ 28,235-על כ 2008עמד בשנת  סכום זה. שהעובדת הצליחה להביא לתיאטרון לאלה

יועצת כנגד חשבונית מס שהגישה כי העובדת קיבלה שכרה , עוד מדגישה הביקורת  

  .ולא כנגד חשבונית שלה, )שנתנה גם היא שירותיה לתיאטרון(בתיאטרון  הפרסום

 2/2009- והחל מ, 6/2008-1/2009העובדת נתנה שירותי ייעוץ לתיאטרון במהלך החודשים   .ג

  .טה שוב לעבודה כעובדת התיאטרוןנקל

למרות שאין מדובר , לא נערך מכרז לאיוש תפקידה של העובדתכי , הביקורת מעירה

שלא , העובדת נמנית על אותם עובדים, יתרה מכך. כמפורט בחוק, בתפקיד הפטור ממכרז

  .נחתם עימם הסכם העסקה

בקופת הכרטיסים  ההערות לגבי עובדת זו מקבלות משנה תוקף לנוכח עבודתה בעבר

אל מעשיה ) שהוזכר לעיל(ולנוכח התייחסותו של הבורר , ל התיאטרון"השייכת למנכ

  .  כאל מעשה פסול ואסור, בעבר בתיאטרון

קיבלה העובדת עמלת שיווק בתקופת עבודתה כנותנת שירותי ייעוץ שיווקי למנויים , כאמור  .ד

  . מסך ההכנסה ממנויים 1.5%בגובה של 

ת עבודתה עמלות מכירה גם בתקופהן בשכר והן ב מתוגמלתכי העובדת , ירההביקורת מע  

כי , יובהר. שאינו מקובל במגזר הציבורי, דבר – )פרילנסריתולא (כעובדת תיאטרון 

במידה שנקבעה , ניתן לתגמל עובד בנוסף על שכרו, בהתאם לכללים הנהוגים בעירייה

  . נקבעה בתיאטרוןאולם נורמה זו לא , נורמה של שכר עידוד מדוד

והחלה , שהיתה יועצת הפרסום בתיאטרון, הערה זו נכונה גם לגבי מנהלת הפרסום  

  . הינה עובדת התיאטרון 2/2009ומאז  3/2008-עבודתה כפרילנסרית ב

ובו , ל מכתב נוסף"הוציא המנכ, 12/5/2008-ב, ביום כתיבת מסמך ההבנות עם העובדת  .א .5

 :נכתב כדלקמן

כי , ברצוני להבהיר כי סוכם עם היועץ המשפטי של התיאטרון פ"בעבהמשך לשיחתנו "

" מבטחים"ל יבדוק את טענותייך בנוגע לכספים אשר לטענתך מגיעים לך בקופת "הנ

אנו נהייה אחראים לתשלום , ובמידה ויימצא כי טענות אלו מוצדקות, הישנה והחדשה

  ). הדגשת הביקורת" (בגינם
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חודשיים לאחר תחילת עבודתה המחודשת של העובדת  – 4/2009במשכורת חודש   .ב    

בגין התקופה , "מבטחים"הפריש התיאטרון רטרואקטיבית תשלומים ל -בתיאטרון 

 .ששימשה כיועצת חיצונית

שממנה עולים , העביר היועץ המשפטי של התיאטרון חוות דעת בנושא זה 18.5.2009-ב  

  :הפרטים הבאים

  .לבין תנאי שכרה) שכירה או קבלן עצמאי(העובדת יש להבחין בין מעמדה של    )1(    

והעובדה כי קיבל את שכרו כנגד , מעמדו של עובד אינו נגזר מסממנים חיצוניים   )2(    

  .חשבונית מס אינה חזות הכל

מבחן : וכיום נקבע מבחן מעורב, בפסיקה נקבעו מבחנים לקביעת מעמדו של עובד) 3(

  : פורטכמ. ההשתלבות ומבחן הפיקוח והשליטה

י העובד מהוות חלק אינטגרלי "מבחן ההשתלבות בוחן אם הפעולות המבוצעות ע  )א(        

. והאם בלעדי אותה פעילות תיפגע פעילותו של העסק, מהפעילות של המעסיק

, )סממן להיותו עצמאי(מקובל לבדוק אם אותו אדם נושא בעלויות העסק , כן-כמו

האם מעסיק עובדים תחתיו , כספוהאם שוכר משרד מ, האם נושא רווח והפסד

  ).כל אלה סממנים להיותו עצמאי(

מבחן הפיקוח והשליטה בוחן מה מידת הפיקוח שיש למעסיק כלפי אופן עבודתו   )ב(        

" עובד"הנטייה תהיה לראות בו , ככל שהפיקוח הינו אינטנסיבי. של אותו אדם

  ". קבלן"ולא 

מאז (בכל הזמנים , כי העובדת היתה, טרוןמהאמור לעיל קבע היועץ המשפטי של התיא  .ג

ולכן יש לשלם בעבורה , עובדת שכירה) ל הנוכחי"שהתקבלה לעבודה בתקופתו של המנכ

  ". מבטחים"תשלום ל

  
כי הוא שוחח , ציין היועץ המשפטי של התיאטרון, ל"כי בחוות הדעת המשפטית הנ, יודגש  .ד

ו עם יועצת השיווק תנאים בנוסף סוכמכי , והאחרון הסביר לו, ל התיאטרון"עם מנכ

  ).12.5.2008מתאריך (לאלה המופיעים במסמך ההבנות לגבי תנאיה של היועצת 

  
ומנוגדת לכללי , פה אינה מקובלת-כי במגזר הציבורי הבטחה בעל, הביקורת קובעת  

  . המינהל התקין

  

ירקטוריון וחבר שהינו נציג העירייה בד, כי חבר הדירקטוריון, הביקורת מוצאת לנכון לציין .6

לגבי התשלום שהעביר התיאטרון למבטחים לטובת , בוועדת כח אדם בתיאטרון העלה תהיות

-ב(במכתב באמצעות הדואר האלקטרוני אל היועץ המשפטי של התיאטרון , ל"העובדת הנ

מי סיכם ואישר את : במכתבו זה שאל חבר הדירקטוריון את השאלות הבאות). 17.5.2009

אם ; מי אישר להעסיק את העובדת כעובדת מן המניין; לא חוקי ולא סבירבעודו , התשלום

 .ומדוע באופן רטרואקטיבי, מדוע כעת -סוכם לשלם בגין העובדת  
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ציין חבר הדירקטוריון , באותו תאריך, ר ועדת כח אדם בדירקטוריון"במכתב נוסף שכתב ליו

משמעה שהכל כולל הכל ", נתולטע, חשבונית". על פניו נראה התנהלות לא נכונה"ש, ל"הנ

 "". סוציאליות"אסור היה לנכות ולהפריש "וש, "מכוסה בתשלום

 

המעניק , אופן העסקת העובדת מהווה יצור כלאיים"כי , היועץ המשפטי לעירייה טוען .7

אופן העסקת העובדת ותנאי "וכי  ;"טובות מן הגורן ומן היקב ואינו נהוג ואף אסור בעירייה

 ".ו לממונה על השכר ולפיכך גם אין אישור לצורת העסקתההעסקתה לא הועבר

 

התיאטרון יקבל החלטה בסוגיה זו הן לגבי הסדרת  דירקטוריוןהביקורת ממליצה ש .8

והן לגבי ההפרשה , העסקתה של מנהלת שיווק המנויים בתיאטרון בהתאם לקבוע בחוק

, ות שפורטו לעילתוך שיקול דעת והתחשבות במכלול העובד, "מבטחים"הרטרואקטיבית ל

  .  לרבות חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה

 

  יחסי ציבור ועריכת תוכן, התקשרות בענייני דוברות

ומקבלים שכר כנגד הגשת , שאינם קשורים זה לזה, התיאטרון מעסיק שני עובדים חיצוניים .1

 :כמפורט, חשבוניות

ועוסקת ביחסי , אביב-מת בתלהממוק, "גור רוזן שועל תקשורת"בעל חברת  –גור רוזן   .א

והוצאות , 5/2008-ל החל עבודתו עם התיאטרון ב"הנ. דוברות וייעוץ תקשורתי, ציבור

- ב) 8/2009עד ( 2009ובשנת ₪  24,988- ב 2008התיאטרון בגין שירותיו הסתכמו בשנת 

63,625 ₪ . 

תוב בכרטיס בהתאם לכ(ועוסקת , הממוקמת בישוב שכניה" תהודה"בעל חברת  -מוטי שני   .ב

ל החל "הנ. קופירייטינג ופרסום, יחסי ציבור, בכתיבה תדמיתית, )הביקור של מר שני

- ב 2008והוצאות התיאטרון בגין שירותיו הסתכמו בשנת , 9/2008-ן בעבודתו עם התיאטרו

  . ₪ 38,300-ב) 8/2009עד ( 2009ובשנת ₪  9,330

ובו הגדרת , "נאי העסקה בתיאטרון חיפהת: "ל התיאטרון מסמך בנושא"כתב מנכ 4.5.2008-ב  .2

דובר : תפקידיו בתיאטרון הם, בהתאם למסמך זה. תפקידו של גור רוזן ותנאי שכר והעסקה

דפי הצגה , הפקת תוכניות', פרסומים וכד, הגהות שוטפות של מודעות, ציבור-יחסי, התיאטרון

  .עלונים למנויים/וחוברות

והחזר חודשי , הכנת תוכנית הצגה וחוברות למנוייםל מקבל תוספת לשכר שנקבע תמורת "הנ  

כי מסמך זה אינו נושא את חתימות , יודגש). עד לסכום מסויים(בגין שימוש בטלפון נייד 

  . ל ונותן השירות"המנכ

כי מינה איש חיצוני לשירותי , 4.5.2008בישיבתו מיום , ל התיאטרון דיווח לדירקטוריון"מנכ  

  . ןצ ועריכת תוכ"יח, דוברות

, אולם בבקשות לתשלום, הביקורת לא מצאה מסמך בנוגע לתנאי ההעסקה של מוטי שני  .3

  :ל לתיאטרון מדי חודש נכתב כדלקמן"שמעביר הנ
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עבור פעילותי בדוברות לתיאטרון , ₪ Xי המוסכם בינינו אבקש להעביר לזכותי סכום של "עפ"  

ישולמו לו הוצאות נסיעה עבור , י המוסכם"כי עפ, עוד נכתב בבקשות לתשלום". Xבחודש 

  . לנסיעה₪  70בתעריף של , )נסיעות 11בממוצע (מספר נסיעות שביצע בחודש 

כי לא קיים מסמך התקשרות או תימוכין לכך שסוכמו תנאי העסקה למוטי , הביקורת מעירה  

  . בניגוד לכללי מינהל תקין  ,שני

כי שניהם , ם שמגיש מוטי שני עולהמעיון במסמך ההתקשרות עם גור רוזן ובבקשות לתשלו  .4

  . מספקים לתיאטרון שירותי דוברות

, כי גור רוזן הינו הדובר ואיש יחסי הציבור של התיאטרון, נמסר לה בבירור שערכה הביקורת  

ועוזר למנהלת הפרסום והשיווק של התיאטרון , וכי מוטי שני הינו עורך תוכניות ותוכן שיווקי

- נכון ל(באתר האינטרנט של התיאטרון , יחד עם זאת. ולשיווק עניינים הקשורים לפרסוםב

  .ביחסי ציבור –ואילו גור רוזן , מוגדר מוטי שני כעוסק בדוברות ועריכת תוכן) 9/2009

כי לא ניתן לדעת מהם תחומי האחריות של כל , בהתבסס על האמור לעיל מעירה הביקורת  

  . ופן מדוייק את הגדרת התפקידיםויש לעגן בכתב ובא, אחד מנותני השירותים הללו

  התקשרות לניהול מחלקת הטלמרקטינג

המחלקה העסקית  –" שיווק, מכירות, הדרכה – 02בימות "חתם התיאטרון עם  4/2008-ב .1

הדרכה והשבחה של , ניהול, הסכם ריטיינר לגיוס) ירושלים" (בימות"של משרד הכרטיסים 

, 02נהל הטלמרקטינג יהיה עובד בימות מ, בהתאם להסכם). טלמרקטינג(צוות המכירות 

ידי - אך יועסקו על, 02ועובדי הטלמרקטינג יהיו תחת אחריותם הניהולית של בימות 

 .צוות המכירות יישב בתיאטרון ויבצע משם את פעילותו. התיאטרון

מחושבות , בנוסף. מ לחודש"בתוספת מע₪  12,000ההסכם כרוך בתשלום ריטיינר קבוע בסך  .2

גם בתקופה , ה על בסיס סך כל המנויים אשר הוקמו בתיאטרון מאז ומתמידעמלות מכיר

 . והתיאטרון 02שקדמה לשיתוף הפעולה העסקי שבין בימות 

אחוזי העמלות  3/2009-והתיאטרון מ 02בהתאם להסכם ההמשך שנחתם בין בימות  .3

 :מחושבים כמפורט

  

 

  

  

  

  

  

  

  העמלה  מספר מנויים

  5.5%  6,500עד 

6,501-7,500  6.5%  

7,501-8,500  7.5%  

8,501-10,000  9%  

  10.5%  ומעלה 10,001-מ
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במידה שמחלקת הטלמרקטינג תעבור את , נדון בהסכם עניין הבונוסים שיינתנו, כן-כמו

מנויים ועד  10,000-החל מ(או את היעד החלקי ) מנויים 10,500(היעד במכירת מנויים 

 10,500הסכומים המצטברים החל ממכירת מ על כל "ההסכם מפרט גם הוספת מע). 10,500

  . מנויים

  

עובדי , כאמור, שהם(תוגמלו נציגי הטלמרקטינג , כי בנוסף למוסכם, הביקורת העלתה .4

, ב"שוברים לארוחות וכיוצ, כרטיסים לסרטים, תלושי  קנייה: בבונוסים כדוגמת) התיאטרון

תשלומים שהועברו לבימות ובנוסף ל, חשבון התיאטרון-על, כל זאת –בגין עמידה ביעדים 

02. 

שעל אף שתשלום הבונוסים לעובדים לא מהווה חלק מההסכם עם בימות , הביקורת מעירה

- מעודדת האחרונה את העובדים להגברת היקף המכירות באמצעות תגמול הממומן על, 02

גובה  02העלאת היקף המכירות מעלה את שיעור העמלה שבימות  ,זאת ועוד. ידי התיאטרון

 .  תיאטרוןמה

בגין שירותי הטלמרקטינג והבונוסים בתקופה  02בבדיקת התשלומים שהועברו לבימות  .5

 –ובממוצע חודשי , ₪ 152,923כי התיאטרון העביר , עולה 15/5/2008-31/12/2008שבין 

הועברו  1/1/2009-31/7/2009בגין השירותים שניתנו לתיאטרון בתקופה שבין . ₪ 20,390

 .₪ 17,344 –ובממוצע חודשי , ₪ 121,410רון מהתיאט 02לבימות 

שבמסגרתו כפופים עובדי תיאטרון להנהלה , ל"שהסכם בהיקף כספי כנ, בדיעההביקורת 

  .חיצונית של קופת כרטיסים צריך להיות מובא לאישור הדירקטוריון

   
ההסכם שאינו מהווה חלק מ, על הדירקטוריון לבחון גם את תשלום הבונוסים לעובדים, זאת ועוד

  . ידי התיאטרון-וממומן על

  התקשרות עם יועץ חיצוני

ר הוועדה לאיתור מנהל "נבחר מר אורי עופר לשמש כיו 18.2.2008בישיבת הדירקטוריון מיום  .1

והחליטה למנות את  13.3.2008-ו 29.2.2008הוועדה התכנסה בתאריכים . אומנותי לתיאטרון

 . מר משה נאור למנהל האומנותי של התיאטרון

, ידי הדירקטוריון-מבלי שהדבר אושר על, משמש מר עופר כיועץ לתיאטרון 4/2008-החל מ .2

ל "נושאי הייעוץ שהנ –ובכללם , ומבלי שנחתם עימו הסכם המסדיר את יחסי העבודה עימו

 .וגובה התשלום בגין הייעוץ, היקף שעות העבודה, מעניק לתיאטרון

כנגד חשבונית שהוא מעביר ) מ"לא כולל מע(₪  6,000היועץ מקבל מדי חודש תשלום בסך  .3

 . ואשר אינה כוללת פירוט של הנושאים שבגינם חייב בתשלום את התיאטרון, לתיאטרון

בתיאטרון לא קיים , ברם, כי היועץ מעניק ייעוץ כללי בנושאים שונים, מבדיקת הביקורת עולה .4

 . ב"קיע וכיוצשעות העבודה שהש, ל ייעוץ"רישום לגבי הנושאים שלגביהם נתן הנ
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יש להסדיר את  כי, וקובעת, חוזרת ומעירה על היעדר חוזה עם נותן השירותיםהביקורת 

 .ולערוך רישומי בקרה ומעקב אחר ייעוציו, עם היועץההתקשרות 

 שבין התיאטרון וקופת הכרטיסים גרבר יחסי הגומלין

קופת כרטיסים נוספת  .קופת גרבר וקופת חיפה: באזור חיפה פועלות שתי קופות כרטיסים  .1

  . ל"הנ תפוולכן אינה מהווה מתחרה לשתי הקו, פונה אל המגזר הרוסי" עונות"בשם 

פנתה היועצת השיווקית של התיאטרון אל  9/2008-וב 7/2008-בכי , מבדיקת הביקורת עולה  .2

, אולם מנהל קופת חיפה השיב, באמצעותה" מיס דייזי"לצורך מכירת ההצגה , קופת חיפה

היות " ל התיאטרון חיפה"כל עוד דרור גרבר מנכ"החליט שלא לעבוד עם התיאטרון כי 

ניתנה לקופת גרבר בלעדיות בשיווק , הואיל וכך. שהוא נמצא בהליכים משפטיים עימו

  . לצורך מכירת כרטיסים להצגות

כי קיימים שני כרטיסים לאותו , בבדיקת כרטסת הנהלת החשבונות של קופת גרבר נמצא  .3

: ומספרו" קופת גרבר"ש "ע –והשני , 69030190: ומספרו" גרבר"ש "ע –האחד : קספ

40300066 .  

  . כי הדבר מצביע על ניהול לא תקין בכרטסת הנהלת החשבונות, הביקורת מעירה  

 :יחסי העבודה עם קופת גרבר מתמקדים בשלושה מישורים  .4

  קופת גרבר מפרסמת ומפיצה כרטיסים להצגות התיאטרון  .א

קופת גרבר מוכרת . התיאטרון מעביר לקופת גרבר מספר כרטיסים למכירה  )1(

  . הם מוחזרים לתיאטרון –ובמידה שנותרו כרטיסים , בהתאם לביקוש, כרטיסים

לצורך קבלת עמלת , ח מכירת כרטיסים"קופת גרבר מעבירה אל התיאטרון דו

  .מסכום המכירה 10%שעומדת על , המכירה

הצעה לשיווק ומכירת "ל קופת גרבר לתיאטרון מסמך "ביר מנכהע 19.11.2008-ב) 2(

, בהתאם למסמך זה. ל התיאטרון"ידי עוזרת מנכ-אשר אושר על, "כרטיסים

באופן משרד גרבר ידאג להפיץ את הצגות התיאטרון לכל הוועדים והארגונים "

  . "בלעדי

  . מסוג זהל אינה ברת סמכא לחתום על מסמך "כי עוזרת המנכ, הביקורת מעירה    

מהמכירות  %10תקבל עמלה בשיעור של  קופת גרבר, ל"בהתאם לאמור במסמך הנ  )3(

, הביקורת ערכה בירור המתייחס לשיעור העמלה המקובל. ידה-שיבוצעו על

 כי, והעלתה, המועבר לקופות הכרטיסים העוסקות בהפצת כרטיסים להצגות

  .מ"כולל מע 9.1%שיעור העמלה המקובל בתחום זה הוא 
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בנוגע למכירת  קופת חיפהכי בפנייתה של מנהלת השיווק של התיאטרון אל , יודגש  

הציעה מנהלת השיווק לקופת , "מיס דייזי"ידה להצגה -כרטיסי התיאטרון על

   .%9.1חיפה עמלה בשיעור של 

קופת גרבר עמלה גבוהה מזו התיאטרון מעביר ביודעין אל כי , הביקורת מעירה  

  . המקובלת בתחום

  אולמותמהתיאטרון קופת גרבר שוכרת   .ב

  . לקופת גרבר, ובין השאר, התיאטרון נוהג להשכיר אולמותיו לגורמים שונים  

  
וכי התעריפים , לא היה מחירון להשכרת אולמות 8/2009כי עד , הביקורת מעירה  

  . מבלי שניתן הסבר בכתב למהות השינויים, זאת. שנגבו מהמשכירים לא היו אחידים

  
   תיאטרון רוכש כרטיסים להצגות והופעות מקופת גרבר ומוכר אותם למנוייוה    .ג

שאינן קשורות , התיאטרון משווק כהטבה למנויים כרטיסים להצגות ולהופעות  )1(

וביניהם גם , ידי קופות כרטיסים ומפיקים-מדובר במופעים המשווקים על. לתיאטרון

, ידי קופת גרבר-פעות המשווקות עלהו 6בשנים המבוקרות נמכרו למנויים . קופת גרבר

  . כ"ההופעות ששווקו בסה 17מתוך 

במחיר מוזל והתיאטרון משווק הכרטיסים , קופת גרבר מקצה מקומות ישיבה באולם  

  . מקופת הכרטיסים ללא קבלת עמלת מכירה, למנויים

ין המעוני -והתיאטרון , כי קופת גרבר מעניקה הנחה גדולה לכל כרטיס, לביקורת נמסר  

  . אינו גובה מהקופה עמלת מכירה -במתן הטבה משמעותית למנויים 

וההסכם הכולל עם קופת גרבר לשיווק מופעים למנויים  ההסכמים הייחודייםמבדיקת   )2(

ידי עוזרת -וכי הם אושרו על, של נציגת קופת גרבר עליהם כי לא נמצאה חתימה, עולה

  . ל התיאטרון"מנכ

  
יש  –ל התיאטרון הינו צד בעל עניין "י לנוכח העובדה שמנככ, קורת חוזרת ומעירההבי

להביא את מסמכי ההתקשרות עם קופת גרבר לאישורה של הוועדה למניעת ניגוד 

  . עניינים

  מכרזים והתקשרויות

  

חובת פרסום מכרז חלה על תאגידים שבשליטת הרשויות המקומיות מכוח התיקון לחוק  .1

 . 2002-ג"התשס) 14' תיקון מס(חובת המכרזים 
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כי עירייה , 197וקובעת בסעיף , מתייחסת לסוגיית המכרזים] נוסח חדש[פקודת העיריות  .2

פי מכרז -או לביצוע עבודה אלא על, אינה יכולה להתקשר בחוזה להעברת מקרקעין או טובין

 . פומבי

 

כוללות גם הוראות בנוגע לסוגי החוזים , 1987-ח"התשמ, )מכרזים(תקנות העיריות  .3

 . בלא צורך בפרסום מכרז פומבי או מכרז בכלל, ייה רשאית להתקשר באמצעותםשהעיר

 

בקובץ הנהלים לתאגידים העירוניים דן בדיני מכרזים בתאגידים העירוניים  04.02פרק  .4

כל תאגיד עירוני יכלול בתקנון הוראה לפיה העבודות הקבלניות תבוצענה לאחר "כי , וקובע

התאגידים העירוניים בחיפה "כי , עוד נקבע". ל גוף ציבוריפי אמות מידה ש-פרסום מכרז על

ותקנות , 1992-ב"הוראות חוק חובת המכרזים התשנ, פי הוראות משרד הפנים-יפעלו על

 ".בשינויים המתחייבים, 1993-ג"חובת המכרזים התשנ

 

. 6/2007-ורענון לנוהלי רכש ב, 2/2004-ב" הזמנות ורכש"חשב התיאטרון דאז הפיץ נוהל  .5

 :יש לפעול בהתאם לכללים הבאים) או טובין(בטרם הזמנת עבודה , בהתאם לנוהל

 .שתי הצעות מחיר בכתב -₪  1,000עד   .א

 .שלוש הצעות מחיר בכתב -₪  116,000עד ₪  1,001  .ב

ידי משלוח בקשה להצעות מחיר -באמצעות מכרז סגור על – 568,200עד ₪  116,001  .ג

 .באמצעות דואר רשום לפחות לשישה ספקים

 .באמצעות מכרז פומבי –ח "ש 568,201-מ  .ד

 

אך ברוב המקרים , לצורך קבלת שירותים ועבודות, התיאטרון התקשר עם גופים שונים .6

 :להלן מספר דוגמאות. פי החוק-ולקבוע על, שנבדקו לא פעל בהתאם להוראות הנוהל

 

  FLY DESIGNחתם התיאטרון על הסכם ריטיינר עם סטודיו  8/2008- ב – עיצוב גרפי  .א

) מ"ללא מע(₪  6,800בעלות חודשית של , לצורך ביצוע עבודות בתחום העיצוב הגרפי

הסכם זה הסתיים . 8/2008-3/2009בחודשים ) מ"ללא מע(₪  5,500-ו, 4-6/2008בחודשים 

 .4/2009-ב

  
בעלות חודשית  –טרמיקא  –חתם התיאטרון על הסכם עם סטודיו לעיצוב גרפי  4/2009-ב  

  ).מ"א מעלל(₪  8,000של 

  
וכך גם עם החברה , בטרם ההתקשרות עם החברה הראשונהכי , הביקורת מעירה  

לצורך השוואה ובחירת ההצעה הטובה , נוספותלא נבחנו הצעות מחיר , השניה

  . והמשתלמת
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 ורפהוצ, "נבחנו מספר הצעות"כי , התיאטרוןנמסר מבתגובה לממצא זה של הביקורת 

שהתיאטרון  לאחרכחודש וחצי , קרי – 14.6.2009יך הנושאת תאר, הצעת מחיר נוספת

ולא , שהצעת מחיר זו אינה רלוונטית, איפוא, יוצא. החל לעבוד עם חברת טרמיקא

  . נלקחה בחשבון בעת השוואת המחירים ובחירת הסטודיו לעיצוב גרפי

מ "ד תרדיון בע.ש.מספקת א 3/2008-החל מ – טואלטיקה וציוד טכני, חומרי ניקוי  .ב

- בסך כולל של כ' קפה וכד, ציוד טכני, מוצרי טואלטיקה ונייר, רון חומרי ניקוילתיאט

 ).מינואר עד אוקטובר( 2009בשנת ₪  46,200-ו, )ממרץ עד דצבמר( 2008בשנת ₪  37,000

  . לביקורת הועברו שתי הצעות מחיר לחומרי ניקוי וכלים חד פעמיים משני ספקים שונים

כל אחד מהספקים  –בסיס מפרט קבוע -לא ניתנו על שהצעות המחיר, הביקורת מעירה

הספק שנבחר הינו , זאת ועוד. הציג בצורה שונה שאינה ברת השוואה את המוצרים

אשר לגביו לא הוצגה לביקורת הצעת המחיר שהעביר  –) תרדיון. ד.ש.א(ספק שלישי 

  . פיה נבחר לספק מוצרים-ועל, לתיאטרון

  
מעירה ) תרדיון. ד.ש.טרמיקא וא(רו לעיל בהתייחס לשתיים מהחברות שאוזכ  

, כאמור. ל התיאטרון"שבו מתגורר מנכ -כי בעליהן מתגוררים בישוב שכניה , הביקורת

התקשרות "המוזכר בפרק , "תהודה"איש יחסי הציבור בעל חברת , נותן שירותים נוסף

  . מתגורר אף הוא באותו ישוב" יחסי ציבור ועריכת תוכן, בענייני דוברות

  

שכר התיאטרון רכב עבור משווק  14.6.2009-16.7.2009בין התאריכים  – השכרת רכב  .ג

 . ₪ 5,000הצגות חוץ בסכום כולל של 

כי לא נבחנו הצעות מחיר נוספות בטרם ביצוע , עסקה זו מעירה הביקורתגם לגבי   

  . העסקה

ות אך אין אפשר, כי נבחנו מספר הצעות מחיר, בתגובה נמסר מהתיאטרון לביקורת

ח לא התקבלו "עד מועד הפצת הדו. ל"עקב מחלת עוזרת המנכ, להעבירן לביקורת

  .ל במשרד המבקר"מסמכים כנ

התקבלו בתיאטרון שתי הצעות מחיר לשיפוץ  5/2009-ב – שיפוץ קדמת הבמה הראשית  .ד

העבודה . מ"בימות ובדים וסינטק מערכות קולנוע בע. ש.ד: ידי החברות-קדמת הבמה על

 . ₪ 139,500בימות ובדים בעלות של . ש.ד ניתנה לחברת

 

ידי -התקבלו בתיאטרון שתי הצעות מחיר לציוד תאורה על 7/2009-ב – ציוד תאורה

העבודה ניתנה לחברת . מ"מ ולייטון בע"דנאור מערכות תיאטרון ואולפנים בע: החברות

 .₪ 447,615דנאור בעלות של 

  
לצורך ביצוע עבודות כי , רה הביקורתבהתייחס לשיפוץ קדמת הבמה וציוד התאורה מעי

במקרים .  המחייב קבלת שש הצעות מחיר, בהיקף כספי זה יש צורך בעריכת מכרז סגור

  .במקום לערוך מכרז סגור, נבחנו שתי הצעות מחיר בלבד, דנן
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כי הם מבינים את הצורך בקבלת שש הצעות , בתגובה להערות הביקורת השיב התיאטרון

  .ימות רק שלוש חברות העומדות בסטנדרטים של תיאטרון מקצועיאך בישראל קי, מחיר

  
והפנייה לשתי חברות , שלנוכח ההיקף הכספי הגדול של העסקאות, הביקורת מעירה

  .חובה להביא את ההצעות לדיון ולהחלטה של ועדת המכרזים של הדירקטוריון, בלבד

 

  לוקת כרטיסי חינם להצגותח

  

עוסק בנושא חלוקת כרטיסים לאירועי , )6.1.2009(מיום  1/2009ל משרד הפנים "חוזר מנכ .1

 . ובא לקבוע את הכללים החלים על חלוקת כרטיסים, תרבות וספורט

כי אסור לרשות מקומית או לתאגיד עירוני לחתום על הסכם , בין השאר, בחוזר נקבע

השוכר הקובע כי , באם קיים בו סעיף, התקשרות או להאריך תוקף של הסכם התקשרות קיים

. אולמות עירוניים מעמיד מספר כרטיסים לרשות הרשות המקומית או התאגיד העירוני

מותר לרשות מקומית או לתאגיד עירוני לקבל , בהם כבר נקבע הדבר, בהסכמים קיימים

 כרטיסים לחלוקה רק במידה שפועלת בהם ועדה מקצועית לקביעת תבחינים לחלוקת

מה התבחינים המאושרים באתר האינטרנט של הרשות רק אם הוועדה פרס, זאת. הכרטיסים

  . 1/2007ל משרד הפנים "לפי האמור בחוזר מנכ, המקומית

  
בכך שלא , ל משרד הפנים"כי התיאטרון אינו מיישם את הוראות חוזר מנכ, הביקורת מעירה

  . הוקמה ועדה ולא נקבעו תבחינים לחלוקת כרטיסים להצגות

במטרה , המתייחס לחלוקת כרטיסי החינם להצגות, והל כתובבתיאטרון לא קיים נ, זאת ועוד

  .ובכדי לצמצם את הפגיעה בהכנסות התיאטרון, פיקוח ובקרה על החלוקה, ליצור סדר

  

מנוי זוגי להצגות , מדי שנה, כי העובדים הקבועים של התיאטרון מקבלים, לביקורת נמסר .2

. בסיס מקום פנוי-על, חיד להצגהכרטיס י, לפי בקשתם, עובדים זמניים מקבלים. התיאטרון

 .בסיס מקום פנוי- עמותות וחיילים מקבלים אף הם כרטיסים בחינם על

  
. נעשית בניגוד להוראות החוזר, כפי שהיא, כי חלוקת הכרטיסים בתיאטרון, הביקורת מעירה

בידי התיאטרון לא נמצא רישום של מספר הכרטיסים שהעניק לעובדים , יתרה מכך

  .על כל המשמעויות הנובעות מכך, נייםולגורמים חיצו

  
מונפק מנוי זוגי (כי יש רישום בנושא חלוקת הכרטיסים לעובדים , בתגובה נמסר לביקורת

  .ל"הרישום נמצא אצל עוזרת המנכ, לגבי גורמים חיצוניים). לכל עובד

לפי , מקבלים כרטיסים –כפי שנמסר לביקורת  –כי העובדים הזמניים , הביקורת מעירה

ובתיאטרון לא נמצא רישום של מספר הכרטיסים שקיבל כל  –בסיס מקום פנוי -על, שתםבק

  . עובד

אלא , של העמותות והחיילים המקבלים כרטיסי חינם מרוכזלא קיים רישום , זאת ועוד

איזו  -ולא בצורה מקובצת ) ל"של עוזרת המנכOUTLOOK -ב(איזכור בלוח השנה האלקטרוני 

  . מצב דברים זה אינו מאפשר בקרה אחר חלוקת הכרטיסים .עמותה קיבלה כרטיסים
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, עניין חלוקת המנויים והכרטיסים בחינם לא אוזכר בפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון .3

  .ידו-וממילא לא אושר על, שהנושא לא הובא לידיעת הדירקטוריון, ומכאן

  
ידי -ואם ומאושר עלעניין חלוקת הכרטיסים בחינם צריך להיות מתכי , מעירההביקורת 

  . הדירקטוריון

  

בין במישרין , כי כל טובת הנאה שניתנה לעובד ממעבידו, לפקודת מס הכנסה קובע) 2( 2סעיף  .4

ועל המעביד , מהווה הכנסה החייבת במס הכנסה, בין בכסף ובין בשווה כסף, ובין בעקיפין

  . ולנכות בגינה מס במקור, לדווח עליה כחלק מהכנסות העובד

    
ולא נכלל בדיווח , כי שווי המנויים והכרטיסים לא גולמו כהטבה לעובדים, יקורת מעירההב  

  . כך שלא נוכה מהם מס במקור כפי שנדרש בפקודה, על הכנסתם של העובדים

  רישיון עסק

  

, )עסקים טעוני רישוי(כמפורט בצו רישוי עסקים , לצורך הפעלת תיאטרון יש לקבל אישורים .1

אישור שר הבריאות , שר המשטרה למניעת סכנות לשלום הציבור אישור: 1995- ה"התשנ

אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לקיום דינים הנוגעים , להבטחת בריאות הציבור

 . ואישור רשות הכבאות ושירותי הכבאות, לתכנון ולבנייה

 

משנת , "יםיחסי גומלין בין העירייה ובין תאגידיה העירוני: "בדיקת מבקר המדינה בנושא .2

מבקר . פעל התיאטרון בלא רישיון עסק כמתחייב 2002-2005במהלך השנים  כי, העלתה 2005

הפעלת התיאטרון בלא סידורי אבטחה מתאימים ומבלי  כי המשך, המדינה העיר לתיאטרון

 –לקיים את הדרישות של משטרת ישראל ושל איגוד שירותי כבאות הנוגעות למניעת שריפות 

 .לשחקנים ולדיירי הסביבה, לעובדים, בטיחותי לבאי התיאטרוןיוצרת סיכון 

קיים רישיון , גם למועדון התיאטרון-כמו, כי לתיאטרון, בבדיקה הנוכחית העלתה הביקורת .3

 .12/2009שתוקפו עד , עסק

  נגישות לנכים

  

תיקון מספר ( 2005ותיקונו משנת , 1998-ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .1

באופן , לציבור) קיימים וחדשים(תשתיות וסביבה , הנגשת מבנים, בין השאר, מחייבים, )2

קוגניטיבית והתפתחותית יוכלו , שכלית, נפשית, חושית, שאנשים בעלי מוגבלות פיסית

 . לגשת וליהנות באופן מלא מכל מקום ציבורי, לנוע, להיכנס

הממוקמים במבנה הראשי , אולמות מציג התיאטרון בשלושה, נכון למועד הביקורת, כאמור .2

 .3ובמה  2במה , הבמה המרכזית: של התיאטרון

ואין במקום כרוכה בעליה במדרגות  3ואל במה  2כי הכניסה אל במה , הביקורת מעירה

 .אינה מאפשרת כניסה של נכים אליהם, ומשכך –מעלית או מסוע 
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 מקומות 300ובו , מנטכלקרקעי הנמצא בבעלות חברת צ-בצמוד לתיאטרון בנוי חניון תת .3

 . םבאיהלטובת  ונפתח , ידי התיאטרון-החניון מושכר על. חניה

עקב היעדר מעלית ממנו אל , כי החניון אינו יכול לשמש את ציבור הנכים, הביקורת מעירה

  .רחבת הכניסה של התיאטרון

ספים מנת לגייס כ- כי התיאטרון עושה כמיטב יכולתו על, ל התיאטרון מסר לביקורת"מנכ

  . מנת לפתור את בעיית הנגישות-מתרומות וממוסדות שונים על

  סיכום

ונמצא בבעלות עיריית , המהווה תאגיד עירוני, חברה לתועלת הציבורתיאטרון עירוני חיפה הינו 

, הגיע התיאטרון לחדלות פרעון 2006בשנת ). כל אחד 50%(חיפה וחברי אגודת שוחרי התיאטרון 

-תקופת הקפאת ההליכים נסתיימה ב. ידי בית המשפט-צא לו עלוצו להקפאת הליכים הו

שניהל את כספי , ולתיאטרון מונה נאמן להסדר נושים, עת אושר הסדר נושים 2/2007

כי , ביקורת מוצאת לנכון להדגישה. תיאטרוןנחתמה תוכנית להבראת ה 1/2008-ב .התיאטרון

  . ₪שנה זו נסתיימה ברווח של למעלה ממיליון 

 ולהלן עיקרי, 2008-2009ת בדקה את הפעילות המנהלתית של התיאטרון בשנים הביקור

  : ממצאיה

אינו מעודכן בהתאם לדרישות חוק החברות ולנוהלי , 1962שאושר בשנת , תקנון התיאטרון .1

 .משרד הפנים

לא ; ר הדירקטוריון"ישיבות הדירקטוריון אינם נושאים חתימה של יוהפרוטוקולים של  .2

הדירקטוריון לא החליט על ; עליהן הכריז הדירקטוריון, לים של מספר ועדותנמצאו פרוטוקו

  .בניגוד לנדרש –הקמת ועדת מכרזים 

לא עשה שימוש בקובץ הנהלים , ולחילופין, התיאטרון לא גיבש נוהלי עבודה פנימיים .3

 . ידי מועצת העיר-שאושר על, לתאגידים עירוניים בחיפה

לא נמצאו מסמכים המעידים על קיומה של ועדת , יאטרוןל הת"בהתייחס לאופן בחירת מנכ .4

 . לרבות פרוטוקולים מישיבותיה, ל לתיאטרון"איתור למנכ

בהיותו בעל עסק , ל התיאטרון נמצא במצבים שונים הגובלים בניגוד עניינים"על אף שמנכ .5

 -הנמצא בקשרים עסקיים עם התיאטרון , ")קופת גרבר: "להלן(למכירת כרטיסים 

לצורך טיפולה בנושאים , ון לא פנה אל הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשך שנההתיאטר

ל נוהג לחתום על המחאות המיועדות לקופת גרבר "המנכ, יתרה מכך. שעניינם קופת גרבר

 .שבבעלותו

הגבוהה מזו המקובלת בשוק , עביר אל קופת גרבר עמלה בגין מכירת כרטיסיםההתיאטרון  .6

 ).9.1%במקום  10%(
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לא נקבעה חלוקת תפקידים : וביניהם, תייחס לנושאי כח אדם הועלו ליקויים רביםבה .7

מנהלת שיווק : לא נערכו מכרזים לקבלת עובדים כמו; לטיפול בנושא כח האדם בתיאטרון

לא נחתמו חוזי העסקה עם ; דובר, אחראי שיווק חוץ, ל"עוזרת המנכ, מנהלת פרסום, מנויים

; מסודר ומאושר של מספר השעות שנדרש כל עובד לעבוד לא קיים רישום; מספר עובדים

שהחלו , ידי עובדים-הזכאות לימי מחלה וניצולם על; הבקשות לחופשה אינן נשמרות

אינם  תיקיהם האישיים של העובדים; אינה מבוססת על נתוני אמת 1/2008עבודתם לפני 

, העלאות בדרגה, ות שכרהעלא, חוזי עבודה: כגון(כוללים את המסמכים שהם אמורים להכיל 

גבי דיווחי הנוכחות של העובדים אינם מלווים בהסבר - התיקונים שנעשים על; )'מכתבים וכד

, הדיווחים אף אינם נושאים את חתימת הממונה; בגין ההיעדרות ובחתימות העובדים

ועובדת , חשבת התיאטרון מבצעת בקרה אחר שעות עבודתה; המצביעה על בקרה מצידו

 .ות נמוך מהמקובלבהיקף שע

 

מילאו אולם לא , ר הדירקטוריון"באישור יול "ל התיאטרון והמנהל האומנותי טסו לחו"מנכ .8

, התיאטרון החזיר כספים למנהל האומנותי; ח נסיעה"ומבלי שכתבו דו, טופס אישור נסיעה

ולא כנגד  כנגד אישור הזמנת הכרטיסים באמצעות האינטרנטל "בגין ההצגות שנצפו בחו

ט בגין רכישת "ליש 95.5ל קיבל סכום עודף של "הנ , זאת ועוד. טיסים המקורייםהכר

 . כרטיסים להצגות

 .התיאטרון שילם בגין שהותה של אשת המנהל האומנותי במלון בחיפה .9

והחלה לעבוד , פוטרה מהתיאטרון, היתה בעבר עובדת התיאטרוןמנהלת שיווק מנויים  .10

החלה , ל התיאטרון"דתו של בעל קופת גרבר כמנכעם תחילת עבו. בקופת הכרטיסים גרבר

  .העובדת לתת שירותי שיווק לתיאטרון

לא נכללו פרטי , לא נחתם הסכם, כי לא פורסם מכרז, בהתייחס להעסקת עובדת זו נמצא

העובדת . ותנאי ההעסקה שונו רטרואקטיבית בחלוף כחצי שנת עבודה של העובדת ,העסקה

 .הן בהתבסס על הסכמים קיבוציים והן על סיכום אישיהועסקה תוך שקיבלה תנאי שכר 

שהיא , יועצת הפרסום של התיאטרון - שמה-היועצת לא הגישה חשבונית מס על, זאת ועוד

שעל , הגישה מדי חודש חשבונית אחת, מ ותקשורת"קד, הבעלים של חברת הפקת אירועים

הפריש , בנוסף.  עצת השיווקגביה דרשה תשלום הן בגין העבודה שלה והן בגין עבודתה של יו

בגין התקופה ששימשה , באופן רטרואקטיבי, התיאטרון תשלומים לקרן הפנסיה של העובדת

  . כיועצת חיצונית

  

  

אך הסכם , התיאטרון חתם על הסכם ריטיינר עם חברה לצורך ניהול מחלקת הטלמרקטינג .11

, עובדי התיאטרון עובדי מחלקת הטלמרקטינג נותרו. זה לא הובא לאישור הדירקטוריון

החברה ; תמורת ניהול המחלקה משלם התיאטרון סכום חודשי קבוע בתוספת עמלותו
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בנוסף לתשלומים השוטפים , חשבון התיאטרון- מתגמלת את עובדי מחלקת הטלמרקטינג על

  . בלא שהדבר מעוגן בחוזה, שהועברו אליה

ם רישומים אחר הייעוצים ומבלי שנעשי, ידי התיאטרון ללא חוזה- יועץ חיצוני מועסק על .12

 . גם בקרה ומעקב אחר ייעוציו-שהוא נותן כמו

א בהם ל, נמצאו מקרים: לצורך קבלת שירותים ועבודות, התיאטרון התקשר עם גופים שונים .13

על אף ההיקף ; נבחנו מספר הצעות מחיר לצורך השוואה ובחירת ההצעה הטובה והמשתלמת

לא הובא הדבר לדיון ולאישור ועדת  -בתיאטרון הכספי הגבוה של אחת מהעבודות שהתבצעו 

התקשר התיאטרון  םשעימ נותני שירותים שלושהשל  םבעליה ;המכרזים של הדירקטוריון

ל "הישוב שבו מתגורר מנכ -מתגוררים בישוב שכניה  כאמורמבלי שנבחנו הצעות מחיר 

 . התיאטרון

אולם לא נמצא רישום , לחייליםלעמותות ו, לעובדים, התיאטרון מחלק כרטיסי חינם להצגות .14

שווי המנויים והכרטיסים שניתנו בחינם לעובדים ; של מספר הכרטיסים שחולקו ולמי חולקו

שלא נוכה מהם , כך -ולא נכללו בדיווח על הכנסתם של העובדים , לא גולמו כהטבה לעובדים

 . מס במקור

 . תת קרקעיכך גם בחניון ה, 3ובמה  2קיימת בעיית נגישות לנכים אל במה  .15

  

 

 

 


