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לכבוד 

התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ)
אצל כיכר הבימה

שד' תרס"ט 2
תל אביב - יפו 6428302

yigals@habima.org.il בדואר ובדוא"ל
 
 

א.ג.נ.,
 

הנדון: דוח סיום ביקורת עומק
 
 

מצ"ב דוח סיום ביקורת עומק שנערך ע"י רו"ח מטעם משרד האוצר, אגף החשב הכללי ומטעם רשם 
ההקדשות המצביע על ליקויים בפעילות העמותה.

 
על העמותה לתקן את הליקויים בהתאם להמלצות הדוח.

 
לגבי הליקויים המופיעים בפרק ה' ביקורת מטעם רשם ההקדשות, בסעיפים 3 ו- 5-15 נא להעביר 

אסמכתאות המעידות על תיקון הליקויים, בהתאם להמלצות בסעיפים 3-14 עד ליום 01.03.20.
 

לגבי הליקויים המופיעים בפרק ה' ביקורת מטעם רשם ההקדשות בסעיפים 1 ו-2 נא להעביר 
אסמכתאות המעידות על תיקון הליקויים, בהתאם להמלצות המופיעות בסעיפים 1 ו-2 עד ליום 

.29.03.20
 
 
 
 

אין להשיב לדוא"ל זה, תיבה זו אינה משמשת להתכתבות.
דרכי ההתקשרות הנם: 

Moked-amutot@justice.gov.il   או באמצעות מענה טלפוני ארצי 076-5300899 שלוחה 3 
או באמצעות הדואר רחוב ירמיהו 39 מגדלי הבירה ירושלים . 

 
פניות למייל זה לא ייענו.
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 עמוד הנושא הפרק

 3 נתונים כלליים בדבר הביקורת  .א

 4 מבוא  .ב

 7 רקע כללי על הגוף המבוקר  .ג

 11 ביקורת מטעם החשב הכללי באוצר  .ד

 12 סקנותהמעיקרי  .1ד. 
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 38 :ח המפורט"הדו .4ד.

 38 השימוש בכספי התמיכה למטרתם .1 

 63 בדיקת תמיכה ביתר .2 

 64 מימון עצמי .3 

 64 מימון ממשלתיקיום כפל  .4 

עמידה בהוראות נוהל שר האוצר והוראות התכ"ם לעניין הנהלה וכלליות וחמשת  .5 
 מקבלי השכר הגבוה

65 

 69 חוסן כלכלי .6 

 74 קשורים ועמותות צינורצדדים  .7 

 75 קודמותמעקב תיקון ליקויים ביקורות  .8 

 76 רשם ההקדשותביקורת מטעם   .ה

 77 עיקר הממצאים ומסקנות .1ה. 
 84 המלצת הרו"ח המבקר .2ה.
 87  ממצאי הביקורת: .3ה.

 87 חל"צמטרות ומוסדות ה –ד הביקורת מוק .1

 93 דוחות ומסמכים סטטוריים –מוקד הביקורת  .2

 96 חל"צניהול משק הכספים של ה –ורת מוקד הביק .3

 105  הוצאות שכר –מוקד הביקורת  .4

 109 הוצאות הנהלה וכלליות ותשלומים לספקים ונותני שירותים –מוקד הביקורת  .5

 116 הכנסות מתרומות ומיון בנכסים נטו לרבות קרנות צמיתות –מוקד הביקורת  .6

 120 רכוש קבוע ומלאי –מוקד הביקורת  .7

 122 הלוואות שניטלו והשקעות –מוקד הביקורת  .8

 126 רשימת מסמכים עליהם מתבסס הדוח .4ה. 

 

 תוכן עניינים
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 נתונים כלליים על הגוף המבוקר

 התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ )חל"צ( שם הגוף המבוקר

 514628247 מספרו

 6428302יפו,  -, תל אביב 2תרס"ט, שד'  כתובתו הרשומה

 )נכון למועד הביקורת( בעלי תפקידי מפתח

 עינב בן עמי קטוריוןדיריו"ר ה

 שלמה שחר, יזהר קנה, טל ברנר ועדת ביקורת

 אודליה פרידמן יתמנכ"ל

 בני צרפתי סמנכ"ל

מטרות ותחומי פעילות 

 מרכזיים

 

 

 מטרות מאושרות:

אמנותי מקצועי כתיאטרון לאומי הנושא, בין היתר, לקיים ולהפעיל תיאטרון 

 את מורשת התרבות של העם היהודי, הציונות ומדינת ישראל ותושביה.

 להרחבה ראה פרק ג' לדוח זה.

 

 

 נתונים בדבר רואה החשבון המבקר

 , רו"חקסלמן את קסלמן שם משרד מבקר

 רו"ח גיורא בורשטיין שם רואה חשבון מבקר

  

 נתונים כלליים בדבר הביקורת .א
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 :כללי

לבקשת החשב הכללי באוצר במסגרת התוכנית לבקרה על התמיכות מתקציב המדינה למוסדות ציבור הנתמכים, 

התיאטרון " החברהבדקנו את  רשם ההקדשותולבקשת  ,1985 –תשמ"הא' לחוק יסודות התקציב ה3על פי סעיף 

 "(.החל"צ")להלן  514628247 שמספרה( חל"צ) "הלאומי הבימה בע"מ

הבדיקה והגדרתה, אין בהם בכדי לקבוע למשרד האם לאשר, להפסיק, לעכב או לשלול תמיכה לתאגיד היקף 

הנבדק, אלא לדווח על סמך בדיקתנו, האם הגיע/ לא הגיע לידיעת המבקר ממצא אשר יש בו בכדי לערער על זכות 

 התאגיד לקבל תמיכה.

 רשת הינה של וועדת התמיכות/ ההיגוי בלבד.האחריות על קביעת הזכאות, גובה התמיכה ו/או הסנקציה הנד

 .2019 רדצמבעד  2018דצמבר  הביקורת נערכה במהלך החודשים

 הביקורת נסמכת בעיקר על ביצוע בדיקות מדגמיות שונות ולפיכך, אין וודאות כי תחשוף כל ליקוי, במידה וקיים. 

, ויוזן למערכת רשם ההקדשותחשכ"ל, ל, לבחל"צעותק מדוח הביקורת הסופי יועבר למשרדי הממשלה התומכים 

 מגנו"ם.

 :מטרות הביקורת

 האם כספי תמיכה שימשו למטרתם ו/או האם ניתנה תמיכה עודפת. .1

 האם קיים כפל תמיכות בפרט וכפל מימון ממשלתי בכלל, של אותו פרויקט/פעילות נתמכת. .2

 בתוכניות הביקורת הפרטניות.עמידה בהוראות מיוחדות ובתבחינים של המשרד התומך כפי שהוגדרו  .3

 בדיקת נאותות ואיכות הדיווח למשרדי הממשלה.  .4

 עמידה בהוראות התכ"ם ונוהל שר האוצר לעניין הנה"כ וחמשת מקבלי השכר הגבוה. .5

 עמידה בהוראות נוהל שר האוצר לעניין עודפים וגירעונות חריגים. .6

 בדיקת חוסן כלכלי של גוף נתמך. .7

 ל שר האוצר לעניין עמותות צינור.עמידה בהוראות התכ"ם ונוה .8

 בדיקת קיומם של צדדים קשורים וזיהוי עסקאות חריגות. .9

 האם קיים חשש לניגוד עניינים בעבודת הגוף ואם כן, האם יש השפעה על הפעילות הנתמכת. .10

 בדיקת סבירות הכנסות והוצאות הגוף בכלל והפעילות הנתמכת בפרט. .11

שאים/לתחומים מרכזיים הנוגעים לפעילותה ולבדוק האם היא בהתייחס לנו החל"צלבחון את התנהלות  .12

ובכלל זה, מטרותיה הרשומות, תקנונה  1999-"טתשנ, החברות חוקלהוראות פועלת בהקשר אליהם בהתאם 

 והנחיות הרשם.

המבוקרת בהתייחס לנושאים/לתחומים המרכזיים העומדים  החל"צלבחון קיומם של ליקויים בהתנהלות  .13

 מבוא .ב
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 . החל"צו/או שיש בהם בכדי ללמד על אי קיום מטרותיה הרשומות של  ת חוק העמותותהוראובניגוד ל

עוברת על איסור חלוקת רווחים )במישרין או בעקיפין( או  החל"צולבדוק האם  החל"צלבחון את התנהלות  .14

 האם עולה חשש ממשי כי היא עוברת על האיסור כאמור.

 :מוקדי הביקורת

  :רשם ההקדשות, במסגרת הביקורת מטעם דינוילהלן מוקדי הביקורת שנבדקו על 

 .החל"צמטרות ומוסדות  .1

 דוחות ומסמכים סטטוריים. .2

 .חל"צניהול משק הכספים של ה .3

 הוצאות שכר. .4

 .הוצאות הנהלה וכלליות ותשלומים לספקים ונותני שירותים .5

 .צמיתותהכנסות מתרומות ומיון בנכסים נטו לרבות קרנות  .6

 .רכוש קבוע ומלאי .7

 הלוואות שניטלו והשקעות. .8

 :החומר שהונח בפנינו

, החל"צ, דוחות מילוליים, תקנון 2017 - 2015מסמכים סטטוטוריים כגון: דוחות כספיים לשנים  .1

 פרוטוקולים, אישורים ממוסדות המדינה וכיוצ"ב.

והמערך הארגוני שלה, פרטי בעלי התפקידים  החל"צמסמכים ונתונים הנוגעים לניהול השוטף כגון: פרטי  .2

, פרטים על גופים קשורים כספית ו/או תפעולית, אירועים חריגים, יחסי קרבה החל"צוחברי מוסדות 

 , כפיפות לחוקים וכיוצ"ב.דירקטוריוןוה החל"צמשפחתית בין חברי 

 .מעודכנים רקטוריוןידוחברי בעלי המניות פנקס  .3

 .)אישור ניהול ספרים + אישור ניכוי מס(אישורי מס הכנסה בתוקף  .4

 מסמכים חשבונאיים כגון: מסמכי תקציב, מסמכי שכר, מסמכים מהבנקים וכיוצ"ב. .5

 .חל"צונתוני שכר של ה 126טפסי  .6

, בינם לבין רקטוריוןיהדבדבר אי קירבה משפחתית בין חברי  רקטוריוןידהצהרות חתומות על ידי שני חברי  .7

 .החל"צחברי ועדת ביקורת ובינם לבין חברי 

 בדבר נטילת הלוואות ונתינת הלוואות. החל"צהצהרות  .8
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 הסברים שונים שנדרשו לביקורת. .9

 :מתודולוגיית הבדיקה

  .רשם ההקדשותב מהחטיבהממרכז התחום ביקורות חשכ"ל/ החל"צקבלת תיק  .1

לימוד התיק ולימוד פעילות הגוף , גוף ונושאי התמיכהפנייה ליחידה המקצועית התומכת לקבלת רקע על ה .2

 המבוקר.

 משלוח מכתב לקבלת מסמכים. .3

 יצירת קשר עם הנהלת הגוף המבוקר ותיאום פגישה. .4

ביצוע הביקורת בהתאם לנוהלי הביקורת, לרבות בהסתמך על מסמכים קיימים ומסמכים שהתקבלו מהגוף  .5

  .בעלי תפקידים בגוף המבוקר וביקור במשרדיוהמבוקר ואשר נסקרו ו/או נותחו, שיחות עם 

 ריכוז הממצאים וביצוע השלמות ובדיקות משלימות במידת הצורך. .6

  .לתגובת הגוף המבוקרהעברת טיוטת ממצאי ביקורת  .7

 .בצרוף תגובת המבוקר וראיות ביקורת הגשת דוח ממצאים סופי .8

 :מגבלות בביקורת ו/או אירועים חריגים

רשם בעיכובים משמעותיים בהגשת החומר לביקורת ורק לאחר דיווח לוועדת התמיכות ול תהליך הביקורת אופיין

 מסמכים.  החל"צכי הגוף אינו משתף פעולה, הגישה  ההקדשות

 ביקורות קודמות:

 לא בוצעו ביקורות עומק בחל"צ בעבר.
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 כללי:

התאגדה כחל"צ  2011"נאמנות התיאטרון הלאומי" ובשנת בשם  1980החל"צ הוקמה כהקדש ציבורי בשנת 

 בשמה הנוכחי.

, השינוי קיבל ותוספות לתקנון יםהוחלט על שינוי 14.08.11ביום  .ההקדשותרשם המאושר על ידי תקנון  חל"צל

 .03.06.12את אישור הרשם ביום 

 .19420263-ו 19420215ות מתקנ 2017 – 2015בשנים נתמכה ממשרד התרבות והספורט  החל"צ

נוהל להגשת  - יכך כפופה להוראות נוהל שר האוצרא' לחוק יסודות התקציב, ולפ3נתמכת מכוח סעיף  החל"צ

 בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן.

 בהתאמה. ,2017 - 2015לשנים  ,₪אלפי  81,734-ו ₪אלפי  75,891 ,₪אלפי  64,425 הינו החל"צמחזור 

 .2017 – 2015 ןינהביקורת ההשנים לגביהן נערכה 

 :המאושרות חל"צהמטרות 

לקיים ולהפעיל תיאטרון אמנותי מקצועי כתיאטרון לאומי הנושא, בין היתר, את מורשת התרבות של העם  -

 היהודי, הציונות ומדינת ישראל ותושביה.

וממגוון תרבויות  להעלות הצגות תיאטרון ומופעי במה של יצירות תיאטרון, קלאסיות ובנות זמננו, מקוריות -

 העולם והכלל זה מחזות מן המורשת העברית, היהודית והישראלית.

לפעול כתיאטרון המפתח ומקדם את המחזאות הישראלית המקורית ולעודד את השחקנים, הבימאים,  -

 המעצבים והמוסיקאים הישראליים.

מוסיקה,  –ון ובהם לפעול כתיאטרון המקדם את היצירה הישראלית בתחומי האמנות הקשורים לתיאטר -

 תנועה, תפאורה, קול, תאורה ועיצוב תלבושות.

לקיים הופעות ברחבי הארץ, לרבות ביישובי פריפריה ולקרב את אמנות התיאטרון לכלל אוכלוסיית המדינה  -

 באשר היא.

 לקיים קשרים עם מוסדות תיאטרון בארץ ובחוץ לארץ ובכלל זה חילופי מפעלי תרבות. -

העוסקים באומנויות הבמה, לעודד אותם ולהעניק להם הזדמנויות להציג מפרי  לטפח יוצרים צעירים -

 יצירתם.

לקיים קשר עם מערכת החינוך של מדינת ישראל ועם מוסדות החינוך במדינה, במטרה להרחיב ולהעמיק את  -

 תרבות התיאטרון בקרב הדור הצעיר.

 אומנויות הבמה ולביצוע יצירות במה.להוות דוגמא ומופת, למצויינות ואיכות אומנותית בכל הקשור ל -

  

 רקע כללי על הגוף המבוקר .ג
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 :החל"צפעילות 

מהפקות התיאטרון( הצגות  50%)מעל  -מורכבותהפקות החל"צ מפעילה תיאטרון המעלה הצגות משני סוגים. 

 -רגילותהפקות בנושאים מורכבים על מנת לשמר ולטפח את המורשת התרבותית ואת רמת האומנות בארץ. 

 מתאפיינות בתכנים קלילים יותר המושכים קהלים מגוונים ורחבים יותר ומאפרים הרצה לתקופה ארוכה.

החל"צ מעלה הצגות ביישובי הפריפריה, מקיימת שיתופי פעולה תיאטראות במסגרת הפקות קופרודוקציה, 

 ומקיימת הצגות בחו"ל כחלק מקידום מטרותיה.

  :החל"צהמבנה הארגוני של 

 

  

אסיפה כללית

דריקטוריון

מחלקת שיווק מחלקת הפקות מחלקת כספים מחלקה 
אומנותית

פניםמבקר

ועדת ביקורת

ועדת כספים

לית"מנכ
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 :בחל"צ מוסדות ובעלי תפקידי מפתח

 

 תאריך מינוי אחרון שם  תפקיד

  26.01.17 בן עמי עינב יו"ר הדירקטוריון

 26.01.17 אמנון דיק חבר דירקטוריון

  22.11.17   אלון צדוק חבר דירקטוריון

 )*( 16.10.17 שלי חושן חברת דירקטוריון

 26.01.17 יוסי שחק חבר דירקטוריון

 26.01.17 אסתי אפלבאום פולני דירקטוריוןחברת 

  06.12.16 שלמה שחרעו"ד  ועדת ביקורת  יו"ר

  06.12.16 רו"ח יזהר קנה ועדת ביקורת  חבר

  06.12.16 טלי ברנר חברת ועדת ביקורת

 -מינוי כמורשית חתימה אודליה פרידמן ומרשית חתימה מנכ"לית

12.11.12 

 - צרפתי בני סמנכ"ל

 - ספיבק יגאל כספיםמנהל 

 (*)* 05.08.15 קסלמן את קסלמן, רו"ח רואה חשבון

  16.06.16 אלי להטרו"ח  מבקר פנים

 בוצע בישיבת הדירקטוריון ולא ע"י האסיפה הכללית. חברת הדירקטוריון מינוי )*(

. לא 2016לשנת רואה החשבון  הנומ 05.08.15בהתאם לפרוטוקול האסיפה הכללית של בעלי המניות מיום ( *)*

 .פה-ל. לדברי החל"צ, הארכת מינויו אושרה בע2017לשנת  נמצא מינוי נוסף

. מבקר חשבון רואהלטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי הציגה את פרוטוקול האסיפה הכללית למינוי  בתגובה

אה חשבון לא נמצא מינוי רו 2017-ו 2016 לשנים השנתית הכללית, באסיפה לעיל כאמור כי מציינת הביקורת

מיו"ר האסיפה הכללית כי הממצא בפני החל"צ התקבלה תשובה  הועלהבמהלך הביקורת  כאשר . בנוסף,מבקר

 .ועומד בעינ הממצאלאור האמור לעיל,  .בטעות ההחלטה על מינוי רו"ח מבקר נשמטה

 :החל"צהפריסה הגיאוגרפית של 

 של התיארטון מופיעות ברחבי הארץ ובחו"ל.. הצגות , תל אביב2שד' תרס"ט ברחוב  שוכןמבנה התיאטרון 
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 פרוט סך תמיכות והקצבות ממשלתיות

 :2017 - 2015בשנים  בחל"צלהלן טבלה המפרטת את המימון הממשלתי 

משרד 

 ממשלתי
 בש"ח 2015 בש"ח 2016 בש"ח 2017 אופי המימון יעוד התמיכה מס' תקנה

משרד 
התרבות 
 והספורט

תמיכה  תיאטרון 19-42-02-15
במוסדות 

 ציבור

16,985,327 17,049,052 16,913,213 

תמיכה  שיפוצים 19-42-02-10
במוסדות 

 ציבור

- )*( - 900,000 )**( 

הלוואה לכיסוי גרעון  19-42-02-63

 עבר

תמיכה 
במוסדות 

 ציבור

5,000,000 - - 

 17,813,213 17,049,052 21,985,327 סה"כ

 2017הועברו לחל"צ בשנת  ₪ 160,000. ₪ 800,000שיפוצים בסך של אושרה תמיכה מתקנת  2014)*( בשנת 

 .2018הועברה בשנת  ₪ 640,000 -והיתרה

 טרם הועברה לחל"צ. ₪ 900,000)**( תמיכה מתקנת שיפוצים בסך 
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, מבדיקת הפרמטרים המדידיםתיאטרון.  – 19420215החל"צ נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט לפי תקנה  .1

 .2017 – 2015נראה כי החברה עומדת בקריטריונים המדידים שנקבעו בתקנות בשנים 

ששולמה במהלך  שיפוצים – 19420210תמיכה ע"י משרד התרבות מתקנה  חל"צאושרה ל 2014בשנת  .2

נהלי המשרד  הוצגו לביקורת כל האסמכתאות שנדרשו לבדיקת עמידת החל"צ בכללא  .2018-ו 2017השנים 

 .ועל כן יש לדרוש החזר תמיכה מתקנה זו לתמיכה בשיפוצים

מבדיקת הלוואה לכיסוי גרעון עבר.  – 19420263החל"צ נתמכה ע"י משרד התרבות לפי תקנה  2017בשנת  .3

 , נראה כי התקיימו חמישה תנאים כנדרש בקריטריונים. הפרמטרים המדידים

הביקורת בחנה את השימוש בכספי התמיכות, תחת מגבלות הביקורת, ונראה כי כספי התמיכות שהתקבלו  .4

 שימשו למטרתם. 2017 – 2015ממשרד התרבות והספורט בשנים 

 .2015 בשנת ביתר תמיכה קיימת לא .5

עודף לתמיכה  ניקוד קבלתל החשש בשל 2017 – 2016תמיכה ביתר בשנים  קיימת לא כי לקבוע ניתן לא .6

 .להלן 4.ד בפרק 1.2.2.1 בסעיף כמפורט

 .2017 – 2015בשנים צ "בחל מימון ממשלתיכפל  נמצאלא  .7

 בין מהותיים הפרשים ונמצאו היות, כיאות נערכו לא 2017 - 2015 לשנים הביצוע דוחות - 19420215 תקנה .8

 .הביקורת י"ע שאושרו ההוצאות לבין הביצוע דוחות

גבוה יותר  ₪אלפי  17-בכ' בדוח הביצוע דווח שיפוץ חדר האיפורסעיף הוצאות ' – 19420210תקנה  .9

 .אין השפעה על גובה התמיכהלהוצאה זו  .מההוצאה שהיתה בפועל

 פוצלו לא פעילותל הוצאותה וסעיפי היות, כיאות נערכו לא 2017 - 2015 לשנים ושימושים מקורות דוחות .10

 .הכספיים בדוחות למיונים בהתאם

 .נאות הינו 2015 בשנת התיאטרון פעילות על ת"לפיל צ"החל דיווחי .11

 הרצות על גם דיווח לאור נאותים אינם 2017 - 2016 בשנים התיאטרון פעילות על ת"לפיל צ"החל דיווחי .12

 . המשרד י"ע מוכרות אינן אשר ,בתיאטרון הצגותיהם את העלו אשר שונים מפיקים של הצגות של

 בתיאטרון הצגות להעלאת עסקיים גורמים עם פעולה שיתוף הסכמיהינם  שוניםה מפיקיםה עם הסכמיםה .13

 .  האוצר שר לנוהל טז 8 לסעיף בניגוד וזאת

  אינם כלכליים לתיאטרון. בתיאטרון הצגות להעלאת שונים מפיקים עםשנמסרו לביקורת  הסכמיםה .14

 על שנערכו מול שרגא בוצעו עסקאות של ניכיון השיקיםוההצגת "הדוד אריה"  למכירתההסכם  כי נראה .15

 ים גבוהים במיוחד.בשיעור מימון עלויות ספיגת תוך, וזאת, תזרימית בעיה לתיאטרון לפתורמנת 

 המסקנות יעיקר. 1ד.
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 אגרות, חבר דמי הוצאות על הדיווח אי לאור תקין אינו 2017 – 2015 לשנים וכלליות הנהלה הוצאות דיווח .16

 .וכלליות הנהלה מהוצאות כחלק' וכדו לחג שי, כיבודים, רשם

 לא קיימת חריגה מתקרת נוהל שר האוצר לעניין שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מסך המחזור.  .17

 קיימים גירעונות החורגים מהוראות נוהל שר האוצר. 2017 – 2015בשנים  .18

 .מקובלים חשבונאות לכללי בניגוד", לקבל הכנסות"ב צ"החל הכירה 2017-ו 2016 לשנים הכספיים בדוחות .19

 לאור נאות אינו, 2017 - 2015 בשנים הגבוה השכר מקבלי לחמשת באשר התמיכה בבקשות צ"החל דיווח .20

 . עובד לכל זקופות שווי דיווח ואי מעביד עלות דוח לנתוני בהתאם דיווח אי

 היות נאות אינו, 2016 לשנת צ"בחל ניהולי תפקיד ממלאי של לשכרם באשר התמיכה בבקשת צ"החל דיווח .21

 .ניהולי תפקיד הממלאים התפקידים מבעלי כחלק האומנותי המנהל על דווח ולא

 שכר על חל אינו הנוהל אולם, ₪ 83,788 של בסךהאוצר  שר נוהל מהוראות חרג 2017 בשנת"לית המנכ שכר .22

 מפוקח על ידי התבחינים. ושכרם היות, האומנותי והמנהל"לית המנכ

בהתאמה, אולם  ₪ 4,410-ו ₪ 8,453חרג מנוהל שר האוצר בסך של  2017-ו 2016הסמנכ"ל בשנים  שכר .23

קבועה שכרו של הסמנכ"ל לא חורג מהתיקרה ה, זקופות בגין גמל וקרן השתלמותהשכר ושווי הבהפחתת מס 

 בנוהל.

 . נמוךהינו  2017 - 2015בשנים  חל"צחוסנה הפיננסי של ה .24

 ., זאת בניגוד לנדרש בנוהל שר האוצר ובמבחני התמיכהכל תנאי הסכם ההבראההחל"צ לא עמדה ביישום  .25

 . 2017 - 2015לא דיווחה בבקשות התמיכה על כל צדדיה הקשורים לשנים  חל"צה .26
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 שימוש בכספי התמיכה למטרתם .1

 עמידה בקריטריונים של תקנות התמיכה .1.1

הקריטריונים תיאטרון.  – 19420215נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט לפי תקנה  חל"צה 

מבדיקת הקריטריונים ברובם נבדקו ע"י המדור. הביקורת בדקה את הקריטריונים המדידים. 

 – 2015, נראה כי החברה עומדת בקריטריונים המדידים שנקבעו בתקנות בשנים המדידים

2017. 

אושרה  2014בשנת  שיפוצים. – 19420210לפי תקנה  רבותתנתמכה ע"י משרד ה חל"צה 

והיתרה בסך  2017הועברו לחל"צ בשנת  ₪ 160,000. ₪ 800,000בסך של ה זו תמיכה מתקנה

  .2018הועברה בשנת  ₪ 640,000

בנהלי  חל"צהמסמכים שנדרשו לצורך בדיקת עמידת הכל לא הגישה לביקורת את  חל"צה

 משרד התרבות לתמיכה בשיפוצים.

 .א להלן.3לפירוט תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.

הלוואה לכיסוי גרעון  – 19420263 נתמכה ע"י משרד התרבות לפי תקנה חל"צה 2017בשנת  

תנאים כנדרש ה שתנראה כי התקיימו חמ מבדיקת הקריטריונים המדידים,עבר. 

 בקריטריונים. 

 איכות הדיווח למשרדי ממשלה .1.2

 , לכן אין צורך בהפרדה בהנהלת החשבונות.19420215כל פעילות החל"צ נתמכת מתקנה  .1.2.1

 הגישה דוחות ביצוע ודוחות מקורות ושימושים למשרד התרבות והספורט: צ"חלה .1.2.2

 :19420215תקנה 

בסעיפי הוצאות לא נערכו כיאות, בשל הפרשים מהותיים  2017 - 2015דוחות הביצוע לשנים  -

וכן בשל הפרש מהותי בהוצאות הנהלה  2016-ו 2015התפעול והוצאות השיווק בשנים 

 .2017וכלליות בשנת 

אולם סעיפי הוצאות  תואמים את ספרי החל"צ, 2016-ו 2015דוחות מקורות ושימושים לשנים  -

 .חות הכספייםהפעילות לא פוצלו בהתאם למיונים בדו

 .להלן.א 3.ד סעיף ראה הביקורת יחסותוהתי"צ החל תגובת לפירוט

 להלן. ,4בפרק ד. 1.4.1לפירוט הממצאים ראה סעיף  -

  

 מצאיםהמ יעיקר. 2ד.
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 :19420210תקנה 

למעט דוח הביצוע בגין השיפוצים נערך כיאות ומשקף באופן נאות את הפעילות הנתמכת, 

יצוין כי  .₪אלפי  17-ההוצאה של שיפוץ חדר האיפור שחסרה בגינה חשבונית על סך כ

 אין השפעה על גובה התמיכה.להוצאה זו 

 גם דיווחלאור  נאותיםנם אי 2017 - 2016לפילת על פעילות התיאטרון בשנים  חל"צדיווחי ה .1.2.3

. ההרצות של של מפיקים שונים אשר העלו את הצגותיהם בתיאטרון הצגות של הרצות על

התמיכה מושפע בין היתר הביקורת מציינת כי גובה  .משרדהצגות אלו לא הוכרו ע"י ה

 .תקין הינו 2015 בשנת הדיווח ממספר ההרצות.

הפירוט של ההרצות שלא הוכרו בשנות "צ כי מבדיקת החללדוח הביקורת השיבה  בתגובה

שלא מתוך הרצות  ,הרצות בהתאמה 126-ו 20עולה כי  ,10/15-9/16-ו 10/14-9/15הערכה 

הסכם זכויות עם שרגא בר  כי מציינת הביקורת .הינן בגין ההפקה "משפחה עליזה" הוכרו,

הינה הפקה של התיאטרון או  זובעניין האם הצגה  ההחלטהלעניין הצגה "משפחה עליזה" ו

תגובת לפירוט  מועברת להכרעת וועדת התמיכות. ,הפקה של שרגא בר שהתיאטרון אימץ

 .א להלן.3החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.

 עודף תמיכה .1.3

 .2015נמצאה תמיכה ביתר בשנת לא 

כמפורט  עודף בגין הרצות אולם בשל קבלת ניקוד , 2017 – 2016 לא נמצאה תמיכה ביתר בשנים

 להלן, לא ניתן לקבוע כי לא קיימת תמיכה ביתר. 4בפרק ד. 1.2.2.1בסעיף 

 מימון עצמי .1.4

 .2017 - 2015 עומדת בשיעור המימון העצמי הנדרש בהתאם לנוהל שר האוצר בשנים חל"צה

 מימון ממשלתיכפל  .1.5

 .2017 - 2015 בשנים חל"צב מימון ממשלתיממצאים המעידים על כפל  נמצאוא ל

 השימוש בכספי התמיכה למטרתם .1.6

על פי נתוני הנהלת החשבונות, דוחות הביצוע, אסמכתאות תשלום ובדיקות נוספות שערכה  -

הפעילויות עבורן התבקשה התמיכה הגוף ביצע את  2017 – 2015הביקורת נמצא כי בשנים 

 .19420210-ו 19420215מכח התקנות: 
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 :העלאת הצגות של מפיקים -

 במטרה להעלות את מול גורמים עסקיים  מסקירת ההסכמים של התיאטרון

עם גורמים פעולה מדובר בהסכמי שיתוף  הצגותיהם באולמות התיאטרון, עולה כי

  . ר האוצרז לנוהל שט 8עסקיים וזאת בניגוד לסעיף 

 .א להלן.3תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.לפירוט 

 עורכת הסכמים עם מפיקים שונים להעלאת הצגות באולמות התיאטרון.  חל"צה

על בסיס ההכנסות  2017הצגות שהתקיימו בשנת  3בדיקת ריווחיות על  נערכה

הסכמים עם ה כיולפיה עולה  משוערכות והוצאותהמופיעות בהנהלת החשבונות 

 המפיקים השונים אינם כלכליים לתיאטרון.

 .א להלן.3לפירוט תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.

  להלן. 3בפרק ד. 1.3לפירוט הממצאים ראה סעיף 

 512851197התקשרויות עם "שרגא בר בע"מ" ח.פ.  -

 למכירת ההצגה בין הבימה  ההסכם מבדיקתאריה": למכירת ההצגה "הדוד  הסכם

 על נחתםנראה כי ההסכם שנבעו מההצגה, ההכנסות בפועל כן מבדיקת ו לבין שרגא

 .תוך ספיגת אחוזי ריבית גבוהים מאד, וזאת, תזרימית בעיה לתיאטרון לפתורמנת 

אש"ח שהועברו לשרגא פר  6) 21% -הינו כאחוז הריבית נכון למועד הבדיקה נמצא כי 

שיעור ו ,שהתקבל( ₪מיליון  1הצגות שהתקיימו ומתוך סך של  35בהכפלת  ,הצגה

 עולה עם כל מופע של הצגה זו. המימון 

 .א להלן.3תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.לפירוט 

 שיק שרגא לה העניק ובתמורה יםשיקים דחוי שרגא"צ מסרה להחל: ניכיון שיקים 

 ועמלת ₪ מיליון 2-כ היה המדוברת בשנה העסקאות היקף. ניכיון עמלת בקיזוז מזומן

לדברי  ,השיקים ניכיון עסקאות את המסדיר הסכם קיים לא. 4%-ל 2% בין נעה הניכיון

אין באפשרות . יצוין כי החל"צ שיעור העמלה נקבע בהתאם לתאריך פירעון ההמחאה

ואין בידי  היותהביקורת לאמת את דברי החל"צ בעניין אופן קביעת שיעור העמלה, 

"צ העתק מהמחאות אלו, ההמחאות לא הופקדו בבנק, אלא הועברו לשרגא, ולכן החל

ולא ניתן לקבוע האם העמלה שנגבתה  אין נתיב ביקורת אפקטיבית בעניין כספים אלה

 .ובגין איזו תקופה היא הינה סבירה

 .א להלן.3תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד. לפירוט
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 הוראות נוהל שר אוצרעמידה ב .2

 הנהלה וכלליות .2.1

נעשית בהתאם לכללי הדיווח והמיון לא  חל"צהצגת הוצאות הנהלה וכלליות בבקשות התמיכה של ה .2.1.1

אי זאת לאור  ה"הוראה"( ונוהל שר אוצר, –להלן  6.1.8של החשכ"ל. )הוראות תכ"ם החדשות 

לחג( השייכות באופיין להוצאות דמי חבר, אגרות רשם, כיבודים, שי ) הכללת הוצאות "שונות"

לפעילות על שכרם של עובדים השייכים  החל"צ דיווח 2015בשנת  . בנוסף, יצוין כיהנהלה וכלליות

 להלן.( 65)עמוד  5.1בלבד בדיווח על הוצאות הנהלה וכלליות בבקשות התמיכה, כמפורט בסעיף 

 להלן..א 3תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.לפירוט 

, בהתאמה. 5%-וכ 6%-, כ6%-הינו כ 2017 - 2015שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של החל"צ לשנים  .2.1.2

-כתקרת אחוז משוקלל להנהלה וכלליות ממחזור הפעילות, בהתאם להוראות החשב הכללי, הינה 

 , בהתאמה. החל"צ עומדת בתקרה שנקבעה.2017 – 2015, בשנים 11.9%-ו 12.1%, 12.8%

 מקבלי השכר הגבוהחמשת  .2.2

-ו 2016החל"צ לא דיווחה באופן נאות על חמשת מקבלי השכר הגבוה בבקשות התמיכה לשנים  .2.2.1

, שכן עלות העובדים שצויינה בבקשות תמיכה אינה תואמת לנתונים בדוח עלות מעביד. 2017

 5-ו הביקורת מציינת כי העלות המדווחת בבקשות התמיכה נמוכה מהעלות על פי דוח עלות מעביד

העובדים בעלי השכר הגבוה על פי נתוני דוח עלות מעביד אינם תואמים לאלה שדווחו בבקשות 

 .2017 - 2015תמיכה לשנים 

מקבלי השכר הגבוה.  5בנוסף, החל"צ לא מדווחת שווי זקופות לכל עובד כחלק מדיווח על שכרם של 

-ב ושדווח העובדים כל עבורות יצוין כי למרות בקשת הביקורת החל"צ לא הגישה דוח ריכוז משכור

עובדים , כך שלא ניתן היה לבדוק את הזקופות של לדוח 7ומפורטים במסמך  מקבלי השכר הגבוה 5

 .אלו

 .א להלן.3לפירוט תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.

החל"צ דיווחה על המנכ"לית, הסמנכ"ל והמנהל האומנותי כממלאי תפקיד  2017-ו 2015בשנים  .2.2.2

דיווחה החל"צ על המנכ"לית והסמנכ"ל כממלאי תפקיד ניהולי ללא דיווח על  2016בשנת ניהולי. 

  המנהל האומנותי.

 כרש למעט, עומדת בהוראות נוהל שר האוצרהמנכ"לית והמנהל האומנותי עלות שכרם של 

יצוין כי נוהל שר האוצר אינו חל על שכר . ₪ 83,788שחרג מהנוהל בסך של  2017 בשנת"לית המנכ

מבדיקת התבחינים כמפורט . מפוקח על ידי התבחינים המנכ"לית והמנהל האומנותי היות ושכרם

 עומד האומנותי והמנהל"לית המנכ של שכרם, נמצא כי הלןל( 40)עמוד  4בפרק ד. 1.2.2.1בסעיף 

 .בתבחינים המצוינת בתקרה

 ₪ 4,410-ו ₪ 8,453חרג מנוהל שר האוצר בסך של  2017-ו 2016השכר של הסמנכ"ל בשנים  עלות

של הסמנכ"ל לא  שכרו, למותהשת וקרן גמל בגין זקופותהושווי  שכרהבהתאמה, אולם בהפחתת מס 

 .להלן( 68)עמוד  4.ד בפרק 5.2.3 בסעיףחורג מהתיקרה הקבועה בנוהל, כמפורט 
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 חוסן כלכלי .3

 39,576, ₪אלפי  40,269בסך של  31.12.17-ו 31.12.16, 31.12.15לחל"צ גרעון נצבר מפעילות לימים  .3.1

 מהמחזור לאותן השנים, בהתאמה.  50.2%-וכ 52%-, כ63%-, המהווים כ₪אלפי  41,094-ו ₪אלפי 

, ₪אלפי  504-ו ₪אלפי  301בסך  2016-ו 2015תוצאות פעילות החל"צ הינן עודף שוטף בשנים  .3.2

בסך  2017מהמחזור בשנים אלה בהתאמה, וגרעון שוטף בשנת  1%-וכ 0.5%-בהתאמה, המהווים כ

 מהמחזור בשנה זו.  0.3%-, המהווה כ₪אלפי  245

החל"צ אינה עומדת בדרישות נוהל שר  -ים עמידות בדרישות נוהל שר האוצר לעניין גירעונות חריג .3.3

לא תאושר תמיכה למוסד ציבור שלפי  יהקובע כ 2017 - 2015האוצר לעניין גירעונות חריגים בשנים 

ממחזור ההכנסות, אלא אם כן אישרה ועדת  50%הדוח הכספי האחרון גרעונו המצטבר עולה על 

הבראה ועדת התמיכות מחליטה האם  התמיכות תוכנית הבראה. במידה והגוף לא עומד בתוכנית

 . לדרוש החזר כספי תמיכה או לאשר תוכנית הבראה חדשה

סוחבת גירעונות עבר שלא טופלו במסגרת תוכנית  היא כי צ"החל השיבה הביקורת לדוח בתגובה

 .התמיכות לוועדת מועברת זה בעניין ההכרעה כי מציינת הביקורת. 2012ההבראה משנת 

 תוכנית הבראה .4

הסכם  נחתם הסכם הבראה בין החל"צ ובין ממשלת ישראל וכן הסכם להסדר החוב. -23.12.2012 ביום

ההבראה הותנה בקבלת הלוואה בנקאית נוספת, בהגדלת האמצעים העצמיים של התיאטרון באמצעות 

החל"צ התחייבה ו הסדרים להפחתת תשלומים לספקים ולעובדים ובאמצעות הגדלת הכנסותיו העצמיות

 11.5באיזון תקציבי שוטף. בנוסף, ממשלת ישראל התחייבה להעמיד לרשות התיאטרון סיוע בסך לפעול 

. כספי התמיכות וההלוואות ינוהלו, בהתאם להסכם, ע"י חשב מלווה שמונה ע"י החשב הכללי. ₪מיליון 

 .2015תכנית ההבראה הסתיימה בשנת 

לא עמד במלוא התנאים שנקבעו בהסכם עולה כי התיאטרון  2016מדוח מבקר המדינה שפורסם בשנת 

ההבראה בלוח הזמנים שעליו התחייב והגירעון הנצבר שירד במהלך השנים נבע ממחילת הלוואת 

 ממשלה.

, המפרט את ההתייעלות הכלכלית 2017הוגש דוח יישום תכנית ההבראה שנערך על ידי החל"צ בתום שנת 

, ₪אלפי  117-הביאה לחסכון חודשי של כ , אשר2017שביצע התיאטרון ברבעון האחרון של שנת 

 באמצעות נקיטת הפעולות שלהלן:

  ;(1)צמצום עלויות הפקה 

  ;(2)הורדת תקרת השכר לשחקנים 

 (3); לעובד נוספות שעות של צמצום שיהיה כך עבודה סידורי על הקפדה 

  עובדים, תכנון להחלפת שני ספקים שיביא להקטנת עלויות; 2פיטורין של 

  לצמצום עתידי של הוצאות תפעול ואחזקה;תכנון 
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 (4)לכרטיס בממוצע.  ₪ 10-העלאת מחירי הכרטיסים בסכום של כ 

. בשנים ₪מיליוני  51-הסתכמו לסך של כ 2012הביקורת מציינת כי הכנסותיה העצמיות של החל"צ בשנת 

 48-וכ ₪יליוני מ 52-, כ₪מילוני  45-הכנסותיה העצמיות של החל"צ הסתכמו לסך של כ 2015 – 2013

, בהתאמה. נראה כי ביחס לשנת חתימת ההסכם השני החל"צ לא הצליחה להגדיל את ₪מיליוני 

 הכנסותיה העצמיות.

 כלהלן:, בעלויות ההפקה והתפעול 36%-של כחל גידול  2017-ל 2013בין השנים  (1)

 הוצאות הפקה ותפעול שנה

 ₪מיליוני  41 2013

 ₪מיליוני  45 2014

 ₪מיליוני  43 2015

 ₪מיליוני  52 2016

  ₪מיליוני  56 2017

נובעות בשל הפקתו  ,2017-ו 2016בשנים  לטענת החל"צ, עיקר הגידול בעלויות ההפקה והתפעול

אשר דרש עלויות מיוחדות כגון תזמורת ו 2016שהועלה בשנת ותפעולו של מחזמר "עלובי החיים" 

גם היא על הוצאות ההובלה וההסעות של התיאטרון  וכו'. בנוסף, העלייה במחירי הדלק השפיעה

הביקורת מציינת כי במקביל לגידול בהוצאות ההפקה  המהוות מרכיב מהותי בהוצאות התפעול.

המחזמר, כך  בשל קיוםחל גידול גם בהכנסות ממכירת כרטיסים  ,בעקבות המחזמר "עלובי החיים"

  .גרם לגרעון היה רווחי ולאהמחזמר ש

 בהתאם שכן, השכר הוצאות להקטנת בהתחייבותה עמדה לא"צ החל כי עולה הביקורת מבדיקת( 2)

 :כלהלן, רהשכ הוצאותב 37%-חל גידול של כ ,2017 – 2013 לשנים הכספיים לדוחות

 סך הוצאות השכר שנה

 ₪מיליוני  35 2013

 ₪מיליוני  36 2014

 ₪מיליוני  36 2015

 ₪מיליוני  44 2016

  ₪מיליוני  48 2017

, קיימים גורמים 2019בינואר  16מיום  התאגידים לרשות"צ החל ששלחה ממכתב שעולה כפי

: עליית שכר המינימום, כגוןבשליטת התיאטרון אשר גרמו לגידול בהוצאות.  שאינםאובייקטיבים 

 "ארגון –"ם שח" והכללית העובדיםהסכמים קיבוציים שעליהם חתומה החל"צ מול "הסתדרות 

 בשנה. ₪מיליוני  1.8-. לדברי החל"צ סכומים אלה מסתכמים לסך של כהשחקנים בישראל"

 ( מבדיקת תלושי שכר מדגמיים לא נמצאו תשלומים עבור שעות נוספות.3)

20 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

20 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

נראה כי החל"צ העלתה את מחירי הכרטיסים. למשל:  2018 - 2015( בדיקת מחירוני הכרטיסים לשנים 4)

. מחיר לוועדים ₪ 220-ל 2018, עלה בשנת ₪ 200הייתה  2017 – 2015שנים מחיר כרטיס רגיל שעלותו ב

 .₪ 85-ל 2018, עלה בשנת ₪ 75הייתה  2017 – 2015שעלותו בשנים 

, זאת בניגוד לאמור לאור האמור לעיל, נראה כי החל"צ לא עמדה ביישום כל תנאי הסכם ההבראה

 .בהוראות נוהל שר האוצר

הביקורת מציינת כי  .הבראה בתוכנית עמדה 2017 לשנת נכון"צ כי החללדוח הביקורת השיבה  בתגובה

ובדוח הביקורת מפורטות  בטענתה כי עמדה בתוכנית ההבראההחל"צ לא הגישה אסמכתאות התומכות 

לפירוט תגובת החל"צ  המסקנות אליהן הגיעה הביקורת בצירוף הסברי החל"צ לאי עמידה בכל סעיף.

 .א להלן.3יחסות הביקורת ראה סעיף ד.והתי

 סעיפים חריגים בדוחות הכספיים .5

קיימת הפניית תשומת לב, בחוות דעתו של המבקר,  2017 - 2015בדוחותיה הכספיים של החל"צ לשנים 

לכך שקיימים בחברה גרעונות חריגים שלהערכת הנהלת החברה יצטמצמו כתוצאה מהסכם ההבראה 

 לעיל.  4 והסדר החוב שפורטו בסעיף

הכירה החל"צ בהכנסות ממשרד התרבות כנגד "הכנסות לקבל"  2017-ו 2016בדוחות הכספיים לשנים 

, בהתאמה 2015-ו 2014, שאושרו בשנים ₪אלפי  900-ו ₪אלפי  800בגין תמיכות מתקנת שיפוצים בסך 

תרבות כדי ליצור וטרם התקבלו נכון לאותן שנים. הביקורת מציינת כי אין באישור התמיכות ממשרד ה

התחייבות וודאית לתשלום התמיכה ולכן אין להכיר בהכנסות עד לקבלת התמיכה בפועל. כמו כן, לא 

 ברור לביקורת מדוע הוחלט להכיר בהכנסות כשנתיים לאחר אישורי התמיכות.

הכירה בהכנסות ממשרד התרבות בגין 'אזרחים ותיקים' בהיקף של כמיליון  חל"צה 2017בנוסף, בשנת 

שקל, כנגד "הכנסות לקבל". מבירור שערך החשכ"ל מול החל"צ עולה כי החל"צ חשבה שמגיעה לה 

סכומים אלו בהתאם להסכם הקיים בין החל"צ לבין משרד התרבות, אך לאור אי הסכמה עם המשרד 

 . 2018ו בדוח הכספי לשנת התיאטרון יעדכן סכומים אל

 .א להלן.3לפירוט תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.
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 צדדים קשורים .6

אשר מהות הקשר עימם  יםקשור דיםצדעל  2018 – 2016הצהירה בבקשות התמיכה לשנים  חל"צה .6.1

 .2017 – 2015ים , בהתייחס לשנעסקאות שוטפותו מתאפיין בבעלי תפקידים משותפים

 מבדיקתנו נמצא כי לחל"צ צדדים קשורים נוספים כלהלן: .6.2

 .א להלן.3לפירוט תגובת החל"צ והתייחסות הביקורת ראה סעיף ד.

להלן פירוט תאגידי מלכ"ר בהם מכהנים  - צדדים קשורים המתאפיינים בבעלי תפקידים משותפים

 בעלי תפקידים משותפים לחל"צ:

 מספר שם הצד הקשור

 580294221 ע"ר הקריה האקדמית אונו

 511936759 חל"צ המרכז הבינתחומי הרצליה

 580351930 ע"ר המרכז האקדמי ויצו חיפה

 .2017 - 2015העברות כספים בין החל"צ לצדדים הקשורים בשנים  לא נמצאו

 החל"צ לא דיווחה בבקשות התמיכה על הגופים הנ"ל כצדדים קשורים.

 מעקב אחר תיקון ליקויים .7

 ביקורות עומק בעבר. לא נערכו בחל"צ
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על ועדת התמיכות לבחון את אי עמידת החל"צ בתוכנית ההבראה ולשקול האם נדרש החזר כל התמיכה  .1

 , בהתאמה.₪, אלפי 21,985-וכ 17,049-, כ16,913-בסך של כ 2017 – 2015שהתקבלה במהלך השנים 

 2014שאושרו בשנת החזר כספי התמיכה שניתנו בגין תקנת שיפוצים  האם נדרשמשרד התרבות לבחינת  .2

בנהלי משרד  חל"צ, לאור אי יכולתה של הביקורת להניח דעתה באשר לעמידת ה₪ 800,000והסתכמו לסך של 

 .התרבות לתמיכה בשיפוצים

קיבלה  חל"צה 2017 - 2016מומלץ למשרד התרבות לבדוק האם קיים עודף תמיכה לאור החשש כי בשנים  .3

 להלן. 4בפרק ד. 1.2.2.1, כמפורט בסעיף י המשרדע"שלא הוכרו הרצות של הצגות  ניקוד ביתר עבור

. עסקיים גורמים עם פעולה שיתוף הסכמי הינם השונים המפיקיםמשרד התרבות האם ההסכמים עם  לבחינת .4

, ₪ 1,356,711 של בסך 2017 – 2015למשרד התרבות לשקול החזר כספי תמיכה בשנים  מומלץ, וכן במידה

 לנוהלטז 8 לסעיף בניגודהסכמי שיתוף פעולה עם גורמים עסקיים  בגין, בהתאמה, ₪ 273,474-ו ₪ 740,024

סכומי ההחזר נדרשו לפי הכספים שהועברו לגופים עסקיים בהתאם למפורט בהנהלת החשבונות   .האוצר שר

 (.וכרטיסים ע"ש שרגא בר חלוקת הכנסות – 94000017)כרטיס 

 כלכליים לתיאטרון. יהיוהמפיקים השונים  עםהחל"צ להקפיד כי התקשרויותיה  על .5

ודיווח ובדוחות הכספיים  להקפיד על מיון זהה של סעיפי ההוצאות בדוחות מקורות ושימושים חל"צעל ה .6

 צפי סביר בדוחות הביצוע.

  וההוצאות שהיו בפועל.על החל"צ להקפיד לדווח בדוח הביצוע של תקנת שיפוצים בהתאם לחשבוניות  .7

 .התיאטרון מספר ההרצות שקייםעל  באופן נאותת "לפיללדווח  הקפידלעל החל"צ  .8

לדווח על כל הוצאות הנהלה וכלליות בדוח הנהלה וכלליות במאגד, כנדרש בכללי הדיווח  קפידלה חל"צעל ה .9

, ובין היתר לדווח על ה"הוראה"( ונוהל שר אוצר –להלן  6.1.8והמיון של החשכ"ל )הוראות תכ"ם החדשות 

 ה'הוצאות השונות' ולא לדווח על הוצאות שכר השייכות לפעילות.

 בנוסף, על החל"צ לפעול בהוראות נוהל שר האוצר בעניין גירעונות חריגים.על החל"צ להמשיך לעמוד  .10

, תוך הקפדה ם עלויות על מנת לשפר את מצבה הפיננסי וחוסנה הכלכליומציהכנסותיה העצמיות ולצ לתלהגד

 על קיטון עלויות המימון.

 על החל"צ להקפיד להכיר ב"הכנסות לקבל" בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. .11

 השכר המפורטים בדוח עלות מעביד.לדווח על חמשת מקבלי השכר הגבוה בהתאם לנתוני חל"צ להקפיד על ה .12

 .הגבוה השכר מקבלי 5 של שכרם על מדיווח כחלק עובד לכל זקופות שווי לדווח להקפיד"צ על החל .13

 כממלא תפקיד ניהולי. המנהל האומנותילדווח על  להמשיך חל"צעל ה .14

 כל הצדדים הקשורים לה.על לדווח בבקשות התמיכה להקפיד  צ"חלעל ה .15

  

 המלצותה יעיקר. 3ד.
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הגישה השלמות נוספות  11/11/2019התקבלה תגובת החל"צ לטיוטת הדוח ובתאריך  31/10/2019בתאריך 

 לתגובתה. תגובת החל"צ שולבה בדוח הביקורת. 

 להלן תגובת החל"צ:

 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

 26 – 1ד.  .1

 4 – 2ד.

 1 - 3ד.

על ועדת התמיכות לבחון את 

אי עמידת החל"צ בתוכנית 

נדרש  ההבראה ולשקול האם

החזר כל התמיכה שהתקבלה 

 2017 – 2015במהלך השנים 

 17,049-, כ16,913-בסך של כ

, ₪, אלפי 21,985-וכ

 בהתאמה.

 

ומדגיש כפי התיאטרון חוזר 

שכבר הוסבר בעבר במהלך 

הביקורת, כולל צירוף 

מסמכים רלוונטיים, כי 

התיאטרון עמד בתוכנית 

 :2017ההבראה לשנת 

 - צמצום עלויות הפקה .1

התיאטרון צמצם 

ומצמצם באופן עקבי 

בשנים האחרונות את 

 הוצאות ההפקה שלו.

הורדת תקרת שכר  .2

התיאטרון  - לשחקנים

הוריד את תקרת השכר 

אש"ח  3.2-לטאלנטים מ

ונשלחו לכם על כך 

אסמכתאות. בנוסף, 

המשיך התיאטרון 

להוריד את השכר 

אש"ח  2.5-לטאלנטים ל

ובמקביל צמצם בצורה 

משמעותית את כמות 

הטאלנטים העובדים 

בנוסף, בתיאטרון. 

במסגרת התוכנית פוטרו 

הביקורת מציינת כי החל"צ לא 

ת הגישה אסמכתאות התומכו

בטענותיה ובדוח הביקורת 

אליהן מפורטות המסקנות 

הגיעה הביקורת בצירוף הסברי 

 החל"צ לאי עמידה בכל סעיף.

מסקנות הביקורת, הסברי 

החל"צ ותגובתה מועברים 

 להכרעת ועדת התמיכות.

הגשת אישורים על בהתייחס ל

תשובה שלילית לקבלת הלוואה 

בנקים, הביקורת מציינת כי  3-מ

החל"צ לא הגישה לה את 

אישורים אלו, אולם גם בלי תנאי 

זה החל"צ עומדת בקריטריונים 

, כמפורט 19420263של תקנה 

 בדוח הביקורת. 1.2.2.3בסעיף 

 

 תגובת החל"צ. .א3ד.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

עובדים, כפי שהתחייב  14

 ן.התיאטרו

 הקפדה על סידורי עבודה .3

התיאטרון מקפיד לבצע  –

ישיבות עבודה קבועות 

בימי רביעי, בראשותו של 

סמנכ"ל התיאטרון, 

לצמצום כמות הפעולות 

והשעות הנוספות של 

העובדים הטכניים 

בתיאטרון. התיאטרון 

ממשיך בצמצום כמות 

העובדים, מספר הפעולות 

 והשעות הנוספות.

 - מחירי כרטיסים .4
טרון מנסה בשנים התיא

האחרונות להעלות את 

מחירי הכרטיסים, מחירי 

המנויים ומחירי ההצגות 

השלמות. התיאטרון פועל 

בשוק תחרותי, בו 

מתחריו מורידים באופן 

סיסטמתי את מחירי 

הכרטיסים וההצגות וכדי 

להישאר רלוונטי בתחרות 

הקיימת מולם, חייב 

התיאטרון להתאים את 

 עצמו למחירי השוק.

הבדיקה שנעשתה על וסף, בנ

ידכם, ע"י לקיחת השינויים 

בהכנסות משנה לשנה מול 

השינויים בעלות השכר, הינה 

25 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

25 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

שגויה ולא מציגה את הנתונים 

להלן מספר בצורה נכונה. 

 :דוגמאות

ההכנסות העצמיות ירדו  -
בשנת  ₪מ'  49.5-מסך של כ

 ₪מ'  41.6-לסך של כ 2012
. ירידה בסך של 2013בשנת 

. מנגד חל קיטון ₪מ'  7.9-כ
בהוצאות  ₪מ'  9.9-כשל 

 ת.תפעול ההצגו

הוצאות השכר ירדו  -
)יש  ₪מ'  4.2-בתקופה זו בכ

הכלולים  ₪מ'  1.8לנטרל 
בהוצאות השכר, המהווים 

בגין שנת  תשלום פיצויים
במסגרת תוכנית  2012

 ההבראה(.

הוצאות הפקה ירדו  -
 . ₪מ'  3.6-בתקופה זו בכ

הוצאות התפעול ירדו  -
 .₪מ'  2.1-בתקופה זו בכ

ממצאים אלו כפי שעולים 

מדוח הביקורת שלכם אינם 

נכונים וחוטאים לאמת 

והתיאטרון יכול לגבות 

 במסמכים נתונים אלו.

כמו כן, נדגיש כי בניגוד 

לדוח  35בעמ'  לאמור

הביקורת, התיאטרון הגיש 

אישורים משלושה בנקים 

שונים בקשר לפנייה אליהם 

 וקבלת תשובה שלילית.

סעיף זה כפי שהוסבר  לסיכום

לכם גם במהלך הביקורת, 

התיאטרון ביצע את המוטל 

עליו בנושא השכר, במסגרת 

תוכנית ההבראה. אנו שבים 
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

ומדגישים כי סה"כ הוצאות 

אטרון תלויות השכר של התי

בהיקף פעילותו ובתמהיל 

ההצגות בכל שנה. כמו כן, 

התיאטרון כפוף להסכמים 

קיבוציים של שחקנים 

ועובדים ולעלייה בשכר 

המינימום, שהשינויים בהם 

 אינם תלויים בתיאטרון.

 2 – 1ד.  .2

 1.1 – 2ד.

 2 - 3ד.

לבחינת משרד התרבות האם 

נדרש החזר כספי התמיכה 

שניתנו בגין תקנת שיפוצים 

 2014שאושרו בשנת 

 800,000והסתכמו לסך של 

, לאור אי יכולתה של ₪

דעתה באשר הביקורת להניח 

לעמידת החל"צ בנהלי משרד 

 התרבות לתמיכה בשיפוצים.

התיאטרון חוזר ומדגיש כי 

הגיש את כל המסמכים 

הרלוונטיים הדרושים, לצורך 

בקשת התמיכה במסגרת 

 תקנה זו.

התיאטרון העביר את כל 

החשבוניות המאושרות 

למשרד התרבות ולמהנדס 

מטעם המשרד, שבדק את 

הבקשה ואישר במסגרת 

ביקורו בתיאטרון את כל 

העבודות שבוצעו במסגרת 

הבקשה. כפי שניתן לראות, 

שנים  3לקח למשרד התרבות 

לאשר בקשה זו ולהעביר את 

יתרת הכספים לתיאטרון. כל 

"י נציגה המסמכים נבדקו ע

של משרד התרבות, שטיפלה 

בבקשה זו ובסיום בדיקתה 

עודכן התיאטרון שהינו עומד 

בכל דרישות התקנה. ולראייה 

הועברה כל יתרת התשלומים 

לתיאטרון. התיאטרון סמוך 

ובטוח כי הכספים הועברו 

הביקורת מציינת כי כאמור בדוח 

הביקורת, במהלך הביקורת 

נדרשה החל"צ להגיש 

אסמכתאות לעמידה בנהלי 

המשרד לתמיכה בשיפוצים, 

אולם לא הוגשו פרוטוקולים 

לבחירת ספק, פוליסות ביטוח 

 וערבויות ביצוע כנדרש בנהלים.

בהתייחס לאישור בחירת הספק 

וועדת ע"י הדירקטוריון 

הביקורת, הביקורת מציינת כי זו 

דרישה של המשרד וכלולה בנהלי 

המשרד לתמיכה בשיפוצים ואין 

 החרגה לגובה ההתקשרות.

בנוסף, התמיכה שימשה גם 

לשיפוץ חדרי איפור, התקנת 

 מצלמות אבטחה וכדו'.

תגובת החל"צ שולבה בגוף הדוח 

ותועבר לוועדת התמיכות 

 לידיעה ולהמשך מעקב.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

אליו לאחר שמשרד התרבות 

בדק שאכן התקבלו כל 

המסמכים הדרושים, שכן 

שנים  3ת לקח למשרד התרבו

לבדוק זאת. על כן תמוהה 

בעינינו מסקנתכם כי 

התיאטרון לא הגיש את כל 

המסמכים הדרושים ולא עמד 

בנהלי משרד התרבות 

 לתמיכה בשיפוצים.   

בנוגע לטענתכם לאי אישור 

התוכנית במסגרת 

פרוטוקולים של דירקטוריון 

התיאטרון וועדת הביקורת 

בבחירת הספקים, נבהיר כי 

 345-פוץ בסך של כמדובר בשי

אש"ח של מעלית משא. 

השיפוץ האמור הינו שיפוץ 

מעלית משא הקיימת 

בתיאטרון עשרות שנים ואשר 

החברה היחידה שמוסמכת 

לבצע שיפוצים במעלית זו 

הינה החברה שהתקינה את 

המעלית ואחראית על 

תחזוקתה. ולכן לא יכול היה 

התיאטרון לקיים מכרז בין 

בוצע ספקים שונים. השיפוץ 

בליווי יועץ מעליות חיצוני, 

מומחה בתחומו ובפיקוח 

חברת המשכן, שהינה בעלת 

 הנכס.

יתרת הסכום נובעת מרכישות 

של ציוד במסגרת פעילותו 
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

השוטפת של התיאטרון ולכן 

לא נדרשים אישורים של 

הדירקטוריון ו/או ועדת 

 הביקורת. 

כמו כן, לעניין נושא הביטוח 

נדגיש כי במסגרת ההסכם 

מול הספק ישנו סעיף 

המתייחס לנושא הביטוח 

ולהתחייבותו של הספק 

להעמיד פוליסת ביטוח 

 לטובת השיפוץ האמור.

אינו רלוונטי  1.2.2.2סעיף 

ואין עילה לשלול את התמיכה 

שהתקבלה בגין השיפוץ. 

התיאטרון עמד בכל הדרישות 

ממנו במסגרת התקנה 

. כל 2014לשיפוצים לשנת 

י המסמכים שנדרשו ע"

 הביקורת הועברו.

 6 – 1ד.  .3

, 1.2.3– 2ד.

1.3 

 3 - 3ד.

מומלץ למשרד התרבות 

לבדוק האם קיים עודף 

תמיכה לאור החשש כי 

החל"צ  2017 - 2016בשנים 

קיבלה ניקוד ביתר עבור 

הרצות של הצגות שלא הוכרו 

ע"י המשרד, כמפורט בסעיף 

 להלן. 4בפרק ד. 1.2.2.1

לדעת התיאטרון וגם על סמך 

ן האישורים שניתנו לתיאטרו

מפיל"ת, לא קיימת תמיכה 

ביתר בגין הפקות מאומצות 

 שנכללו בדיווח לפיל"ת.

מבדיקת  הדיווח שנשלח על 

-10/14ידכם לתקופת הערכה 

 10/15-9/16ולתקופה  9/15

עולה כי מתוך סה"כ ההרצות 

 160-ו 50של התיאטרון, 

הרצות בהתאמה שלטענתכם 

 20הינן של מפיקים פרטיים. 

מתוך  הרצות בהתאמה 126-ו

הרצות אלה הינן בגין ההפקה 

הביקורת מציינת כי בדיקת 

הניקוד תבחן שוב ע"י המשרד בו 

יוחלט האם ניתן להכיר בהפקות 

ונוס מפרווה, מטורפים מאהבה 

ומשפחה עליזה, כהפקות של 

 התיאטרון.

בנוסף, ההחלטה בעניין האם 

"משפחה עליזה" הינה ההצגה 

הפקה של התיאטרון או הפקה 

 ,של שרגא בר שהתיאטרון אימץ

מועברת להכרעת וועדת 

 9התמיכות. לאור כך, נוסף נספח 

הסכם להצגה משפחה  –לדוח 

 עליזה.

 12 – 1ד.  .4

 1.2.3 – 2ד.

 8 – 3ד.

על החל"צ להקפיד לדווח 

לפיל"ת באופן נאות על מספר 

 ההרצות שקיים התיאטרון.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

"משפחה עליזה" שהינה 

הפקה עצמאית של התיאטרון 

שהופקה ותופעלה על ידו 

באופן בלעדי בלבד ולא של 

מפיק פרטי ולא ברור 

לתיאטרון כיצד קבעה 

הביקורת הנחה מוטעית זו.  

 4מצורף בזאת כנספח ב טופס 

שהוגש לפילת בגין ההפקה 

 "משפחה עליזה". הביקורת

טעתה בהתייחסותה בסיווג 

ההפקה ועל כן התיאטרון 

מבקש לתקן את דוח 

 הביקורת בהתאם.

 

 

 13 – 1ד.  .5

 1.6 – 2ד.

 4 – 3ד.

לבחינת משרד התרבות האם 

ההסכמים עם המפיקים 

השונים הינם הסכמי שיתוף 

פעולה עם גורמים עסקיים. 

במידה וכן, מומלץ למשרד 

התרבות לשקול החזר כספי 

 2017 – 2015תמיכה בשנים 

 820,063, ₪ 310,127בסך של 

, בהתאמה, ₪ 350,509-ו ₪

פעולה עם  בגין הסכמי שיתוף

גורמים עסקיים בניגוד 

טז לנוהל שר האוצר.  8לסעיף 

סכומי ההחזר נדרשו לפי 

הכספים שהועברו לגופים 

עסקיים בהתאם למפורט 

בהנהלת החשבונות )כרטיס 

חלוקת  – 94000017

 הכנסות(.

התיאטרון חוזר ומדגיש, כפי 

שעשה זאת אינספור פעמים 

בעבר, כי אינו מפיק את 

המדווחות  הצגות התיאטרון

לפיל"ת עם מפיק פרטי. כל 

ההצגות שמדווחות ומופקות 

ע"י התיאטרון הן של 

 התיאטרון בלבד.

ההסכם עם שרגא בר לרכישת 

הצגות של "הדוד אריה"  30

הינו מכירת הצגות ולא הסכם 

שת"פ. למעשה כל הסיכונים 

בהעלאת ההפקה ובהרצתה 

חלים על התיאטרון בלבד. כך 

מו כל שבפועל ההסכם הינו כ

הסכם מכירה. באשר להצגה 

"קונצרטה לשמונה", 

שהופקה ע"י שחקנים צעירים 

במטרה להעלות מודעות 

הממצא הביקורת מציינת כי 

מתייחס להתקשרות עם גורמיים 

)ט"ז(  8עסקיים בניגוד לסעיף 

. ולא על הדיווח לפיל"ת

בהתייחס להצגת "קונצרטה 

לשמונה" יצוין כי ההסכם 

להעלאת הצגה נערך מול חברת 

, "ריקה זילבר בע"מ -גל תרבות "

, ולכן נקבע כי 513223214ח.פ 

 הסכם עם גורם עסקי.נערך 

בנוסף, בדוח הביקורת הצגת 

הדוד אריה אינה מוצגת כשיתוף 

פעולה, אלא כאמצעי מימון 

 באחוזי ריבית גבוהים.

תגובת החל"צ והתייחסות 

הביקורת מועברת להכרעת ועדת 

 התמיכות.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

לנושא של לקויי למידה, הרי 

להציגה  שניסיונכם

כהתקשרות עם "מפיק פרטי" 

חוטא לאמת. התיאטרון 

מדווח על הצגות אלו במסגרת 

עידוד פרינג' ו/או הצגות 

מאומצות, אך בשום פנים 

 לא כהצגות תיאטרון. ואופן

, 14 – 1ד.  .6

15 

 1.6 – 2ד.

  5 - 3ד.

על החל"צ להקפיד כי 

התקשרויותיה עם המפיקים 

השונים יהיו כלכליים 

 לתיאטרון.

ראשית, ברצוננו להפריד בין 

ההפקות "ונוס בפרווה" 

ו"מוטרפים מאהבה" שהופקו 

עם מפיק פרטי  ולא דווחו 

במניין ההצגות של התיאטרון 

לבין "קונצרטה לשמונה" 

שנעשתה עם קבוצת תיאטרון 

פרינג', לקידום הצגה 

העוסקת בנושא חשוב של 

ליקויי למידה ע"י קבוצת 

שחקנים צעירה.  החישוב 

צע על ידכם הינו חסר כל שבו

ביסוס מקצועי וכלכלי. לצורך 

התגובה ביצע התיאטרון  את 

החישוב המדוייק של עלויות 

מצורף בנספח א.  -הצגות אלו 

החישוב הפשטני שנעשה ע"י 

הביקורת בדרך של לקיחת 

חלק יחסי של מספר הצגות 

ביחס לכלל פעילות ההצגות 

של התיאטרון מעיד על חוסר 

בפעילותו של הבנה בסיסי 

התיאטרון. התיאטרון מצר 

על כך שהביקורת לא 

התייעצה עמו בטרם הוצאת 

 - העלאת הצגות של מפיקים

ההסכם הביקורת מציינת כי 

רטה להעלאת הצגת "קונצ

"גל לשמונה" נערכה מול חברת 

ריקה זילבר בע"מ", ח.פ  -תרבות 

ולא עם תיאטרון , 513223214

 פרינג'.

בעניין בדיקת הריווחיות 

החל"צ שצורפה כנספח לתגובה, 

לא צירפה אסמכתאות התומכות 

בחישוביה, ולכן הביקורת לא 

יכלה לקבוע כי בדיקת רווחיות 

ההצגות של המפיקים שהציגה 

הינה נאותה. בנוסף, החל"צ 

כחלק מחישוב הרווחיות ציינה 

החל"צ כי בהצגות ונוס בפרוה 

ומטורפים מאהבה, המפיק 

אחראי על תפעול מערכת 

הסאונד והתאורה, זאת בניגוד 

להסכמי  11-ו 10לסעיפים 

ההצגות בהם מצוין במפורש כי 

התיאטרון יעמיד לרשות המפיק 

את מערכת התאורה ואת מערכת 

 הסאונד.
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 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

הטיוטה. בפועל הרווח שחושב 

הפקות אלו הסתכם  3בגין 

אש"ח בניגוד  192-לסך של כ

להפסד שחושב על ידכם בסך 

 אש"ח! 481-של כ

ראשית נבהיר כי  -הדוד אריה 

לא הבנתם נכון את ההסכם 

ם האמור. בהתאם להסכ

שנחתם עם "שרגא בר" 

התיאטרון מכר כל הצגה של 

 36"הדוד אריה" בסכום של 

אש"ח כפי  37.5-אש"ח ולא ב

 שנכתב בדוח הביקורת שלכם. 

בנוסף סך ההכנסות בגין 

הצגות ראשונות של  30מכירת 

"הדוד אריה" הסתכמו לסך 

אש"ח. המהווים  1,066של 

 35.5-הכנסה ממוצעת של כ

ש"ח א 50אש"ח להצגה ולא 

 כפי שכתבתם בדוח הביקורת.

סה"כ אמור היה התיאטרון 

אש"ח בגין  1,080לקבל 

הצגות לשרגא.  30מכירת 

-בפועל הסתכמו ההכנסות ב

 אש"ח בלבד. 1,066

 14-הפרש לא מהותי של כ

 אש"ח.

כמו כן, כיוון שבפועל 

ההכנסות מההצגות היו 

נמוכות מהצפוי, שולם לשרגא 

אש"ח  1,030-בר סך של כ

. כלומר, שרגא בר בלבד

אש"ח  30הרוויח על העסקה 

בעניין הוצאות הפרסום,  גם

החל"צ ציינה כי הוצאות אלו 

חלות על המפיק, זאת בניגוד 

לאמור בהסכמים כי התיאטרון 

 יהיה אחראי על שיווק המופע.

תגובת החל"צ והתייחסות 

הביקורת מועברת להכרעת ועדת 

 התמיכות.

הסכם למכירת ההצגה "הדוד 

הביקורת מציינת כי  – אריה"

בהתאם לאמור בהסכם למכירת 

הצגת הדוד אריה נקבע כי מחיר 

 ₪אלפי  36-ההצגה לא יפחת מ

 ₪אלפי  37.5ובמידה ויעלה על 

בממוצע להצגה, כל צד יקבל 

מההפרש. מסקירת כרטסת  50%

הכנסות מהצגת הדוד אריה עולה 

כי ההכנסה עולה  2017כי בשנת 

 הממוצעת שהתקבלה מכל הצגה

, ולכן החל"צ ₪אלפי  50-הינה כ

אלפי  37.5קיבלה על כל הצגה: 

מיתרת  50%) ₪אלפי  6.25+  ₪

. ₪אלפי  43.75ההכנסות( = 

לאור האמור לעיל, התיאטרון 

 6-הפסיד על כל הצגה שמכר כ

 .₪אלפי 

בעניין הכנסות ותשלומים 

לשרגא בר בגין מכירת הצגת 

"הדוד אריה" שהתקיימו לאחר 

ל"צ לא הציגה , הח2017שנת 

נתוני הנהלת חשבונות 

ואסמכתאות לתשלום בפועל 

שקיבלה משרגא בר על הצגות 
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

רווח  3%. דהיינו, ₪מ'  1על 

כפי  21%בלבד לשנה ולא 

שכתבתם בדוח הביקורת. 

תמוה בעינינו כיצד חושב על 

ידכם רווח חסר פרופורציה 

 ולא סביר זה.

יודגש כי למרות שבפועל 

ההכנסות בגין העסקה עם 

שרגא בר היו נמוכות מהצפוי, 

יין הרוויח התיאטרון עד

מהעלאת ההצגה וכן ממכירת 

ההצגות, כיוון שהעלות 

הממוצעת להצגה נמוכה מסך 

 ההכנסה הממוצעת ממנה.

מדובר בשלוש הפקות שהניבו 

כמו כן,  לתיאטרון רווח נאה.

התיאטרון אימץ את ההפקה 

 "ונוס בפרווה".

אלו, ולכן הביקורת לא יכלה 

לבחון את טענותיה בהתייחס 

 .2019-ו 2018לשנים 

 

 15 – 1ד.  .7

 1.6 – 2ד.

 

החל"צ מסרה   -ניכיון שיקים

לשרגא שיקים דחויים 

ובתמורה העניק לה שרגא 

שיק מזומן בקיזוז עמלת 

ניכיון. היקף העסקאות 

 2-בשנה המדוברת היה כ

ועמלת הניכיון נעה  ₪מיליון 

. לא קיים 4%-ל 2%בין 

הסכם המסדיר את עסקאות 

 .ניכיון השיקים

בעקבות מצבו התזרימי 

הקשה של התיאטרון ומצבם 

מלקוחותיו  הקשה של חלק

העיקריים בעולם התרבות, 

המשלמים את התשלום בגין 

ההצגות בתנאי תשלום 

חריגים, נאלץ התיאטרון 

מספר פעמים ניכיון שיקים. 

העתקי השיקים של הלקוחות 

בגינם בוצע הניכיון נמצאים 

בתיאטרון וכמו כן, שיעור 

הריבית תאם את רמת הסיכון 

של הגוף ששילם ואת תקופת 

תנה. שיעור האשראי שני

הריבית ששולמה נמוך מזו 

הביקורת מציינת כי החל"צ לא 

העבירה אסמכתאות לחישוב 

הריבית ששולמה והעתקי 

ההמחאות שהועברו לניכיון 

וכאמור בדוח הביקורת, על סמך 

נתוני הנהלת החשבונות נראה כי 

 .4%-ל 2%עמלת הניכיון נעה בין 

לא ניתן היה לקבוע האם 

הריביות תואמות לרמת הסיכון 

בהלוואות בנקאיות, שנטל הגוף 

היות ולא הועברו העתקי 

ההמחאות שהועברו לניכיון, כך 

שלא ניתן לדעת מהי תקופת 

  הניכיון.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

שחושבה על ידכם. לתיאטרון 

תיעוד להמחאות שנמסרו ע"י 

לקוחותיו, תחשיב הריבית 

וההמחאות שהתקבלו. חומר 

זה תויק על ידי עובדת 

בהנהלת חשבונות שפוטרה 

ומחוסר הזמן לא הצליח 

 התיאטרון לאתר חומר זה.

התיאטרון משתדל וישתדל 

יונות להימנע מביצוע ניכ

 שיקים.

תגובת החל"צ שולבה בגוף הדוח 

ותועבר לוועדת התמיכות 

 לידיעה ולהמשך מעקב.

 

 10, 8– 1ד.  .8

 1.2.2 – 2ד.

 6 – 3ד.

על החל"צ להקפיד על מיון 

זהה של סעיפי ההוצאות 

בדוחות מקורות ושימושים 

ובדוחות הכספיים ודיווח 

 צפי סביר בדוחות הביצוע.

נדגיש כי דוחות הביצוע 

המוגשים במהלך השנה 

למשרד התרבות, נערכים 

בצורה מעט שונה מסיווג 

ההוצאות בדוח הכספי השנתי 

המבוקר של התיאטרון 

 מהסיבות הבאות:

במסגרת סגירת הדוחות   -

הכספיים השנתיים מבצע 

תיאטרון  מיונים של ה

הוצאות השכר בין סעיפי 

הוצאות התפעול, 

הוצאות השיווק והוצאות 

הנה"כ. מיונים אלו 

ופעולות נוספות נעשים 

רק בסוף כל שנה, 

במסגרת עריכת הדוח 

 הכספי השנתי. 

דוחות הביצוע המוגשים  -

למשרד התרבות נערכים 

בהתאם לדרישת המשרד 

ולא בהתאם לכללי 

הביקורת מציינת כי המיון של 

ההוצאות בדוחות הביצוע צריך 

למיון המבוצע להיות זהה 

בדוחות מקורות ושימושים 

ובהתאם לכללי המשרד, ע"מ 

שיהיה ניתן להשוות את הנתונים 

הלא מבוקרים המדווחים 

בדוחות הביצוע לנתונים 

המבוקרים בדוחות מקורות 

 ושימושים.

תגובת החל"צ שולבה בגוף הדוח 

ותועבר לוועדת התמיכות 

 לידיעה ולהמשך מעקב.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

ם. חשבונאות מקובלי

לראייה, כל ההכנסות 

וההוצאות הינן על בסיס 

מצטבר ורק הכנסות 

משרד התרבות מוצגות 

על בסיס מזומן וזאת ע"פ 

 דרישת משרד התרבות.

התיאטרון מקבל את המלצת 

הביקורת לבצע מיונים אלו 

 במסגרת דוחות הביצוע.

 16 – 1ד.  .9

 2.1.1 – 2ד.

 9 - 3ד.

על החל"צ להקפיד לדווח על 

כל הוצאות הנהלה וכלליות 

בדוח הנהלה וכלליות 

במאגד, כנדרש בכללי הדיווח 

והמיון של החשכ"ל )הוראות 

 –להלן  6.1.8תכ"ם החדשות 

ה"הוראה"( ונוהל שר אוצר, 

ובין היתר לדווח על 

ה'הוצאות השונות' ולא 

לדווח על הוצאות שכר 

 .השייכות לפעילות

לבקשות התמיכה המוגשות 

מדי שנה למשרד התרבות 

מצורפות חוות דעת של רואה 

החשבון של התיאטרון ובה 

תיאום הוצאות הנהלה 

וכלליות בין ההוצאות 

הכלולות בדוח הכספי של 

התיאטרון לבין כללי הדיווח 

לפי נוהל שר אוצר. הסכומים 

בהם מדובר הינם זניחים 

ביחס להיקף פעילותו של 

התיאטרון ישקול  התיאטרון.

לבצע במסגרת דוחותיו 

את  2019הכספיים לשנת 

 המיונים המבוקשים.

הביקורת מציינת כי כאמור בדוח 

הביקורת נערכה התאמה בין 

הדיווח בדוח הכספי לבין הדיווח 

בבקשות תמיכה, אך בדיווח 

החל"צ השמיטה 'הוצאות 

שונות' שלפי כללי הדיווח של 

ות מדווחות החשכ"ל צריכות להי

כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות 

וכן החל"צ דיווחה על הוצאות 

שכר של עובדים השייכים 

לפעילות כחלק מהוצאות השכר 

 בהנהלה וכלליות.

ממצא זה מתייחס לדיווח נאות 

בבקשות תמיכה ולא בדוח 

הכספי, ולכן ביצוע התיקונים 

בדוח הכספי לא יספק, אלא יש 

לתקן את הדיווח בבקשות 

 התמיכה.

תגובת החל"צ שולבה בגוף הדוח 

ותועבר לוועדת התמיכות 

 לידיעה ולהמשך מעקב.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

 18 – 1ד.  .10

 3.3 – 2ד.

  10 - 3ד.

על החל"צ להמשיך לעמוד 

בהוראות נוהל שר האוצר 

בעניין גירעונות חריגים. 

בנוסף, על החל"צ לפעול 

להגדלת הכנסותיה העצמיות 

ולצימצום עלויות על מנת 

בה הפיננסי לשפר את מצ

וחוסנה הכלכלי, תוך הקפדה 

 על קיטון עלויות המימון.

התיאטרון הלאומי הבימה 

סוחב על גבו גירעונות עבר 

שלא טופלו במסגרת תוכנית 

. 2012ההבראה משנת 

לראייה, במסגרת תוכנית 

משרדי  2012ההבראה משנת 

התרבות והאוצר היו מודעים 

מ'  15-לגירעון העבר של מעל ל

פל במסגרת , שלא טו₪

 2012תוכנית ההבראה. משנת 

מתריע התיאטרון מפני 

משרדי האוצר והתרבות על 

גירעונות העבר. לאורך השנים 

בחרה המדינה לפתור 

נקודתית את בעיית הגירעון 

של התיאטרון על ידי מתן 

הלוואות במקום מענקים. 

הלוואות אלו יצרו הוצאות 

מימון של מיליוני שקלים 

מו" לאורך שנים, ש"תר

לגירעון הצבור של התיאטרון 

והחזרי קרן ההלוואות של 

מיליוני שקלים לאורך השנים 

פגעו קשות בתזרים המזומנים 

 של התיאטרון.

תגובת החל"צ שולבה בגוף הדוח 

ותועבר לוועדת התמיכות 

 לידיעה ולהמשך מעקב.

 

 20 – 1ד.  .11

 5 – 2ד.

 11 - 3ד.

על החל"צ להקפיד להכיר 

בהתאם ב"הכנסות לקבל" 

 לכללי חשבונאות מקובלים.

התיאטרון  –תקנת שיפוצים 

הכיר בהכנסות לקבל 

במסגרת התקנה לשיפוצים 

רק לאחר שביצע את כל 

המוטל עליו במסגרת הבקשה 

ובקשתו אושרה ע"י משרד 

התרבות. הכנסה זו נרשמה 

רק כשנתיים לאחר מכן 

גם בדיווח  הביקורת מציינת כי

לא ניתן להכיר  על בסיס מצטבר

בתמיכה מתקנת שיפוצים לפני 

)א( לתקן 35וסעיף  קבלתה, היות

קובע כי  69וג"ד  5חשבונאות 

הכנסות שטרם יתקבלו יוכרו 

 ןבדוח הכספי רק במידה ונכו

 למועד פרסום הדוחות הכספיים
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סעיפים 
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בעקבות דחייה של שנתיים 

בפרסום נוהל שר אוצר 

לאחר  מעודכן ורק

שהתיאטרון סיים לבצע את 

השיפוצים ולאחר שבקשתו 

 אושרה במרכבה.

בעקבות  –אזרחים ותיקים 

חילוקי דעות עם משרד 

התרבות בנוגע להכנסות בגינן 

זכאי התיאטרון להחזר בגין 

אזרחים ותיקים, תיקן 

התיאטרון את רישום הכנסות 

 אלו. 

יחד עם זאת נדגיש כי 

התיאטרון מדווח בדוחותיו 

הכספיים על בסיס מצטבר 

ולא על בסיס מזומן לגבי כלל 

 הכנסותיו והוצאותיו.

 נוצרה התחייבות בלתי חוזרת

של הנותן והמתייחסת לתקופת 

 הדוח. 

אישור תמיכה, גם לאחר השלמת 

כל המסמכים הנדרשים, לא 

יוצרת התחייבות בלתי חוזרת 

 של המשרד לשלם את התמיכה.

תגובת החל"צ שולבה בגוף הדוח 

ותועבר לוועדת התמיכות 

 ב.לידיעה ולהמשך מעק

 

 21 – 1ד.  .12

 2.2.2 – 2ד.

 12 - 3ד.

על החל"צ להקפיד לדווח על 

חמשת מקבלי השכר הגבוה 

בהתאם לנתוני השכר 

המפורטים בדוח עלות 

 מעביד.

הדיווח של התיאטרון על 

חמשת מקבלי השכר הגבוה, 

המוגש במסגרת בקשות 

התמיכה השוטפת למשרד 

התרבות, מבוקר ע"י רואה 

החשבון של התיאטרון. 

התיאטרון מצרף את חוות 

דעתו של רוה"ח בכל שנה 

לבקשת התמיכה. קביעתכם 

כי הדיווח שהוגש ע"י 

התיאטרון אינו נאות הינה 

שגויה מיסודה ולראייה, לכל 

בקשת תמיכה צורפה חוות 

דעתו של רואה החשבון של 

כך לדוגמא: שווי  התיאטרון.

הביקורת מציינת כי כאמור בדוח 

הביקורת עלות שכר העובדים 

שדווחו בבקשות התמיכה לא 

תואמת לנתוני עלות השכר בדוח 

ד וכן בבקשות עלות מעבי

לא מדווח שווי  התמיכה

, זאת בניגוד זקופות לכל עובדה

להנחיות החשב הכללי הדורשות 

לדווח את שכר העובדים לפי 

ובעמודה נתוני עלות מעביד 

נפרדת את נתוני שווי הזקופות 

 לכל עובד.

תגובת החל"צ שולבה בגוף הדוח 

ותועבר לוועדת התמיכות 

 לידיעה ולהמשך מעקב.

 21 – 1ד.  .13

 2.2.2 – 2ד.

 13 - 3ד.

על החל"צ להקפיד לדווח 

שווי זקופות לכל עובד כחלק 

 5מדיווח על שכרם של 

 מקבלי השכר הגבוה.
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 מספר
סעיפים 

 רלוונטיים
 התייחסות המבקר לתגובה תגובת המבוקר מקורי/תממצא/המלצה 

זקופות אינו מהווה עלות שכר 

 )השוויים היחידים שזוקף

התיאטרון הינם בגין טלפון 

נייד וקופ"ג בסכומים זניחים 

ביחס לסה"כ עלויות השכר 

 של התיאטרון(.

התיאטרון יבחן את הערות 

הביקורת ויישמן בהתאם 

 לצורך.

 

 27 – 1ד.  .14

  6.2 – 2ד.

 16 - 3ד.

על החל"צ להקפיד לדווח 

בבקשות התמיכה כל 

 הצדדים הקשורים לה.

התיאטרון מודע לחוסר 

ההתאמה בין הדיווח על 

הנרשם צדדים קשורים 

במסגרת הדוח המילולי של 

התיאטרון לבין הרישום בדוח 

 הכספי.

התיאטרון מקבל את הערת 

הביקורת ויתקן את הנושא 

 בדוחותיו הכספיים.

הביקורת מציינת כי החל"צ לא 

הגיבה למהות הממצא, הממצא 

התייחס לאי דיווח כל הצדדים 

הקשורים בבקשות התמיכה 

והחל"צ הגיבה על דיווח צדדים 

ורים בדוח המילולי ובדוח קש

 הכספי.
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 עמידה בדרישות התמיכה .1

 פרוט סך תמיכות והקצבות ממשלתיות .1.1

 :2017 - 2015בשנים  בחל"צלהלן טבלה המפרטת את המימון הממשלתי 

משרד 

 ממשלתי
 בש"ח 2015 בש"ח 2016 בש"ח 2017 אופי המימון יעוד התמיכה מס' תקנה

משרד 
התרבות 
 והספורט

תמיכה  תיאטרון 19-42-02-15
 במוסדות ציבור

16,985,327 17,049,052 16,913,213 

תמיכה  שיפוצים 19-42-02-10
 במוסדות ציבור

- )*( - 900,000 )**( 

הלוואה לכיסוי  19-42-02-63

 גרעון עבר

תמיכה 
 במוסדות ציבור

5,000,000 - - 

 17,813,213 17,049,052 21,985,327 סה"כ

 2017נת הועברו לחל"צ בש ₪ 160,000. ₪ 800,000אושרה תמיכה מתקנת שיפוצים בסך של  2014)*( בשנת 

 .2018בשנת  הועברה ₪ 640,000 -והיתרה

 טרם הועברה לחל"צ. ₪ 900,000)**( תמיכה מתקנת שיפוצים בסך 

 :ניתוח עפ"י תקנה .1.2

 הפעילות הנתמכת .1.2.1

 15-02-42-19: מספר תקנה 

 .רפרטוארי תיאטרון: תקנהשם 

 -לסייע לתאטרונים : מטרת התמיכה

 ;לקיים פעילות תיאטרונית איכותית 

 ;לעודד ולייצר תאטרון ישראלי מקורי 

 ;לקיים פעילות ייחודית הנותנת מענה למגוון הצרכים התרבותיים בקרב האוכלוסייה 

 ;לפעול ברחבי הארץ ולהופיע לפני מגוון רחב ככל האפשר של קהלים 

 ;לבסס את הפעילות התיאטרונית, לרבות זו המתקיימת בהמשכיות 

 הדוח המפורט. 4ד.
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 .לקדם את היצירה, המגוון והחדשנות של הפעילות התיאטרונית בישראל 

 -מורכבותהפקות החל"צ מפעילה תיאטרון המעלה הצגות משני סוגים. : תיאור הפעילות הנתמכת

שמר ולטפח את המורשת מהפקות התיאטרון( הצגות בנושאים מורכבים על מנת ל 50%)מעל 

מתאפיינות בתכנים קלילים יותר המושכים  -ותלירגהפקות התרבותית ואת רמת האומנות בארץ. 

 קהלים מגוונים ורחבים יותר ומאפרים הרצה לתקופה ארוכה.

 10-02-42-19: מספר תקנה 

 .שיפוציםתקנת : שם תקנה

 -לסייע למוסד תרבות: מטרת התמיכה

  כמוסד תרבות גדול ומרכזילמלא כראוי את ייעודו; 

 לאפשר שילוב טכנולוגיות מתקדמות והתקני בטיחות תקניים; 

 .לשמר את המבנה הקיים ככל שיוחלט שהדבר נדרש מבלי לפגום באיכותו המקורית 

 בנושא בטיחות ונגישות 2017עד  2014בין השנים שיפוץ  ההחל"צ ביצע: תיאור הפעילות הנתמכת

 .לטובת העובדים, השחקנים והקהל

 63-02-42-19: מספר תקנה 

 : הלוואה לכיסוי גרעון עבר.שם תקנה

סיוע נוסף למוסד התרבות כדי לאפשר לו ליישם את היעדים שבשלהם ניתנה : מטרת התמיכה

 התמיכה מכוח מבחני המצוקה.

  .ההלוואה ניתנה לתיאטרון כחלק מהסכם ההבראה: תיאור הפעילות הנתמכת
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 שימוש בכספי התמיכה בהתאם לקריטריונים והתניות הוועדות .1.2.2

 :7201 - 5201, לשנים 15-02-42-19 רפרטוארי תיאטרוןתקנת  .1.2.2.1

 עמידה בתנאי הסף: 

חלק מהמבחנים נבחנים מבחינה מקצועית על ידי ועדה מייעצת למנהל התרבות. בביקורת נבחנו מדדים 

 .חשבונאית ותפעוליתופרמטרים אשר ניתנים לבדיקה במסגרת ביקורת 

 :סיווג התיאטרון

מס' 

 סידורי
 תקין / לא תקין קריטריון רלבנטי

עיקר פעילותו ביצירת הפקות תיאטרוניות מקצועיות   .1

 לפי המלצת המדור לתיאטרון.

 נבדק על ידי המדור.

 נבדק על ידי המדור. הוא בעל רמה אומנותית נאותה.  .2

 נבדק על ידי המדור. הוא מציג רפרטואר מגוון של הפקות.  .3

הוא עונה על אחת ההגדרות הבאות: תיאטרון גדול,   .4

תיאטרון בינוני, תיאטרון קטן, תיאטרון ילדים גדול, 

 תיאטרון ילדים בינוני או תיאטרון ילדים קטן.

 נבדק על ידי המדור.

הוא אינו זכאי לתמיכה במסגרת תקנות תקציביות   .5

מבחנים שיתקנו , לרבות 31-03-77-ו 31-03-32מספר 

 או יחליפו אותם.

לא  החל"צ 2017 – 2015בשנים 

 נתמכה מתקנות אלו.

 תנאי סף כלליים:

מס' 

 סידורי
 תקין / לא תקין קריטריון רלבנטי

המוסד הוא תיאטרון שמתקיימים בו התנאים   .1

 המפורטים לעיל.

 נבדק על ידי המדור.

פועלת בתחום מיום  החל"צ למוסד ותק של שנתיים לפחות בתחום התאטרון.  .2

 הקמתה.
המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד עצמו   .3

לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, 

הוראות הנוהל והחלטות הממשלה להבטחת עמידתו 

בתנאים למתן תמיכה מבלי לפגוע בחופש היצירה 

 ובחופש הביטוי.

 נבדק על ידי המדור.

המוסד השלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך   .4

בדצמבר של  15ניקודו על פי מבחנים אלה עד יום 

השנה שקדמה לשנה שבעבורה מתבקשת התמיכה, 

למעט דוחות הנוגעים לנתוני השנה התקציבית 

בינואר של  15הקודמת שהגשתם אפשר שתושלם עד 

 נבדק על ידי המדור.
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מס' 

 סידורי
 תקין / לא תקין קריטריון רלבנטי

ועדת התמיכות  השנה שבעבורה מתבקשת התמיכה.

אית לאשר הארכת מועד זה במקרים חריגים תהא רש

 ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה, בכפוף לכל דין.

המוסד הגיש תוכנית עבודה כוללת לשנה שבעבורה   .5

 מתבקשת התמיכה והתואמת את סיווגו.

 נבדק על ידי המדור.

המוסד הגיש במהלך השנה שבעבורה מתבקשת   .6

ע שוטפים המעידים על עמידתו התמיכה דוחות ביצו

בתוכנית העבודה, דוחות פעילות רבעוניים שוטפים 

ודוחות שנתיים. כל הדוחות יוגשו באופן ובמועדים 

שיורה מינהל תרבות. כמו כן, המוסד הגיש במהלך 

אותה שנה את פרסומי התיאטרון המלווים את 

עבודתו השוטפת ואשר נשלחים למנויים או נרכשים 

לתיאטרון כגון: תוכניות של כל אחת בידי הבאים 

מהצגותיו שהועלו במסגרת רפרטואר התיאטרון, 

-לוחות ההצגות שהתיאטרון מפרסם, לרבות דו

חודשיים ורבעוניים, וכיוצא באלה. החומר הפרסומי 

יישלח למינהל תרבות מיד לאחר פרסומו. על 

התיאטרון לוודא את קבלת מכלול החומרים במינהל 

 תרבות.

 ידי המדור. נבדק על

הגבלות בהתאם  –שכר מנהל כללי ומנהל אומנותי   .7

 )ז( לקריטריונים.6לסעיף 

 והמנהל האומנותישכר המנכ"ל 

עומד  2017 - 2015בשנים 

 בהגבלות.

תשלומים נוספים  נמצאולא 

 - 2015למנכ"ל בכל אחת מהשנים 

2017 . 
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 :2017 – 2015לשנים  גדולתיאטרון רפרטוארי  –תנאים לפעילות הנתמכת 

ע"פ הנמסר ממנהל התרבות, התיאטרון מסווג כתיאטרון גדול. להלן מובא בטבלה בחינה של  

 עמידות התיאטרון בסיווג זה ע"פ התבחינים, בהתייחס לשנות הערכה הבאות:

 .09/2014 – 10/2013: שנת הערכה 2015שנת תקציב 

 .09/2015 – 10/2014: שנת הערכה 2016שנת תקציב 

 .09/2016 – 10/2015: שנת הערכה 2017שנת תקציב 

מס' 

 סידורי
 תקין / לא תקין קריטריון רלבנטי

 אחד מאלה: -" תאטרון גדול"
 תאטרון שבשנת ההערכה התקיימו בו כל התנאים המפורטים להלן:  .1

הפקות חדשות לפחות  6קיים  )א(

בשנה; לענין זה תימנה הפקה 

שהיא קופרודוקציה כמחצית 

חדשה והפקה שהיא הפקה  הפקה

 מאומצת כחמישית הפקה חדשה

סך מניין  שנת הערכה

 ההפקות

 החדשות

10/2013 – 09/2014 9.7 

10/2014 – 09/2015 10.5 

10/2015 – 09/2016 8.7 
לוח המופעים של החל"צ ב בוצעו בדיקות מדגמיות

 תקין.ות. נמצא בהנהלת החשבונוכן 

הרצות לפחות בשנה של  500קיים  )ב(

 הפקות לפחות של התאטרון  10

 מספר הרצות שנת הערכה

10/2013 – 09/2014 1188 

10/2014 – 09/2015 1095 

10/2015 – 09/2016 991 

בוצעו בדיקות מדגמיות בלוח המופעים של החל"צ, 

 ברושורים וכן בהנהלת החשבונות. נמצא תקין.

שנים לפחות  15ותק של בעל  )ג(

 בתחום התאטרון

שנים כחל"צ  8-לחברה ותק בתחום התאטרון של כ

 .1980שנה כהקדש החל משנת  30-ועוד כ

שנים החל  100)לדברי החל"צ התיאטרון פעיל כבר 

 (.1980כאמור רק בשנת  אך התאגד 1958-מ

 תקין.

תקציבו השנתי בשנת תקציב  )ד(

מיליון שקלים  49 מבוקר היה

סכום זה צמוד  חדשים לפחות;

למדד המחירים לצרכן שמפרסמת 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שנת תקציב  שנת תקציב

 מבוקר

סכום התקציב 

בשנת תקציב 

 מבוקר

 ₪מיליוני  62-כ 2013 2015

 ₪מיליוני  69-כ 2014 2016

 ₪מיליוני  64-כ 2015 2017

 תקין.
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תנאי  המדידים שנבדקו ע"י הביקורת.דת בתנאי הסף עומ החל"צ מהנ"ל ובמגבלות הביקורת נמצא כי

 .המדור באחריות הינם מדידים שאינםהסף 

 :פילתבדיקת נתוני הדיווח ל 

מס' 

 סידורי
 הסעיף

 דיווח לפילת
 נתוני הביקורת

  

שנת תקציב 

2017 : 

שנת הערכה 

10/15 – 

9/16 

שנת תקציב 

2016 : 

שנת הערכה 

10/14 – 

9/15 

שנת תקציב 

2015: 

הערכה שנת 

10/13 – 

9/14 

 

סכום התמיכות   .1

שקיבל המוסד 

מרשות 

מקומית או 

מרשות 

ציבורית אחרת 

בשנים 

 הנבדקות.

החל"צ 

דיווחה כי 

לא קיימות 

נוספות 

תמיכות 

מרשות 

מקומית או 

ציבורית 

 אחרת.

החל"צ 

דיווחה כי 

לא קיימות 

נוספות 

תמיכות 

מרשות 

מקומית או 

ציבורית 

 אחרת.

החל"צ 

דיווחה כי 

קיימות לא 

נוספות 

תמיכות 

מרשות 

מקומית או 

ציבורית 

 אחרת.

מנתוני הדוחות הכספיים 

עולה כי החל"צ  2016לשנת 

לא קיבלה תמיכה מרשות 

 מקומית או ציבורית אחרת.

 תקין. דיווחה

יש לציין את   .2

העודף/גרעון 

נצבר מפעילות 

)נכסים נטו 

לשימוש 

לפעילות( 

ושיעורו 

ממחזור 

 הפעילות.

 החל"צ

דיווחה על 

גירעון נצבר 

 2015בשנת 

 40,269בסך 

 .₪אלפי 

 החל"צ

דיווחה על 

גירעון נצבר 

 2014בשנת 

 .₪ 0בסך 

 החל"צ

דיווחה על 

גירעון נצבר 

 2013בשנת 

 .₪ 0בסך 

בהתאם לדוחות הכספיים 

עולה כי  2015 – 2013לשנים 

הינו  2015הדיווח לשנת 

 תקין. 

מפעילות  נצבר גרעון"צ לחל

-ו 31.12.13לימים 

 42,610 של בסך 31.12.14

 ,₪ אלפי 41,185-ו ₪אלפי 

תאטרון שמתקיימים בו התנאים   .2

באופן מלא, ( 1האמורים בפסקה )

למעט תנאי אחד מהם, ובלבד 

שתנאי זה מתקיים בשיעור של 

לפחות, והמדור לתאטרון  80%

המליץ לסווגו כתאטרון גדול לאחר 

שמצא כי התאטרון בעל יתרון 

משמעותי בשאר התנאים, למעט 

 .תנאי הוותק

 התנאים לעיל מתקיימים באופן מלא.
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מס' 

 סידורי
 הסעיף

 דיווח לפילת
 נתוני הביקורת

  

שנת תקציב 

2017 : 

שנת הערכה 

10/15 – 

9/16 

שנת תקציב 

2016 : 

שנת הערכה 

10/14 – 

9/15 

שנת תקציב 

2015: 

הערכה שנת 

10/13 – 

9/14 

 

 59%-וכ 68%-המהווים כ

ממחזור הפעילות, 

 בהתאמה.

 תקין. אינודיווח ה

יש לציין את   .3

הגרעון השוטף 

)אם קיים( 

ושיעורו 

ממחזור 

 הפעילות.

 החל"צ

דיווחה על 

עודף שוטף 

 2015בשנת 

 301בסך 

 .₪אלפי 

 החל"צ

דיווחה על 

עודף שוטף 

 2014בשנת 

 1,590בסך 

 .₪אלפי 

 החל"צ

דיווחה על 

עודף שוטף 

 2013בשנת 

 12,778בסך 

 .₪אלפי 

בהתאם לדוחות הכספיים 

עולה כי  2015 – 2013לשנים 

 הדיווח הינו תקין. 

 

מספר ההפקות   .4

אשר הועלו 

בפעם הראשונה 

 בשנת ההערכה.

החל"צ 

 8דיווחה על 

הפקות 

 1 רגילות,

קופרודוקצי

 1-ו ה

 .מאומצת

החל"צ 

דיווחה על 

הפקות  10

 1רגילות, 

קופרודוקצי

 ה.

החל"צ 

 9דיווחה על 

הפקות 

 1רגילות, 

קופרודוקצי

 1-ו ה

 מאומצת.

מבדיקת לוח המופעים 

ומדגם ברושורים, נמצא 

 תקין.
 

מספר   .5

השחקנים, 

מפעילי 

הבובות, נגנים, 

סטטיסטים, 

רקדנים, 

קריינים 

ומשתתפים 

מחליפים 

המשתתפים 

 בכל הפקה.

החל"צ 

דיווחה כי 

השתתפו 

בממוצע 

בכל הפקה: 

10.9 

 שחקנים,

-ו נגנים 1.5

0.2 

 'אחרים'.

החל"צ 

דיווחה כי 

השתתפו 

בממוצע 

בכל הפקה: 

9.9 

 1 שחקנים,

 0.2-ו נגנים

 .'אחרים'

החל"צ 

דיווחה כי 

השתתפו 

בממוצע 

בכל הפקה: 

שחקנים  8.9

 נגנים. 0.9-ו

מבדיקה מדגמית שערכה 

הביקורת מול פירסומי 

נמצא כי דיווח  החל"צ

על מס' השחקנים  חל"צה

 בכל הפקה הינו נאות.

 תקין.

 

מספר ההפקות   .6

שהן 

קופרודוקציות 

מבדיקת לוח המופעים  1 1 1

ומדגם ברושורים, נמצא 

 תקין.

45 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

45 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

מס' 

 סידורי
 הסעיף

 דיווח לפילת
 נתוני הביקורת

  

שנת תקציב 

2017 : 

שנת הערכה 

10/15 – 

9/16 

שנת תקציב 

2016 : 

שנת הערכה 

10/14 – 

9/15 

שנת תקציב 

2015: 

הערכה שנת 

10/13 – 

9/14 

 

)כהגדרתן 

בקריטריונים( 

אשר הועלו 

 בשנת ההערכה.

 

מספר ההרצות   .7

הפקות של 

התיאטרון 

)כולל הפקות 

שהועלו 

לראשונה על ידי 

התיאטרון 

בשנים קודמות, 

קופרודוקציות 

והפקות 

 מאומצות(.

מס'  מבדיקה מדגמית של 1188 1145 1151

ההרצות בהתאם ללוח 

מופעים עבור ההפקות 

 אלו דיווחים אולם, שדווחו

 מפיקים של הפקות כוללים

את  העלו אשר שונים

הצגותיהם בתיאטרון 

מוכרות ע"י  לא אלו והצגות

 .המשרד

מספר ההרצות להלן פירוט 

ללא  של הפקות התיאטרון

 הפקות השייכות למפיקים:

 :9/14 – 10/13שנת הערכה 

 . דיווח תקין.1188

 :9/15 – 10/14הערכה  שנת

 . דיווח לא תקין.1095

 :9/16 – 10/15הערכה  שנת

 . דיווח לא תקין.991

מספר   .8

השחקנים 

המשתתפים 

 בכל הרצה.

ממוצע ב

10.9 

מבדיקה מדגמית שערכה  8.9ממוצע ב 9.9ממוצע ב

הביקורת מול פירסומי 

החל"צ נמצא כי דיווח 

החל"צ על מס' השחקנים 

 בכל הרצה הינו נאות.

 תקין.

 

מספר הנגנים,   .9

הסטטיסטים, 

הרקדנים 

בממוצע  1.6בממוצע 

1.13 

 0.9בממוצע 

 

מבדיקה מדגמית שערכה 

הביקורת מול פירסומי 
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מס' 

 סידורי
 הסעיף

 דיווח לפילת
 נתוני הביקורת

  

שנת תקציב 

2017 : 

שנת הערכה 

10/15 – 

9/16 

שנת תקציב 

2016 : 

שנת הערכה 

10/14 – 

9/15 

שנת תקציב 

2015: 

הערכה שנת 

10/13 – 

9/14 

 

והקריינים 

המשתתפים 

 בכל הרצה.

החל"צ נמצא כי הדיווח 

 הינו נאות.

 תקין.

מספר ההרצות   .10

שהציג 

התיאטרון 

מחוץ לתחומי 

 מדינת ישראל.

החל"צ 

 5דיווחה על 

הרצות 

בחו"ל עבור 

ההפקה 

 "הקמצן".

החל"צ 

 5דיווחה על 

הרצות 

בחו"ל עבור 

ההפקות 

 ם"אלוקי

מחכה 

(, 2בתחנה" )

"הסוחר 

נציה" ומו

(, "הכיתה 2)

 (.1שלנו" )

מבדיקת נתוני הנהלת  -

 .נמצא תקיןהחשבונות, 

מספר שנות   .11

פעילותו של 

 התיאטרון.

לחברה ותק בתחום  - - -

שנים  8-התאטרון של כ

שנה  30-כחל"צ ועוד כ

 .1980כהקדש החל משנת 

 

)לדברי החל"צ התיאטרון 

 אך 1958-פעיל כבר מ

כאמור רק בשנת  התאגד

1980.) 

 

 תקין.

מספר ההרצות   .12

שמתקיימות 

בשפה שאינה 

עברית או 

שמרבית 

השחקנים 

 - אין אין אין
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מס' 

 סידורי
 הסעיף

 דיווח לפילת
 נתוני הביקורת

  

שנת תקציב 

2017 : 

שנת הערכה 

10/15 – 

9/16 

שנת תקציב 

2016 : 

שנת הערכה 

10/14 – 

9/15 

שנת תקציב 

2015: 

הערכה שנת 

10/13 – 

9/14 

 

והצוות 

האומנותי 

שהתיאטרון 

מעסיק הם 

עולים חדשים 

המצויים 

בישראל 

בתקופה שאינה 

 20עולה על 

 שנים.

מוסד אשר   .13

מספר הנשים 

החברות בוועד 

המנהל שלו 

לעומת כלל 

חברי הוועד 

המנהל עמד על 

מכלל  30%

חברי הוועד 

המנהל לפחות, 

ואם עמד 

מספרם של כלל 

חברי הוועד 

המנהל שלו על 

שלושה לכל 

כלל  –היותר 

הוועד המנהל 

חברה אחת 

לפחות, תגדל 

-התמיכה בו ב

ביחס לשלב  2%

 הקודם;

"צ החל

 2דיווחה על 

חברות 

דירקטוריון

: נורית 

דאבוש, 

אסתי 

אפלבאום 

בשנת  שמונו

2012. 

הוגש לביקורת נוסח הודעה  - -

לעיתונות על מינוי חברי 

הדירקטוריון ע"י האסיפה 

. 14.03.12הכללית ביום 

 2ברשימת החברים נכללו 

נורית  חברות הדירקטוריון:

 דאבוש ואסתי אפלבאום.

יצוין כי פרוטוקול המינוי )

 עצמו טרם הוגש לביקורת.

 2012בשל היותו משנת 

החל"צ התקשתה למצוא 

 .(אותו

בנוסף, מסקירת 

פרוטוקולים מישיבות 

 – 2015הדירקטוריון לשנים 

, נמצא כי החברות 2016

הנ"ל נכחו בישיבה 

 והשתתפו בה.

 

 תקין.
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 על גם דיווח"צ החל 9/16 – 10/15-ו 9/15 – 10/14בשנות הערה  כי עולה, למדור הדיווחים מבדיקת

אלו לא הוכרו ע"י  . הצגותשל מפיקים שונים אשר העלו את הצגותיהם בתיאטרון הצגות של הרצות

 הביקורת מציינת כי גובה התמיכה מושפע בין היתר ממספר ההרצות. .משרדה

 להלן פירוט ההפקות התקין:

 10/15 – 9/16 10/14 – 9/15 10/13 – 9/14 

 1188 1145 1151 הרצות שדווחו

הפחתת הרצות של 

 הפקות שלא הוכרו 

(160) (50) - 

 1188 1095 991 מס' הרצות תקין

 

 2015לשנת  הדיווח .נאותים אינם 2017 - 2016 יםלמדור בשנ "צהחלבהתאם לנ"ל, נראה כי דיווחי 

 .נאות הינו( 9/14 – 10/13)שנת הערכה 

הפירוט של ההרצות שלא הוכרו בשנות הערכה מבדיקת בתגובה לדוח הביקורת השיבה החל"צ כי 

הינן בגין  שלא הוכרו,מתוך הרצות  ,הרצות בהתאמה 126-ו 20עולה כי  ,10/15-9/16-ו 10/14-9/15

הינה הפקה עצמאית של התיאטרון שהופקה ותופעלה על ידו באופן . הפקה זו ההפקה "משפחה עליזה"

 ון כיצד קבעה הביקורת הנחה מוטעית זו.  בלעדי בלבד ולא של מפיק פרטי ולא ברור לתיאטר

הביקורת מציינת כי בדיקת הניקוד תבחן שוב ע"י המשרד בו יוחלט האם ניתן להכיר בהפקות ונוס 

נערך הסכם זכויות עם בנוסף,  מפרווה, מטורפים מאהבה ומשפחה עליזה, כהפקות של התיאטרון.

הינה הפקה של התיאטרון או  זוהאם הצגה  ההחלטה בענייןשרגא בר לעניין הצגה "משפחה עליזה" ו

 מועברת להכרעת וועדת התמיכות. ,הפקה של שרגא בר שהתיאטרון אימץ
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 10-02-42-19תקנת שיפוצים  .1.2.2.2

 2017הועברו לחל"צ בשנת  ₪ 160,000. ₪ 800,000אושרה תמיכה מתקנת שיפוצים בסך של  2014בשנת 

 שיפוץ, מעליות שיפוץ ביצעה"צ החל 2017 – 2014 בשנים. 2018הועברה בשנת  ₪ 640,000בסך  והיתרה

חדרי איפור, התקנת מערכת מצלמות אבטחה, הסדרת מעקה בטיחות וכן רכישות של ציוד כגון: 

 .מערכות החייאה, מיקרופונים אלחוטיים, מסכים, מקרנים וכדומה

 בדיקת נהלי משרד התרבות לתמיכה בשיפוצים:

מס. 

 סידורי
 ממצאים ותנאיםקריטריונים 

תקין / לא 

 תקין

1.  

 

הספק נבחר באמצעות מכרז או 

 3-באמצעות קבלת הצעות מחיר מ

 .קבלנים לפחות

הוצאות מדגמיות שבוצעו בדקו נ

במסגרת השיפוצים. נמצא כי 

קבלנים  3-התקבלו הצעות מחיר מ

 .ספקים לפחות/ 

 תקין.

 

רק מקבלנים  הצעות לפרויקטים יתקבלו  .2

 .המלצה בלבד -רשומים בספר הקבלנים

מבדיקת הצעות המחיר לשיפוץ 

מעלית המשא, נמצא כי כל 

ההצעות התקבלו מקבלנים 

 .רשומים

 תקין.

3.  

 

החלטת הדירקטוריון בנוגע לבחירת 

שרה ע"י ועדת הביקורת / גוף הספק או

 מבקר.

ו לביקורת החלטות הוצגלא 

ואישור ועדת  הדירקטוריון

 בנוגע לבחירת ספקים. הביקורת

 

 לא תקין.

בדיקה האם המוסד שקל בבחינת הצעות המחיר, בין היתר, את הנושאים המפורטים והאם   .4

 לוו נימוקים:

לא הוצגו לביקורת פרוטוקולים  המחיר המוצע לביצוע העבודה. 4.1

 לשקילת בחירת הספקים.

 תקין.לא 

וניסיונו המקצועי, לרבות כישורי המציע  4.2

 בפרויקטים דומים.

לא הוצגו לביקורת פרוטוקולים 

 לשקילת בחירת הספקים.

 לא תקין.

התאמת לוח הזמנים לביצוע העבודה  4.3

 לצורכי העבודה.

לא הוצגו לביקורת פרוטוקולים 

 לשקילת בחירת הספקים.

 לא תקין.

לא הוצגו לביקורת פרוטוקולים  איכות ההצעה. 4.4

 לשקילת בחירת הספקים.

 לא תקין.

ש"ח, יש לבדוק  100,000בהתקשרות מעל   .5

כי התקבלה מהקבלן המבצע ערבות 

מהיקף ההתקשרות  5%ביצוע בגובה 

לא הוצגו לביקורת ערבויות ביצוע 

עבור התקשרויות בסכום של מעל 

 .במסגרת השיפוצים ₪ 100,000

 לא תקין.
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מס. 

 סידורי
 ממצאים ותנאיםקריטריונים 

תקין / לא 

 תקין

למשך כל תקופת ביצוע העבודה, ערבות 

זו תומר לערבות טיב למשך תקופת הבדק 

 .)מינימום שנה מקבלת העבודה(

קיום פוליסת ביטוח אחריות מקצועית   .6

בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות של 

 הקבלן שנבחר לביצוע העבודה.

ביטוח ות לביקורת פוליס והוצגלא 

 עבור אחריות מקצועית. 

 לא תקין.

  סכום השיפוצים:  .7

המדווח תואם  סכום השיפוצים 7.1

 .לחשבוניות מס עבור אותם שיפוצים

עבור כל הוצאות חשבוניות  נבדקו

השיפוצים שדווחו. נמצא תקין, 

אלפי  62-למעט הוצאה אחת של כ

שנמצאה בגינה חשבונית בסכום  ₪

 .בלבד ₪אלפי  44-של כ

לא קיימת השפעה על סכום 

 התמיכה.

 תקין.

 .בשיפוצים לתמיכה המשרד נהלי בכל עומדת אינה"צ החל"ל ובמגבלות הביקורת נמצא כי מהנ

את כל המסמכים הרלוונטיים הדרושים לצורך בקשת  ההגיש בתגובה לדוח הביקורת השיבה החל"צ כי

דירקטוריון וועדת האי אישור התוכנית במסגרת פרוטוקולים של וציינה כי  התמיכה במסגרת תקנה זו

השיפוץ האמור הינו שיפוץ מעלית משא הקיימת בתיאטרון עשרות שנים ואשר החברה ו הינו היות

היחידה שמוסמכת לבצע שיפוצים במעלית זו הינה החברה שהתקינה את המעלית ואחראית על 

 תחזוקתה. ולכן לא יכול היה התיאטרון לקיים מכרז בין ספקים שונים. 

צ להגיש אסמכתאות לעמידה בנהלי המשרד לתמיכה הביקורת מציינת כי במהלך הביקורת נדרשה החל"

 בשיפוצים, אולם לא הוגשו פרוטוקולים לבחירת ספק, פוליסות ביטוח וערבויות ביצוע כנדרש בנהלים.

בהתייחס לאישור בחירת הספק ע"י הדירקטוריון וועדת הביקורת, הביקורת מציינת כי זו דרישה של 

. בנוסף, התמיכה לצורת ההתקשרותהמשרד וכלולה בנהלי המשרד לתמיכה בשיפוצים ואין החרגה 

 שימשה גם לשיפוץ חדרי איפור, התקנת מצלמות אבטחה וכדו'.
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 :63-02-42-19הלוואה לכיסוי גרעון עבר  .1.2.2.3

 :להלן המפורטים התנאים מבין תנאים חמישה התקיימו

מס' 

 סידורי
 ממצאים קריטריון רלבנטי

/  מתקיים

 מתקייםלא 

במסגרת בקשת ההלוואה הציג מוסד  .1

התרבות אישורים שלפיהם פנה לקבלת 

הלוואה לשלושה מוסדות בנקאיים 

 לפחות וקיבל מהם תשובה שלילית.

 .מתקיים לא לא הוצגו אישורים.

בדצמבר שקדם לשנה שבה  31ביום  .2

מבוקשת ההלוואה לפי מבחנים אלה 

היום הקובע( היחס בין שירות  -)להלן

לבין  (EBITDAהחוב של המוסד )

הוצאות מימון וחלויות שוטפות עבור 

לפי  1.3 -ל 0.7הלוואות קודמות נע בין 

הדוחות המבוקרים האחרונים 

 המצויים בידו.

יחס כיסוי שירותי החוב ליום 

 . 0.6הינו הקובע 

 .מתקיים לא

ביום הקובע הציג מוסד התרבות יחס  .3

מהיר )התחייבויות שוטפות מול נכסים 

 .1-שוטפים( נמוך מ

היחס המהיר של החל"צ, )הבודק 

את יכולת הפרעון של החברה 

)נכסים  0.6באופן מיידי( הינו 

 24,062 31.12.16שוטפים ליום 

לחלק להתחייבויות  ₪אלפי 

אלפי  38,229שוטפות לאותו יום 

₪.) 

 .מתקיים

בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה  .4

 -להלוואה לפי מבחנים אלה )להלן

התקופה הקובעת( יש למוסד התרבות 

תזרים מזומנים שלילי בפעילות 

השוטפת על פי דוח תזרים מזומנים 

 חשבונאי.

לחל"צ תזרים  2012החל משנת 

 שלילי מפעילות שוטפת.מזומנים 

 .מתקיים

שווי הבטחונות הפנויים שמוסד  .5

התרבות יכול להעמיד אינם מכסים 

 מהיקף ההלוואה המבוקשת. 70%

 .מתקיים אין לחל"צ בטחונות פנויים.
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ביום הקובע היחס בין החוב של מוסד  .6

 .35% -התרבות לבין הכנסותיו גבוה מ

( ₪אלפי  63,638היחס בין החוב )

( הינו ₪אלפי  75,891) להכנסות

84%. 

 .מתקיים

ביום הקובע היחס בין הוצאות המימון  .7

 -של מוסד התרבות לבין החוב גבוה מ

10%. 

 1,517היחס בין הוצאות המימון )

אלפי  63,638( לבין החוב )₪אלפי 

 .2.4%( הינו ₪

 .מתקיים לא

בתקופה הקובעת, היקף אשראי  .8

-הספקים של מוסד התרבות גבוה מ

במשך  10%-מהחובות או שגדל ב 50%

 התקופה הקובעת.

-היקף אשראי הספקים גדל בכ

 בתקופה הקובעת 16%

 -2013, ₪אלפי  8,839 -2016)

 (.₪אלפי  7,609

 .מתקיים

מוסד התרבות חרג לאורך זמן ממסגרת  .9

האשראי או ניצל את מסגרת האשראי 

 מהתקופה הקובעת. 80%במשך 

 80%על צל מינאטרון יהת

רג ואף ח האשראי שלוממסגרת 

 .2014החל מינואר  מהמסגרת

 .מתקיים

בתקופה הקובעת גובה התמיכה  .10

הציבורית השוטפת במוסד התרבות 

ממחזורו  50%הייתה בשיעור של 

השנתי לפחות, לעניין סעיף זה, 

תמיכה שהמוסד  –"תמיכה ציבורית" 

מקבל מהמדינה, מרשויות מקומיות או 

 ממפעל הפיס.

הציבורית בתקופה התמיכה 

 50%-הקובעת נמוכה מ

 ממחחזור החל"צ.

 .מתקיים לא

 

כי  נראה כי התקיימו חמישה תנאים כנדרש בקריטריונים. לאור כך, נמצאמהנ"ל ובמגבלות הביקורת 

 .2017 תבשנ" הלוואה לכיסוי גרעון עברעומדת בקריטריונים שנקבעו בתקנה: " החל"צ

איכותית של מבחני התמיכה ואינו מהווה תחליף לבדיקת היחידה היקף הבדיקה אינו כולל בחינה 

לשלול עמידה בקריטריונים  / המקצועית במשרד התומך ולכן אין בממצאי הבדיקה בכדי לאשר

 איכותיים הנבדקים על ידי המשרד הממשלתי.
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 השימוש בכספי תמיכה אופן .1.3

 ה שערכנוספות ובדיקות אסמכתאות תשלום  , דוחות הביצוע,על פי נתוני הנהלת החשבונות

מכח  ת עבורן התבקשה התמיכהיואת הפעילו הביצע החל"צ 2017 - 2015ים בשננמצא כי  הביקורת

 .19420210-ו 19420215התקנות: 

  בהנהלת החשבונות, לכן אין צורך בהפרדה 19420215כל פעילות החל"צ נתמכת מתקנה. 

 העלאת הצגות של מפיקים: 

במטרה להעלות את הצגותיהם מול גורמים עסקיים  כמים של התיאטרוןמסקירת ההס -

עם גורמים עסקיים וזאת בניגוד פעולה מדובר בהסכמי שיתוף  באולמות התיאטרון, עולה כי

  . ז לנוהל שר האוצרט 8לסעיף 

 ת"ת והצגלפיל"צ כי היא לא מדווחת על הפקות אלה החללדוח הביקורת השיבה  בתגובה

"קונצרטה לשמונה" הופקה ע"י שחקנים צעירים במטרה להעלות מודעות לנושא של לקויי 

הביקורת מציינת כי ממצא זה מתייחס להתקשרות  למידה ואינה התקשרות עם "מפיק פרטי".

 קונצרטה" להצגת בהתייחס"ת. לפיל)ט"ז( ולא על הדיווח  8עסקיים בניגוד לסעיף  גורמייםעם 

ריקה זילבר בע"מ",  -ההסכם להעלאת הצגה נערך מול חברת "גל תרבות לשמונה" יצוין כי 

 .עסקי גורם עם הסכם נערך כי נקבע ולכן, 513223214ח.פ 

להלן בדיקת . באולמות התיאטרון הצגות העלאתלשונים עורכת הסכמים עם מפיקים  חל"צה -

על בסיס ההכנסות המופיעות בהנהלת  2017הצגות שהתקיימו בשנת  3ריווחיות שנערכה על 

 :משוערכות והוצאותחשבונות ה

 לשמונה קונצרטה מאהבה מטורפים ונוס של הפרווה 

 שם המפיק
"שרגא בר בע"מ" 

 512851197ח.פ. 

"שרגא בר בע"מ" 

 512851197ח.פ. 

ריקה  -גל תרבות 

בע"מ, ח.פ זילבר 

513223214 

 בשנת הצגות' מס

2017 
4 12 18 

 מההכנסות 60% מההכנסות 70% מההכנסות 60% התמורה למפיק

 133,144 61,647 9,264 נטו  הכנסות

 2הוצאות 

 *שחקנים
3,178 - - 

מערכת תאורה 

 **וסאונד
5,120 15,360 23,040 

 42,801 28,534 9,511 ***חשמל

הוצאות פרסום 

 ***ושיווקמכירה 
34,040 102,121 153,181 

 - - - תמלוגים
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 56,938 37,959 12,653 ***סדרנים

 13,350 8,900 2,967 ***אבטחה

 2,733 1,822 607 ***ניקיון

 69,251 46,168 15,389 ***הנה"כ

 361,294 240,863 83,466 הוצאות"כ סה

 (228,150) (179,216) (74,202) רווח / )הפסד(

 .התיאטרון הערכת* 

בקונצרטה בהתאם להסכם, ) וסאונד תאורן איש עבור 2017 לשנת מעביד עלות על בהסתמך חושב** 

 לשמונה חושב עלות איש אחזקה אחד(.

*** חושב עפ"י נתוני הנהלת חשבונות בהכפלת מס' הצגות שהתקיימו בשנה זו מתוך מס' הצגות 

 הצגות בשנה(. 1,160ממוצע שמתקיים כל שנה )

 

 אלו אולמות התיאטרון של למחירון בהתאם. וברטונוב 4 הבימה באולמות נערכו אלו הצגות

 כמפורט להלן: מושכרים

 .₪ 7,000לבין  ₪ 2,500המחיר נע בין  – 4אולם הבימה 

 .₪ 10,000לבין  ₪ 7,000המחיר נע בין  -אולם ברטונוב 

 

יקים השונים אינם סכמים עם המפהה כילהערכה שחושבה בטבלה לעיל, עולה  בהתאם

 כלכליים לתיאטרון.

 "י הביקורתשבוצע עלבדיקת ריווחיות החישוב בתגובה לדוח הביקורת השיבה החל"צ כי 

הביקורת  .הצגות אלולעלויות השל  וצירפה בנספח חישוב הינו חסר כל ביסוס מקצועי וכלכלי

הביקורת לא יכלה לקבוע מציינת כי החל"צ לא צירפה אסמכתאות התומכות בחישוביה, ולכן 

כי בדיקת רווחיות ההצגות של המפיקים שהציגה החל"צ הינה נאותה. בנוסף, כחלק מחישוב 

הרווחיות ציינה החל"צ כי בהצגות ונוס בפרוה ומטורפים מאהבה, המפיק אחראי על תפעול 

ורש להסכמי ההצגות בהם מצוין במפ 11-ו 10מערכת הסאונד והתאורה, זאת בניגוד לסעיפים 

גם בעניין  כי התיאטרון יעמיד לרשות המפיק את מערכת התאורה ואת מערכת הסאונד.

הוצאות הפרסום, החל"צ ציינה כי הוצאות אלו חלות על המפיק, זאת בניגוד לאמור 

 בהסכמים כי התיאטרון יהיה אחראי על שיווק המופע.

 

 512851197עם "שרגא בר בע"מ" ח.פ.  התקשרויות 

התיאטרון לבין  בין 10/2017 בחודששנערך  בהסכםלמכירת ההצגה "הדוד אריה":  הסכם -

 ממכירת ההכנסות וכל ₪ 37,500התיאטרון מכר כל הצגה בסכום של  כי עולהבר, שרגא 

 בין הצדדים.  בשווה יחולקומעבר לסכום זה  שיתקבלו הכרטיסים

שהתקבלה מכל הצגה  מוצעתמה ההכנסהעולה כי  2017נתוני הנהלת החשבונות לשנת  מבדיקת

הממוצעת של  ההכנסהלפרטי ההסכם המפורטים לעיל,  בהתאם, אולם .₪ אלפי 50-כ הינה
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 נוספים"ח אש 6-וכ, המכירה בגין 37.5) בלבד ₪לפי א 44-לככמה תבגין כל הצגה הס התיאטרון

 אש"ח(.  37.5-ל שמעל ההכנסה חלוקת בגין

 .התיאטרון על חלות עלויותיה וכל ההפקה, ההסכם פי על

 1עם זאת נמצא, כי בהתאם להסכם, תעביר שרגא בר לתיאטרון ביום חתימת ההסכם סך של 

 כמקדמה. ₪מיליון 

"הדוד  של הצגות 35 נערכו( 2019)ספטמבר  הביקורת למועד ונכון ההסכם עריכת מיום

 ".אריה

לתיאטרון  לפתור מנת על נחתם, נראה כי ההסכם לעיל המפורטים לנתונים ובהתאם, לפיכך

כמקדמה, וזאת, תוך ספיגת אחוזי ריבית גבוהים  ₪בעיה תזרימית באמצעות קבלת מיליון 

 35אש"ח שהועברו לשרגא בר פר הצגה בהכפלת  6) 21%מאד, כרגע אחוז הריבית עומד על 

 שהתקבל( והאחוז עולה עם כל מופע של הצגה זו.  ₪מיליון  1הצגות שהתקיימו ומתוך סך של 

 36כל הצגה של "הדוד אריה" בסכום של  המכר היא "צ כיהחל השיבהדוח הביקורת ל בתגובה

הצגות ראשונות של  30ההכנסות בגין מכירת  שצוין בדוח וכןאש"ח כפי  37.5-אש"ח ולא ב

 ₪ לפיא 35.5-, המהווים הכנסה ממוצעת של כ₪ לפיא 1,066"הדוד אריה" הסתכמו לסך של 

בגין מכירת  ₪ לפיא 1,080"צ היתה אמורה לקבל החל. בדוח צויןכפי ש ₪ לפיא 50להצגה ולא 

, הפרש לא מהותי ₪ לפיא 1,066-הסתכמו ב ההכנסותבפועל ו( 1,080=  36*30הצגות לשרגא ) 30

כמו כן, כיוון שבפועל ההכנסות מההצגות היו נמוכות מהצפוי, שולם לשרגא  .₪ לפיא 14-של כ

 ₪ מיליון 1על  ₪ לפיא 30כלומר, שרגא בר הרוויח על העסקה . ₪ לפיא 1,030-בר סך של כ

  .בדוח שצויןכפי  21%רווח בלבד ולא  3%ששילם כמקדמה, דהיינו 

מציינת כי בהתאם לאמור בהסכם למכירת הצגת הדוד אריה נקבע כי מחיר ההצגה  הביקורת

 50%צד יקבל בממוצע להצגה, כל  ₪אלפי  37.5ובמידה ויעלה על  ₪אלפי  36-לא יפחת מ

עולה כי ההכנסה  2017מההפרש. מסקירת כרטסת הכנסות מהצגת הדוד אריה עולה כי בשנת 

 37.5: הצגה כל על קיבלה"צ החל ולכן, ₪אלפי  50-הממוצעת שהתקבלה מכל הצגה הינה כ

, לעיל האמור לאור. ₪ אלפי 43.75( = ההכנסות מיתרת 50%) ₪ אלפי 6.25+  ₪ אלפי

. עוד יצוין כי לשאלת הביקורת על מס' הצגות ₪ אלפי 6-כ שמכר הצגה כל לע הפסיד התיאטרון

 בעניין .בתגובה שצוין כפי 30 לא הצגות 35 היו כישל הדוד אריה שהיו עד היום, השיבה החל"צ 

, 2017 שנת לאחר שהתקיימו" אריה"הדוד  הצגת מכירת בגין בר לשרגא ותשלומים הכנסות

"צ לא הציגה נתוני הנהלת והחל 2019 - 2018אין בידי הביקורת נתוני הנהלת חשבונות לשנים 

חשבונות ואסמכתאות לתשלום בפועל שקיבלה משרגא בר על הצגות אלו, ולכן הביקורת לא 

 "צ.החל טענתיכלה לבחון את 

"צ ביצעה החלנמצא כי  2016הנהלת החשבונות על שם שרגא לשנת  בכרטסת: שיקים ניכיון -

 העניק ובתמורה יםשיקים דחוי שרגא"צ מסרה לשהחלעימו עסקאות של ניכיון שיקים, באופן 

 ₪ מיליון 2-כ היה המדוברת בשנה העסקאות היקף. ניכיון עמלת בקיזוז מזומן שיק שרגא לה

לדברי  ,השיקים ניכיון עסקאות את המסדיר הסכם קיים לא. 4%-ל 2% בין נעה הניכיון ועמלת

באפשרות  אין. יצוין כי "צ שיעור העמלה נקבע בהתאם לתאריך פירעון ההמחאההחל

56 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

56 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

"צ החלואין בידי  היות"צ בעניין אופן קביעת שיעור העמלה, החלהביקורת לאמת את דברי 

ולכן אין נתיב העתק מהמחאות אלו, ההמחאות לא הופקדו בבנק, אלא הועברו לשרגא, 

 .ולא ניתן לקבוע האם העמלה שנגבתה הינה סבירה ביקורת אפקטיבית בעניין כספים אלה

התזרימי הקשה ומצבם הקשה של  הבעקבות מצב"צ כי החל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

שיעור הריבית תאם  וציינה כי ניכיון שיקיםלבצע מספר פעמים  צהנאלהיא , החלק מלקוחותי

 בפועל שיעור הריבית ששולמהו את רמת הסיכון של הגוף ששילם ואת תקופת האשראי שניתנה

לניכיון תיעוד להמחאות שנמסרו  בנוסף, טענה כי קיים. י הביקורתנמוך מזו שחושבה על יד

ויק על ידי עובדת בהנהלת חשבונות שפוטרה ומחוסר הזמן תחומר , אולם החשיב הריביתות

  .והחל"צ משתדלת ותשתדל להמנע מביצוע נכיון לשיקים לא הצליח התיאטרון לאתר חומר זה

העתקי את החל"צ לא העבירה אסמכתאות לחישוב הריבית ששולמה והביקורת מציינת כי 

ההמחאות שהועברו לניכיון וכאמור בדוח הביקורת, על סמך נתוני הנהלת החשבונות נראה כי 

 .4%-ל 2%עמלת הניכיון נעה בין 
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 לספרי החשבונות החל"צהתאמת דיווחי  .1.4

 19420215 התקנ –למשרד התרבות  החל"צהשוואת דוחות ביצוע שהגישה  .1.4.1

 ש"חאלפי ב – 2015שנת 

אחוז 

הפרש 

מדוח 

 הביצוע

 הפרש

ביצוע בפועל 

מאושר ע"י 

 הביקורת

סה"כ 

דוח 

 ביצוע

 צפי

10-12/2015 

 דוח ביצוע

1-9/2015 
 סעיף ההוצאה

 :הכנסות לפעילות       

%0 0 16,913  16,913  5,525  11,388  
תמיכה  -משרד התרבות

 שוטפת

%2 65 4,034  3,969  825  3,144  
החזר  -משרד התרבות 

 הנחת גמלאים

 הכנסות מהופעות  28,598  11,038  39,636  39,863 227 %1

(%8) (327) 3,615  3,942  1,450  2,492  
הכנסות אחרות )כולל 

 תרומות(
 סה"כ הכנסות  45,622  18,838  64,460  64,425 (35) %0

 הוצאות לפעילות:            

 שכר לפעילות  22,580  7,685  30,265  32,834 2,569 %8

 הוצאות הפקה  2,988  1,258  4,246  4,077 (169) (%4)

 הצגותהוצאות תפעול   8,846  2,960  11,806  6,216 (5,590) (%47)

 הוצאות שכירות ואחזקה  4,782  1,571  6,353  5,134 (1,219) (%19)
 הוצאות שיווק ופרסום  621  600  1,221  8,261 7,040 %577

 תמלוגים  2,177  902  3,079  2,713 (366) (%12)
 הוצאות מימון  794  559  1,353  1,311 (42) (%3)

 סה"כ הוצאות פעילות  42,788  15,535  58,323  60,546 2,223 %4

 סה"כ הוצאות הנה"כ  2,889  1,028  3,917  3,578 (339) (%9)

 סה"כ הוצאות  45,677  16,563  62,240  64,124 1,884 %3
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 ₪אלפי ב -2016שנת 

אחוז 

הפרש 

מדוח 

 הביצוע

 הפרש

ביצוע בפועל 

מאושר ע"י 

 הביקורת

סה"כ 

דוח 

 ביצוע

 צפי

10-12/2016 

 ביצועדוח 

1-9/2016 
 סעיף ההוצאה

 :הכנסות לפעילות       

%0 0 17,049  16,948  4,284  12,664  
תמיכה  -משרד התרבות

 שוטפת

%33 1,257 5,067  3,810  1,126  2,684  
החזר  -משרד התרבות
 הנחת גמלאים

 הכנסות מהופעות  33,379  16,316  49,695  50,233 538 %1

(4%) (137) 3,643  3,780  2,043  1,737  
הכנסות אחרות )כולל 

 תרומות(
 סה"כ הכנסות  50,464  23,769  74,233  75,992 1,658 %2

 הוצאות לפעילות:            

 שכר לפעילות  26,266  10,266  36,532  40,912 4,380 %12

 הוצאות הפקה  2,138  3,202  5,340  4,616 (724) (14%)

 הוצאות תפעול הצגות  10,618  3,526  14,144  6,423 (7,721) (%55)

 הוצאות שכירות ואחזקה  4,240  2,060  6,300  5,174 (1,126) (%18)
 הוצאות שיווק ופרסום  838  1,038  1,876  8,872 6,996 %373

 תמלוגים  2,707  1,278  3,985  3,951 (34) (%1)
 הוצאות מימון  968  562  1,530  1,517 (13) (%1)

 סה"כ הוצאות פעילות  47,775  21,932  69,707  71,465 1,758 %3

 סה"כ הוצאות הנה"כ  2,633  1,106  3,739  3,922 183 %5

 סה"כ הוצאות  50,408  23,038  73,446  75,387 1,941 %3
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 ₪אלפי ב -2017שנת 

אחוז 

הפרש 

מדוח 

 הביצוע

 הפרש

ביצוע בפועל 

מאושר ע"י 

 הביקורת

סה"כ 

דוח 

 ביצוע

 צפי

10-12/2017 

 דוח ביצוע

1-9/2017 
 סעיף ההוצאה

 :הכנסות לפעילות      

1% 230  16,985  16,755  1,496  15,259  
תמיכה  -משרד התרבות

 שוטפת

21% 1,085  6,145  5,060  600  4,460  
החזר  -משרד התרבות
 הנחת גמלאים

 הכנסות מהופעות  37,547  14,335  51,882  52,565  683 1%

34% 1,316  5,137  3,821  1,350  2,471  
הכנסות אחרות )כולל 

 תרומות(
 סה"כ הכנסות  59,737  17,781  77,518  80,832 3,314 4%

 הוצאות לפעילות:         

 שכר לפעילות  30,010  11,020  41,030  44,496 3,466 8%

 הוצאות הפקה  3,205  1,198  4,403  3,941 (462) (10%)

 הוצאות תפעול הצגות  7,211  2,480  9,691  7,852 (1,839) (19%)

 הוצאות שכירות ואחזקה  4,855  1,580  6,435  5,624 (811) (13%)
 הוצאות שיווק ופרסום  5,878  1,980  7,858  9,883 2,025 26%

 תמלוגים  2,958  1,186  4,144  3,923 (221) (5%)
 הוצאות מימון  1,492  460  1,952  1,792 (160) (8%)

 סה"כ הוצאות פעילות  55,609  19,904  75,513  77,511 1,998 3%

 סה"כ הוצאות הנה"כ  817  460  1,277  4,468 3,191 250%

 סה"כ הוצאות  56,426  20,364  76,790  81,979 5,189 7%

 

 

 דוחות הביצוע: להלן הערות הביקורת לעניין

נערכו על בסיס נתוני  2017 - 2015דוחות הביצוע שהגישה החל"צ למשרד התרבות והספורט לשנים  .1

דצמבר. מוצגת הפרדה בין נתוני  –ספטמבר וצפי לחודשים אוקטובר  –ביצוע בפועל לחודשים ינואר 

 הביצוע בפועל לנתוני הצפי.

נערכו עבור כלל  2016 - 2015ת ושימושים לשנים ודוחות מקורו 2017 - 2015לשנים  הביצועות דוח .2

  נתמכת. החל"צבשל העובדה שכל פעילות  החל"צפעילות 

 ,החל"צתואמים את ספרי  2016-ו 2015דוחות מקורות ושימושים לשנים סך ההוצאות וההכנסות ב .3

הביקורת אישרה את סכומי  .בהתאם למיונים בדוכ"סלא פוצלו הוצאות הפעילות סעיפי אולם 

 ההוצאות על פי הדוחות הכספיים בלבד.
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"צ כי דוחות הביצוע המוגשים במהלך השנה למשרד התרבות, החללדוח הביקורת השיבה  בתגובה

נערכים בצורה מעט שונה מסיווג ההוצאות בדוח הכספי השנתי המבוקר, היות ורק במסגרת עריכת 

כן דוחות הביצוע המוגשים למשרד התרבות נערכים בהתאם הכספי נערכות פעולות המיון ו הדוח

לדרישת המשרד ולא בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, אולם התיאטרון מקבל את המלצת 

 הביקורת לבצע מיונים אלו במסגרת דוחות הביצוע.

מציינת כי המיון של ההוצאות בדוחות הביצוע צריך להיות זהה למיון המבוצע בדוחות  הביקורת

ורות ושימושים ובהתאם לכללי המשרד, ע"מ שיהיה ניתן להשוות את הנתונים הלא מבוקרים מק

 המדווחים בדוחות הביצוע לנתונים המבוקרים בדוחות מקורות ושימושים.

 הביקורת מציינת כי סך ההכנסות וההוצאות שאושרו ע"י הביקורת תואם לדיווחים בספרים. .4

 שאושרו וההוצאות ההכנסותלמול  2016-ו 2015"צ בדוחות הביצוע לשנים החלבהשוואת דיווחי  .5

הנובעים ממיונים  שיווק והוצאות תפעול הוצאות בסעיפי מהותיים הפרשים נמצאו, הביקורת"י ע

 .הכספיים דוחותה עריכתב בוצעוש וניםש

 .וכלליות הנהלה הוצאות בסעיף מהותי הפרש נמצא 2017 לשנת הביצוע בדוח"צ החל בדיווחי

בשל הפרשים מהותיים  ,נערכו כיאותלא  2017 - 2015דוחות הביצוע לשנים  בהתאם לנ"ל, נראה כי

וכן בשל הפרש מהותי בהוצאות הנהלה  2016-ו 2015בסעיפי הוצאות התפעול והוצאות השיווק בשנים 

 .2017וכלליות בשנת 
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 19420210תקנה  –השוואת דוחות ביצוע שהגישה החל"צ למשרד התרבות  .1.4.2

אחוז 

הפרש 

מדוח 

 הביצוע

 הפרש

ביצוע בפועל 

מאושר ע"י 

 הביקורת

סה"כ דוח 

 ביצוע
 סעיף ההוצאה

  בש"ח 

 הכנסות לפעילות:        

 תמיכה בשיפוצים -משרד התרבות  800,000  800,000   - 0%

 אגודת ידידים  150,000  150,000   - 0%

 הכנסות עצמיות  831,333  831,333   - 0%

 סה"כ הכנסות  1,781,333  1,781,333  - 0%

 הוצאות לפעילות:      

 שיפוץ מעלית משא  372,645  372,645   - 0%

 עבודת בטיחות מעליות  26,793  26,793   - 0%

 התקנת מערכת מצלמות  162,203  162,203   - 0%

0% -   10,237  10,237  
לאלמנטים ייעוץ קונסטרוקטור 

 תלויים

 חיזוק גשר צוגים  44,840  44,840   - 0%

 מתקן הרמה  95,823  95,823   - 0%

 מערכות החייאה  7,406  7,406   - 0%

 מעקה בטיחות  59,009  59,009   - 0%

 סוללות תאורת חירום  39,511  39,511   - 0%

 מקרני וידאו  151,715  151,715   - 0%

 מסך הקרנה  48,989  48,989   - 0%

 אוזניות אלחוטיות לתפעול בטיחותי  226,442  226,442   - 0%

 מסכי לדים  42,497  42,497   - 0%

 מיקרופונים אלחוטיים  325,661  325,661   - 0%

 הנגשת מעליות  21,165  21,165   - 0%

 מערכת הצללה לעמדת שומר  5,900  5,900   - 0%

 ייעוץ נגישות  28,033  28,033   - 0%

0% -   5,382  5,382  
מדפסות מותאמות ונגישות לעובדים 

 עם מוגבלויות

 טיפול במטפי כיבוי אש  5,097  5,097   - 0%
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 מערכת כיבוי אש אוטומטית  39,681  39,885  204 0.5%

(28%) (17,523)  44,781  62,304  

שיפוץ חדר איפור נגיש לשחקנים עם 

מוגבלויות, מחלקת פאות והוספת 

 חדרי איפור

 סה"כ הוצאות לפעילות  1,781,333  1,764,014  (17,319) (1%)

 

 הביצוע: להלן הערות הביקורת לעניין דוח

 על בסיס נתוני ביצוע בפועל. נערךהביצוע שהגישה החל"צ למשרד התרבות והספורט  דוח .1

החל"צ הגישה למשרד התרבות והספורט דוח ביצוע הכולל ביצוע בפועל עבור פרויקט שתמיכתו  .2

 .2017 - 2014ובוצע במהלך השנים  2014אושרה בשנת 

 בדוח הביצוע קיימת הפרדה נאותה בין הפעילות הנתמכת לפעילות שאינה נתמכת. .3

ים לחשבוניות שהוצגו הביקורת מציינת כי ההכנסות וההוצאות שאושרו ע"י הביקורת תואמ .4

 במאזן הבוחן. החל"צלביקורת ולדיווחי 

קיים הפרש בהוצאות שיפוץ חדר איפור בין הסכום שדווח בדוח הביצוע לבין הסכום שאושר על  .5

 ₪ 44,781ידי הביקורת. ההפרש נובע מכך שבדוח הביצוע החל"צ דיווחה על הוצאה בסך 

 .₪ 17,523האיפור הסתכמה לסך של  ובחשבוניות נמצא כי החשבונית בגין שיפוץ חדר

נערך  ,2014במסגרת התמיכה שאושרה בשנת  שבוצעובגין השיפוצים בהתאם לנ"ל, נראה כי דוח הביצוע 

גינה למעט ההוצאה של שיפוץ חדר האיפור שחסרה ב, כיאות ומשקף באופן נאות את הפעילות הנתמכת

 גובה התמיכה., אולם אין לכך השפעה על ₪אלפי  17-חשבונית על סך כ
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 בדיקת תמיכה ביתר .2

  תיאטרון רפרטוארי -19-42-02-15תקנה  .2.1

 19420215תקרת שיעור השתתפות משרד התרבות והספורט בעלויות הפעילות הנתמכת, בהתאם לתקנה 

 מעלות הפעילות הנתמכת. 75%הינה 

 להלן ממצאי הבדיקה:

 
2017 

 ש"חאלפי ב
2016 

 ש"חאלפי ב
2015 

 "חשאלפי ב
הכנסות מאושרות לפעילות סה"כ 

*הנתמכת  

80,832 75,992  64,425  

הסה"כ תמיכה לתקנ  16,985 17,049  16,913  
*נתמכתהסה"כ הוצאות מוכרות לפעילות   81,979 75,387  64,124  

מפעילות נתמכתעודף   (1,147) 605  301  
תקרת התמיכה המקסימלית מסך הוצאות 

 הפעילות הנתמכת

75% 75% 75% 

  48,093            56,540 61,484              תקרת ההוצאה המאושרת לתמיכה
 לא קיים לא קיים   לא קיים תמיכה ביתר

  לעיל. 1.4.1פירוט הסכומים מופיע בסעיף * 

מכספי התמיכות שהועברו לה  החל"צבבדיקתנו לא נמצא קיום תמיכה ביתר בסך הפעילות שביצעה 

לעיל,  1.2.2.1קבלת ניקוד עודף כאמור בסעיף ל החשש אולם בשל, 2017 – 2016ממשרד הרווחה בשנים 

 לא ניתן לקבוע כי לא קיימת תמיכה ביתר.

 .ביתר תמיכה קיימת לא 2015 בשנת

  שיפוצים -19-42-02-10תקנה  .2.2

 19420210תקרת שיעור השתתפות משרד התרבות והספורט בעלויות הפעילות הנתמכת, בהתאם לתקנה 

 מעלות הפעילות הנתמכת. 75%הינה 

 להלן ממצאי הבדיקה:

 "חשאלפי ב 
סה"כ הכנסות מאושרות לפעילות 

*הנתמכת  

1,781 

הסה"כ תמיכה לתקנ  800 
*נתמכתהסה"כ הוצאות מוכרות לפעילות   1,764 

מפעילות נתמכתעודף   (17) 
תקרת התמיכה המקסימלית מסך הוצאות 

 הפעילות הנתמכת

75% 

ההוצאה המאושרת לתמיכהתקרת   1,323 
 לא קיים תמיכה ביתר

  לעיל. 1.4.2* פירוט הסכומים מופיע בסעיף 
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שביצעה החל"צ מכספי התמיכות שהועברו  הוצאות השיפוץבבדיקתנו לא נמצא קיום תמיכה ביתר בסך 

 .2018-ו 2017לה ממשרד הרווחה בשנים 

 מימון עצמי .3

 רפרטואריתיאטרון  -19-42-02-15תקנה  .3.1

 2017  
 ₪אלפי ב

2016 
 ש"חאלפי ב

2015 
 ש"חאלפי ב

  20,947  22,116  23,130 סה"כ תמיכות והקצבות

  43,478  53,876  57,702 סה"כ הכנסות עצמיות המאושרות לפעילות הנתמכת

  64,425  75,992  80,832 סה"כ הכנסות מאושרות לפעילות הנתמכת

לפעילותסה"כ הוצאות מוכרות  הנתמכת  81,979  75,387  64,124  

 %68 %71 70% שיעור מימון עצמי

 .2017 - 2015 בשניםעומדת בשיעור המימון העצמי הנדרש בהתאם לנוהל שר האוצר  החל"צ

 שיפוצים -19-42-02-10תקנה  .3.2

 באלפי ש"ח 

  800 סה"כ תמיכות והקצבות

סה"כ הכנסות עצמיות המאושרות לפעילות 

 הנתמכת
981  

  1,781 סה"כ הכנסות מאושרות לפעילות הנתמכת

  1,764 סה"כ הוצאות מוכרות לפעילות הנתמכת

 56% שיעור מימון עצמי

 .2017 - 2015 בשניםהחל"צ עומדת בשיעור המימון העצמי הנדרש בהתאם לנוהל שר האוצר 

 מימון ממשלתיכפל  .4

 .2017 - 2015בשנים  בחל"צ מימון ממשלתילא נמצאו ממצאים המעידים על כפל 
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 עמידה בהוראות נוהל שר האוצר והוראות התכ"ם לעניין הנהלה וכלליות וחמשת מקבלי השכר הגבוה .5

 הוצאות הנהלה וכלליות: .5.1

 :2017 -2015לשנים  החל"צלהלן ניתוח הוצאות הנהלה וכלליות של  .5.1.1

   2017  2016 2015 

 פרטים
 סכום 

אלפי ב
 ש"ח

אחוז 
 מהמחזור

 סכום 
אלפי ב

 ש"ח

אחוז 
 מהמחזור

 סכום 
אלפי ב

 ש"ח

אחוז 
 מהמחזור

סה"כ מחזור בדוח 
 הכספי

81,734  100% 75,891  100% 64,425  100% 

סה"כ הנה"כ לפי דוחות 
 כספיים

4,468  5% 3,922  5% 3,578  6% 

סה"כ הנה"כ ע"פ כללי 
הדיווח של החשב 

הכללי בהתאם לדיווח 
 הגוף

4,325 * 5% 4,167  5% 3,825  6% 

סה"כ הנה"כ בהתאם 
 לביקורת

4,399  5% 4,307  6% 3,790  6% 

פער בין דיווח החל"צ 
 לביקורת

74    0.1% 140    0.2% (35)    (0.1%) 

 מבוקר. אלפי נתוני מאזן בוחן, *על 

 מרכיבי התאמה:

 בש"ח 2015 בש"ח 2016 * בש"ח 2017 : / הפחת הוסף

 דואר וטלפון המיוחסים לתפעול
   

94,000      68,000      97,000  

 מיסים עירוניים בהוצאות תפעול
   

)13,000)     (12,000)     (19,000)  

 פחת בהוצאות תפעול
   

(200,000)   (198,000)   (202,000)  
, שי אגרות רשם, כיבודים )דמי חבר, שונות

 לחג(
   

74,000    140,000    104,000  

 שכ"ד הכלול בהוצאות תפעול
   

(247,000)   (242,000)   (231,000)  

 חובות מסופקים
   

-               -         4,000  

 סה"כ רכיבי התאמה
   

(292,000)   (244,000)   (247,000)  
 מבוקר. אלפי נתוני מאזן בוחן, *על 

 עמידה בתקרת הוראות חשכ"ל ונוהל שר אוצר .5.1.2

נערכה  לא 2017 - 2015בשנים  "צהחלשל  כההתמי בבקשות וכלליות הנהלה הוצאות הצגת .5.1.2.1

ה"הוראה"(  –להלן  6.1.8הדיווח והמיון של החשכ"ל )הוראות תכ"ם החדשות בהתאם לכללי 

 להלן. 5.1.2.2, לאור האמור בסעיף ונוהל שר האוצר
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בבקשות התמיכה לבין  "צהחלבין הוצאות הנהלה וכלליות כפי שדיווחה  הפרשים קיימים .5.1.2.2

"שונות" השייכות זאת בשל אי הכללת הוצאות , הביקורת בדיקת לפי וכלליות נהלההוצאות ה

 להלן. 5.1.2.4באופיין להוצאות הנהלה וכלליות וכן בשל הפרש בהוצאות השכר כאמור בסעיף 

"צ כי הסכומים בהם מדובר הינם זניחים ביחס להיקף החללדוח הביקורת השיבה  בתגובה

את המיונים  2019הכספיים לשנת  הלבצע במסגרת דוחותי תשקול והיאפעילותו של התיאטרון, 

מבוקשים. הביקורת מציינת כי ממצא זה מתייחס לדיווח נאות בבקשות תמיכה ולא בדוח ה

הכספי, ולכן ביצוע התיקונים בדוח הכספי לא יספק, אלא יש לתקן את הדיווח בבקשות 

 התמיכה.

 הוצאות השכר שדווחו כהוצאות הנהלה וכלליות:להלן  .5.1.2.3

בש"ח  2017 בש"ח תפקיד בש"ח   2016 2015 

 147,879 122,127 133,399  )ת.ג( חשבונותנהלת מ

 563,862 614,497 703,788 )א.פ( מנכ"לית

 324,169 330,917 349,784 )י.ס( מנהל כספים

 234,122 250,862 271,335 )ש.ב( נהלת חשבונותמ

 145,147 148,613 148,220 )ק.ק( נהלת חשבונותמ

 161,660 163,171 161,692 )א.מ( נהלת חשבונותמ

 94,239 134,462 165,775 ה )ע.י(מזכיר

 82,571 91,533 81,759 )י.א( נהלת חשבונותמ

 175,621 149,839 227,475 ראשית )א.ג( נהלת חשבונותמ

 88,990 102,970 109,661 )ש.ח( נהלת חשבונותמ

 153,899 155,188 157,515 )נ.כ( נהלת חשבונותמ

 18,594 0 0 )ב.ו( סוכן מכירות

 23,122 0 0 )נ.ט( סדרן

 97,398 0 0 )ש.ס( סוכנת מכירות

 53,282 0 0 )י.ס( מזכירת קבלה

 0 0 38,113 )ש.ק( נהלת חשבונותמ

  2,548,515 2,264,178 2,364,554 

הינם חלק מעלות הפעילות  2015בשנת נראה כי הוצאות השכר של סוכני המכירות והסדרן  .5.1.2.4

יש לדווח  בשנה זו וכלליות. אי לכך, לדעת הביקורתהשוטפת ואינן שייכות להוצאות הנהלה 

  :רק על שכר העובדים המפורטים להלן במסגרת הדיווח על הוצאות הנהלה וכלליות

בש"ח  תפקיד 2015 

 147,879 )ת.ג( נהלת חשבונותמ

 563,862 )א.פ( מנכ"לית

 324,169 )י.ס( מנהל כספים

 234,122 )ש.ב( נהלת חשבונותמ

 145,147 )ק.ק( נהלת חשבונותמ
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 161,660 )א.מ( נהלת חשבונותמ

 94,239 ה )ע.י(מזכיר

 82,571 )י.א( נהלת חשבונותמ

 175,621 ראשית )א.ג( נהלת חשבונותמ

 88,990 )ש.ח( נהלת חשבונותמ

 153,899 )נ.כ( נהלת חשבונותמ

 53,282 )י.ס( מזכירת קבלה

 0 )ש.ק( נהלת חשבונותמ

  2,225,440 

 ,5%-כו 6%-כ, 6%-כהינו  2017 - 2015של החל"צ לשנים  וכלליות הנהלה הוצאות שיעור .5.1.2.5

בהתאמה. תקרת אחוז משוקלל להנהלה וכלליות ממחזור הפעילות, בהתאם להוראות החשב 

בתקרה  , בהתאמה. החל"צ עומדת2017 – 2015, בשנים 11.9%-ו 12.1%, 12.8%-כהכללי, הינה 

 שנקבעה.

 :משת מקבלי השכר הגבוהח .5.2

 :2017 - 2015בשנים  בחל"צפירוט חמשת מקבלי השכר הגבוה  להלן .5.2.1

 מרכיבי השכר תפקיד
2017* 

 "חבש
2016 

 "חבש

2015 
 "חבש

 )א.פ( "למנכ
 

 563,862 614,497 703,788 מעביד עלות

 11,281 14,722 9,337 זקופות שווי

 575,143 629,219 713,125 לעובד"כ סה

 )ב.צ( "לסמנכ
 
 

 605,672 608,158 604,449 מעביד עלות

 13,916 20,295 19,961 זקופות שווי

 619,588 628,453 624,410 לעובד"כ סה

 )מ.ק( אומנותי מנהל
 
 

 - - 574,243 מעביד עלות

 - - 11,569 זקופות שווי

 - - 585,812 לעובד"כ סה

 )מ.א( טכני צוות

 389,347 398,233 399,068 מעביד עלות

 דוח ריכוז משכורות הוגש לא זקופות שווי

 389,347 398,233 399,068 לעובד"כ סה

 )י.ש( שחקן

 - - 376,536 מעביד עלות

 דוח ריכוז משכורות הוגש לא זקופות שווי

 - - 376,536 לעובד"כ סה

  אומנותי מנהל
 )א.ר(

 444,667 496,546 - מעביד עלות

 11,331 6,349 - זקופות שווי

 455,998 502,895 - לעובד"כ סה

 )י.ד( שחקן
 579,107 405,714 - מעביד עלות

 222 2,765 - זקופות שווי
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 579,329 408,479 - לעובד"כ סה

-ו 2016לשנים  דיווחה באופן נאות על חמשת מקבלי השכר הגבוה בבקשות התמיכהלא  החל"צ .5.2.2

 לנתונים בדוח עלות מעביד., שכן עלות העובדים שצויינה בבקשות תמיכה אינה תואמת 2017

-ו הביקורת מציינת כי העלות המדווחת בבקשות התמיכה נמוכה מהעלות על פי דוח עלות מעביד

העובדים בעלי השכר הגבוה על פי נתוני דוח עלות מעביד אינם תואמים לאלה שדווחו בבקשות  5

 . 2017 - 2015תמיכה לשנים 

 מקבלי השכר הגבוה.  5בנוסף, החל"צ לא מדווחת שווי זקופות לכל עובד כחלק מדיווח על שכרם של 

 ושדווח העובדים כלעבור יצוין כי למרות בקשת הביקורת החל"צ לא הגישה דוח ריכוז משכורות 

, כך שלא ניתן היה לבדוק את הזקופות של לדוח 7ומפורטים במסמך  מקבלי השכר הגבוה 5-ב

 .ים אלועובד

הדיווח אינו נאות הינה שגויה מיסודה ולראייה, הקביעה שבתגובה לדוח הביקורת השיבה החל"צ כי 

לכל בקשת תמיכה צורפה חוות דעתו של רואה החשבון של התיאטרון. כך לדוגמא: שווי זקופות אינו 

ביקורת ה ישמן בהתאם לצורך.תאת הערות הביקורת ו. בנוסף ציינה כי תבחן מהווה עלות שכר

 יםעלות שכר העובדים שדווחו בבקשות התמיכה לא תואמנתוני  ממצא לעיל,כאמור במציינת כי 

לנתוני עלות השכר בדוח עלות מעביד וכן בבקשות התמיכה לא מדווח שווי הזקופות לכל עובד, זאת 

ודה ובעמבניגוד להנחיות החשב הכללי הדורשות לדווח את שכר העובדים לפי נתוני עלות מעביד 

 נפרדת את נתוני שווי הזקופות לכל עובד.

החל"צ דיווחה על המנכ"לית, הסמנכ"ל והמנהל האומנותי כממלאי תפקיד  2017-ו 2015בשנים  .5.2.3

דיווחה החל"צ על המנכ"לית והסמנכ"ל כממלאי תפקיד ניהולי ללא דיווח על  2016בשנת ניהולי. 

 המנהל האומנותי. 

 שכר למעט, עומדת בהוראות נוהל שר האוצרהמנכ"לית והמנהל האומנותי עלות שכרם של 

יצוין כי נוהל שר האוצר אינו חל על שכר . ₪ 83,788שחרג מהנוהל בסך של  2017 בשנת"לית המנכ

מבדיקת התבחינים כמפורט . מפוקח על ידי התבחינים המנכ"לית והמנהל האומנותי היות ושכרם

 עומד המנכ"לית והמנהל האומנותי של שכרםלעיל, נמצא כי ( 40מוד )ע 4בפרק ד. 1.2.2.1בסעיף 

 .בתבחינים המצוינת בתקרה

 ₪ 4,410-ו ₪ 8,453 של בסך האוצר שר מנוהל חרג 2017-ו 2016 בשניםשל הסמנכ"ל  השכר עלות

"ל הסמנכ של שכרו, זקופות בגין גמל וקרן השתלמותהשכר ושווי האולם בהפחתת מס , בהתאמה

 :להלן כמפורט, בנוהל הקבועה מהתיקרה חורג לא

 2017 2016 

 628,453 624,410 זקופות שווי+  מעביד עלות לפי שכר

 (36,091) (35,827) שכר מס

 (20,155) (19,721) השתלמות וקרן גמל בגין זקופות שווי

סה"כ שכר לפי עלות מעביד בניכוי מס שכר 

 ושווי זקופות בגין גמל וקרן השתלמות
568,861 572,207 
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 חוסן כלכלי .6

 נתונים כספיים ויחסים פיננסיים .6.1

 :31.12.17-ו 31.12.16 ,31.12.15להלן נתונים כספיים על פי דוחות כספיים מבוקרים לימים  .6.1.1

 פירוט מקורות הכנסה:

 מקור מימון

2017 

אלפי ב

 ש"ח

אחוז 

 מהמחזור

2016 

אלפי ב 

 ש"ח

אחוז 

 מהמחזור

2015 

אלפי ב

 ש"ח

אחוז 

 מהמחזור

הקצבות ותמיכות משרדי 

 ממשלה
  

          

 %26  16,913 %22  16,948 22%  17,887 מינהל התרבות והספורט

 %26  16,913 %22  16,948 22%  17,887 סך מימון ממשלתי

 %68  43,897 %73  55,300 72%  58,710 הופעות

 %6  3,615 %5  3,643 6%  5,137 אחרות

 %100  64,425 %100  75,891 100%  81,734 סה"כ

 :יחסים ונתונים פיננסיים

 פרטים
2017 

 ₪אלפי ב

אחוז 

 מהמחזור

2016 

 ₪אלפי ב 
אחוז 

 מהמחזור

2015 

אלפי ב

 ש"ח

אחוז 

 מהמחזור

             נתונים תוצאתיים:

 %0.5 301 %1 504 (0.3%) (245) עודף / )גרעון( שוטף

 %6 3,578 %5 3,922 5% 4,468 הנהלה וכלליות

             נתונים מאזניים:

עודף / )גרעון( נצבר 

 מפעילות
(41,094) (50.2%) (39,576) (%52) (40,269) (%63) 

נכסים נטו ששימשו 

 לר"ק
8,608 11% 7,335 %10 7,524 %12 

 (%51) (32,745) (%42) (32,241) (40%) (32,486) סך נכסים נטו

 %52 33,672 %50 38,229 51% 41,436 סך התחייבויות שוטפות

 %32 20,330 %32 24,062 33% 26,853 רכוש שוטף

 (%21) (13,342) (%19) (14,167) (18%) (14,583) הון חוזר

    0.60    0.63    0.65 יחס שוטף
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 איתנות פיננסית ונזילות .6.1.2

 וזאת לאור העובדות שלהלן: הינו נמוךוחוסנה הפיננסי  2017 - 2015בשנים  החל"צמצב נזילות 

 נצבר מפעילותגרעון  .6.1.2.1

 ,₪אלפי  40,269בסך של  31.12.17-ו 31.12.16 ,31.12.15 לחל"צ גרעון נצבר מפעילות לימים

מהמחזור לאותן השנים,  50.2%-וכ 52%-כ, 63%-כ , המהווים₪אלפי  41,094-ו ₪אלפי  39,576

  בהתאמה.

 תוצאות הפעילות .6.1.2.2

, ₪אלפי  504-ו ₪אלפי  301 בסך 2016-ו 2015עודף שוטף בשנים הינן  החל"צתוצאות פעילות 

 2017וגרעון שוטף בשנת מהמחזור בשנים אלה בהתאמה,  1%-וכ 0.5%-המהווים כבהתאמה, 

  מהמחזור בשנה זו. 0.3%-המהווה כ ,₪אלפי  245 בסך

 , בהתאמה.0.65-ו 0.63 ,0.6הינו  2017 - 2015בשנים היחס השוטף  .6.1.2.3

 13,342 ועומד על סך של שליליהינו  31.12.17-ו 31.12.16 ,31.12.15לימים  החל"צשל  החוזרההון  .6.1.2.4

 18%-וכ 19%-, כ21%-, בהתאמה, המהווים כ₪אלפי  14,583-ו ₪אלפי  14,167 ,₪אלפי 

  מהמחזור לאותן שנים, בהתאמה.

מבוססת על  ,החל"צחוות דעתנו האמורה, בעניין איתנותה הפיננסית ונזילותה הכספית של 

 הנתונים שהובאו לידיעתנו במהלך הביקורת.

 עמידות בדרישות נוהל שר האוצר לעניין גירעונות חריגים .6.1.3

  .2017 - 2015גירעונות חריגים בשנים שות נוהל שר האוצר לעניין עומדת בדריאינה  חל"צה

במסגרת תוכנית בתגובה לדוח הביקורת השיבה החל"צ כי היא סוחבת גירעונות עבר שלא טופלו 

משרדי התרבות והאוצר היו  2012. לראייה, במסגרת תוכנית ההבראה משנת 2012ההבראה משנת 

, שלא טופל במסגרת תוכנית ההבראה, ולאורך השנים ₪מ'  15-מודעים לגירעון העבר של מעל ל

 בחרה המדינה לפתור נקודתית את בעיית הגירעון של התיאטרון על ידי מתן הלוואות במקום

מענקים. הלוואות אלו יצרו הוצאות מימון של מיליוני שקלים לאורך שנים, ש"תרמו" לגירעון 

 הצבור. הביקורת מציינת כי ההכרעה בעניין זה מועברת לוועדת התמיכות.

 תוכנית הבראה .6.1.4

 . חובלהסדר הוכן הסכם בין החל"צ ובין ממשלת ישראל  נחתם הסכם הבראה -23.12.2012ביום 

וואה בנקאית נוספת, בהגדלת האמצעים העצמיים של התיאטרון הותנה בקבלת הל הסכם ההבראה

באמצעות הגדלת הכנסותיו העצמיות באמצעות הסדרים להפחתת תשלומים לספקים ולעובדים ו

בנוסף, ממשלת ישראל התחייבה להעמיד לרשות  החל"צ התחייבה לפעול באיזון תקציבי שוטף.ו
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להסכם, ע"י חשב . כספי התמיכות וההלוואות ינוהלו, בהתאם ₪ מיליון 11.5התיאטרון סיוע בסך 

 .2015מלווה שמונה ע"י החשב הכללי. תכנית ההבראה הסתיימה בשנת 

 לביקורת. לא הוגש 2012הסכם ההבראה משנת 

עולה כי התיאטרון לא עמד במלוא התנאים שנקבעו  2016מדוח מבקר המדינה שפורסם בשנת 

הגירעון הנצבר שירד במהלך השנים נבע ממחילת ו ם שעליו התחייבבלוח הזמני בהסכם ההבראה

 הלוואת ממשלה.

המפרט את ההתייעלות , 2017החל"צ בתום שנת  תכנית ההבראה שנערך על ידי יישוםהוגש דוח 

 117-כשל  חודשי, אשר הביאה לחסכון 2017הכלכלית שביצע התיאטרון ברבעון האחרון של שנת 

 הפעולות שלהלן: , באמצעות נקיטת₪אלפי 

 ;(1) צמצום עלויות הפקה 

 ;(2) הורדת תקרת השכר לשחקנים 

 (3) ;לעובד נוספות שעות של צמצום שיהיה כך עבודה סידורי על הקפדה 

  עובדים, תכנון להחלפת שני ספקים שיביא להקטנת עלויות; 2פיטורין של 

  הוצאות תפעול ואחזקה;עתידי של תכנון לצמצום 

 (4) לכרטיס בממוצע. ₪ 10-סים בסכום של כהעלאת מחירי הכרטי 

. ₪מיליוני  51-הסתכמו לסך של כ 2012 בשנתהכנסותיה העצמיות של החל"צ הביקורת מציינת כי 

מיליוני  52-, כ₪מילוני  45-הכנסותיה העצמיות של החל"צ הסתכמו לסך של כ 2015 – 2013בשנים 

נראה כי ביחס לשנת חתימת ההסכם השני החל"צ לא הצליחה להגדיל  ., בהתאמה₪מיליוני  48-וכ ₪

נראה כי חלה  2017 – 2016לאחר תקופת ההסכם, בשנים  .בתקופה ההסכם את הכנסותיה העצמיות

. עיקר הגידול ₪מיליוני  64-ולכ ₪מיליוני  59-עלייה בהכנסותיה העצמיות של החל"צ שהסתכמו לכ

 .2016המחזמר "עלובי החיים" שהופק בשנת  עבור מהכנסות ממכירת כרטיסיםנובע 

 בעלויות ההפקה והתפעול, כלהלן: 36%-של כ חל גידול 2017-ל 2013בין השנים  (1)

 הוצאות הפקה ותפעול שנה

 ₪מיליוני  41 2013

 ₪מיליוני  45 2014

 ₪מיליוני  43 2015

 ₪מיליוני  52 2016

  ₪מיליוני  56 2017

 הגידול בעלויות ההפקה והתפעול נובעות בשל הפקתו ותפעולו של מחזמרלטענת החל"צ, עיקר 

אשר דרש עלויות מיוחדות כגון תזמורת וכו'. בנוסף, העלייה , 2016שהופק בשנת "עלובי החיים" 

במחירי הדלק השפיעה גם היא על הוצאות ההובלה וההסעות של התיאטרון המהוות מרכיב 
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במקביל לגידול בהוצאות בשל הפקת המחזמר, חל גידול  ל,כאמור לעי מהותי בהוצאות התפעול.

ממחיר כרטיס  גבוה ובשל כך שמחיר כרטיס למחזמר בהכנסות ממכירת כרטיסים בשל הצלחתו

 .להצגה רגילה

 בהתאם שכן, השכר הוצאות להקטנת בהתחייבותה עמדה לא"צ החל כי נראה הביקורת מבדיקת( 2)

 :כלהלן, 37%-בכ עלו בתיאטרון השכר הוצאות, 2017 – 2013 שניםל הכספיים לדוחות

 סך הוצאות השכר שנה

 ₪מיליוני  35 2013

 ₪מיליוני  36 2014

 ₪מיליוני  36 2015

 ₪מיליוני  44 2016

  ₪מיליוני  48 2017

, קיימים גורמים 2019בינואר  16מיום  התאגידים לרשות"צ החל ששלחה ממכתב שעולה כפי

: עליית שכר המינימום, כגוןבשליטת התיאטרון אשר גרמו לגידול בהוצאות.  שאינםאובייקטיבים 

"ארגון  –"ם שח" והכללית העובדים"הסתדרות הסכמים קיבוציים שעליהם חתומה החל"צ מול 

 בשנה. ₪מיליוני  1.8-לדברי החל"צ סכומים אלה מסתכמים לסך של כ .השחקנים בישראל"

 .נוספות שעות עבור תשלומים נמצאו לא מדגמיים שכר תלושי מבדיקת( 3)

. נראה כי החל"צ העלתה את מחירי הכרטיסים 2018 – 2015בדיקת מחירוני הכרטיסים לשנים ( 4)

. ₪ 220-ל 2018, עלה בשנת ₪ 200הייתה  2017 – 2015למשל: מחיר כרטיס רגיל שעלותו בשנים 

 .₪ 85-ל 2018, עלה בשנת ₪ 75הייתה  2017 – 2015מחיר לוועדים שעלותו בשנים 

, זאת בניגוד לאמור "צ לא עמדה ביישום כל תנאי הסכם ההבראההחלהאמור לעיל, נראה כי  לאור

 .בהוראות נוהל שר האוצר

עמדה בתוכנית הבראה: צמצמה עלויות  2017בתגובה לדוח הביקורת השיבה החל"צ כי נכון לשנת 

של השחקנים ומנסה להעלות את מחיר הכרטיסים, וציינה כי הפקה, הורידה את תקרת השכר 

הביקורת מציינת כי  הבדיקה שערכה הביקורת הינה שגויה ולא מציגה את הנתונים בצורה נכונה.

ובדוח הביקורת  בטענתה כי עמדה בתוכנית ההבראההחל"צ לא הגישה אסמכתאות התומכות 

מסקנות  סברי החל"צ לאי עמידה בכל סעיף.מפורטות המסקנות אליהן הגיעה הביקורת בצירוף ה

 הביקורת, הסברי החל"צ ותגובתה מועברים להכרעת ועדת התמיכות.

 סעיפים חריגים בדוחות הכספיים .6.1.5

קיימת הפניית תשומת לב, בחוות דעתו של  2017 - 2015לשנים  החל"צדוחותיה הכספיים של ב

הלת החברה יצטמצמו כתוצאה מהסכם המבקר, לכך שקיימים בחברה גרעונות חריגים שלהערכת הנ

 לעיל. 6.1.4ההבראה והסדר החוב שפורטו בסעיף 
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"הכנסות  כנגד התרבות ממשרד בהכנסות"צ החל הכירה 2017-ו 2016 לשנים הכספיים בדוחות

-ו 2014 בשנים שאושרו, ₪ אלפי 900-ו ₪ אלפי 800 בסך שיפוצים מתקנת תמיכות בגין" לקבל

 ממשרד התמיכות באישור אין כי מציינת הביקורת. שנים לאותן נכון התקבלו וטרם בהתאמה, 2015

 לקבלת עד בהכנסות להכיר אין ולכן התמיכה לתשלום וודאית התחייבות ליצור כדי התרבות

 אישורי לאחר כשנתיים בהכנסות להכיר הוחלט מדוע לביקורת ברור לא, כן כמו. בפועל התמיכה

 .התמיכות

הכירה בהכנסות ממשרד התרבות בגין 'אזרחים ותיקים' בהיקף של  חל"צה 2017בנוסף, בשנת 

כמיליון שקל, כנגד "הכנסות לקבל". מבירור שערך החשכ"ל מול החל"צ עולה כי החל"צ חשבה 

שמגיעה לה סכומים אלו בהתאם להסכם הקיים בין החל"צ לבין משרד התרבות, אך לאור אי 

 . 2018ם אלו בדוח הכספי לשנת הסכמה עם המשרד התיאטרון יעדכן סכומי

רק הוכרו במסגרת התקנה לשיפוצים ההכנסות לקבל בתגובה לדוח הביקורת השיבה החל"צ כי  

ההכנסות , ואושרה ע"י משרד התרבות הבמסגרת הבקשה ובקש האת כל המוטל עלי הלאחר שביצע

בעקבות חילוקי דעות עם נרשמו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ורק בגין אזרחים ותיקים לקבל 

כי לא ניתן להכיר הביקורת מציינת  .2018משרד התרבות, יתוקנו ההכנסות לקבל בדוח כספי לשנת 

קובע כי  69וג"ד  5)א( לתקן חשבונאות 35בתמיכה מתקנת שיפוצים לפני קבלתה, היות וסעיף 

חות הכספיים נוצרה הכנסות שטרם יתקבלו יוכרו בדוח הכספי רק במידה ונכון למועד פרסום הדו

אישור תמיכה, גם לאחר השלמת כל , ושל הנותן והמתייחסת לתקופת הדוחהתחייבות בלתי חוזרת 

 .המסמכים הנדרשים, לא יוצרת התחייבות בלתי חוזרת של המשרד לשלם את התמיכה
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     צדדים קשורים .7

ים , בהתייחס לשניםהבא יםהקשור דיםעל הצד 8201 - 6201הצהירה בבקשות התמיכה לשנים  חל"צה .7.1

2015 - 2017: 

 580482941)ע"ר(  דימונה מעבדתרבות 

 הועד המנהל בצד הקשור.: מנכ"לית החל"צ מכהנת כיו"ר מהות הקשר

התקשר הצד הקשור עם החל"צ לשם העלאת מופע באולם של  2017-ו 2016בשנים : העברת כספים

 , בהתאמה.₪אלפי  61-וכ ₪אלפי  64-כ ההתקשרות בשנים הנ"ל הסתכם לסך שלהיקף החל"צ. 

קיים . כמו כן, להסכםמבדיקת דרישת תשלום מדגמית נמצא כי העברת הכספים בוצעה בהתאם 

נמצא  שאינו צד קשור גוףוחתום עם הצד הקשור. מהשוואת הסכם זה להסכם דומה עם  הסכם כתוב

 כי ההתקשרות בוצעה בתנאי שוק.

 580044873התזמורת הקאמרית הישראלית )ע"ר(  

, והחשב המלווה הוא מורשה חתימה בשני לחל"צ ולעמותה: קיים חשב מלווה משותף מהות הקשר

 התאגידים.

התקשרה החל"צ עם הצד הקשור לקבלת שרותי נגינה למחזמר,  2017-ו 2016: בשנים העברת כספים

הקשור. כמו , בהתאמה. קיים הסכם כתוב וחתום עם הצד ₪ 2,075,940-ו ₪ 1,039,980בהיקף של 

 ., ונמצא תקיןכן נבדק באופן מדגמי כי התשלום לצד הקשור התבצע בהתאם להסכם

 : יש.ניהול תקין

 צדדים קשורים נוספים כלהלן: חל"צמבדיקתנו נמצא כי ל .7.2

לחוסר ההתאמה בין הדיווח על צדדים קשורים  ת"צ כי היא מודעהחללדוח הביקורת השיבה  בתגובה

 הנושאאת הערת הביקורת ו תמקבל והיאלי לבין הרישום בדוח הכספי, הנרשם במסגרת הדוח המילו

. הביקורת מציינת כי החל"צ לא הגיבה למהות הממצא, הממצא התייחס לאי הכספיים בדוחות יתוקן

דיווח כל הצדדים הקשורים בבקשות התמיכה והחל"צ הגיבה על דיווח צדדים קשורים בדוח המילולי 

 ובדוח הכספי.

 פיםמתאפיינים בבעלי תפקידים משותקשורים הצדדים  

 בעלי תפקידים משותפים לחל"צ:הם מכהנים במלכ"ר פירוט תאגידי להלן 

 מספר שם הצד הקשור

 580294221 ע"ר הקריה האקדמית אונו

 511936759 חל"צ המרכז הבינתחומי הרצליה

 580351930 ע"ר המרכז האקדמי ויצו חיפה

 .2017 - 2015העברות כספים בין החל"צ לצדדים הקשורים בשנים  לא נמצאו

 החל"צ לא דיווחה בבקשות התמיכה על הגופים הנ"ל כצדדים קשורים.
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 מעקב תיקון ליקויים ביקורות קודמות .8

 לא נערכו בחל"צ ביקורות עומק בעבר.
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 רשם ההקדשותביקורת מטעם 
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שרגא(, להלן ממצאי בדיקת  –)להלן  512851197לחל"צ התקשרויות עם חברת "שרגא בר בע"מ" ח.פ.  .1

 העסקאות שבוצעו עימו:

ניכיון של עסקאות עימו כי החל"צ ביצעה  נמצא 2016בכרטסת הנהלת החשבונות על שם שרגא לשנת  .א

יק לה הלקוח שיק מזומן בקיזוז שיקים, באופן שהחל"צ מסרה ללקוח שיקים דחויים ובתמורה הענ

. לא 5 %4-ל %2עמלת הניכיון נעה בין ו ₪מיליון  2-היקף העסקאות בשנה המדוברת היה כעמלת ניכיון. 

לדברי החל"צ שיעור העמלה נקבע בהתאם לתאריך  ,הסכם המסדיר את עסקאות ניכיון השיקים קיים

אין באפשרות הביקורת לאמת את דברי החל"צ בעניין אופן קביעת שיעור יצוין כי  .פירעון ההמחאה

היות ואין בידי החל"צ העתק מהמחאות אלו, ההמחאות לא הופקדו בבנק, אלא הועברו לשרגא, העמלה, 

ולכן אין נתיב ביקורת אפקטיבית בעניין כספים אלה, וזאת בניגוד להנחיות הרשם הקובעות שעל החל"צ 

ותה הפיננסית כך שתאפשר מעקב חשבונאי של הדברים. במיוחד הדברים חמורים לקיים את התנהל

 אלו. הסכם המסדיר את עסקאות  לאור העדר בקרה על שיעור עמלת הניכיון שנגבית ולאור העדר

התזרימי הקשה ומצבם הקשה של חלק  הבעקבות מצב"צ כי החל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

שיעור הריבית תאם את רמת  וציינה כי ניכיון שיקיםלבצע מים מספר פע צהנאלהיא , המלקוחותי

נמוך מזו שחושבה  בפועל שיעור הריבית ששולמהו הסיכון של הגוף ששילם ואת תקופת האשראי שניתנה

חומר , אולם החשיב הריביתלניכיון ותתיעוד להמחאות שנמסרו  בנוסף, טענה כי קיים. י הביקורתעל יד

 בהנהלת חשבונות שפוטרה ומחוסר הזמן לא הצליח התיאטרון לאתר חומר זהויק על ידי עובדת ת

  .והחל"צ משתדלת ותשתדל להמנע מביצוע נכיון לשיקים

העתקי ההמחאות את החל"צ לא העבירה אסמכתאות לחישוב הריבית ששולמה והביקורת מציינת כי 

ונות נראה כי עמלת הניכיון נעה שהועברו לניכיון וכאמור בדוח הביקורת, על סמך נתוני הנהלת החשב

 .לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת חל"צאין בתגובת הלפיכך,  .4%-ל 2%בין 

 למכירת הצגת "הדוד אריה". בהתאם להסכם,לבין שרגא  החל"צ ביןנערך הסכם  10/2017 בחודש .ב

מעבר לסכום  שיתקבלו הכרטיסים ממכירת ההכנסות וכל ₪ 37,500כל הצגה בסכום של  תכרומ החל"צ

 ההסכם חתימת ביום חל"צל תעביר שרגאבנוסף, בהתאם להסכם, הצדדים. שני בין  בשווה יחולקוזה 

מופע של שהתקבלה מכל  הממוצעת ההכנסהעלה כי  הביקורת מבדיקת .כמקדמה ₪ מיליון 1 של סך

הממוצעת של  ההכנסהלפרטי ההסכם המפורטים לעיל,  בהתאם, אולם ,₪ אלפי 50-כ הינההצגה ה

 חלוקת בגין נוספים"ח אש 6-וכ, המכירה בגין 37.5) בלבד ₪ אלפי 44-לככמה תבגין כל הצגה הס החל"צ

 .החל"צ על חלות עלויותיה וכל ההפקה, ההסכם פי עלאש"ח(.  37.5-ל שמעל ההכנסה

"הדוד אריה". מופעים של ההצגה   35( נערכו 2019מיום עריכת ההסכם ונכון למועד הביקורת )ספטמבר 

הצגה  עבור כלאש"ח שהועברו לשרגא  6) 21%, אחוז הריבית עומד על הביקורת מועדלפיכך, נכון ל

עולה  הריבית חוז. יצוין כי א(כמקדמה שהתקבל ₪מיליון  1הצגות שהתקיימו ומתוך סך של  35בהכפלת 

 אך חריגות מימון תעלויו הכולל הסכם על חתמה"צ שהחלהמשמעות היא  עם כל מופע של הצגה זו. 

 "צ.החל לטובת שהינו בהסכם מדובר האם ברור ולא"צ החל בדירקטוריון נדונו לא ותנאיו ההסכם

 ומסקנותעיקר הממצאים . 1ה.
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אש"ח ולא  36כל הצגה של "הדוד אריה" בסכום של  המכר היא "צ כיהחל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

הצגות ראשונות של "הדוד אריה" הסתכמו  30ההכנסות בגין מכירת  שצוין בדוח וכןאש"ח כפי  37.5-ב

 צויןכפי ש ₪ לפיא 50להצגה ולא  ₪ לפיא 35.5-, המהווים הכנסה ממוצעת של כ₪ לפיא 1,066לסך של 

בפועל ו( 1,080=  36*30הצגות לשרגא ) 30בגין מכירת  ₪ לפיא 1,080"צ היתה אמורה לקבל החל. בדוח

כמו כן, כיוון שבפועל ההכנסות  .₪ לפיא 14-, הפרש לא מהותי של כ₪ לפיא 1,066-הסתכמו ב ההכנסות

. כלומר, שרגא בר הרוויח על ₪ לפיא 1,030-מההצגות היו נמוכות מהצפוי, שולם לשרגא בר סך של כ

  .בדוח שצויןכפי  21%רווח בלבד ולא  3%ששילם כמקדמה, דהיינו  ₪ מיליון 1על  ₪ לפיא 30העסקה 

מציינת כי בהתאם לאמור בהסכם למכירת הצגת הדוד אריה נקבע כי מחיר ההצגה לא יפחת  הביקורת

מההפרש. מסקירת  50%בממוצע להצגה, כל צד יקבל  ₪אלפי  37.5ובמידה ויעלה על  ₪אלפי  36-מ

עולה כי ההכנסה הממוצעת שהתקבלה מכל  2017כרטסת הכנסות מהצגת הדוד אריה עולה כי בשנת 

 מיתרת 50%) ₪ אלפי 6.25+  ₪ אלפי 37.5: הצגה כל על קיבלה"צ החל ולכן, ₪אלפי  50-הצגה הינה כ

. עוד ₪ אלפי 6-כ שמכר הצגה כל על הפסיד התיאטרון, לעיל האמור לאור. ₪ אלפי 43.75( = ההכנסות

 הצגות 35 היו כייצוין כי לשאלת הביקורת על מס' הצגות של הדוד אריה שהיו עד היום, השיבה החל"צ 

" אריה"הדוד  הצגת מכירת בגין בר לשרגא ותשלומים הכנסות בעניין .בתגובה שצוין כפי 30 לאו

היות ושנים  2019 - 2018, אין בידי הביקורת נתוני הנהלת חשבונות לשנים 2017 שנת לאחר שהתקיימו

"צ לא הציגה נתוני הנהלת חשבונות ואסמכתאות לתשלום בפועל והחלאלו לא נכללו בתקופה המבוקרת 

לאור האמור לעיל,  "צ.החל טענתשקיבלה משרגא בר על הצגות אלו, ולכן הביקורת לא יכלה לבחון את 

 .לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת חל"צאין בתגובת ה

את ההכנסות, משווקת את שוכר את אולם החל"צ לצורך העלאת מופעים, כאשר החל"צ גובה שרגא  .ג

, החל"צ מותירה בהתאם להסכמים הקיימיםהמופע ומעמידה לרשותו אולם וציוד תאורה וסאונד. 

מסקירת כרטסת הנה"ח . 70%את היתרה בגובה  שרגאמהכנסות שגבתה למופע ומעבירה ל 30%אצלה 

 ללקוח( החל"צ מעבירה %70) שרגא, עולה כי את חלקו של 2015לשנת  "קופה" כרטסת וכןעל שם שרגא 

 או בנקאית העברה באמצעות מתבצע זה תשלום כי אסמכתאות נמסרו לא לביקורת. 5מקופת הגבייה

  .במזומן מתבצע התשלום כי נראה כן ועל, המחאה

כאשר התשלום בתמורתה מתבצע במזומן, ללא מעקב וביקורת  שרגאזו של החל"צ עם  התקשרות

 בניגוד להנחיות הרשם.     הינה"צ, חלבונאית של הראויים אחרי ההתנהלות החש

התשלום בוצע באמצעות המחאות מחשבון העו"ש של  "צ כיהחל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

ניתן לראות את מספרי ההמחאות בכרטיס הנהלת והתיאטרון ולא במזומן כפי שנטען בביקורת 

העבירה לשרגא את חלקו מתוך קופה הביקורת מציינת כי כאמור בממצא לעיל, החל"צ חשבונות. 

אסמכתאות כי ולמרות בקשת הביקורת במהלך הביקורת וכן בתגובת החל"צ, לא התקבלו  הגבייה

צ כדי לשנות "לפיכך, אין בתגובת החל, מתבצע באמצעות העברה בנקאית או המחאהלשרגא תשלום ה

 .את ממצאי הביקורת

                                                 

 עליהם התבססה הביקורת. למסמכיםבהתאם  5
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 "צ:בחל חובה מוסדות מינוי .2

, זאת בניגוד הדירקטוריון שלי חושן בוצע בישיבת הדירקטוריון ולא ע"י האסיפה הכלליתמינוי חברת  .א

לחוק החברות, לפיו האסיפה הכללית תמנה את  59לתקנון החל"צ ובניגוד להוראות סעיף  28לסעיף 

 .הדירקטורים אלא אם נקבע אחרת בתקנון

 חברת של למינויההכללית  האסיפה פרוטוקול"צ כי הציגה את החל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

 למינוי פרוטוקול קיבלה לא הביקורתהביקורת מציינת כי כאמור לעיל, אולם, . חושן שלי הדירקטוריון

 , ולכן הביקורת עומדת בעינה.הדירקטוריון חברת

לסעיף , בניגוד 2017-ו 2016לא נמצא מינוי של רואה החשבון המבקר באסיפה הכללית השנתית לשנים  .ב

. לדברי החל"צ, הארכת החברות המחייב מינוי רואה חשבון בכל אסיפה כללית שנתיתלחוק )ב( 154

 פה.-מינויו אושרה בעל

 חשבון רואהלטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי הציגה את פרוטוקול האסיפה הכללית למינוי  בתגובה

לא נמצא מינוי  2017-ו 2016 לשנים השנתית הכלליתבאסיפה  ,לעיל כאמור כי מציינת הביקורת. מבקר

מיו"ר הממצא בפני החל"צ התקבלה תשובה  הועלהבמהלך הביקורת  כאשר . בנוסף,רואה חשבון מבקר

לאור האמור לעיל, הביקורת עומדת  .האסיפה הכללית כי בטעות ההחלטה על מינוי רו"ח מבקר נשמטה

 בעינה.

 השחקנים ליהוק על אחראי האומנותי והמנהל וןבתיאטר כשחקנית מועסקת האומנותי המנהל של אישתו .3

 אובייקטיביים שאינם משיקולים מתקבלות מקצועיות שהחלטותחשש  קיים. הביקורת מציינת כי להצגות

 .האומנותיים וצרכיה"צ החל מטרות קידום לשם ולא

החלה לעבוד בתיאטרון שנים לפני  האומנותי המנהל של אישתו כי"צ החל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

 המנהל של אישתולא התייחס לנאותות מינויה של  הליקוי כי מציינת הביקורתמינויו כמנהל אומנותי. 

לאור  החלטות מקצועיות. תלניגוד עניינים שיש למנהל האומנותי בקבל החשש על אלא, כשחקנית האומנותי

 האמור לעיל, הביקורת עומדת בעינה.

הגרעון הנצבר עמד  2017 - 2015בשנים , היות ורשםההנחיות עומד ב הגרעון הנצבר של החל"צ אינושיעור  .4

ממחזור החל"צ,  50%-וכ 52%-, כ63%-כ , המהווה₪מיליון  41-וכ ₪מיליון  39-, כ₪מיליון  40-על כ

קף הנכסים הינו ביחס להי 31.12.17-ו 31.12.16, 31.12.15שיעור יתרת ההלוואות לימים כמו כן,  .בהתאמה

. לאור שיעור ההלוואות הגבוה עולה ספק באשר ליכולת פרעון ההלוואות ע"י 92%-וכ 103%-, כ97%-כ

  החל"צ בעתיד.

 , מונה לחל"צ רואה חשבון מלווה מטעם החשב הכללי, לשם הסדרת הגרעון.2019יצויין כי במהלך 

אין באפשרותה להקטין את הגרעון ללא התערבות המדינה. יובהר  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

החליט בימ"ש מחוזי למנות נאמנים במסגרת הליך פשיטת רגל, אשר תפקידם, לפי החלטת  25.11.19כי ביום 

אה", את המושכות של ניהול הבימה, יפקחו על התנהלותה ויגבשו הסדר נושים שפניו הברבימ"ש "יקבלו 

לנאמנים ההוראה "לפעול בדחיפות לגבש הסדר נושים שמטרתו הבראה ולשם כך יבואו ובין היתר ניתנה 

 בדברים עם הנושים, המדינה, העובדים, הכנ"ר וכל גורם רלבנטי".
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 מסקירת דוחות מכירת כרטיסים למופעים מדגמיים, נמצאה חלוקת כרטיסים ללא תשלום לעובדים .5

עמותות שונות ו )חיילים בודדים( צה"לבתי חולים,  כגון:וכן לגופים , כרטיסים בשנה( 8) לפנסיונריםו

בנוסף, . 3 ממשפחות מעוטות יכולת תלמידים מהפריפריההפועלות לטובת ניצולי שואה, הורים שכולים ו

קיימת חלוקת כרטיסים ללא תמורה לגורמים נוספים, וביניהם דירקטורים בחל"צ ובני זוגם )להצגות בכורה 

מבדיקת הביקורת עולה שלא קיימים נוהל, קריטריונים או אמות מידה בעניין צ. בלבד( או לגמלאי החל"

חלוקת כרטיסים ללא תמורה, באופן אשר יגשים בצורה המיטבית את מטרות החל"צ. בפועל, המנכ"לית 

 ומנהל הכספים הם הגורמים המחליטים לאילו מוסדות יחולקו הכרטיסים על בסיס מקום פנוי. 

התיאטרון הינו תיאטרון לאומי ואחת מחובותיו הציבוריות היא  הדוח השיבה החל"צ כיבתגובה לטיוטת 

להנגיש את התיאטרון לקהלים שונים וחלוקת הכרטיסים מבוצעת ברגע האחרון, לאחר שמוצו כל אפשרויות 

אי "כ מדובר על כרטיסים בודדים על בסיס מקום פנוי. הביקורת מציינת כי הליקוי התייחס לובד המכירה

, ולא לשאלה האם ראוי לחלק כרטיסים ללא קיומו של נוהל או קריטריונים לחלוקת כרטיסים ללא תמורה

 .תמורה כאמור. לפיכך, ממצאי הביקורת עומדים בעינם

 השניה לתוספת( 2)א לסעיף בניגוד זאת, מתרומות הכנסות עבור קבלות של נפרדת סדרה קיימת לא :תרומות .6

 ".נפרד קבלות שוברי בפנקס יירשמו תרומות בשל"תקבולים  לפיו העמותות לחוק

הביקורת מציינת כי אין בתגובת  היא מקבלת את הערת הביקורת. בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

 לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת. חל"צה

 נהלים: .7

 זאת בניגוד ₪ 500נמצאו תשלומים שבוצעו במזומן מקופה קטנה בסכומים העולים על  - קטנה קופה ,

 תלבושות עבור הוצאות: כגון, ₪4 500"צ, לפיו ניתן לשלם במזומן עד לסכום של החלעל ידי  שנקבעלנוהל 

 .₪ 1,440 בסך ארוחות על והוצאות ₪ 1,500 של בסכום נסיעה הוצאות החזר, ₪ 2,030 של בסכום

השימוש בקופה קטנה בתיאטרון הינו שונה באופן מהותי  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

מקופות קטנות בגופים עסקיים רגילים, השימוש הינו בעיקר לרכישת אביזרים ופריטים נוספים 

 לסוגי התייחס לא הממצאמציינת כי  הביקורתהנדרשים להפקות וניתן לרכוש אותם רק במזומן. 

 לנוהלתואם  לאמקופה קטנה  שמשולמותשהיקף ההוצאות  לכךמקופה קטנה, אלא  שנרכשוההוצאות 

 לאור האמור לעיל, הביקורת עומדת בעינה. .חל"צב הקיים

 אלפי ש"ח בגין מכירת הצגות אשר  40-ו ₪אלפי  105נמצאו הכנסות בסכומים של  -ונוהל גבייה  מחירון

 להחזרי התייחסות כולל. בנוסף, נוהל הגבייה אינו 1ל לביקורתלא תומחרו במחירון ההצגות שהתקב

וחלוקת כרטיסים ללא תשלום, זאת בניגוד להנחיות הרשם הקובעות כי "על  הכנסות ביטולי/  כספים

 ומפורטיםעמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג לקיומם של נהלים מקצועיים 

                                                 

 עליהם התבססה הביקורת. בהתאם למסמכים 1,3,4
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 .האמורה..."בכתב, המסדירים את הפעילות 

לתיאטרון מחירונים שונים למכירת כרטיסים בקופות  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

התיאטרון, לגופים מוסדיים והצגות שלמות וכל עסקה חריגה ומחיר מיוחד מאושרים על ידי מנהל 

ומחירון  מנכ"לית וצירפה מחירון של הצגות שלמות באולמותיוההכספים ובמקרים חריגים גם על ידי 

הביקורת מציינת כי המחירונים שהוצגו בתגובה לא הוגשו במהלך הביקורת. מבדיקת של הצגות חוץ. 

ההתאמה של המחירונים שהוגשו מול ההצגות שנדגמו ולא נמצאה בגינם התאמה, עולה כי לא קיימת 

, הביקורת לאור האמור לעילהתאמה בגין אחת מההצגות שנדגמו והצגה נוספת לא נמצאה במחירון. 

 עומדת בעינה.

  ,הנוהל לקביעת שכר העובדים הינו לקוני ואינו כולל התייחסות לאופן קביעת השכר באופן מדיד וברור

על עמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג "הקובעות כי  להנחיות הרשםזאת בניגוד 

 .."..בכתב, המסדירים את הפעילות האמורה ומפורטים לקיומם של נהלים מקצועיים

עיקר עובדי התיאטרון מאוגדים בהסכמים קיבוציים: שחקנים  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

במסגרת הסכם קיבוצי מול שח"ם, עובדים טכניים מאוגדים במסגרת הסכם קיבוצי מול ההסתדרות 

ממצא הביקורת כי וות לגיבוש הסכם קיבוצי, ועבור עובדי מנהלה התיאטרון נמצא במו"מ עם ההסתדר

הביקורת מציינת כי הממצא עומד בעינו, היות  הנוהל לקביעת שכר העובדים הינו לקוני פשוט אינו נכון.

ובשנות הביקורת שנדגמו וכן נכון להיום אין לכל עובדי ההנהלה הסכם קיבוצי ולכן יש לקבוע נוהל 

 הסכם קיבוצי.לקביעת שכר עובדים ששכרם לא מוסדר ב

  12.11.12כמו כן, על פי פרוטוקול המינוי מיום  .לא קיים מינוי עדכני של מורשי החתימה בהתאם לתקנון .8

 בגוף הדוח. 3.8.1ישנו מורשה חתימה שאינו מכהן עוד כנושא משרה בחל"צ. ראה הרחבה בסעיף 

שהועבר  8.12.15קיים אישור עו"ד על זכויות חתימה מיום  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

של  הינה חתימה מורשי מינוי על ההחלטההממצא עומד בעינו, היות ו כילביקורת. הביקורת מציינת 

 .בפרוטוקול מתועדת להיות צריכה זו ההדירקטוריון והחלט

סות לתפעול ומופיעות כחלק קיימות הוצאות דואר וטלפון המיוח 2017 – 2015בדוחות הכספיים לשנים  .9

 בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים. ,"הכנסות לקבל"מהוצאות הנהלה וכלליות וכן דווחו 

הוצאות דואר וטלפון וציינה כי בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי היא תבחן את שינוי הסיווג של 

במסגרת הבקשה  האת כל המוטל עלי הרק לאחר שביצעהוכרו במסגרת התקנה לשיפוצים ההכנסות לקבל 

נרשמו בהתאם לכללי חשבונאות בגין אזרחים ותיקים ההכנסות לקבל , ואושרה ע"י משרד התרבות הובקש

 .2018מקובלים ורק בעקבות חילוקי דעות עם משרד התרבות, יתוקנו ההכנסות לקבל בדוח כספי לשנת 

)א( לתקן 35וצים לפני קבלתה, היות וסעיף כי לא ניתן להכיר בתמיכה מתקנת שיפהביקורת מציינת 

קובע כי הכנסות שטרם יתקבלו יוכרו בדוח הכספי רק במידה ונכון למועד פרסום  69וג"ד  5חשבונאות 

אישור תמיכה, גם , ושל הנותן והמתייחסת לתקופת הדוחהדוחות הכספיים נוצרה התחייבות בלתי חוזרת 

 רת התחייבות בלתי חוזרת של המשרד לשלם את התמיכה.לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים, לא יוצ

 לאור האמור לעיל, הביקורת עומדת בעינה.
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דיווחה החל"צ על שכרם של חמשת מקבלי השכר הגבוה על פי נתוני דוח עלות  2016-ו 2015נמצא כי בשנים  .10

העמותות )טפסים(, תקנות ל (3)א()7, זאת בניגוד לסעיף 126מעביד ולא על פי נתוני השכר ברוטו בטופס 

 .2009-תשס"ט

הביקורת מציינת  הדיווח יתבצע בעתיד בהתאם להערת הביקורת. בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

 לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת. חל"צכי אין בתגובת ה

)ע"ר(, זאת  לא דווחו היקפי העסקאות עם הצד הקשור "מעבדתרבות דימונה" 2016בדוח המילולי לשנת  .11

 .בניגוד לתוספת השלישית לחוק העמותות

 עם עסקאות היקפי על הדיווח אתבתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי בדוחות מילוליים הבאים יתקן 

הביקורת מציינת כי הממצא בעינו עומד, היות והחל"צ נדרשת להגיש דוח מילולי מתוקן  .קשורים צדדים

 .2016לשנת 

)א( לחוק  68הכללית אינם כוללים את סדר היום לישיבה, זאת בניגוד לנדרש על פי סעיף הזימונים לאסיפה  .12

כמו כן, לא צורפו לזימונים מסמכים או דוחות רלוונטיים לאסיפה, זאת בניגוד להנחיות הרשם  החברות.

ל הקובעות כי במסגרת הודעת זימון לאסיפה כללית יפורטו הנושאים שאמורים לעלות על סדר היום ש

האסיפה הכללית וכן יצורפו לה כל מסמך או דוח הרלוונטיים לדיון באסיפה....לדוגמא: באסיפה שעל סדר 

יומה בחירת חבר ועד, ובידי העמותה פרטים באשר למועמדים, על העמותה לצרף את פרטי המועמדים, 

 ים לאישור..."באסיפה שעל סדר יומה אישור הדו"חות הכספיים, יש לצרף את הדוחות הכספיים המובא

 שנוהגת כפילצרף סדר יום לישיבות האסיפה הכללית  תקפידהיא  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

 לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת. חל"צה בתגובת אין כי מציינת הביקורת. הדירקטוריון בישיבות

יוצאים על ידה אינם כוללים את של החברה, אתר האינטרנט שלה, השילוט והפרסומים ה ניירות המכתבים .13

 מא.)א( לחוק החברות. 345בסוף שמה, זאת בניגוד לסעיף  ("חל"צ")הציון "חברה לתועלת הציבור" / 

לפרסומים השונים את הציון "חברה לתועלת  להוסיףהיא תקפיד  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

 .הנבדקת לתקופה הדוח ממצאי את לשנות"צ החל בתגובת אין כי מציינת הביקורתהציבור". 

 :שכר .14

 עבורו לחודש העוקב לחודש 10-ה לאחר( 3 - 2) ימים מספר משכורות משלמתכי לעיתים החל"צ  נמצא 

 . השכר הגנת לחוק בניגוד זאת, השכר משולם

  מסקירת תלושי השכר עולה כי לא קיימת זקיפת שווי בתלושי השכר של העובדים בגין ההטבה של

 ( לפקודת מ"ה. 2)2חלוקת כרטיסים בחינם, זאת בניגוד לסעיף 

לתביעות מעובדים ולקנסות / אכיפה מרשויות  חל"צאת ה הביקורת מציינת כי הממצאים שלעיל חושפים

 חל"צ.נכסי ההמס, ובכך נוצר סיכון לפגיעה ב

היא מקווה שלאחר גיבוש וישום של הסכם הבראה חדש ימצא  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

 העובדים שכר את לשלם"צ לחל יתאפשר וכךפיתרון כולל וראוי לבעיית חובות העבר ולהלוואות שיש לחל"צ 
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 את לשנות"צ החל בתגובת אין כי מציינת הביקורת .התיאטרון של התחייבויותיו יתר בכל ולעמוד במועד

 .הנבדקת לתקופה הדוח ממצאי

 אישור למתן הנוגע בכל העמותות רשם להנחיות הנוגעים נוספים ממצאים עלו הביקורת במסגרת: הרשם לידיעת

 :וביניהם, תקין ניהול

תקין, עמותות אשר אין להן אישור ניהול  2מבין העמותות אליהן מועברים כרטיסים ללא תמורה קיימות  .15

 להלן. 3.6.1כמפורט בסעיף 
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 על מנת לעמוד בהוראות החוק: בהתאם להמלצות שלהלן, שלעיל שהוזכרו לתקן את הליקויים חל"צעל ה

 :שרגא עםבנוגע להתקשרויות  .1

להגיש את לערוך הסכם עם שרגא לעניין ניכיון השיקים שיאושר בדירקטוריון החל"צ. יש על החל"צ  .א

ההסכם שנערך ואישור הדירקטריון וכן הצהרה החתומה ע"י שני חברי דירקטוריון המתחייבים כי ניכיון 

  שיקים יעשה בהתאם להסכם.

 חלה הדירקטוריון ועל הכולל עלויות מימון חריגותהסכם  כללאישור הדירקטוריון  להביאהחל"צ  על .ב

על דירקטוריון . אחרות חלופות בחינת תוך"צ רשאית ליטול, שהחל האשראי מדיניות לקביעת חובה

על החל"צ להעביר העתק  .דון בתנאי ההסכם עם שרגא ולבחון האם ניתן להפסיק את ההסכםל החל"צ

 מפרוטוקול הדיון בדירקטוריון.

מקופת התקבולים ולא מחשבון העו"ש של החל"צ.  לשרגאעל החל"צ לתת הסבר מדוע שולמו סכומים  .ג

כן, יש להגיש אסמכתא לתשלומים שבוצעו לנ"ל בגין העלאת מופעים באולמות התיאטרון, המופיעים כמו 

 .5בכרטסת המצורפת לדוח זה

 על החל"צ לתקן את הליקויים שנמצאו במינויים של מוסדות החובה, כלהלן: .2

, של בעלי המניות הכללית האסיפה ל ידיעשבוצע  ,חושן שלי הדירקטוריון חברתשל  מינוייש להגיש  .ד

 .צ"חלה ובתקנון בחוק כנדרש

כמו כן, המינוי . "צ למנות את רואה החשבון המבקר בכל אסיפה כללית שנתית של בעלי המניותהחל על .ה

 להגיש יש, בנוסף. 2019מינוי רואה חשבון מבקר לשנת  את פרוטוקול להגיש על החל"ציתועד בפרוטוקול. 

 .כנדרש בשנים הבאות תפעל"צ החל כי מתחייבים הם לפיה דירקטוריון חברי שני ידי על חתומה הצהרה

בין אשתו של המנהל האומנותי לבין המנהל האומנותי  העניינים ניגוד למניעת תוכנית להציגעל החל"צ  .3

 .  האחראי על ליהוק השחקנים להצגות

באופן בולט וברור הכיתוב על החל"צ להשתמש בסדרה נפרדת של קבלות עבור תרומות שעל גביהן יירשם  .4

 "תרומה". יש להגיש קבלות תרומה מדגמיות שהופקו לתורמים.

 :נהלים .5

  על החל"צ להימנע מביצוע תשלומים מקופה קטנה בסכומים שאינם בהתאם לנוהל. יש להגיש הצהרה

חתומה על ידי שניים מחברי הדירקטוריון המתחייבים כי החל"צ תפעל כאמור. כמו כן, יש להגיש דוחות 

                                                 

 עליהם התבססה הביקורת. בהתאם למסמכים 5

 המלצת הרו"ח המבקר. 2ה.
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 .6/19קופה קטנה לחודש 

  שכל מכירת הצגה תהיה בהתאם למחירון שנקבע  כךעל החל"צ לפעול על פי נוהל הגבייה הקיים בחברה

מראש. יש להגיש הצהרה חתומה על ידי שני חברי דירקטוריון המתחייבים כי החל"צ תפעל כאמור. כמו 

 .המעודכן למחירון התואמותקבלות למכירות הצגה  ושלש מעודכןכן, יש להגיש מחירון 

 ללא תשלום עבור עובדים, פנסיונרים, את נוהל הגבייה בנושא חלוקת כרטיסים  דכןעל החל"צ לע

קהילה ובנושא הליך החזרי כספים / ביטולי הכנסות. יש ל וכתרומהדירקטורים, נציגי קבוצות, ספקים 

 חתום על ידי שני חברי דירקטוריון. המעודכןלהגיש את הנוהל 

 הנוהל על. ששכרם לא מעוגן בהסכם קיבוצי העובדים שכר קביעת בגין מפורט נוהל לערוך"צ החל על 

 יש. וכדומה התנאים אישור, השכר קביעת תהליך, שכר לקביעת מדידים קריטריונים ובעל נהיר להיות

"צ מתחייבת לפעול חללפיה ה דירקטוריוןבצירוף התחייבות חתומה ע"י שני חברי  הנוהלאת  את להגיש

 .זה והלבהתאם לנ

למינוי מורשי החתימה העדכניים. על הפרוטוקול על החל"צ להגיש פרוטוקול החלטת חברי הדירקטוריון  .6

 להיות חתום על ידי שני חברי דריקטוריון.

הכולל תיקון של מחזור החל"צ וסעיף "הכנסות לקבל" במספרי  2018על החל"צ להגיש דוח כספי לשנת  .7

ים וכן סיווג נאות של הוצאות הנהלה וכלליות, כך שהוצאות דואר וטלפון המיוחס 2017השוואה לשנת 

 לפעילות לא יכללו בהוצאות הנהלה וכלליות.

באופן שיהיו תואמים  2016-ו 2015על החל"צ להגיש דוחות חמשת מקבלי השכר הגבוה, מתוקנים לשנים  .8

 לשנים הנ"ל. 126לשכר ברוטו בטפסי 

 דוח להגיש יש. קשורים צדדים עם ביצעה אשר העסקאות היקפי את המילוליים בדוחותיה לכלול"צ החל על .9

 " )ע"ר(.דימונה"מעבדתרבות  עם שבוצעו העסקאות סכומי את הכולל 2016 לשנת מתוקן מילולי

לזימונים על החל"צ לכלול בזימונים לאסיפה הכללית את הנושאים שיעלו על סדר היום באסיפה ולצרף  .10

ללית על האסיפה הכ לבעלי המניותיש להגיש את הזימון שנשלח . רלוונטיים לאסיפההמסמכים או דוחות 

 .מעודכן כאמור, בצירוף המסמכים הנילווים לזימון, ואת הפרוטוקול שנערך לישיבה זו 2019לשנת 

על החל"צ לעדכן את שמה בכל הפרסומים כך שיכלול את הציון "חברה לתועלת הציבור" / ")חל"צ(" בסוף  .11

 ר.שמה. יש להגיש ניירות מכתבים, פרסומים להצגות וכדומה הכוללים את הכיתוב כאמו

לחודש העוקב לחודש בעבורו משולם השכר, כנדרש בחוק.  10-על החל"צ להקפיד לשלם שכר לעובדיה עד ה .12

. בנוסף, יש להגיש הצהרה 4-6/19יש להגיש אסמכתאות לעמידה בתשלומי השכר במועד עבור החודשים 

 חתומה על ידי שני חברי דירקטוריון המתחייבים כי החל"צ תפעל כאמור.

86 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

86 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

 וף שווי בתלושי השכר לכל עובד המקבל הטבה כלשהי לרבות כרטיסים להצגות ללא תשלום.על החל"צ לזק .13

יש להגיש הצהרה חתומה על ידי שני חברי דירקטוריון המתחייבים כי החל"צ תפעל כאמור. כמו כן, יש להגיש 

לידיעת מס עובדים מדגמיים הכוללים זקיפת שווי כאמור. מומלץ להעביר העתק מהדוח  3תלושי שכר עבור 

 הכנסה.

יש להגיש הצהרה על החל"צ להימנע מהעברת כספים / נכסים לעמותות אשר אין ברשותן אישור ניהול תקין.  .14

 חתומה על ידי שניים מחברי הדירקטוריון המתחייבים כי החל"צ תפעל כאמור.
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 החל"צמטרות ומוסדות  –ממצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת  1

 קידום מטרות  1.1

 קידום כל המטרות הרשומות .1.1.1

מהתרשמות הביקורת ממקום הפעילות של החל"צ בעת קיום פגישה במקום, מסקירת אתר 

נראה , 2016 – 2015האינטרנט שלה ומבחינת הדוחות הכספיים ונתוני הנהלת החשבונות לשנים 

 כי החל"צ מקדמת את כל מטרותיה הרשומות.

 עולה בקנה אחד עם מטרותיה הרשומות  החל"צפעילות  .1.1.2

-ו 2015, הדוחות הכספיים ונתוני הנהלת החשבונות לשנים החל"צמסקירת אתר האינטרנט של 

 שלא עולה בקנה אחד עם מטרותיה הרשומות. בחל"צ, לא נראה כי קיימת פעילות 2016

 קיום פעילות עסקית .1.1.3

 בחל"צ. ילות עסקיתפע לא נמצא קיום מסקירת הדוחות הכספיים ומאזן הבוחן

 החל"צבחינת פעילות  .1.1.4

. בנוסף, רגילותוהפקות  מורכבותהפקות  :הצגות משני סוגים החל"צ מפעילה תיאטרון המעלה

תיאטראות במסגרת הפקות החל"צ מעלה הצגות ביישובי הפריפריה, מקיימת שיתופי פעולה 

 ומקיימת הצגות בחו"ל כחלק מקידום מטרותיה. קופרודוקציה,

 נעשה שימוש בתקנון שלא אושר על ידי הרשםהאם  .1.1.5

 .רשות התאגידיםתקנון החל"צ אושר על ידי 

 חברים מרשם 1.2

 מעודכן וכולל את הפרטים הנדרשים מרשם 1.2.1

 החל"צ מנהלת מרשם בעלי מניות ומרשם חברי דירקטוריון בהתאם לחוק החברות.

  

 ממצאי הביקורת. 3ה.
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 תפקוד אסיפה כללית 1.3

 התכנסות בתדירות הנדרשת 1.3.1

 .החברות, כנדרש בחוק פעמיים בכל שנההאסיפה הכללית התכנסה  2016 – 2015בשנים 

 בהתאם לתקנון ותוך ציון סדר יוםזימון אסיפה  1.3.2

הזימונים אינם כוללים  .התקבלו לביקורת העתקי זימונים לאסיפה הכללית שנעשו דרך המייל

 צורפו לא, כן כמו .החברות)א( לחוק  68, זאת בניגוד לנדרש על פי סעיף את סדר היום לישיבה

כי  הקובעות הרשם להנחיות בניגוד זאת, לאסיפה רלוונטיים דוחות או מסמכים םלזימוני

במסגרת הודעת זימון לאסיפה כללית יפורטו הנושאים שאמורים לעלות על סדר היום של 

האסיפה הכללית וכן יצורפו לה כל מסמך או דוח הרלוונטיים לדיון באסיפה....לדוגמא: באסיפה 

העמותה לצרף את שעל סדר יומה בחירת חבר ועד, ובידי העמותה פרטים באשר למועמדים, על 

באסיפה שעל סדר יומה אישור הדו"חות הכספיים, יש לצרף את הדוחות ים, פרטי המועמד

 ..".לאישור. הכספיים המובאים

לצרף סדר יום לישיבות האסיפה הכללית  תקפידהיא  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

לשנות את ממצאי  חל"צה בתגובת אין כי מציינת הביקורת. הדירקטוריון בישיבות שנוהגת כפי

 וח לתקופה הנבדקת.הד

 קבלת החלטות ברוב הנדרש 1.3.3

הרוב חלטות האסיפה מתקבלות על פי עולה כי ה 2016-ו 2015מסקירת הפרוטוקולים לשנים 

 בתקנון. נדרשה

 פרוטוקול חתום כנדרש ודיון אך ורק בנושאים שהיו על סדר היום בהתאם להזמנה 1.3.4

מישיבות האסיפה הכללית  פרוטוקוליםה עולה כי 2016-ו 2015מסקירת הפרוטוקולים לשנים 

לא נכללו  1.3.2כאמור בסעיף  .החברותחתומים ע"י יו"ר האסיפה כנדרש בחוק  של בעלי המניות

 .בזימונים הנושאים שיהיו על סדר היום באסיפה

 התייחסות כללית לליקויים נוספים שעלו במסגרת בדיקת הנושא 1.3.5

, בניגוד 2017-ו 2016הכללית השנתית לשנים  באסיפה של רואה החשבון המבקר מינוי נמצא לא

 פה.-בעל אושרה מינויו הארכת"צ, החל לדברי. החברות לחוק
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 רקטוריוןידפקוד הת 1.4

 בחירות כנדרש 1.4.1

מינוי הדירקטורים נעשה ע"פ חוק ובהתאם לתקנון החברה לפיו מספר חברי הדירקטוריון לא 

בניהול גופים, איש ציבור בעל מעמד בתחום בעלי ניסיון  3יעלה על תשעה ויכלול לכל הפחות 

 התרבות ועו"ד / רו"ח בעל רקע בתחום רלוונטי לפעילות החברה.

 הוגש לרשם פרוטוקול המינוי.

 דיןהוספת/גריעת חברים כ 1.4.2

מינוי חברת  , למעטבאסיפה הכללית כנדרש נעשתההוספת / גריעת חברי דירקטוריון 

 .הכללית האסיפה"י ע ולא רקטוריוןהדי בישיבת בוצעשהדירקטוריון שלי חושן 

 של למינויההכללית  האסיפה פרוטוקול"צ כי הציגה את החל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

 קיבלה לא הביקורתהביקורת מציינת כי כאמור לעיל, אולם, . חושן שלי הדירקטוריון חברת

 , ולכן הביקורת עומדת בעינה.הדירקטוריון חברת למינוי פרוטוקול

 כדין דירקטוריוןקבלת החלטות בישיבות  1.4.3

התקבלו  הדירקטוריוןנמצא כי ההחלטות בישיבות  2016 - 2015מסקירת פרוטוקולים לשנים 

 .האסיפהכדין. הפרוטוקולים חתומים על ידי יו"ר 

שאסורים עפ"י חוק או שעלולים להעמידו במצב  –בתפקידים נוספים  דירקטוריוןכהונת חבר  1.4.4

 של חשש לניגוד עניינים

 דירקטוריון, לא נמצא חבר 2016-ו 2015מסקירת נתוני הנהלת החשבונות ונתוני עובדים לשנים 

 המכהן בתפקידים נוספים.

 החל"צעל פעילות מנכ"ל  הדירקטוריוןפיקוח אפקטיבי של  1.4.5

הדירקטוריון עולה כי מתקבלים דיווחים של המנכ"לית ונערכים דיונים  מסקירת פרוטוקולי

 פעמים בשנה 6-מתכנסים בתדירות מספקת של כעולה כי חברי הדירקטוריון  ,בנושא. כמו כן

 נראה כי קיים פיקוח אפקטיבי של ,לאור האמורדנים בנושאים מהותיים בנוגע לחל"צ. ו

 הדירקטוריון על פעילות המנכ"לית והדירקטוריון מתווה את מדיניות החל"צ.
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 תפקוד ועדת ביקורת 1.5

 בהתאם לתקנון ולחוקמספר חברים  1.5.1

הקובע כי מספר חברי ועדת  של החל"צכנדרש בתקנון  ,חברים שלושהבוועדת הביקורת מכהנים 

 .חברים ובכללם רו"ח אחד ועו"ד אחד 5הביקורת לא יעלה על 

 בחירות כנדרש 1.5.2

 .06.12.16התקיימו כנדרש באסיפה הכללית מיום  ת הביקורתהבחירות האחרונות לוועד

 החברותהמקיימת את תפקידיה בהתאם לחוק  קיומה של ועדה אפקטיבית 1.5.3

קיימים פרוטוקולים נהירים, תוכנם כולל נושאים רלוונטיים ובין השאר מתן המלצה לאסיפה 

הכללית לאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי. על פי הפרוטוקולים שנבדקו, נראה כי ועדת 

 ביקורת פועלת על פי תכנית עבודה.ה

לולים להעמידו במצב שאסורים עפ"י חוק או שע –כהונת חבר ועדת ביקורת בתפקידים נוספים  1.5.4

 של חשש לניגוד עניינים

עדת ביקורת , לא נמצא חבר ו2016-ו 2015מסקירת נתוני הנהלת החשבונות ונתוני עובדים לשנים 

 המכהן בתפקידים נוספים.

, והאם ניתנו לו בחל"צקיומו של מבקר פנימי  - ₪מיליון  10עולה על  החל"צככל שמחזור  1.5.5

וק הביקורת הפנימית והאם עומד בדרישות ח ביצוע תפקידובים המתאימים לצורך המשא

 1992התשנ"ב, 

. בהתאם להצהרת החל"צ ניתנו למבקר הפנים אשר מונה ע"י הדירקטוריון לחל"צ מבקר פנימי

לדברי מבקר הפנים, עבודת הביקורת שנעשית על  כל המשאבים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידו.

 .נדרש בחוק הביקורת הפנימיתכ ידו מתבצעת בהתאם לתכנית עבודה

 מנכ"ל ותפקידים בכירים 1.6

 קיומו של מנכ"ל או בעל תפקיד בכיר המשמש בתפקיד זה בפועל 1.6.1

 .יתמנכ"ל נתמכה בחל"צ

 למנכ"ל בלתי חריגשכר  ותשלום אופן ביצועו –כר מנכ"ל ש 1.6.2

 424-הינו כ 2016-ו 2015בשנים  יתמשולם באמצעות תלוש שכר. שכר המנכ"ל יתשכר המנכ"ל
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נראה כי שכרה סביר. כמו כן, עלות ביחס להיקף פעילות החל"צ, , בהתאמה. ₪אלפי  467-וכ

 העסקתה מפוקחת ועומדת בהוראות ועדת ניצני.

 , ועדת ביקורת, בעל תפקיד בכיר אחרדירקטוריוןבין המנכ"ל לחבר  –קרבה משפחתית  1.6.3

ית לחבר המנכ"לבהתאם להצהרת החל"צ ומבדיקתנו לא נמצאה קרבה משפחתית בין 

 בעל תפקיד אחר. דירקטוריון / ועדת ביקורת או

 דירקטוריון, או שלמעשה יש לו סמכויות לדירקטוריוןהאם המנכ"ל פועל בכפיפות  1.6.4

מסקירת פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון ומהתרשמות הביקורת, נראה כי הדירקטוריון 

 .ית ומנחה את עבודתהמפקח על המנכ"ל

 שיש לו בפועל סמכויות מנכ"ל אף שאינו מוגדר ככזה בחל"ציד אחר או נוסף האם יש בעל תפק 1.6.5

 שיש לו בפועל סמכויות מנכ"ל. חל"צלא נראה כי יש בעל תפקיד אחר או נוסף ב

 נהלים 1.7

 קיומם של נהלים בנושאים מרכזיים 1.7.1

רכש וספקים, קופה קטנה, מכירות, תשלום שעות  נהלים בנושאים שונים ובהם בחל"צקיימים 

הביקורת מציינת כי  .ועוד ייצור תפאורהכרטיס, השכרת אולם, תפעול הצגות,  נוספות, החתמת

לחלוקת כרטיסים ללא תשלום לעובדים, דירקטורים  צ"חללא קיים נוהל כתוב בדבר מדיניות ה

 לדוח זה. 3.6.1וכו' ראה הרחבה בסעיף 

 הנהלים הקיימים מפורטים וברוריםוידוא כי  1.7.2

וברורים, למעט נוהל השכר שהינו לקוני ואינו כולל  מפורטים חל"צהנהלים הקיימים ב

התייחסות לחלוקת כרטיסים קריטריונים מדידים לקביעת השכר וכן נוהל הגבייה שאינו כולל 

 להחזרי כספים / ביטולי הכנסות.בחינם ו

 יםפועלת בהתאם לנהל החל"צוידוא כי  1.7.3

בדבר הגבייה להלן  3.6.3 כן בסעיפיםבדבר הוצאות קופה קטנה ולהלן  5.3.9לאור האמור בסעיף 

 פועלת בהתאם לנהלים הקיימים.אינה נראה כי החל"צ המבוצעת בפועל בתיאטרון, 
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 הליקויים העיקריים

 א(  68 סעיף פי על לנדרש בניגוד זאת, לישיבה היום סדר את כוללים אינםהכללית  לאסיפה הזימונים(

כמו כן, לא צורפו לזימונים מסמכים או דוחות רלוונטיים לאסיפה, זאת בניגוד להנחיות  .החברות לחוק

הרשם הקובעות כי במסגרת הודעת זימון לאסיפה כללית יפורטו הנושאים שאמורים לעלות על סדר 

באסיפה....לדוגמא:  היום של האסיפה הכללית וכן יצורפו לה כל מסמך או דוח הרלוונטיים לדיון

באסיפה שעל סדר יומה בחירת חבר ועד, ובידי העמותה פרטים באשר למועמדים, על העמותה לצרף 

את פרטי המועמדים, באסיפה שעל סדר יומה אישור הדו"חות הכספיים, יש לצרף את הדוחות 

 הכספיים המובאים לאישור..."

 ראות נוהל קופה קטנה ונוהל גבייהמבדיקה שערכה הביקורת עולה כי החל"צ לא עומדת בהו. 
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 דוחות ומסמכים סטטוטוריים –ממצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת  2

 א והתוספת השלישית לחוק העמותות37בדרישות סעיף  עומדים החל"צהדוחות המילוליים של האם  2.1

לסעיף  נמצא כי הדוחות המילוליים נערכו בהתאם 2016-ו 2015מסקירת הדוחות המילוליים לשנים 

היקפי העסקאות עם הצד הקשור  , למעט אי דיווחא והתוספת השלישית לחוק העמותות37

 .2016בדוח המילולי לשנת  )ע"ר( "מעבדתרבות דימונה"

נתונים לבין ה החל"צים של המילולי ותהתאמה בין הנתונים, בעיקר הכספיים, שנכללו בדוח קיום 2.2

 דוחות הכספייםכאמור ב

עולה כי קיימת התאמה בין הדיווח  2016-ו 2015המילוליים והדוחות הכספיים לשנים מסקירת הדוחות 

 .בדוחות המילוליים לבין נתוני הדוחות הכספיים

 בחל"צים משמעותי יםרועבחינת קיומם של אי 2.3

מסקירת פרטי התיקים . 05.06.18-ו 31.12.16, 31.12.15ל"צ לימים התקבל פירוט תביעות מעו"ד של הח

 רובם הסתיימו בהסדר פשרה ותשלום פיצוי לתובע והוצאות שכ"ט בסכומים שאינם גבוהים.נמצא כי 

בגין משלוח  ₪מיליוני  10הוגשה תביעה ייצוגית כנגד התיאטרון בסכום של  16.12.15בנוסף, ביום 

גובש הסדר פשרה במסגרתו התחייבה  2018מסרונים בניגוד להוראות חוק התקשרות. במהלך שנת 

להסדיר את משלוח המסרונים על פי הנדרש בחוק ולפצות את מקבלי המסרונים על ידי מתן  החל"צ

אפשרות לרכישת כרטיסים להצגות בהנחה. מבדיקת הביקורת נמצא כי אכן נשלחו מסרונים ללקוחות 

 עם הודעה על ההטבה לרכישת כרטיסים מוזלים כפיצוי.

בסופו ובתעודת הרישום  כמופיעאו פרסום בכל מסמך, שילוט המלא  החל"צשם בחינת השימוש ב 2.4

 "חברה לתועלת הציבור", "חל"צאת הציון "

דפי הלוגו של החברה, אתר האינטרנט שלה, השילוט והפרסומים היוצאים על ידה אינם כוללים את 

 מא.)א( לחוק החברות. 345בסוף שמה, זאת בניגוד לסעיף  ("חל"צ")"חברה לתועלת הציבור" / הציון 

לפרסומים השונים את הציון "חברה  להוסיףהיא תקפיד  לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כיבתגובה 

 .הנבדקת לתקופה הדוח ממצאי את לשנות"צ החל בתגובת אין כי מציינת הביקורתלתועלת הציבור". 

ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, לרבות על פי תקן  החל"צהאם הדוחות הכספיים של  2.5

 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים 5חשבונאות מספר 

ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, לרבות על פי תקן אינם  החל"צהכספיים של דוחות ה

 זאת מהסיבות הבאות: ,מלכ"ריםאות ודיווח כספי על ידי בדבר כללי חשבונ 5חשבונאות מספר 
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o הכנסות  כנגד התרבות ממשרד בהכנסות"צ החל הכירה 2017-ו 2016 לשנים הכספיים בדוחות"

-ו 2014 בשנים שאושרו, ₪ אלפי 900-ו ₪ אלפי 800 בסך שיפוצים מתקנת תמיכות בגין" לקבל

 התמיכות באישור אין כי מציינת הביקורת. שנים לאותן נכון התקבלו וטרם בהתאמה, 2015

 עד בהכנסות להכיר אין ולכן התמיכה לתשלום וודאית התחייבות ליצור כדי התרבות ממשרד

 לאחר כשנתיים בהכנסות להכיר הוחלט מדוע לביקורת ברור לא, כן כמו. בפועל התמיכה לקבלת

 .התמיכות אישורי

תיקים' בהיקף של הכירה בהכנסות ממשרד התרבות בגין 'אזרחים ו חל"צה 2017, בשנת בנוסף

כמיליון שקל, כנגד "הכנסות לקבל". מבירור שערך החשכ"ל מול החל"צ עולה כי החל"צ חשבה 

שמגיעה לה סכומים אלו בהתאם להסכם הקיים בין החל"צ לבין משרד התרבות, אך לאור אי 

 . 2018הסכמה עם המשרד התיאטרון יעדכן סכומים אלו בדוח הכספי לשנת 

הוצאות דואר וטלפון בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי היא תבחן את שינוי הסיווג של 

 האת כל המוטל עלי הרק לאחר שביצעהוכרו במסגרת התקנה לשיפוצים וציינה כי ההכנסות לקבל 

נרשמו בגין אזרחים ותיקים ההכנסות לקבל , ואושרה ע"י משרד התרבות הבמסגרת הבקשה ובקש

חשבונאות מקובלים ורק בעקבות חילוקי דעות עם משרד התרבות, יתוקנו  בהתאם לכללי

כי לא ניתן להכיר בתמיכה מתקנת הביקורת מציינת  .2018ההכנסות לקבל בדוח כספי לשנת 

קובע כי הכנסות שטרם  69וג"ד  5)א( לתקן חשבונאות 35שיפוצים לפני קבלתה, היות וסעיף 

ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים נוצרה התחייבות בלתי  יתקבלו יוכרו בדוח הכספי רק במידה

אישור תמיכה, גם לאחר השלמת כל המסמכים , ושל הנותן והמתייחסת לתקופת הדוחחוזרת 

לאור האמור לעיל,  הנדרשים, לא יוצרת התחייבות בלתי חוזרת של המשרד לשלם את התמיכה.

 הביקורת עומדת בעינה.

o המיוחסות לתפעול ומופיעות כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות. לפירוט  הוצאות דואר וטלפון דיווח

 לעיל. 5.1.1סעיף  4הסכומים ראה פרק ד.

 לעיל. 6סעיף  4ראה פרק ד.על פי דוחות כספיים מבוקרים של כספיים הנתונים ה לפירוט

 נוסח חוות הדעת של רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים 2.6

כוללת הפניית תשומת  2016-ו 2015לשנים  על הדוחות הכספיים מבקרחוות הדעת של רואה החשבון ה

החברה מעריכה שפעילותה תמומן ש החוזר של החל"צ ולכךבנכסים נטו והגירעון בהון לב לגירעון 

מעודף תפעולי צפוי, מהקצבות שוטפות שיתקבלו ממשרד התרבות וממקורות מימון בנקאיים ואחרים, 

והסכם הסדר החוב שנחתם בין החל"צ לבין ממשלת ישראל ומיישום  וכן מיישום של הסכם ההבראה

 לעיל. 6.1.4סעיף  4לבחינת יישום ההסכם ראה פרק ד. .הסכם בין החל"צ לבין תאגיד בנקאי

 בדיקת קיומם של עודפים / גרעון בהתאם להנחיות רשם העמותות 2.7

הגרעון הנצבר  2017 - 2015בשנים , היות ורשםההנחיות עומד ב הגרעון הנצבר של החל"צ אינושיעור 
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ממחזור  50%-וכ 52%-, כ63%-כ ה, המהוו₪מיליון  41-וכ ₪מיליון  39-, כ₪מיליון  40-עמד על כ

  .החל"צ, בהתאמה

אין באפשרותה להקטין את הגרעון ללא התערבות המדינה.  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

י למנות נאמנים במסגרת הליך פשיטת רגל, אשר תפקידם, החליט בימ"ש מחוז 25.11.19יובהר כי ביום 

את המושכות של ניהול הבימה, יפקחו על התנהלותה ויגבשו הסדר נושים לפי החלטת בימ"ש "יקבלו 

אה", ובין היתר ניתנה לנאמנים ההוראה "לפעול בדחיפות לגבש הסדר נושים שמטרתו שפניו הבר

 המדינה, העובדים, הכנ"ר וכל גורם רלבנטי". הבראה ולשם כך יבואו בדברים עם הנושים,

 לעמוד בתוכנית הבראה החל"צ/ גרעון ויכולת  בחינת סיבות להיווצרות עודפים 2.8

בחינת עמידת החל"צ בתכנית ההבראה מבוצעת על ידי החל"צ חתמה על הסכם הבראה.  2012בשנת 

 לדוח זה. 6.1.4סעיף  4ד.לפירוט הביקורת אודות יישום תכנית ההבראה ראה פרק רשם העמותות. 

 הליקויים העיקריים

  דפי הלוגו של החברה, אתר האינטרנט שלה, השילוט והפרסומים היוצאים על ידה אינם כוללים את

 מא.)א( לחוק החברות. 345בסוף שמה, זאת בניגוד לסעיף  ("חל"צ")הציון "חברה לתועלת הציבור" / 

  הגרעון הנצבר  2017 - 2015בשנים , היות ורשםההנחיות עומד ב הגרעון הנצבר של החל"צ אינושיעור

ממחזור  50%-וכ 52%-, כ63%-כ ה, המהוו₪מיליון  41-וכ ₪מיליון  39-, כ₪מיליון  40-עמד על כ

 .החל"צ, בהתאמה

 קיימות הוצאות דואר וטלפון המיוחסות לתפעול ומופיעות כחלק  2017 – 2015הכספיים לשנים  בדוחות

 . מקובלים חשבונאות לכללי בניגוד", לקבל הכנסות"ודווחו  לליותמהוצאות הנהלה וכ
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 ניהול משק הכספים –ממצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת  3

בדיקת קיומו של תקציב מסודר ואפקטיבי לתכנון ולמעקב אחר ההוצאות וההכנסות הכרוכות  3.1

 החל"צבפעילות 

 החל"צתקציב אושר על ידי מוסד עליון של האם  3.1.1

לשנים  החל"צ. התקבלו פרוטוקולים לאישור תקציב הדירקטוריוןמאושרים ע"י  החל"צתקציבי 

2015 - 2016. 

 החל"צסעיפים תקציביים שאינם עולים בקנה אחד עם מטרותיה המאושרות של  3.1.2

לא נמצאו סעיפי תקציב שאינם עולים בקנה אחד  2016 - 2015לשנים מסקירת דוחות התקציב 

 .החל"צעם מטרותיה המאושרות של 

 החל"צהפרדה ברורה בתקציב בין ההכנסות וההוצאות השונות הכרוכות בפעילויות השונות של  3.1.3

 ופירוט בהיר של מרכיבי ההכנסות וההוצאות העיקריים

פירוט בהיר של מרכיבי ההכנסות וכן קיים הפרדה ברורה בין ההכנסות וההוצאות קיימת 

  .וההוצאות

החל"צ ועל ביצוע האחראי על מערך הכספים של ביחס לגורם אי קיומו של ניגוד עניינים בדיקת  3.2

 הנהלת החשבונות

 על ניהול המערך הכספי בחל"צהגורם המופקד  3.2.1

מנהל הכספים הינו בעל השכלה במנהל . בחל"צאחראי על ניהול המערך הכספי  מנהל הכספים

 .ציבוריותטים ובעל ניסיון כרו"ח וחשב של חברות ביניהן חברות עסקים, חשבונאות ומשפ

או  לחל"צנושא משרה בארגונים אחרים שהינם צדדים קשורים  מנהל הכספיםלא נמצא כי 

 .החל"צארגונים המבצעים התקשרויות מהותיות עם 

בחל"צ לבין ם האחראים על מערך הכספים האם מתקיימת קרבה משפחתית בין בעלי התפקידי 3.2.2

  בעל תפקיד בכיר אחר בחל"צ

קרוב  והינ מנהל הכספיםלא נמצא כי  2016-ו 2015לשנים  126מסקירת פרוטוקולים וטפסי 

 .בחל"צמשפחה של בעל תפקיד 
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 על ביצוע הנהלת החשבונות בחל"צהגורם המופקד  3.2.3

 20הנהלת החשבונות של החל"צ הינה פנימית ומבוצעת ע"י מנהלת חשבונות בעלת ניסיון של 

 .בחל"צהנהלת החשבונות , האחראית על צוות שנה בתחום

 החל"צעל ידי רואה החשבון המבקר של  החל"צלקיחת חלק בביצוע הנהלת החשבונות של  3.2.4

 .החל"צרואה החשבון המבקר אינו לוקח חלק בביצוע הנהלת החשבונות של 

 של תאגידים אחרים הבאופן אוטונומי ונפרד מז החל"צניהול הנהלת החשבונות של  3.2.5

נראה כי הנהלת החשבונות של  2016-ו 2015לשנים  החל"צמסקירת נתוני הנהלת החשבונות של 

 מתנהלת באופן אוטונומי ונפרד. החל"צ

 איכות ניהול מערך הכספים 3.3

 הנוגעים לבעלי התפקידים הלוקחים חלק בניהול מערך הכספים בחל"צאירועים חריגים  3.3.1

לא נראה כי היו אירועים חריגים הנוגעים  חל"צובפגישה שנערכה ב החל"צמסקירת מסמכי 

 .בשנות הביקורת לבעלי התפקידים הלוקחים חלק בניהול מערך הכספים

הפרדת תפקידים וסמכויות בתחומי אחריותם של הלוקחים חלק בניהול משק הכספים של  3.3.2

 -ובביצוע הרישומים בהנהלת החשבונות החל"צ

הפרדה בין הגורם האחראי על רישום הפעולות והעדכון השוטף של מערכת הנהלת  3.3.2.1

 החל"צהחשבונות לבין מורשי החתימה של 

על רישום הפעולות והעדכון  תהאחראי הראשית נהלת החשבונותמקיימת הפרדה בין 

 .החל"צהשוטף של מערכת הנהלת החשבונות לבין מורשי החתימה של 

את הגבייה לבין הגורם המבצע את התאמת הפרדה בין הגורם המבצע  3.3.2.2

 התקבולים/הקופה או הפרדה בין הגורם המבצע את הגבייה והתאמת

התקבולים/הקופה לבין הגורם המבצע את הרישומים במערכת הנהלת החשבונות 

 והתאמות הבנקים

 החשבונות מנהלת, 6עובדת ב'לבין  גביהעל האחראית ה 6עובדת א'קיימת הפרדה בין 
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  את התאמת התקבולים. תהמבצע ,הראשית

הפרדה בין הגורם האחראי על ניהול הספקים/נותני השירותים וקליטת החשבוניות לבין  3.3.2.3

 הגורם המבצע את התשלומים בפועל לספקים/נותני השירותים

קליטת ועל ניהול הספקים/נותני השירותים  האחראית 6עובדת ג' קיימת הפרדה בין

המבצע את התשלומים בפועל לספקים/נותני  ,אי הרכשאחר, 6עובד ד'החשבוניות לבין 

 השירותים, לאחר אישורם של שני מורשי חתימה.

נהלים כתובים המעגנים את שיטות העבודה והתהליכים המרכזיים הכרוכים בניהול משק  3.3.3

 הכספים

 1.7הכרוכים בניהול משק הכספים, לפירוט ראה סעיף מרכזיים הציגה לביקורת נהלים  החל"צ

 לעיל.

 ניהול פנקסי חשבונות ועריכת דוחות כספיים בהתאם למבנה הנדרש 3.4

 ניהול מערכת חשבונאות כפולה 3.4.1

עולה כי מנוהלת מערכת הנהלת  2016-ו 2015לשנים  החל"צמסקירת נתוני הנהלת החשבונות של 

 חשבונות כפולה.

השנייה לחוק פנקסי החשבונות כוללים את סוגי החשבונות והספרים הנדרשים על פי התוספת  3.4.2

 העמותות

עולה כי פנקסי החשבונות  2016-ו 2015לשנים  החל"צמבדיקת נתוני הנהלת החשבונות של 

 כוללים את סוגי החשבונות והספרים הנדרשים על פי התוספת השנייה לחוק העמותות.

 אישור ניהול ספרים בתוקף וניכוי מס במקור 3.4.3

 .30.04.19-במקור בתוקף עד ל אישור ניהול ספרים ואישור פטור ניכוי מס לחל"צ

 והכללת כלל הדוחות הנדרשים החל"צמבנה הדוחות הכספיים של  3.4.4

 כוללים את כל הדוחות הנדרשים. 2016-ו 2015לשנים  החל"צדוחותיה הכספיים של 
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 והתאמתם למטרותיה המאושרות החל"צהכנסה וסעיפי הוצאה בידי  מקורות 3.5

 למטרותיה המאושרותתאמתם המקורות ההכנסה העיקריים ו 3.5.1

. הכנסות ממשרד התרבות הינן 2016-ו 2015בשנים  החל"צמקורות ההכנסה העיקריים של 

 .החל"צהכנסות אלו תואמות למטרותיה המאושרות של 

 פעילות עסקית, והאם בהתאם להנחיות הרשם בחל"צהאם קיימת  3.5.2

לא פעילות עסקית ונמצא כי החברה אינה מקיימת מסקירת הדוחות הכספיים ומאזן הבוחן, 

 לחלוקת רווחים אסורה. עלה חשש

 של החל"צ אופי ההכנסות העצמיות והתאמתם למטרותיה המאושרות 3.5.3

. ומהשכרת אולמות תרומותגיוס מ, גבייה עבור הצגותהינם מ החל"צההכנסות העצמיות של 

 .החל"צת למטרותיה המאושרות של ותואמ אלה ותהכנס

 של החל"צ למטרותיה המאושרותסעיפי ההוצאה העיקריים והתאמתם  3.5.4

שכר, הפקה ותפעול של הוצאות  הינן 2016-ו 2015בשנים  החל"צסעיפי ההוצאות העיקריים של 

 .החל"צהוצאות אלו תואמות למטרותיה המאושרות של  ההצגות.

 הליכי גבייה ואי זליגת כספים 3.6

 מדיניות גבייה 3.6.1

 ישנם מספר סוגי מכירות:

 מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או שיק מזומן.גבייה עבור מנוי  – מנויים .1

 גבייה עבור כרטיס בקופה מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי או מזומן. – כרטיסים בקופה .2

גבייה מסוג זה מתבצעת באמצעות  – כרטיסים לגופים מוסדיים / מכירת הצגות שלמות .3

הזמנת עבודה מהרוכש או הסכם בין הצדדים )במקרה של הצגות שלמות(. תנאי התשלום 

 ימים מיום ההצגה. )מנהלת החשבונות מנהלת דוח גיול חובות(. 30ביום ההצגה או 

גבייה עבור הצגות חוץ מתבצעת באמצעות הסכם בין הצדדים בתנאי תשלום  – הצגות חוץ .4

 ימים מיום ההצגה הראשונה. 30של 

רת אולם מאולמות התיאטרון נקבעת על פי תעריף ספציפי גבייה עבור השכ – השכרת אולם .5

האולמות הניתנים להשכרה. כמו כן, ישנו תעריף שונה לאירוע ערב /  5לכל אולם מתוך 

 בוקר / יום שישי.
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  .בחל"צהקיים מפורט מחירון הגביה הינו בהתאם ל סכום

כמפורט  ,ישנם מצבים בהם מחולקים כרטיסים להצגות ללא תשלוםבחל"צ,  הנהוגעל פי 

 להלן:

מוזמנים בחינם לצפות בפרימיירות של ההצגות החדשות  ובנות זוגם חברי דירקטוריון .א

זאת על מנת לאפשר להם מעורבות בפעילות החל"צ ויכולת בקבלת לדברי החל"צ, בתיאטרון. 

 החלטות הנוגעות להפקות.

נציג הקבוצה יכול להגיע במועד מוקדם יותר לצפות  נרכשים כרטיסים עבור קבוצה, כאשר .ב

 ה בחינם, על מנת לוודא את התאמתה לקבוצה.בהצג

שחקני ועובדי התיאטרון אשר השלימו שנת עבודה אחת וכן פנסיונרים של החל"צ, זכאים  .ג

  כרטיסים להצגות בכל שנה. 8לקבל 

 במקרים בהם נותרו כרטיסים פנויים ,ביום ההצגה -פנוי חלוקת כרטיסים על בסיס מקום  .ד

 עמותותו )חיילים בודדים( שטרם נמכרו, פונה התיאטרון לגופים כגון: בתי חולים, צה"ל

ממשפחות  תלמידים מהפריפריהו שכולים הורים, שואה ניצולי לטובת הפועלות שונות

 הביקורת מבדיקת קהילה.כתרומה להענקת כרטיסים ללא תשלום,  לצורך מעוטות יכולת,

, תמורה ללא כרטיסים חלוקת בעניין מידה אמות או קריטריונים, נוהל קיימים שלא עולה

 הכספים ומנהל"לית המנכ, בפועל"צ. החל מטרות את המיטבית בצורה יגשים אשר באופן

 .פנוי מקום בסיס על הכרטיסים יחולקו מוסדות לאילו המחליטים הגורמים הם

 אין אשר עמותות 2 נמצאו תמורה ללא כרטיסים מועברים אליהן העמותות רשימת מבדיקת .ה

 :להלן כמפורט, תקין ניהול אישור להן

 תקין ניהול אישור עמותה' מס עמותה שם
   580494409 אור למשפחות

   580273209 רעות
   580524833 מנטור לחיים

   580395382 נפש רוח נשמה
   580199594 בית השנטי

לסיוע  לזכרו של מייקל לויןהמרכז 
 לחיילים בודדים 

580520104   

   580424539 נותנים תקווה
   580362226 יד ביד

   580156669 רחשי לב
   580036945 עלם

   580546919 מחוברים

התיאטרון הזמנות לקניינים שעובדים עם  מעניק החל"צ,כחלק מפעולות השיווק של  .ו
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 התיאטרון.

 בנושא חלוקת כרטיסים ללא תשלום.נוהל כתוב  קיים בחל"צלא 

התיאטרון הינו תיאטרון לאומי ואחת מחובותיו  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

הציבוריות היא להנגיש את התיאטרון לקהלים שונים וחלוקת הכרטיסים מבוצעת ברגע 

בודדים על בסיס מקום "כ מדובר על כרטיסים ובד המכירההאחרון, לאחר שמוצו כל אפשרויות 

פנוי. הביקורת מציינת כי הליקוי התייחס לאי קיומו של נוהל או קריטריונים לחלוקת כרטיסים 

, ולא לשאלה האם ראוי לחלק כרטיסים ללא תמורה כאמור. לפיכך, ממצאי ללא תמורה

 .הביקורת עומדים בעינם

המאשר הנחות  הפרדת תפקידים נאותה בין הגורם המבצע את הגבייה לבין הגורם 3.6.2

 כספים/ביטולי הכנסה וכיוצ"בחריגות/החזרי 

מאשר גורם במחלקת השיווק הלבין ה אחראית הגבייההפרדת תפקידים נאותה בין קיימת 

 .הנחות/החזרי כספים

 החל"צבדיקה להשוואה בין הגבייה המבוצעת בפועל לבין מדיניות  3.6.3

 ורת. להלן ממצאי הבדיקה:נערכה בדיקה של מדגם הכנסות מגבייה שבוצעו בשנות הביק

 במחירון  תומחרוהצגות אשר לא  2בגין מכירת  ו הכנסותמצאנ -ההכנסות ממכירת הצגות

שנמכרה בהתאם לתעריפה הצגה  במדגםכמו כן, נמצאה  .1ההצגות שהתקבל לביקורת

מסקירת כרטסת 'הכנסות מהצגות חוץ' נמצאו הצגות נוספות שאינן בנוסף,  במחירון.

 מתומחרות.

 נמצאה הכנסה מהשכרת אולם לאירוע עסקי של עיריית תל אביב  -ההכנסות מהשכרת אולם

 16 הייתה בסך שלהשכרת האולם  הגבייה עבור. באולם 'רובינא' שהתקיים בשעות הבוקר

 -ל ₪אלפי  25בין  הינההשכרת אולם זה לאירוע בוקר עלות בעוד שעל פי המחירון  ,₪אלפי 

כיוון שעיריית תל אביב היא בעלת נכסי התיאטרון, האולם  "צ,החל לדברי .₪2אלפי  30

מושכר להם בתעריף נמוך מהמחירון. הוגש לביקורת הסכם של החל"צ מול העירייה אודות 

 השכרת האולם. נמצא כי ההשכרה בוצעה בהתאם להסכם.

  מדגמית נראה כי מכירת הכרטיסים בוצעה בהתאם  מבדיקה -כרטיסים ממכירתההכנסות

 "צ.החל למחירון

נמצאה חלוקת כרטיסים ללא תשלום מסקירת דוחות מכירת כרטיסים למופעים מדגמיים, 

                                                 

 בהתאם למסמכים עליהם התבססה הביקורת. 1,2,3
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, זאת 3טיסים בחינם 'על בסיס מקום פנוי'. כמו כן, נמצאה חלוקת כרלעובדים ופנסיונרים

לא קיימת זקיפת שווי בתלושי השכר לעיל.  3.6.1בסעיף סעיף  בהתאם לנהוג בחל"צ כאמור

 ים בגין הטבה זו.של העובד

לתיאטרון מחירונים שונים למכירת כרטיסים  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

בקופות התיאטרון, לגופים מוסדיים והצגות שלמות וכל עסקה חריגה ומחיר מיוחד 

מנכ"לית וצירפה מחירון של המאושרים על ידי מנהל הכספים ובמקרים חריגים גם על ידי 

הביקורת מציינת כי המחירונים שהוצגו הצגות שלמות באולמותיו ומחירון של הצגות חוץ. 

בתגובה לא הוגשו במהלך הביקורת. מבדיקת ההתאמה של המחירונים שהוגשו מול ההצגות 

 שנדגמו ולא נמצאה בגינם התאמה, עולה כי לא קיימת התאמה בגין אחת מההצגות שנדגמו

 לאור האמור לעיל, הביקורת עומדת בעינה.והצגה נוספת לא נמצאה במחירון. 

 החל"צנסות בפועל לבין מדיניות בדיקה להשוואה בין החזרי כספים ללקוחות/ביטול הכ 3.6.4

 הכנסה ביטולבפועל נבדק  אולם להחזרי כספים וביטולי הכנסות, לא מתייחס נוהל הגבייה

מנהלת חשבונות האחראית על ע"י  חשבון זיכוי החתום מדגמי ונמצא כי בעת החזר מופק

 .בחותמת החל"צ וכן הלקוחות

 בדיקת רציפות קבלות 3.6.5

 .לא נמצאו קבלות חסרות ברצף 2016-ו 2015מבדיקת דוחות רציפות קבלות לשנים 

 ניהול חשבונות הבנק היקפם 3.7

 רישומים בגין חשבונות הבנק 3.7.1

עולה כי  החל"צמסקירת דפי חשבון בנק מדגמיים וכרטסת חשבון הבנק המנוהלת בספרי 

 .החל"צהתנועות בדפי החשבון נרשמו בספרי 

 חשבונות בנק לא פעילים 3.7.2

 לא נמצאו חשבונות בנק לא פעילים. 2016-ו 2015מסקירת נתוני הנהלת החשבונות לשנים 

 החל"צהאם חשבונות הבנק הינם על שם  3.7.3

 .החל"צע"ש  מיםהבנק רשו נותשור יתרה ודפי בנק עולה כי חשבואימבדיקת 

 סבירות הפעולות שבוצעו בחשבונות הבנק 3.7.4

מסקירת דפי בנק מדגמיים וכן הרישומים בהנהלת החשבונות, נמצא כי הפעולות שבוצעו 
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 .ביחס לפעילות החל"צ בחשבונות הבנק הינן סבירות

 יתרות סבירות בחשבונות הבנק ביחס לפעילות 3.7.5

של החל"צ הינן הבנק  נותבחשבו ותנמצא כי היתר 31.12.16-יתרה נכון ל ימבדיקת אישור

 .שליליות אך סבירות ביחס לפעילות ובהתחשב בכך שהחל"צ נמצאת בתהליך הבראה

  מורשי החתימה ואופן מינויים 3.8

 מורשי החתימה שמות ותפקידי 3.8.1

 הינם: 12.11.12מיום  הדירקטוריוןבהתאם לפרוטוקול  בחל"צמורשי החתימה 

 -קבוצה א'

 .חשב מלווה - 6ב.ג 

 
 -קבוצה ב'

 2015לי לשעבר, סיים את תפקידו ביודירקטור  -יוחנן צנגן. 

 דירקטור -יוסי שחק 

 מנכ"לית -אודליה פרידמן 

חתימתו של החשב )קבוצה א'( יחד עם חתימתו כל אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת החברה 

 דבר ועניין. ליחייבו את החל"צ לכ

לחתום  פרידמן ואודליה החשב המלווהמונו  25.12.14לפרוטוקול הדירקטוריון מיום  בהתאם

 "צ ועל מסמכי ההלוואה בערבות המדינה.החלחשבון הבנק של  פתיחתעל מסמכי 

ואודליה פרידמן  החשב המלווה החתימה הינם מורשי 08.05.18פי אישור עו"ד מיום  עלכן,  כמו

בלבד. מבירור עם החל"צ עולה כי בפועל מורשי החתימה הינם השניים האחרונים כפי שצוין 

מלבד המינוי לחתימה על  באישור העו"ד, אולם לא עודכן המינוי בפרוטוקול הדירקטוריון

 .מסמכי פתיחת חשבון הבנק וההלאווה

לשים לב כי בהתאם לפרוטוקול קיים הביקורת מציינת כי מלבד חוסר עדכון הפרוטוקול, יש 

 מורשה חתימה )יוחנן צנגן( אשר איננו מכהן עוד כנושא משרה בחל"צ.

 8.12.15קיים אישור עו"ד על זכויות חתימה מיום  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

 מורשי מינוי על ההחלטההממצא עומד בעינו, היות ו כישהועבר לביקורת. הביקורת מציינת 

 .בפרוטוקול מתועדת להיות צריכה זו השל הדירקטוריון והחלט הינה מהחתי

                                                 

 הביקורת. בהתאם למסמכים עליהם התבססה 6

104 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

104 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

קרבה משפחתית האם מינוי מורשי החתימה תואם את הנחיות הרשם לרבות האם קיימת  3.8.2

 ביניהם

 התבצע בהתאם להנחיות להתנהלות עמותות.  בחל"צמינוי מורשי החתימה 

 קרבה משפחתית בין מורשי החתימה. נמצאהלא 

בבנק לבין אלה שמונו ע"י  התאמות בין מורשי החתימה שמוסמכים לחייב את החשבוןבדיקת  3.8.3

 החל"צ

 שמוסמכים לחייב את חשבון הבנק הינםמורשי החתימה  ,02.10.18הבנק מיום אישור  עפ"י

 .בין אלה שמונו ע"י הדירקטוריון ואודליה פרידמן הנמניםהחשב המלווה 

בהתאם  החל"צהאם נמסר הדיווח הנדרש על ידי מנה ושל הגורם המ תיעוד ההחלטה בפרוטוקול 3.8.4

 לתקנות הטפסים

. הוגש הדיווח הנדרש בהתאם הדירקטוריוןההחלטה בדבר מורשי החתימה מתועדת בפרוטוקול 

 לתקנות הטפסים.

 אישור מורשי החתימה בהתאם לתקנון 3.8.5

לפיו הדירקטוריון יכול להעניק  הדירקטוריון כנדרש בתקנון החל"צ,מורשי החתימה מונו ע"י 

זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטור אחד ו/או דירקטורים אחדים ביחד, למנהל או 

 למנהלים וכן לפקידים ו/או אנשים אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון.

 הליקויים העיקריים

  1לביקורתבגין מכירת הצגות אשר לא תומחרו במחירון ההצגות שהתקבל הכנסות נמצאו. 

  עמותות אשר אין להן אישור  2מבדיקת רשימת העמותות אליהן מועברים כרטיסים ללא תמורה נמצאו

 .3.6.1ניהול תקין, כמפורט בסעיף 

 לא קיימת זקיפת שווי  חלוקת כרטיסים ללא תשלום לעובדים, אולם מבדיקת הביקורת עולה כי קיימת

 בתלושי השכר של העובדים בגין הטבה זו.

  קיים מינוי עדכני של מורשי החתימה בהתאם לתקנוןלא. 

                                                 

 בהתאם למסמכים עליהם התבססה הביקורת. 1

105 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

105 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

 הוצאות שכר –מצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת מ 4

 מספר המועסקים בחל"צ בשנות הביקורת 4.1

 עובדים, בהתאמה. 420-כו 360-כ הועסקו בחל"צ 2016-ו 2015, בשנים 126על פי נתוני טופס 

 בחל"צכר בדיקת קיומו של ניהול אפקטיבי של מערך כח האדם והש 4.2

ושר על ידי והאם שכר בכירים מא החל"צנוהל עבודה מסודר לקביעת שכר עובדי  / הליך 4.2.1

 הדירקטוריון

חל"צ. הנוהל הינו לקוני ואינו כולל התייחסות לאופן קביעת נוהל לקביעת שכר העובדים ב לחל"צ

  .באופן מדיד וברור השכר

עיקר עובדי התיאטרון מאוגדים בהסכמים קיבוציים:  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

שחקנים במסגרת הסכם קיבוצי מול שח"ם, עובדים טכניים מאוגדים במסגרת הסכם קיבוצי 

מול ההסתדרות ועבור עובדי מנהלה התיאטרון נמצא במו"מ עם ההסתדרות לגיבוש הסכם 

הביקורת  לקוני פשוט אינו נכון.ממצא הביקורת כי הנוהל לקביעת שכר העובדים הינו וקיבוצי, 

מציינת כי הממצא עומד בעינו, היות ובשנות הביקורת שנדגמו וכן נכון להיום אין לכל עובדי 

ההנהלה הסכם קיבוצי ולכן יש לקבוע נוהל לקביעת שכר עובדים ששכרם לא מוסדר בהסכם 

 קיבוצי.

והעובדים מאוגדים תחת "ארגון השחקנים בישראל"  –שחקני התיאטרון מאוגדים תחת שח"ם 

התקבלו הסכמים קיבוציים שנערכו בין החל"צ לבין האיגודים . העובדים הכללית"הסתדרות "

שכרה של מנכ"לית החל"צ  תנאי העסקתם של העובדים מאושרים על ידי מנכ"לית החל"צ.הנ"ל. 

 נקבע ע"י הדירקטוריון.

 האם קיים שעון נוכחות במקוםבעל תפקיד המוגדר כאחראי על המעקב אחר נוכחות עובדים ו 4.2.2

 קליטת נתוני שעון הנוכחות ועיבודם מתבצע ע"י מחלקת כח אדם.שעון נוכחות.  לחל"צ

 בעל תפקיד המוגדר כאחראי על ביצוע שכר העובדים 4.2.3

 . העובדים הכנת תלושי השכר שלעל  תאחראיה היאבחל"צ מנהלת החשבונות הראשית 

ישנו גורם הבודק את טיוטת תלושי השכר, מלבד הגורם האם  -הליך העבודה לאישור המשכורות  4.2.4

 שהכינם

מחלקת כח אדם קולטת את נתוני שעון הנוכחות ומעבדת אותם. המחלקה שולחת קבצי נתונים 

 למחלקת שכר משם הם משוגרים ללשכת השירות )מל"ם( לקליטה בתוכנת השכר.
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ע"י חשבת השכר ולאחר  לאחר שלשכת השירות עורכת את תלושי השכר, הם מועברים לבדיקה

 מכן לבדיקה ואישור ע"י מנהל הכספים והמנכלי"ת.

 הפרדת תפקידים נאותה בתהליכים 4.2.5

והמגדיר אותם בתוכנה הממוחשבת לביצוע  בחל"צהגורם הקולט עובדים חדשים בין  4.2.5.1

 השכר לבין הגורם המבצע את השכר בפועל

בדים החדשים בחל"צ העו את תהקולט ,מנהלת כח אדם, 6עובדת ה' קיימת הפרדה בין

לבין מורשי המגדירה את תנאי העסקתם בתוכנת השכר  ,חשבת השכר, 6עובדת ו' לבין

 החתימה המבצעים את השכר בפועל.

 בין הגורם המאשר את תנאי ההעסקה של עובד חדש לבין הגורם המבצע את השכר 4.2.5.2

חדש קיימת הפרדה בין המנכ"לית והסמנכ"ל המאשרים את תנאי ההעסקה של עובד 

 לבין חשבת השכר המפיקה את התלושים ומורשי החתימה המבצעים את השכר בפועל.

 פן תשלום המשכורות בפועל או 4.2.6

נבדקו דוחות מס"ב מדגמיים מהם עולה כי לעיתים . מס"בתשלום המשכורות מבוצע באמצעות 

ם לחודש העוקב לחודש עבורו משול 10-( לאחר ה3 - 2)משלמת החל"צ משכורות מספר ימים 

 ,כל חודשבכמעט  מהמצב התזרימי בו היא נתונה המקשה עליה,דברי החל"צ הדבר נובע להשכר. 

 לעמוד בתשלום המשכורות במועד.

היא מקווה שלאחר גיבוש וישום של הסכם הבראה  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

"צ לחל יתאפשר וכךחדש ימצא פיתרון כולל וראוי לבעיית חובות העבר ולהלוואות שיש לחל"צ 

 מציינת הביקורת .התיאטרון של התחייבויותיו יתר בכל ולעמוד במועד העובדים שכר את לשלם

 .הנבדקת לתקופה הדוח ממצאי את לשנות"צ החל בתגובת אין כי

 בדיקת קיומם של תשלומים חריגים או תשלומים במזומן לעובדים 4.3

 תשלומים במזומן לעובדים 4.3.1

לא נמצאו תשלומים  2016 - 2015מסקירת דפי בנק מדגמיים ונתוני הנהלת חשבונות לשנים 

 במזומן לעובדים.

  

                                                 

 בהתאם למסמכים עליהם התבססה הביקורת. 6
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 הענקת הלוואות לעובדים 4.3.2

 ומבדיקה מדגמית של כרטסות עובדים, 2016 – 2015מסקירת נתוני הנהלת החשבונות לשנים 

. התקבלו לביקורת ₪ 7,680עולים על בסכומים שאינם נמצא כי ניתנות הלוואות לעובדים 

ונמצא כי החזרי ההלוואות מתבצעים בתלושי השכר בהתאם  הסכמים ותלושי שכר מדגמיים

מדובר בריבית נראה כי  .0.6%-כשל  כי ההלוואות נושאות ריבית צאנמלקבוע בהסכם. בנוסף, 

הלוואה שאינה עולה בגין )ט( לפקודת מס הכנסה 3אולם בהתאם לסעיף  נמוכה מהמקובל בשוק,

 , שיעור הריבית יהיה הפרשי הצמדה למדד בלבד. ₪ 7,680על סכום של 

 תשלומים חריגים או תשלומים לא שגרתיים לעובדים 4.3.3

לדוח זה, נמצא כי עובדי החל"צ וכן פנסיונרים שלה מקבלים כרטיסים  3.6.1כאמור בסעיף 

 להצגות ללא תשלום.

 ות השכר, לרבות של בעלי תפקידים בכיריםבדיקת אי סבירות הוצאות השכר ועלוי 4.4

 בחינת מהימנות הנתונים בדבר חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר 4.4.1

דיווחה החל"צ על שכרם של חמשת מקבלי השכר הגבוה על פי נתוני  2016-ו 2015נמצא כי בשנים 

 .126דוח עלות מעביד ולא על פי נתוני השכר ברוטו בטופס 

 הדיווח יתבצע בעתיד בהתאם להערת הביקורת. החל"צ כיבתגובה לטיוטת הדוח השיבה 

 לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת. חל"צהביקורת מציינת כי אין בתגובת ה

 או לקרוביהם לבעלי המניותבדיקת תשלום משכורות  4.5

 העסקת עובדים קרובים זה לזה  4.5.1

ובהתאם להצהרת החל"צ נמצא כי אישתו של  2016 – 2015מסקירת רשימת העובדים לשנים 

המנהל האומנותי אחראי על ליהוק השחקנים המנהל האומנותי מועסקת כשחקנית בתיאטרון. 

קיים חשש שהחלטות מקצועיות מתקבלות משיקולים שאינם . הביקורת מציינת כי להצגות

יקוח על שעות הנוכחות הפאובייקטיביים ולא לשם קידום מטרות החל"צ וצרכיה האומנותיים. 

  של השחקנית הינו באחריות מחלקת כח האדם ושכרה מבוצע ע"י מחלקת השכר.

החלה לעבוד בתיאטרון  האומנותי המנהל של אישתו כי"צ החל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

לא התייחס לנאותות מינויה של  הליקוי כי מציינת הביקורתשנים לפני מינויו כמנהל אומנותי. 

לניגוד עניינים שיש למנהל האומנותי  החשש על אלא, כשחקנית האומנותי המנהל של אישתו

 לאור האמור לעיל, הביקורת עומדת בעינה. החלטות מקצועיות. תבקבל

  

108 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

108 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

 , ועדת ביקורת דירקטוריוןהעסקת עובדים קרובים לחברי  4.5.2

לא נמצא כי הועסקו עובדים  2016-ו 2015שהועסקו בשנים  החל"צמסקירת רשימת עובדי 

 ו/או ועדת ביקורת. דירקטוריוןהקרובים לחברי 

 , כחבר ועדת ביקורת מי שהינו עובד בשכרכדירקטורכהונה  4.5.3

לא נמצא כהונה כחבר  2016-ו 2015מסקירת נתוני העובדים ונתוני הנהלת החשבונות לשנים 

על  החל"צבגין מי שהינו עובד בשכר. בנוסף, התקבלה הצהרת  / כחבר ועדת ביקורת דירקטוריון

 או חבר ועדת ביקורת. דירקטוריוןאי העסקת חבר 

 שווי עבודת מתנדבים 4.6

 מספר המתנדבים 4.6.1

 לא קיימים מתנדבים בחל"צ.

 הליקויים העיקריים

  נתוני דוח דיווחה החל"צ על שכרם של חמשת מקבלי השכר הגבוה על פי  2016-ו 2015נמצא כי בשנים

 .126עלות מעביד ולא על פי נתוני השכר ברוטו בטופס 

 לחודש העוקב לחודש עבורו  10-( לאחר ה3 - 2כי לעיתים משלמת החל"צ משכורות מספר ימים ) נמצא

 . בניגוד לחוק משולם השכר
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 ותיםהוצאות הנהלה וכלליות ותשלומים לספקים ונותני שיר –ממצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת  5

 החל"צבדיקת סיווג נאות של הוצאות הנהלה וכלליות וקיומן של הוצאות התואמות את מטרות  5.1

 רישום נאות של הוצאות הנהלה וכלליות ובהתאם למקובל 5.1.1

הוצאות נמצא כי  2016 - 2015מבדיקת הרכב הוצאות הנהלה וכלליות בדוחות הכספיים לשנים 

שכר ההוצאות  2015בשנת יצוין כי  .למקובלנאות ובהתאם  נרשמו באופןהנהלה וכלליות 

לעלות הפעילות בשל מהות  שיש לסווג את שכרםשלושה עובדים  ותהנהלה וכלליות כוללב

הליקוי  כמו כן, אינו מהותי.הליקוי , ומשכך ₪אלפי  140. עלות שכרם מסתכמת לסך של תפקידם

 .2016תוקן בשנת 

ללמד,  והיעדר הוצאות היכולות של החל"צ הקיומן של הוצאות העולות בקנה אחד עם מטרותי 5.1.2

 על פניו, על פעילות עסקית

עולות בקנה  ל"צהוצאות החנמצא כי  2016 – 2015של החל"צ לשנים  סקירת הנהלת החשבונותמ

 אחד עם מטרותיה. לא נמצאו הוצאות היכולות ללמד על פעילות עסקית. 

באופן שאינו חורג משמעותית  החל"צבדיקת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור הפעילות של  5.2

 מהסביר

 אינו כי ובדיקההשנים האחרונות  4-בכל אחת מ "צהחלשיעור הוצאות הנהלה וכלליות ממחזור  5.2.1

 סבירמה משמעותי באופן חורג

 החל"צ:מתוך מחזור להלן שיעור הוצאות הנהלה וכלליות 

2016 2015 2014 2013 

5% 6% 5% 7% 

 . סביר הינו שיעורהנהלה וכלליות כמפורט לעיל הוצאות שיעור 

ואופן ביצוע התשלומים בפועל ואי קיומם של תשלומים  בחל"צבדיקת מנגנון אישור התשלומים  5.3

 פיקטיביים

וביצוע קיומו של נוהל כתוב המגדיר את שיטת העבודה להתקשרויות עם ספקים/נותני שירותים  5.3.1

 ל מכרזים/הליך פנייה לקבלת הצעותתשלומים, לרבות ניהו

תקשרויות עם ספקים, הגורמים האחראים על אישור הקיים נוהל המסדיר את הליך הרכש וה

מבדיקות מדגמיות נמצא כי החל"צ  .ההזמנות, קבלת הצעות מחיר ואישור חשבוניות לתשלום
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 פועלת בהתאם לנוהל.

האם מצורפים המסמכים המבססים בגין ההוצאה,  - "צבחלנוהל תקין לאישור התשלומים  5.3.2

 לרבות חשבוניות, לבדיקה של הגורם המאשר את התשלום

 ,מאושרות על ידי שני מורשי חתימה ₪ 5,000עד לסכום של הזמנות הרכש בהתאם לנוהל, 

מאושרות על ידי החשב המלווה. בפגישה במשרדי החל"צ  ₪ 5,000הזמנות בסכום העולה על ו

 מבדיקתכמו כן,  .בהתאם לאמור בנוהל שעליהן קיימת חתימה של גורם מאשרנמצאו חשבוניות 

 .ים שבוצעות לתשלוממתאימו חשבוניות ותנמצא כי קייממתוך חשבון הבנק מדגמיות המחאות 

 לביצוע תשלומים לספקים/נותני שירותים  "צבחלהאמצעים המקובלים  5.3.3

נמצא כי החל"צ משלמת לספקים באמצעות  ורישומי הנהלת חשבונות מסקירת חשבון הבנק

 המחאות.

ונושא את הכיתוב הנדרש והיעדר המחאות חתומות  "צחלפנקס ההמחאות נאות, כולל את שם ה 5.3.4

 מראש

ההמחאות מונפקות באופן ההמחאות כולל את שמה הרשום של החל"צ ואת כתובתה. פנקס 

 לא נמצאו המחאות חתומות מראש. .ממוחשב

 "בלבד"למוטב  הכיתוב עליהן ומצוין)ב'קרוס'(  משורטטות ההמחאות האם 5.3.5

 בתוספת ציון הכיתוב "למוטב בלבד".ב'קרוס' מחאות משורטטות הה

 רציפות מספרי המחאות  5.3.6

ולא נמצאו התקבל דוח רציפות המחאות ממוחשב, וכן התקבלו הסברים להמחאות חסרות, 

 .ממצאים מהותיים

 הגורמים החותמים לרוב על ההמחאות או על האמצעים האחרים לתשלום  5.3.7

 בחל"צ קיימים שני מורשי חתימה, והם חותמים על אמצעי התשלום.

 ד קיומם של תשלומים המבוצעים על ידי בעל תפקיד יחי 5.3.8

 לא נמצאו תשלומים שבוצעושכורות במס"ב מבדיקת מדגם המחאות ומבדיקת מדגם תשלומי מ

 .או בעל תפקיד יחיד בעל תפקיד אחרידי על 
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 ביצוע תשלומים במזומן  5.3.9

החל"צ העבירה י , נמצא כ2015לשנת  בהנהלת חשבונות "קופה"יס מסקירת כרט: קופת גבייה

, שרגא. התקבל הסכם התקשרות עם מקופת הגבייה לשרגא( ₪)מאות אלפי סכומים גבוהים 

שוכר את האולם של החל"צ לצורך העלאת מופעים, כאשר החל"צ גובה את ההכנסות,  שרגאלפיו 

השכרת האולם משווקת את המופע ומעמידה לרשותו אולם וציוד תאורה וסאונד. בתמורה ל

את  שרגאלופע ומעבירה מהכנסות שגבתה למ 30%, החל"צ מותירה אצלה הנלוויםשרותים לו

בוצעה על ידי המחאה,  "קופת הגבייה"לדברי החל"צ, העברת הכספים מ. 70%בגובה  היתרה

, ולכן לא ניתן לוודא כי הכספים מקופת הגבייה לא אולם לא התקבלה לביקורת אסמכתא לכך

 .שולמו במזומן

התשלום בוצע באמצעות המחאות מחשבון העו"ש של  "צ כיהחל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

ניתן לראות את מספרי ההמחאות בכרטיס הנהלת והתיאטרון ולא במזומן כפי שנטען בביקורת 

הביקורת מציינת כי כאמור בממצא לעיל, החל"צ העבירה לשרגא את חלקו מתוך חשבונות. 

ת החל"צ, לא התקבלו ולמרות בקשת הביקורת במהלך הביקורת וכן בתגוב קופה הגבייה

לפיכך, אין , מתבצע באמצעות העברה בנקאית או המחאהלשרגא תשלום האסמכתאות כי 

 .צ כדי לשנות את ממצאי הביקורת"בתגובת החל

לומים החל"צ מבצעת תשפה קטנה בהנהלת החשבונות נמצא כי מסקירת כרטיס קוקופה קטנה: 

קטנה מפורטים אליהם מצורפים חשבוניות במזומן באמצעות קופה קטנה, ומנהלת דוחות קופה 

תשלומים מקופה קטנה משולמים עבור רכישת אביזרים  ואסמכתאות על סכומי התשלומים.

לא נמצאו הוצאות ששולמו מקופה קטנה ואינן  ותלבושות להפקה, כיבודים, נסיעות וכיו"ב.

לשלם במזומן עד לסכום  ןיצוין כי לחל"צ נוהל קופה קטנה לפיו נית נושאות אופי של קופה קטנה.

 500נמצאו תשלומים שבוצעו במזומן מקופה קטנה בסכומים העולים על , אולם בפועל ₪ 500של 

, החזר הוצאות נסיעה בסכום ₪ 2,030, כגון: הוצאות עבור תלבושות בסכום של 4, בניגוד לנוהל₪

 .₪ 1,440והוצאות על ארוחות בסך  ₪ 1,500של 

השימוש בקופה קטנה בתיאטרון הינו שונה באופן  החל"צ כי בתגובה לטיוטת הדוח השיבה

מהותי מקופות קטנות בגופים עסקיים רגילים, השימוש הינו בעיקר לרכישת אביזרים ופריטים 

 לא הממצאמציינת כי  הביקורתנוספים הנדרשים להפקות וניתן לרכוש אותם רק במזומן. 

מקופה  שמשולמותשהיקף ההוצאות  לכךמקופה קטנה, אלא  שנרכשוההוצאות  לסוגי התייחס

 לאור האמור לעיל, הביקורת עומדת בעינה. .חל"צב הקיים לנוהלתואם  לאקטנה 

  

                                                 

 בהתאם למסמכים עליהם התבססה הביקורת. 4,5
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 הנושא בדיקת במסגרת שעלו נוספים לליקויים כללית התייחסות  5.3.10

"צ ביצעה החלנמצא כי  2016וכרטסת "קופה" לשנת  5שרגא שם על החשבונות הנהלת בכרטסת

שיקים דחויים ובתמורה העניק  שרגאל"צ מסרה שהחלעסקאות של ניכיון שיקים, באופן  עימו

 ₪ מיליון 2-כשיק מזומן בקיזוז עמלת ניכיון. היקף העסקאות בשנה המדוברת היה  שרגאלה 

, לדברי הסכם המסדיר את עסקאות ניכיון השיקים קיים. לא 4%-ל 2% בין נעה הניכיון ועמלת

  נקבע בהתאם לתאריך פירעון ההמחאה. "צ שיעור העמלההחל

כי אין באפשרות הביקורת לאמת את דברי החל"צ בעניין אופן קביעת שיעור העמלה, היות  יצוין

ואין בידי החל"צ העתק מהמחאות אלו, ההמחאות לא הופקדו בבנק, אלא הועברו לשרגא, ולכן 

אין נתיב ביקורת אפקטיבית בעניין כספים אלה, וזאת בניגוד להנחיות הרשם הקובעות שעל 

התנהלותה הפיננסית כך שתאפשר מעקב חשבונאי של הדברים. במיוחד העמותה לקיים את 

 הדברים חמורים לאור העדר בקרה על שיעור עמלת הניכיון שנגבית. 

התזרימי הקשה ומצבם הקשה של חלק  הבעקבות מצב"צ כי החל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

שיעור הריבית תאם את  וציינה כי ניכיון שיקיםלבצע מספר פעמים  צהנאלהיא , המלקוחותי

נמוך  בפועל שיעור הריבית ששולמהו רמת הסיכון של הגוף ששילם ואת תקופת האשראי שניתנה

חשיב לניכיון ותתיעוד להמחאות שנמסרו  בנוסף, טענה כי קיים. י הביקורתמזו שחושבה על יד

א הצליח ויק על ידי עובדת בהנהלת חשבונות שפוטרה ומחוסר הזמן לתחומר , אולם ההריבית

הביקורת  .והחל"צ משתדלת ותשתדל להמנע מביצוע נכיון לשיקים התיאטרון לאתר חומר זה

העתקי ההמחאות את החל"צ לא העבירה אסמכתאות לחישוב הריבית ששולמה ומציינת כי 

שהועברו לניכיון וכאמור בדוח הביקורת, על סמך נתוני הנהלת החשבונות נראה כי עמלת הניכיון 

 .לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת חל"צאין בתגובת הלפיכך,  .%4-ל %2נעה בין 

)להלן: "נותני השירות"(  נותני שירותים מרכזיים / ספקים /בדיקת התקשרויות עם קבלני משנה  5.4

 למטרות ראויות ושלא במסווה של חלוקת רווחים

 נפח פעילות עם נותני שירות  5.4.1

 הינם: 2016-ו 2015הגבוה ביותר בשנים הספקים עימם בוצעה התקשרות בהיקף 

היקף פעילות  מהות הקשר שם הספק
 2016בשנת 

היקף פעילות 
 2015בשנת 

 שירותי טלמרקטינג פאואר דיאלינג בע"מ
 ושיווק

4,111,047 ₪  2,839,383 ₪  

  ₪ 1,647,098  ₪ 1,373,181שרותי הסעות סופה הסעות וטיולים 
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 לשחקנים בע"מ

 כתובים עם נותני השירות והאם חתומים על ידי מורשי החתימה כנדרשקיומם של הסכמים  5.4.2

 קיים הסכם כתוב וחתום על ידי מורשי החתימה כנדרש. - שרותי טלמרקטינג

 . קיים מחירון מפורט של חברת ההסעות המאושר על ידי החל"צ - הסעות שרותי

 אחר נותני השירות "צהחלשיטות הפיקוח והבקרה של  5.4.3

חברת הטלמרקטינג מגישה דוח מפורט של מספר המנויים  - טלמרקטינג פיקוח על שרותי

לתשלום. דוח זה עובר בדיקה ואישור של הגורם הממונה  ת העמלהשהצטרפו, על פי הדוח מחושב

 על כך בחל"צ, ולאחר האישור מבוצע תשלום.

ל מפורט המציג את כחברת ההסעות מגישה לחל"צ דוח נסיעות  - פיקוח על שרותי הסעות

על פי הדוח מחושב הסכום  .התשלום לכל נסיעהאת ו נקודת יעדנקודת מוצא והנסיעות, תאריך, 

לתשלום. דוח זה עובר בדיקה ואישור של הגורם הממונה על כך בחל"צ, ולאחר האישור מבוצע 

 תשלום.

 ממצאי בדיקה להשוואה בין התשלומים ששולמו לבין חוזה ההתקשרות  5.4.4

תים לעיל, נבדקו חשבוניות, דרישות תשלום וכן דוחות עם פירוט עבור כל אחד מנותני השרו

 השרותים שצורפו לדרישות התשלום ונמצאה התאמה לחוזה ההתקשרות.

נותן השירות לבין גורם בגוף המבוקר באופן המעורר חשש להתקשרות בניגוד  ביןקיומו של קשר  5.4.5

 עניינים

 ת בניגוד עניינים.במסגרת הביקורת לא עלו ממצאים המעלים חשש להתקשרו

 "צבחלהשירות לבין נושאי משרה  נותןבאשר לקרבת משפחה בין  הדירקטוריוןהצהרת יו"ר  5.4.6

התקבלה הצהרת יו"ר הדירקטוריון לפיה לא קיימת קירבת משפחה בין נותני השירות לבין 

 נושאי משרה בחל"צ.

 האם אחד מהם בגדר צד/תאגיד קשור  –השירות  נותןזהות  5.4.7

 לעיל אינם מהווים צד קשור לחל"צ. נותני השרותים
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רים או התקשרויות אחרות במצב של ניגוד ואי קיומן של התקשרויות עם ספקים שהינם צדדים קש 5.5

 עניינים

  "צלחלקיומם של כרטיסי ספק על שם צד/תאגיד קשור  5.5.1

 נמצא כרטיס לקוח על שם צד קשור כדלקמן:

. החל"צ מכהנת כיו"ר הועד המנהל בצד הקשורלית מנכ": 580482941מעבדתרבות דימונה )ע"ר( 

התקשר הצד הקשור עם החל"צ לשם העלאת מופע באולם של החל"צ. היקף  2016שנת ב

מבדיקת דרישת תשלום מדגמית נמצא כי . ₪אלפי  64-הסתכם לסך של כ ה זוההתקשרות בשנ

הקשור.  הסכם כתוב וחתום עם הצד לדרישה. כמו כן, קיים העברת הכספים בוצעה בהתאם

אחר שאינו צד קשור נמצא כי ההתקשרות בוצעה  גוףמהשוואת הסכם זה להסכם דומה עם 

 .בתנאי שוק

 דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בדוחות המילוליים  5.5.2

"מעבדתרבות דימונה"  שורהק הצדעסקאות עם פי ההיק ולא דווח 2016ת בדוח המילולי לשנ

 .)ע"ר(

 היקפי על הדיווח אתבתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי בדוחות מילוליים הבאים יתקן 

הביקורת מציינת כי הממצא בעינו עומד, היות והחל"צ נדרשת  .קשורים צדדים עם עסקאות

 .2016להגיש דוח מילולי מתוקן לשנת 

דומים לאלו שבהם  האם ניתן ללמוד כי העסקה בוצעה בתעריפים המקובלים בשוק או בתעריפים 5.5.3

 עם צדדים לא קשורים "צהחלהתקשרה 

אחר שאינו צד קשור נמצא כי  גוףלהסכם דומה עם  עם הצד הקשורסכם המהשוואת ה

 .ההתקשרות בוצעה בתנאי שוק
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 הליקויים העיקריים

הועברו , 2015בשנת מקופת הגביה  לשרגאהחל"צ לא הציגה לביקורת אסמכתא לכך שהכספים שהועברו  -

 באמצעות המחאה ולא במזומן.

 שרגא.המסדיר את עסקאות ניכיון השיקים עם  לא קיים הסכם -

לפיו ניתן לשלם  ניגוד לנוהל, ב₪ 500קטנה בסכומים העולים על  נמצאו תשלומים שבוצעו במזומן מקופה -

 .₪ 500במזומן עד לסכום של 

 ."מעבדתרבות דימונה"לא דווחו היקפי העסקאות עם הצד הקשור  2016המילולי לשנת  בדוח -
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 הכנסות מתרומות ומיון בנכסים נטו, לרבות קרנות צמיתות–ממצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת  6

 הכנסות מתרומות  6.1

 החל"צ שקיבלה  שיעור התרומות 6.1.1

-הינו כ 2016 - 2013ה בשנים שיעור התרומות שקיבלה החל"צ מתוך סך מחזור הפעילות של

 , בהתאמה.2%-וכ 1.8%-, כ1.9%-, כ1.2%

 מות והפקת קבלה מתאימהואופן קבלת כספי התר 6.2

 בחל"צ אופן קבלת התרומות  6.2.1

 .מתקבלות באמצעות העברה בנקאית / המחאות התרומות בחברה

 קבלת תרומות באמצעות הדואר/במזומן  6.2.2

 לא מתקבלות תרומות בחל"צ באמצעות הדואר / במזומן.

 בהוראות הנורמטיביות הרלוונטיותבחל"צ ועמידתו הקבלה בגין תרומה הנהוגה  פורמט 6.2.3

 2017נכון לשנות הביקורת, החל"צ קיבלה תרומות רק באמצעות אגודת ידידים. החל מאוגוסט 

פורמט הקבלה בגין תרומה כולל את המילה "תרומה" מקבלת תרומות גם באופן ישיר.  החל"צ

לא קיימת  ודה, אולםלפק 46עניין תרומות לפי סעיף וכן ציון כי לחל"צ יש אישור מס הכנסה ל

( לתוספת השניה לחוק 2סדרה נפרדת של קבלות עבור הכנסות מתרומות, זאת בניגוד לסעיף א)

 העמותות לפיו "תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד".

הביקורת מציינת כי  היא מקבלת את הערת הביקורת. בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי

 לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת. חל"צאין בתגובת ה

לפקודת מס הכנסה והאם  46קיומו של אישור כ'מוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות' לפי סעיף  6.2.4

 מצויין על גבי הקבלה

לפקודת מס הכנסה בתוקף עד  46לחל"צ אישור כמוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות לפי סעיף 

 .31.12.2019ליום 

 לות בגין תרומות רציפות מספרי הקב 6.2.5

 6.2.3כאמור בסעיף  . לא נמצאו אי רציפויות, אולם2016-ו 2015לשנים  נתקבלו דוחות רציפות

 לעיל סדרת הקבלות האמורה אינה משמשת רק עבור הכנסות מתרומות.
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 ניהול פנקס תורמים פנימי 6.2.6

 פנימי.שמות התורמים מפורטים בכרטסת הכנסות מתרומות. הדבר משמש כפנקס תורמים 

 קבלת תרומות בעילום שם  6.2.7

 מסקירת כרטסת הכנסות מתרומות לא נמצא תרומות שהתקבלו בעילום שם.

 הדוח לשנת ₪ 20,000 -מ למעלה שתרמו תורמים שמות על לרשם דיווחים מתן 6.2.8

ם שתרמו לחברה למעלה את שמות התורמיכללה החל"צ  2016-ו 2015לשנים הכספיים  בדוחות

 .₪ 20,000 -מ

 החל"צקבלו ורישומן כיאות בספרי כספי תרומות בהתאם ליעוד לשמן התשימוש ב 6.3

 ממצאי בדיקה להשוואה בין יעודן של התרומות שהתקבלו, לבין אופן סיווג התרומה בספרים 6.3.1

 לא נמצאו תרומות בעלות הגבלה זמנית / קבועה.

 רישום "הכנסות לקבל" ורישום הכנסות מתרומות בסוף תקופת הדוח הכספי 6.4

 הכנסות כ"תרומות לקבל"רישום  6.4.1

לא נמצא רישום של הכנסות "כתרומות  2016 - 2015קירת נתוני הדוחות הכספיים לשנים מס

 .לקבל"

 קיומן של הכנסות מתרומות שנרשמו בסוף התקופה ואשר בוטלו לאחר תאריך המאזן  6.4.2

בסוף  לא נמצאו הכנסות מתרומות שנרשמו 2016 - 2015מבדיקת נתוני הנהלת החשבונות לשנים 

 התקופה ואשר בוטלו לאחר תאריך המאזן. 

 קבלת נכסים/שירותים ללא תמורה 6.5

החל"צ. במידה וכן, נרשמו כהכנסה מתרומה בידי קבלת נכסים/שירותים ללא תמורה והאם  6.5.1

אם קבלת הנכסים/השירותים עונה על הקריטריונים להכרה בהכנסה מתרומה, בהתאם לגילוי ה

 69דעת 

 נכסים / שירותים ללא תמורה. לדברי החל"צ לא התקבלו
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 עלויות גיוס תרומות 6.6

 שיעור עלויות הגיוס 6.6.1

 .20%-הינו כ 2016 - 2015לשנים שיעור עלויות הגיוס מסך ההכנסות מתרומות 

 שימוש בגייסי תרומות בארץ/בחו"ל  6.6.2

בנוסף, לחל"צ אגודת  הועסקה בחל"צ גייסת תרומות. 2018עד ינואר  2013בתקופה של יולי 

 מגייסת עבורה תרומות.ידידים ה

 ל ידםע אגודת הידידים תפקידה לצרף ידידים לאגודה ובמסגרת המנוי שנרכשלדברי החל"צ, 

על מנת לגייס נוספים  עלת מול הידידים וגופיםוהאגודה פ ,כמו כן .ישנו מרכיב של תרומה

הכספים תפקידה של מגייסת לעומת זאת,  .פרויקטים מיוחדים המתקיימים בתיאטרוןתרומות ל

  מתורמים בחו"ל.ו עוסקת בגיוס תרומות וכספים מהקהילה העסקית אהי שכן לית,כשונה בת

 התרומות גייסי עםהאם קיימים הסכמים  6.6.3

 :התרומות גייסת

 על פי הסכם העסקתה של גייסת התרומות שכרה מורכב משכר גלובלי שאינו תלוי בהיקף

 שגויסו על ידה. מסך התרומות 4.75%וכן תוספת של  התרומות שגויסו

 :הידידים אגודת

 הוועד שיקולי לפי התרומות את מעבירה הידידים אגודת. הידידים אגודת מול הסכם קיים לא

 .האגודה של המנהל

 בין היקף התרומות שגויסו על ידי גייס לבין סכומי העמלות ששולמו בפועל התאמה קיימת האם 6.6.4

נמצא כי קיימת התאמה בין היקף  התרומות,מבדיקה מדגמית של תשלומי עמלות לגייסת 

 התרומות שגוייסו על ידה לבין סכומי העמלות ששולמו על פי ההסכם. 

החל"צ או שמופקדים בחשבונות בנק ים ישירות בחשבון הבנק של האם כספי התרומות מופקד 6.6.5

 של גייסי הכספים

"אגודת ידידי  תרומות עבור החל"צ התקבלו רק באמצעות עמותת 2017עד לחודש אוגוסט 

. האגודה מעבירה את )גם כספים שגוייסו על ידי גייסת התרומות( התיאטרון הלאומי הבימה"

, לאחר קבלת 2017התרומות לחל"צ באמצעות המחאות או העברה בנקאית. החל מאוגוסט 
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 באופן ישיר תרומותהחלה לקבל מעט  החל"צאישור מוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות, 

 ישירות בחשבון הבנק של החל"צ.מופקדות ה

 הליקויים העיקריים

 לחוק השניה לתוספת( 2)א לסעיף בניגוד זאת, מתרומות הכנסות עבור קבלות של נפרדת סדרה קיימת לא -

 ".נפרד קבלות שוברי בפנקס יירשמו תרומות בשל"תקבולים  לפיו העמותות
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 רכוש קבוע ומלאי –ממצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת  7

 החל"צהיקף הרכוש בידי  7.1

 החל"צ וסוגי הרכוש הקבוע של היקף  7.1.1

 ,₪אלפי  7,974 הינו 2016 - 2013נתוני הדוחות הכספיים לשנים  הקבוע על פיהיקף הרכוש 

 , בהתאמה.₪אלפי  7,335-ו ₪אלפי  7,524 ,₪אלפי  8,139 

 הינם:  בחל"צסוגי הרכוש הקבוע הקיימים 

 מבנים ופרויקטים
באלפי  31.12.16 -יתרה נכון ל

₪  
 570  שיפורים במושכר

 572  ריהוט וציוד
 5,514 ציוד מחלקת קול

 679 חשבים וציוד תקשורתמ

 החל"צש הקבוע מתוך סך רכושה של שיעור הרכו 7.1.2

- 2013נתוני הדוחות הכספיים לשנים  ל פיע החל"צרכוש של השיעור הרכוש הקבוע מתוך סך 

 .2016בשנת  2%-וכ 2015 - 2013בשנים  3%-כ הינו 2016

 החל"צ ברכוש הקבוע וקיומה של פוליסת ביטוח מתאימה בגינואימות זכויות  7.2

 לחל"צ ברכוש הקבוע שדווח מדגמית בדבר הזכויות שיש  ממצאי בדיקה 7.2.1

, היות הזכויות שיש לחל"צ ברכוש הקבוע שדווח לא ניתן היה לערוך בדיקה מדגמית בדבר

ההנחה היא שלחל"צ יש זכויות בכל הרכוש  ולכן, בוע לא מורכב ממבנים ורכבים.והרכוש הק

 .הקבוע שברשותה

 החל"צביצוע עסקאות הוניות בנכסי  7.3

 .2016 - 2015לא בוצעו עסקאות הוניות מיוחדות בשנים 

 קבלת רכוש קבוע כתרומה, לרבות בתנאי אנונה וקבלת רכוש קבוע לשם העברתם לאחרים 7.4

 של רכוש קבוע שהתקבל כתרומה  קיומו 7.4.1

 לדברי החל"צ לא קיים בחברה רכוש קבוע שהתקבל כתרומה.

121 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

121 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

 קבלת נכסים לשם העברתם לאחרים ואופן הרישום החשבונאי בגינם 7.4.2

 לא נמצאו בחל"צ נכסים שהתקבלו לשם העברתם לאחרים.

 החל"צהפקת תועלת ראויה מנכסי  7.5

 החל"צשב עם מטרותיה של ינו מתייקיומם של נכסים שהשימוש הנעשה בהם א 7.5.1

, לא נמצאו נכסים שהשימוש הנעשה בהם אינו מתיישב עם החל"צמסקירת הביקורת את ספרי 

 ה. חברמטרות ה

 החל"צ אינה מפיקה מהם תועלת סבירה במזידקיומם של נכסים ש 7.5.2

 ה אינה מפיקה מהם תועלת.חבר, לא נמצאו נכסים אשר ההחל"צמסקירת הביקורת את ספרי 

 חל"צ זכות שימוש בנדל"ן שניתנה לטיפול ב 7.6

החל"צ לעשות שימוש בנדל"ן ללא תמורה, קרי כתרומה והאם נרשם כנדרש קבלת רשות בידי  7.6.1

 בדוחות הכספיים 

 ל"ר, החל"צ אינה משתמשת בנכסים ללא תמורה.

 החל"צניהול מלאי על ידי  7.7

 החל"צהמנוהל על ידי  אופי המלאי 7.7.1

 מנהלת מלאי. אינההחל"צ 

 

 העיקרייםהליקויים 

- 
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 הלוואות שניטלו והשקעות –ממצאי הביקורת בגין מוקד הביקורת  8

 החל"צנטילת הלוואות על ידי  8.1

 , בהתאמה.₪אלפי  30,443-כו ₪אלפי  28,764-ך של כבס 2016-ו 2015יתרת הלוואות לשנים  חל"צל

 :31.12.16ליום  להלן פירוט ההלוואות העיקריות

 31.12.16יתרה  מס' סוג ההלוואה

  ₪באלפי 

 תנאי ההלוואה

הלוואות לזמן 

ארוך ממשרד 

התרבות 

 והספורט

 צמודה למדד, לא נושאת ריבית. 10,844 1

מהיתרה  ₪מיליוני  5 -בהתאם להסכם הבראה

 .2021 -מיועד למחיקה והיתרה תיפרע החל מ

. לפרעון בתשלומים 2.25%ריבית החשב הכללי +  3,854 2

 .01.01.21שווים עד ליום 

הלוואות לזמן 

ארוך מתאגידים 

 בנקאיים

. 2.75%הלוואה בערבות המדינה. ריבית פריים +  2,026 3

 .31.12.19פרעון בתשלומים שווים עד ליום 

. 2.75%הלוואה בערבות המדינה. ריבית פריים +  819 4

 .30.11.20פרעון בתשלומים שווים עד ליום 
5 1,372 

להסכם עם תאגיד בנקאי להסדרת פרעון בהתאם  2,297 6

 התחייבויות לבנק.
7 2,434 

 .02.04.18. לפרעון עד 3%ריבית פריים +  500 8

הלוואות לזמן 

קצר מתאגידים 

 בנקאיים

 .3.8% -3%אינן צמודות, נושאות ריבית פריים +  5,748 9
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האם נחתם הסכם ישיר עם נותן ההלוואה, או שההלוואה ניתנה לגורם הקשור בחל"צ, ואותו  8.1.1

 להכמי שהלווה  "צהחלגורם נרשם בספרי 

כמו  שני מורשי חתימה. ההסכמים חתומים על ידי קיימים הסכמים ישירים עם נותני ההלוואות.

 מה, תנאי ומועדי פרעונה.כן, ההסכמים כוללים את זהות נותן ההלוואה, פרטי ההלוואה, סכו

 המניות מבעליאו  דירקטוריוןחל"צ נטלה הלוואות מחברי ההאם  8.1.2

 לא נמצאו הלוואות שניטלו מחברי דריקטוריון או בעלי מניות.

 , ועדת כספים וכו'דירקטוריוןבחל"צ, כגון: וואה אושרה בפורום המקובל האם לקיחת ההל 8.1.3

קיימים נמצא כי כמו כן,  ללקיחת ההלוואות.מבדיקה מדגמית נמצאו החלטות הדירקטוריון 

מסקירת  בישיבות הדירקטוריון בנוגע להלוואות, למצב החובות ולדרכי התייעלות.דיונים 

הדיונים והתרשמות הביקורת נראה כי חברי הדירקטוריון מעורבים בנושאים הכספיים של 

 החל"צ ככלל ובנושא ההלוואות בפרט.

 אה בהתאם לתנאים שנקבעוהחל"צ עומדת בהחזר ההלווהאם  8.1.4

מבדיקה מדגמית של הסכמים, לוחות סילוקין ודפי בנק, נראה כי החל"צ עומדת בהחזרי 

  .ההלוואות בהתאם לתנאים שנקבעו

לת החל"צ והאם קיים ספק כלשהו באשר ליכוטלו ביחס להיקף הנכסים של שיעור ההלוואות שני 8.1.5

 החל"צ בעתידפירעון ההלוואה על ידי 

, 103%-וכ 97%-כביחס להיקף הנכסים הינו  31.12.16-ו 31.12.15ההלוואות לימים יתרת שיעור 

לאור שיעור ההלוואות הגבוה עולה ספק באשר ליכולת פרעון ההלוואות ע"י החל"צ  בהתאמה.

 בעתיד.

 קיומו של הצדק כלכלי ללקיחת ההלוואה 8.2

 קיומו של הצדק כלכלי ללקיחת ההלוואה  8.2.1

, לפיה היא התחייבה לפעול לקבלת מתכנית ההבראה של החל"צ נלקחו כחלק הלוואות החל"צ

מתאגידים בנקאיים וכן משרד התרבות והספורט התחייב להעניק הלוואה לחל"צ הלוואות 

 כיסוי גרעונותיה.לצורך 

מההלוואות הינן הלוואות גישור שנלקחו מהבנקים בסכומים של כחצי מיליון שולי כמו כן, חלק 

 כל אחת. ₪

124 of 182



 
 והחשב הכללי באוצר ות התאגידיםביקורת משותפת מטעם רש

 

124 

 2019, דצמבר ,514628247 , שמספרה)חל"צ( בחברת "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ"ממצאי ביקורת עומק 

 

האם ההלוואה ניטלה בתנאים המקובלים וכן, במידה ומדובר  -אה מצד קשור לקיחת הלוו 8.2.2

 העסקה כאמור אושרה בהתאם לנדרש בהקשר של עסקאות עם צדדים קשורים האםבחל"צ, 

 לא נמצאו הלוואות מצדדים קשורים.

 :הנושא בדיקת במסגרת שעלו נוספים לליקויים כללית התייחסות 8.2.3

. בהתאם למכירת הצגת "הדוד אריה"לבין שרגא  החל"צ ביןנערך הסכם  10/2017 בחודש 

 הכרטיסים ממכירת ההכנסות וכל ₪ 37,500כל הצגה בסכום של  תכרומ החל"צ להסכם,

 תעביר שרגאבנוסף, בהתאם להסכם, בין הצדדים.  בשווה יחולקומעבר לסכום זה  שיתקבלו

 .כמקדמה ₪ מיליון 1 של סך ההסכם חתימת ביום חל"צל

שהתקבלה מכל הצגה  מוצעתמה ההכנסהעולה כי  2017נתוני הנהלת החשבונות לשנת  מבדיקת

הממוצעת של  ההכנסהלפרטי ההסכם המפורטים לעיל,  בהתאם, אולם .₪ אלפי 50-כ הינה

 בגין נוספים"ח אש 6-וכ, המכירה בגין 37.5) בלבד ₪לפי א 44-לככמה תבגין כל הצגה הס "צהחל

 אש"ח(.  37.5-ל שמעל ההכנסה חלוקת

 .חל"צה על חלות עלויותיה וכל ההפקה, ההסכם פי על

"הדוד   מופיעים של ההצגה 35( נערכו 2019מיום עריכת ההסכם ונכון למועד הביקורת )ספטמבר 

אש"ח שהועברו לשרגא  6) 21%אחוז הריבית עומד על  מועד הביקורת,לפיכך, נכון ל אריה".

. (כמקדמה שהתקבל ₪מיליון  1הצגות שהתקיימו ומתוך סך של  35הצגה בהכפלת  עבור כל

 עולה עם כל מופע של הצגה זו.  זה חוזיצוין כי א

אך ההסכם ותנאיו לא  חריגות מימון עלויות הכולל הסכם על חתמה"צ שהחלהמשמעות היא 

 "צ.החל לטובת שהינו הסכםנדונו בדירקטוריון החל"צ ולא ברור האם מדובר ב

 36כל הצגה של "הדוד אריה" בסכום של  המכר היא "צ כיהחל השיבה הדוח לטיוטת בתגובה

הצגות ראשונות של "הדוד  30ההכנסות בגין מכירת  שצוין בדוח וכןאש"ח כפי  37.5-אש"ח ולא ב

להצגה  ₪ לפיא 35.5-, המהווים הכנסה ממוצעת של כ₪ לפיא 1,066אריה" הסתכמו לסך של 

הצגות  30בגין מכירת  ₪ לפיא 1,080"צ היתה אמורה לקבל החל. בדוח צויןכפי ש ₪ לפיא 50ולא 

 14-, הפרש לא מהותי של כ₪ לפיא 1,066-הסתכמו ב ההכנסותבפועל ו( 1,080=  36*30לשרגא )

כמו כן, כיוון שבפועל ההכנסות מההצגות היו נמוכות מהצפוי, שולם לשרגא בר סך של  .₪ לפיא

ששילם  ₪ מיליון 1על  ₪ לפיא 30. כלומר, שרגא בר הרוויח על העסקה ₪ לפיא 1,030-כ

  .בדוח שצויןכפי  21%רווח בלבד ולא  3%כמקדמה, דהיינו 

מציינת כי בהתאם לאמור בהסכם למכירת הצגת הדוד אריה נקבע כי מחיר ההצגה  הביקורת

 50%כל צד יקבל בממוצע להצגה,  ₪אלפי  37.5ובמידה ויעלה על  ₪אלפי  36-לא יפחת מ

עולה כי ההכנסה  2017מההפרש. מסקירת כרטסת הכנסות מהצגת הדוד אריה עולה כי בשנת 

 אלפי 37.5: הצגה כל על קיבלה"צ החל ולכן, ₪אלפי  50-הממוצעת שהתקבלה מכל הצגה הינה כ

 התיאטרון, לעיל האמור לאור. ₪ אלפי 43.75( = ההכנסות מיתרת 50%) ₪ אלפי 6.25+  ₪

. עוד יצוין כי לשאלת הביקורת על מס' הצגות של הדוד ₪ אלפי 6-כ שמכר הצגה כל על הפסיד
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 הכנסות בעניין .בתגובה שצוין כפי 30 לאו הצגות 35 היו כיאריה שהיו עד היום, השיבה החל"צ 

, אין בידי 2017 שנת לאחר שהתקיימו" אריה"הדוד  הצגת מכירת בגין בר לשרגא ותשלומים

היות ושנים אלו לא נכללו בתקופה  2019 - 2018הביקורת נתוני הנהלת חשבונות לשנים 

"צ לא הציגה נתוני הנהלת חשבונות ואסמכתאות לתשלום בפועל שקיבלה והחלהמבוקרת 

לאור האמור לעיל,  "צ.החל טענתמשרגא בר על הצגות אלו, ולכן הביקורת לא יכלה לבחון את 

 .לשנות את ממצאי הדוח לתקופה הנבדקת חל"צובת האין בתג

 וקיומה של מדיניות השקעות סולידית בחל"צניהול השקעות על ידי אורגן מקצועי  8.3

 יניות השקעות סולידיתקיומה של מד 8.3.1

 השקיעה כספים. החל"צלא נמצא כי  2017 – 2015מסקירת נתוני הנהלת החשבונות לשנים 

 הליקויים העיקריים

. לאור שיעור 103%-וכ 97%-ביחס להיקף הנכסים הינו כ 31.12.16-ו 31.12.15ההלוואות לימים יתרת שיעור 

 ההלוואות הגבוה עולה ספק באשר ליכולת פרעון ההלוואות ע"י החל"צ בעתיד.
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 בברכה,

 , רו"חדורון פרלשטיין

  

 רשימת מסמכים שעליהם התבסס הדוח. 4ה.
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