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  תכנית אסטרטגית להקמה של תאגיד עירוני-'נספח א
  )2011פברואר (לפי נוהל אסדרת חברה עירונית לתועלת הצבור            

  
   בדגש על התחומים בהם מתעתדת – פירוט התוכניות העתידיות של הרשות המקומית. 1

  כניות     הרשות המקומית לפעול באמצעות התאגיד המוקם והאופן בו ישתלב התאגיד בת
  .    הרשות המקומית

  
  תוכניות עתידיות של הרשות המקומית. א

 : את פעילותה בנושאי תרבות הפנאי בישוב ולרבותשדרגלעירייה תכניות ל .1
  .איחוד פעילות החינו� המוסיקלי .2

 .הקמת מרכז קהילתי חדש ומודרני בשכונות החדשות .3
 .פעי� מהשורה הראשונהשיפו� היכל התרבות והפיכתו להיכל אזורי מודרני שיארח מו .4
 .בניית היכל ספורט חדש שיוכל לארח תחרויות ספורט בינלאומיות ועוד אול� ספורט אזורי .5
 .פיזי ותכני של מרכזי� קהילתיי� והגלריה העירונית, דרוגש .6
 . המוזיאו� העירוניהמש� פיתוח הג� הארכיאולוגי והקמת .7
  
  :וניתהתאגיד המוק� כחלק ממארג הפעילות התרבותית העיר. ב
  

 ".בית ספר מנג�", התאגיד ירכז את פעילות החינו� המוסיקלי בבתי הספר   .1
 הפועלי� התאגיד יפעיל את פעילות החינו� המוסיקלי ואת גופי הביצוע הכליי� והקוליי�  .2

� .במסגרת קר� המוסיקה והקונסרבטוריו
 .התאגיד יפעיל מיזמי� תרבותיי� מוסיקליי� לרבות פסטיבלי� ותחרויות .3
אל , לעיל' המנויות בסעי  אר תקופת פעילות תבח� העירייה להעתיק פעילויות נוספות לאח .4

�וכ� ליזו� פעילויות מוסיקה ופנאי ' הג� הארכיאולוגי וכד, התאגיד כגו� פעילות המוזיאו
 .נוספות באמצעות התאגיד

 .ס החדש תשקול העירייה להפעילו באמצעות התאגיד"ע� השלמת המתנ .5
  
  –המצב הקיים . 2
  

 שני� רבות את כפר ממתגת כפר סבא מתקיימת פעילות מוסיקלית מבורכת וענפה אשר בעיר

  :עיקריי� וה� פעילות זו באה לידי ביטוי בפועל� של שני גופי�". המוסיקה עיר" כ סבא

  קר� המוסיקה כפר סבא •

  הקונסרבטוריו� העירוני •

 סבא�קר� המוסיקה כפר
, ומלווה את התלמידי� בראשית דרכ�1986מאז יסודית ה פועלת בתו� מערכת החינו�עמותה ה
ס המנג� "יקט ביהפרו,המוסיקה אחראית להוראת נגינה בקבוצות  קר�. 'ועד כיתות ו' מכיתות א

 התזמורות אשר במסגרתו מתקיימי� שעורי נגינה ופועלות תזמורות כלי נשיפה ולהפעלת פרויקט

  .וכלי קשת בכל בתי ספר היסודיי� בעיר

 )חברה סוכנותית, במסגרת חברת ספיר (רבטוריו� העירוניהקונס

עוסק בהוראה . ס היסודיי�"לפעילות בביהמשמש כשלב המש� ,1978בפיקוח משרד החינו� מאז 
ותו� שאיפה , י� ובשעורי� פרטניי�בכל כלי הנגינה לתלמידי� מתקדמבשירה ויחידנית 

  .למצוינות

 בה מתקיימי� ת לילדי� בכל הגילאי� ובכל הרמותבקונסרבטוריו� פועלת מחלקה למחול המיועד

    .שיעורי� במגוו� הסגנונות והרכבי מחול יצוגיי�

שעבר , ש שושנה ופנחס ספיר"תי עלבמרכז הקהי הואהקונסרבטוריו�  משכנו המחודש של
המשכ� החדש מקנה תנאי� פיזיי� מעולי� ללימודי מוסיקה . שיפוצי� ושנחנ� רשמית לאחרונה

  .מרחבי לימוד ואולמות, אקוסטיקה לל תנאיכו, ומחול
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2.1   

  :להל� המבנה הארגוני של חברת ספיר המפעילה כיו� את הקונסרבטוריו�     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חברת ספיר

  דירקטוריון

  ל"מנכ

  מנהל קונסרבטוריון
  וסגן מנהל

  מוזיאון

  ספורט

  מעונות יום

  חברה סוכנותית

  אב בית,ש"ת הנהחמזכירו

  מורים לנגינה ושירה
  מקהלות והרכבים,תזמורות

  מנהלת מחלקה
   ומורים למחול

  מנהלת 
  אדמיניסטרטיבית

   גופים קיימים– מבנה ארגוני
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להל� המבנה הארגוני של קר� המוסיקה המפעילה את פעילויות החינו� המוסיקלי בבתי הספר 
  :היסודיי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�שעות ד פעילות הקונסרבטוריו� מתקיימת החל מ המוסיקה מתקיימת בבקרי� בעופעילות קר
  . בשני הגופי�ועסקי�מכיוו� שכ� יש מורי� ובעלי תפקידי� המ. הצהרי� ובערב

י "רועי� ביוזמת העירייה כגו� פסטיבלי� ותחרויות מוסיקליות מופקי� בדר� כלל עיפעילויות וא
  .תרבות נוער וספורטל בשיתו  ע� האג  ל"אחד הגופי� הנ

  

  :י שני תאגידי�"  כאמור עיקר הפעילות המתוכננת בשלב זה מבוצעת בימי� אלה ע22.

 נציגי� בדירקטוריו� אי� לעירייה. י אנשי ציבור בעיר" עמותה שהוקמה ע*קר� המוסיקה  .א
  . עבור העירייהכמבצע י העירייה ומשמשת ג� "העמותה נתמכת ע. העמותה

 . הינה חברה סוכנותית, את הקונסרבטוריו� המפעילה *חברת ספיר  .ב

המלצת ראש עיר ובאישור על פי   דירקטורי� מטע� העירייה4בדירקטוריו� החברה   .ג
 דירקטורי� הינ� 3,ר החברה"הינו חבר מועצה מכה� כיואחד הדירקטורי� ש. הסוכנות

 .י העירייה" עמתוקצבת חברת ספיר . עובדי עירייה
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  :הרשות המקומית רשאית למנות בהתא� להסכמי� ע� התאגידמספר נציגי� אשר  2.2.1  

 מטעמה וכ� לראש העיר הזכות  דירקטורי�4למנות , כאמור, היבחברת ספיר רשאית העירי
  . להמלי� על  נבחרי ציבור אות� מאשרת הסוכנות היהודית

  .בדירקטוריו� קר� המוסיקה אי� לעירייה נציגי�

  שמתוקפו  דירקטוריו� של חברת ספיר והתפקידב המקומית מספר נציגי� בפועל של הרשות 2.2.2
  :מונו

  
   נציגי ציבורשלושה

  ר החברה" יו–ת עיר  מועצברח

  :  עובדי עירייה ואלה תפקידיה� ברשות המקומיתשלושה

  ייהגזבר העיר .1

 ל"עוזרת מנכ .2

 סגנית יוע� משפטי .3

א ל חברת ספיר לל"מנהל האג  לתרבות נוער וספורט בעירייה מכה� כמנכ .4
  .תוספת לשכרו

  : הקיימי�גופי�תמיכת העירייה ב  2.2.3

  )תקצוב ישיר(רותי� יבאמצעות נוהל תמיכות ובאמצעות קניית ש: קר� המוסיקה

  )תשלומי� עבור ארגו� פעילויות(תקצוב ישיר : חברת ספיר

  ?הא� ראש הרשות המקומית ממלא תפקיד בתאגיד   2.2.4

  .בחברת ספירלא וסיקה ו בקר� המ לאראש העיר אינו ממלא תפקיד  
       

  ?כיצד מעוגנת מעורבות הרשות המקומית בניהול התאגיד  2.2.5
    

  אי� חוזה בי� חברת ספיר וקר� המוסיקה לעירייה

תקנוני התאגידי� מסדירי� את הפעילויות הציבוריות של התאגידי� ומכ� ג� את מערכת 
 תוכנית ההפקה ותקצובה במקרה של קניית שירותי� כגו� הפקת פסטיבל מוגשת. היחסי�

  .לאישור העירייה לפני ביצוע

  ?כיצד מעוגני� הפעילויות והשירותי� אשר התאגיד מבצע עבור הרשות המקומית  2.2.6
    

  2.2.5ראה תשובתנו לסעי  

  א"תקני כ 2.3

  קר� המוסיקה

מספר   תפקיד    )עלות מעביד(שכר שנתי   
  משרות

דרגה מקבילה 
ברשויות 

המקומיות א� 
  רלוונטי

  )לעבודה עונתית(שנתי   חודשי
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        1  ל"מנכ  1
        1  מנהל פעילויות בוקר  2
        1  אחראי תפעול  3
        2  רכזי תזמורות  4
5  �        1  ספר
        2  מזכירות  6
        1  תק� כלי�מ  7
        44  מורי נגינה  8
מנצחי תזמורות   9

מנצחי תזמורות ו
  בתי ספר

10        

  .וספו לאחר קבלת� מהתאגידי� ובתנאי שמירה על צנעת הפרטנתוני השכר י. 2011לפי נתוני 

  )תחו� המוסיקה והמחול בלבד(חברת ספיר 

מספר   תפקיד    )עלות מעביד(שכר שנתי   
  משרות

דרגה 
מקבילה 
ברשויות 
המקומיו

ת א� 
  רלוונטי

  )לעבודה עונתית(שנתי   חודשי

מנהל   1
�  הקונסרבטוריו

1        

        1  סג� מנהל  2
        1  תפעולאחראי   3
        5  מנצחי�  4
מנהלת מחלקת   5

  מחול
1        

מנהלי תחומי   6
  מוסיקה

5        

        2  מזכירות  7
        1  אב בית  8
        47  מורי� לנגינה  9
        8  מדריכי מחול  10
        5  )פסנתרניות(מלוות   11
            

  . צנעת הפרטנתוני השכר יוספו לאחר קבלת� מהתאגידי� ובתנאי שמירה על. 2011לפי נתוני 

  

  ת כוח אד� ברשות המקומי–'  בהטבל

  

  )עלות מעביד(שכר שנתי   דרגה   תפקיד  

מנהל אג    ל חברת ספיר"מנכ  1
תרבות נוער 

  וספורט

  ללא שכר בתאגיד

' חב,מנהלת אדמיניסטרטיבית  2
  ספיר

מנהלת מחלקת 
  קריית ספיר

  ללא שכר בתאגיד

  ר� יתייתריתכ� והצו  דרוג אחיד  סייעת להנהלת חשבונות 3
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  מקורות מימו� נוכחיי� 2.4

  קר� המוסיקה
  המקור

  2008סכו� כולל   2009סכו� כולל   2010סכו� כולל 

  1,206,797  1,236,900  1,215,636  תקציב הרשות המקומית. 1
  1,788,199  1,881,666  2,337,542   שכר לימוד.2
  80,825    128,400  )תרומות (גורמי� פרטיי�. 3
  318,948  98,030  76,571  )לא מול העירייהפעילות  (אחר. 4

   ת ספיררחב

  2008סכו� כולל   2009סכו� כולל   2010סכו� כולל   המקור
  1,384,159  994,319  1,213,198  תקציב הרשות המקומית. 1
  1,337,079  709,931  602,581  הקצבות ממשלה. 2
  2,486,580  2,433,471  2,705,423  שכר לימוד ודמי השתתפות. 3
  391,197  129,531  169,502   אחר.4

  .במעבר לתאגיד תיעשה חלוקה מחודשת של המשאבי�* 

  יש להתייחס ה� לממד הכספי וה� . המגבלות של המער� הקיי�/ ציו� בכתב של נקודות התורפה2.5
  .     לאיכות השירותי� המסופקי�

       

עות הלימודי� בבתי קר� המוסיקה פעילה בש. יעילות עקב הכפילות של שני גופי�חוסר  .1
מרבית התלמידי� . מקיי� את פעילות אחר הצהרי�) ספיר' חב(הקונסרבטוריו� , הספר

 .פעילי� בשני הגופי� וההורי� צריכי� להתנהל מול שניה�

  .מוב� שהכפילות א  גורמת לבזבוז משאבי� כפי שנית� ללמוד מהתכנית העסקית .2

רות ההזרמה המשמעותית של י שני הגופי� למ בתקציב של העירייהחוסר שליטה .3
 .הכספי�

 . ותקצוב חברות סוכנותיותתמורות שחלו בהתנהלות בנושא תמיכות .4

5. �*נוצרו בעיות פורמאליות וסטטוטוריות סביב הממשק הרשותי מול הגופי� המעיי
בעיקר בנושא התמיכות וקניית השירותי� וכ� ) קר� המוסיקה וחברת ספיר(רשותיי� 

   .רייה והשימוש בה�מיקו� הגופי� במתקני העי

אי� מענה לדרישת העירייה למעורבות בניהול המשאבי� המשמעותיי� שהיא מקצה   .6
 .הכוונה למעורבות פדגוגית וכלכלית. לפעילויות אלה

עמותות נוספות . ההזדקקות לנוהל תמיכות עלול לגרו� לפיצול נוס  במשאבי העירייה .7
 .מהתמיכהשיציגו עמידה בקריטריוני� תהינה זכאיות לחלק 

 .חוסר שקיפות של נתוני העמותה אשר מוצגי� בפני העירייה רק ברמת דוחות כספיי� .8

  התקשרות חוזית/ מיקור חו+ : 'חלופה א 3.1

1.  � ג� .קיי� מיקור חו� בכל תחומי ההוראה והחינו� המוסיקלי וא  נהוג בכמה רשויותאכ
  .המצב היו� הינו מעי� מיקור חו�

, השקעה פחותה בכס , ה פחותה של משאבי ניהול עירוניי�השקע: יתרונות מיקור החו� .2
 .'רכישת מוצר מוגמר דינמיות וגמישות מול תנאי השוק וכד

באשר הפעילות העירייה בחרה להפסיק את מיקור החו� בשל הכפילויות שתוארו לעיל  .3
וכ� בשל הגידול המתמש� בהוצאות הנלוות לפעילויות אלה ואינ� . י שני גופי�"מתבצעת ע

 .בשליטת העירייה

התרחבות המפעל הגבירה את הצור� במתקני� השייכי� לעירייה ובמשאבי� עירוניי�  .4
 .ונוצר הצור� להסדיר השימוש

את פעילויות החינו� ובכלל זה החינו� " תחת כנפיה"מדיניות העירייה להחזיק , ומעל לכל .5
 .יקליהמוס

  * מבנה ארגוני3.1.2
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תכוונת לרכוש שירותי� העירייה אינה מ 2.5 וכ� בסעי  5*3 3.1בשל כל האמור לעיל בסעיפי� 
  .לפיכ� אי� מבנה ארגוני להצגה בסעי  זה. ור חו�באמצעות מיק

  – שינויי במצבת כוח האד� ברשות המקומית/  מצבת כוח האד� 3.1.3

תכוונת לרכוש שירותי� העירייה אינה מ 2.5 וכ� בסעי  5*3 3.1בשל כל האמור לעיל בסעיפי� 
  .לפיכ� לא צפוי שינוי במצבת כוח האד� בעירייה. ור חו�באמצעות מיק

  :ת עלויות צפויו3.1.4
תכוונת לרכוש שירותי� העירייה אינה מ 2.5 וכ� בסעי  5*3 3.1בשל כל האמור לעיל בסעיפי� 

  .ויות הצפויותלפיכ� לא נבחנו העל. ור חו�באמצעות מיק
  
  

  פעולה באמצעות הרשות המקומית: 'חלופה ב 3.2
  

   – הרציונאל 3.2.1

חלופה זו הייתה מייתרת את הצור� . נשקלה האפשרות לפעול כמחלקה במסגרת העירייה .1
 . לרבות ראיית חשבו� ויעו� משפטיובהקמת תאגיד וכל ההתעסקות סביב

העדר גמישות , טוש תחומי� בפעילויותטש, כנגד מצאנו חסרונות רבי� בחלופה זו לרבות .2
 .בתפעול ותגובה מהירה למצבי השוק ועוד

 .הפעילות במסגרת העירייה הייתה מחייבת הגדלת תקני� .3

מדיניות העירייה במרכזי� . המנגנו� העירוני מתקשה בהפעלת פעילות מותנית הכנסות .4
י� מותני  בהפעלת חוגבעייתיותהחוגי� למיקור חו� בשל הקהילתיי� היא העברת 

 .משתתפי�

כאשר אגב שקיפות מראה על שימוש " משק כספי סגור"השאיפה להציג פעילות מעי� זו כ .5
 .נכו� בכספי ההורי� והעירייה

6.  �כאמור מדיניות העירייה לא להפריט פעילות חינוכית בהיק  כזה למיקור חו� והפתרו
 .המתבקש הינו הקמת תאגיד

7. �  .החלופה הנבחרת של הקמת תאגיד',  על חלופה געיקר היתרונות והחסרונות יובאו בדיו
  

  –  מבנה ארגוני3.2.2

  העירייה אינה מתכוונת להפעיל את השירותי� ברשות המקומית

נוספי�   אלא שהופעלו שיקולי�,קא משיקולי תקציבוהואיל והחלופה נשקלה ונדחתה ולאו דו
  . ומצבת כוח אד�מיותר לערו� מבנה ארגוני 3.2.1שפורטו בסעי  

  שינויי� במצבת כוח האד� ברשות המקומית/ מצבת כוח האד�  3.2.3

נוספי�   אלא שהופעלו שיקולי�,קא משיקולי תקציבוהואיל והחלופה נשקלה ונדחתה ולאו דו
  .לנתח את השינויי� במצבת כוח האד� בעירייהמיותר  3.2.1שפורטו בסעי  

   – הכנסות צפויות 3.2.5, עלויות צפויות3.2.4

הואיל והחלופה נשקלה ונדחתה .אינה מתכוונת להפעיל את השירותי� ברשות המקומיתהעירייה 
  .לנתח את ההכנסות הצפויותמיותר , קא משיקולי תקציבוולאו דו
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  ייסוד תאגיד עירוני: ' חלופה ג3.3
    הרציונאל3.3.1

ר התאגיד יצו. פעילות התאגיד תתקיי� כמשק סגור המספק שירותי� לא על בסיס תקציבי
 .פלטפורמה יזמית

יש יתרו� לאחד את גופי החינו� המוסיקלי במסגרת אחת אשר פועלת למטרות משותפות   .א
שינוי זה חוס� עלויות כפולות א� במקביל מחייב זיהוי ומימוש . על בסיס כלכלי

 .הזדמנויות בראיה עסקית

ה  ריכוז משאבי� מקצועיי� וכספיי� במסגרת יזמית מאפשר שיפור השירותי� והגע  .ב
 .למצוינות

 שלו תאגידפעילות שיש לה אופי של השתנות והתאמה לנסיבות שונות היא רלבנטית ל  .ג
גמישות ויכולת לכ� מקימי� חברה כאשר נדרשת . .יכולת תגובה מהירה לשינויי� בשוק

  .של מנגנו� תפעול

עולית ובעיקר בתחו� העסקת הפעילות במסגרת התאגיד תקנה גמישות ניהולית ותפ  .ד
 .נשי המקצועמורי� ואה

 מאטרקטיביות מול נותני חסויות ותורמי� פוטנציאליי�תאגיד עירוני ייהנה   .ה

 .שבטעות חשבוהו לתאגיד עירוני, ההורי� התרגלו מש� שני� להתנהל מול תאגיד  .ו

שיקנה לה� בטחו� , לעומת שני הגופי� הנוכחיי�, יתרו� בקליטת העובדי� בתאגיד אחד  .ז
 .תעסוקתי יחסי

מהווה יתרו� כשלעצמה וא  תציג בשקיפות מלאה את "  משק סגור"הכללת הפעילות ב  .ח
 .התוצאות הכספיות של הפעילות

  .אפשרות ליצירת שיתופי פעולה ע� השוק הפרטי ורשויות אחרות  .ט

  מוצע לתאגיד המוק� מבנה ארגוני 3.3.2
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  א בעירייה"מצבת כוח אד� ושינויי� בכ .3.3.3

  וח אד� בתאגיד המוק� כ–' טבלה א

דרגה מקבילה לדרגות   תפקיד    )עלות מעביד(שכר שנתי 
 * ברשויות המקומיות

  א� רלוונטי
   חודשי
  ח"אלפי ש

  שנתי            
  )עבור עבודה עונתית(

 מנהל/ מוסיקה'  מחמנהל  1
   קונסרבטוריון

    20  מנהל מחלקה

2  �    17  מנהל מחלקה.ס  סג� מנהל קונסרבטוריו
    14  מנהל מדור  ס מנג�"הל מדור בימנ  3
    10  מנהלת תחו�  מנהלת תחו� מחול  4
מנהלנית ומזכירה ראשית   5

  )לתאגיד כולו(
    11  מנהלנית בכירה

. קונס, מזכירת תאגיד  6
  ס מנג�"ובי

    7  מזכירה

. קונס, מזכירת תאגיד  7
  ס מנג�"ובי

    7  מזכירה

    6    מנצח ייצוגית  8
    4    מנצח עירונית  9
    3    נצח עתודה קשתמ  10
    3    מנצח קשת מתחילי�  11
    4    מנצח סימפונית  12
אחראי לתחזוקה , אב בית  13

  והשאלת כלי�
    8  אב בית מרכז קהילתי

    5    ספר� אסיסטנטי�  14
מורי� ומרכזי� פירוט   15

  בהמש�
      

ר והיקף השכ. השכר החזוי מוערך בהתאם לקיים היום ויותאם לרמות השכר ברשויות מקומיות* 
  .ב"וכיומוסיקליים מספרי הרכבים , המשרות מותנה הכנסות

  מורי� ומרכזי�

כנהוג ,  שכר�.המורי� יועסקו על פי מספר התלמידי� ומספר ההרכבי� הבית ספריי� בפועל
עד  2 55השכר השעתי נע בי� . לגבי מדריכי� בחינו� הבלתי פורמלי ברשות דהיינו שכר שעתי

  . קבוצתי ולנתוני המורה\יחידני, אהבהתא� לאופ� ההור 2 80

   כוח אד� בראשות המקומית–' טבלה ב

  עלות לרשות  תפקיד ברשות  תפקיד בתאגיד  
  ללא עלות נוספת  מנהל אג0 תרבות נוער וספורט  ל"מנכ  1
  ללא עלות נוספת  )קרית ספיר(מנהל מחלקה   מנהל אדמיניסטרטיבי  2
  יתכ� שהצור� יתייתר  תעובדת  האג0 לתרבו  סייעת להנהלת חשבונות  3

 עלויות צפויות 3.3.4

 4,275  ומנצחיםשכר מורים

 1,675 שכר מנהלה 

 655 תקורות

 600  פרויקטים

 40   השתלמויות
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  7,060 

  פירוט מצוי בתכנית העסקית המצורפת*

 הכנסות צפויות 3.3.5

   

 2,050 )כולל חלף תמיכות (עירייהמ כנסותה

 600 הקצבות ממשלה 

 4,510   ותשכר לימוד והשתתפוי

 7,160  כ"סה

  פירוט מצוי בתכנית העסקית המצורפת*
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  הערכת החלופות.4                               

  יודגש גם בשלב זה כי העדפת חלופת התאגיד העירוני על פני מיקור חוץ אינה משיקולים

  .מנהלתיים,ארגוניים, אלא מנימוקים פדגוגיים,  כספיים בלבד

   עלויות–' טבלה א

  

  

   איכות השירותי�–' טבלה ב

  הסבר  ירותמדד לאיכות הש  
בעייתיות , שירות איכותי  מיקור חו+

.  לקוחות�בתחו� שרות
  8ציו� 

המצב הנתו� מכתיב ללקוחות  כפילות 
 � בהתנהלות ובתשלומי� מול שני גופי�

  .קר� המוסיקה והקונסרבטוריו�

  .קושי ביישו� מדיניות עירונית
י הרשות "הפעלה ע
  המקומית

התנהלות מול  איחוד ה–שיפור בשירות   9  ציו�איכותי
  .הלקוחות

 איחוד ההתנהלות מול –שיפור בשירות   10 ציו� איכותי  הקמת תאגיד
היתרונות שפורטו בסעיפי� . הלקוחות

3.3.1  
      אחר

  

   למוסיקה ופנאיהחלופה הנבחרת הינה הקמת תאגיד עירוני

  :להל� עיקרי הקריטריוני� שהביאו לבחירת חלופה זו

*וריות סביב הממשק הרשותי מול הגופי� המעיי�נוצרו בעיות פורמאליות וסטטוט .1
בעיקר בנושא התמיכות וקניית השרותי� ) קר� המוסיקה וחברת ספיר(רשותיי� 

 .וכ� מיקו� הגופי� במתקני העירייה והשימוש בה�

דרישת העירייה למעורבות בניהול המשאבי� המשמעותיי� שהיא מקצה  .2
 .כליתהכוונה למעורבות פדגוגית וכל. לפעילויות אלה

י שני "רצו� לייעול המבנה הארגוני והתפקודי של פעילות מקבילה המבוצעת ע .3
 גופי� חיצוניי�

 .של תכנית התיעלות לשני הגופי� כפי שבא לידי ביטוי בתכנית העסקית, ישו� .4

 שיפור השירות ללקוחות .5

 איגו� כוחות מקצועיי� לשיפור ההישגי� הפדגוגיי� .6

  קריטריוני� לתנאי העסקת�איחוד מער� העסקת העובדי� וקביעת .7

  פיתוח יזמיות ופרויקטי� ייחודיי� בתחו� המוסיקה והפנאי .8

עלות כוללת   
  לרשות

הכנסה כוללת 
  לרשות 

  )א� רלוונטי(

  הערות

   2010שנת העלות במצב הקיי� ב  �       2,428,834  מיקור חו+
  הותית מתאגידאינו שונה מ      י הרשות המקומית"הפעלה ע

  תחזית ותכנית עסקית    2,050,000  הקמת תאגיד
        אחר
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  תכנית עסקית להפעלת החלופה הנבחרת. 5      

 . מצור  גיליו� אקסל*ח רווח והפסד"דו .1

 *ניתוח רגישויות .2

  .התאגיד מאמ� פעילות המתקיימת למעלה משני עשורי� ולפיכ� ניתנת לחיזוי  .א

 .  הינה מותנית במספר המשתתפי� ובהכנסות מה�העסקת אנשי המקצוע  .ב

כ� שג� במקרה של , י ההקצבות"עלות התקורות שאינ� ניתנות לשינוי מיידי מכוסה ע  .ג
 .ירידה דרסטית במספר המשתתפי� התאגיד לא יהיה לנטל על העירייה

הפעילות מכספי� , שלגביה� אי� ודאות, קיימת פעילות הממומנת בהקצבות ממשלתיות  .ד
 .ישה וההוצאות מבוצעות רק כשמובטחת הכנסהאלה גמ

 . מצור  גיליו� אקסל*דוח תזרי� מזומני� .3

  

  

  

  

  


