המרכז הזואולוגי תל-אביב – רמת-גן

כללי
.1

המרכז הזואולוגי תל-אביב – רמת-גן (להלן" :המרכז" או "הספארי") הוא אתר
המשתרע על שטח של כ 1,000 -דונם (בתחום העיר ר"ג) שבו נמצאים כ 1,300 -בעלי
חיים – הפתוח למבקרים תמורת תשלום דמי כניסה.

.2

האתר מנוהל ומופעל ע"י חברת "המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג בע"מ (להלן" :החברה"),
שהיא חברה פרטית בבעלות עיריית רמת-גן ( )60%ועיריית ת"א-יפו (.)40%

.3

מטרת הביקורת היתה לבדוק היבטים אירגוניים-תיפעוליים של החברה ,לרבות
השירות הניתן לקהל המבקרים.

.4

לצורך הביקורת נערכו הפעולות הבאות:
 ראיונות עם :מנכ"ל החברה; עוזרת מנכ"ל ומנהלת כח אדם; מנהלת הכספים;מנהלת השיווק; מנהלת מח' חינוך.
 ביקורים בשטח האתר. -בדיקת מסמכים הקשורים לנושאי הביקורת.

מבוא
.5

בתחילת שנות השבעים התחילה עיריית ר"ג בהקמת גן-חיות במתכונת "ספארי
אפריקני" ,בתוך השטח של מתחם הפארק הלאומי בעיר .בשנת  1974נפתח הספארי
למבקרים.
בהמשך להחלטה של עיריית ת"א לסגור את גן החיות בעיר (שהיה ממוקם באזור
הידוע כיום בשמו "מתחם גן העיר") הגיעו שתי העיריות ,בשנת  ,1978להסכמה על
איחוד הספארי בר"ג וגן החיות בת"א .בשנת  1980הוקמה ע"י שתי העיריות חברת
"המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג בע"מ" ,כחברה פרטית ,והאתר המחודש בבעלות
המשותפת נפתח לקהל בשנת .1981
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הקרקע של הספארי הועמדה לשימושה של החברה ,במועד הקמתה ,ע"י עיריית רמת-
גן שהיא בעלת זכות החכירה בה (בהתאם להסכם בין בעלי מניות החברה) למשך כל
התקופה בה תפעיל החברה את הפרויקט המשותף (גן החיות והספארי).
.6

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה (נכון למועד הביקורת) הון המניות של החברה
מחולק ל 40% -מניות של עיריית ת"א ו 60% -מניות של עיריית רמת-גן .זכויות
המניות הרגילות של העיריות הן שוות וזהות; לכל בעל מניה קול אחד בהצבעה
באסיפות כלליות בגין כל מניה שהוא מחזיק; לא תועבר כל מניה בחברה ע"י חבר
החברה אלא אם ניתנה להעברה כזו הסכמה מראש ובכתב של כל בעלי המניות.

ממצאים
.7

פעילות מוסדות המרכז
א.

האסיפה הכללית
התכנסות
בסעיף ( 60א) לחוק החברות נקבע כי "חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה
ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים אחרי האסיפה האחרונה".
עפ"י תקנות ההתאגדות של הספארי" ,אסיפה כללית תתכנס אחת לכל שנה ,לא
יאוחר מחמישה עשר חודש אחרי האסיפה הכללית האחרונה".
הביקורת בדקה את מועדי כינוס האסיפה הכללית בשנים  .2012 – 2010נמצא כי
האסיפה התכנסה בתאריכים  – 23.7.12 ,25.1.12 ,4.5.10דהיינו :האסיפה לא
התכנסה במשך למעלה מ 20 -חודשים (לאחר האסיפה במאי  ,)2010בניגוד
להוראות החוק ולתקנות החברה .לדברי עוזרת המנכ"ל ,האסיפה (וכמו כן
הדירקטוריון – ראה להלן) לא התכנסה במועד כנדרש ,עקב אי-הסכמה בין
עיריות ר"ג ות"א לגבי רישום בדו"ח הכספי.
מניין
בסעיף ( 78א') לחוק החברות נקבע כי "המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא
נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות
מזכויות ההצבעה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה".
6

בבדיקת הביקורת נמצא כי באסיפות בשנים  2010-2012נכחו נציגים של בעלי
המניות במספר כנדרש בחוק.
ב .הדירקטוריון
הרכב
עפ"י סעיף  22א' לתקנות ההתאגדות של הספארי ,הדירקטוריון כולל 12
חברים 6 :נציגי בעל מניות א' (עיריית ת"א) ו 6 -נציגי בעל מניות ב' (עיריית
ר"ג).
הגוף הממנה (כל אחת מהעיריות) רשאי ,ע"י מתן הודעה בכתב ,לבטל כל מינוי
של דירקטור ולמנות דירקטור אחר תחת זה שמינויו בוטל.
יו"ר הדירקטוריון הוא ראש עיריית ת"א – אולם אין לו זכות לדעה נוספת או
מכרעת .לכל דירקטור קול אחד .במקרה של שוויון קולות בדירקטוריון יועבר
הנושא שנדון להכרעת שני ראשי הערים ת"א ור"ג.
נמצא כי הדירקטוריון כולל  12חברים כנדרש 6 :נציגי עיריית ר"ג ו 6 -נציגי
עיריית ת"א .אולם נציגי עיריית ת"א לא כוללים בתוכם את ראש העירייה –
ולפיכך הוא אינו יכול לשמש כיו"ר הדירקטוריון ,כנקבע בהוראות תקנות
ההתאגדות.
בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני) ,תשס"ו – ( 2006סעיף
" – )2הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת
העירייה ,שליש מקרב עובדי העירייה ,ושליש יהיו מקרב הציבור" (המינוי נעשה
ע"י מועצת העירייה).
נמצא כי  6נציגי עיריית ר"ג בדירקטוריון ,הם בהרכב בהתאם לקביעה הנ"ל (2
נבחרי ציבור ,ביניהם ראש העיר; שני נציגי ציבור;  2עובדי עירייה) .כך גם נציגי
עיריית ת"א.
התכנסות ונוכחות
בסעיף  97לחוק החברות נקבע כי "הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי
החברה ,ולפחות אחת לשנה".
בבדיקת הביקורת נמצא כי בשנים  2012 – 2010התכנס הדירקטוריון בתאריכים
 ,23.7.12 ,25.1.12 ,4.5.10דהיינו :הדירקטוריון לא התכנס במשך למעלה מ20 -
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חודשים (לאחר הישיבה במאי  ,)2010בניגוד להוראות החוק .ההסבר כמפורט
בסעיף א .לעיל (התכנסות האסיפה הכללית).
ב 3 -הישיבות שנערכו בשנים  ,2012 – 2010השתתפו ,בכל ישיבה 8-9 ,מהחברים
(בהתאם לדרישות הקוורום) .בישיבה מיום  4.5.2010השתתפו  5נציגי עיריית
ר"ג; בישיבה מיום  25.1.12השתתפו  3נציגי עיריית ר"ג; ובישיבה מיום 23.7.12
השתתפו  4נציגי עיריית ר"ג .ראש עיריית ר"ג השתתף בכל הישיבות.
ג .ההנהלה
הרכב
בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה (סעיף  )23ההנהלה כוללת  6חברים,
כולם דירקטורים בחברה .עיריות ת"א ור"ג ממנות כל אחת  3חברי הנהלה .יו"ר
ההנהלה הוא ראש עיריית ר"ג ,ויש לו זכות לדעה מכרעת בכל מקרה של שוויון
קולות ,בכל העניינים השוטפים ובמסגרת פריטי התקציב המאושר של החברה.
בבדיקת הביקורת נמצא כי הרכב ההנהלה הוא בהתאם לתקנות של החברה.
התכנסות ונוכחות
בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה (סעיף  23ה') הקוורום החוקי בישיבת
הנהלה הוא  3חברים.
בבדיקת הפרוטוקולים של הישיבות בשנים  ,2010-2012נמצא כי היה קוורום
כנדרש .בישיבות הנ"ל נכחו בכל ישיבה בין  4ל 5 -חברי הנהלה.
כן נמצא כי בכל ישיבה מובא לאישור פרוטוקול מישיבת הנהלה קודמת ,וכי כל
פרוטוקול נחתם בידי יו"ר ההנהלה.
ד .ועדת ביקורת
הרכב
קיימת ופועלת ועדת ביקורת המונה  5חברים ,כולם חברי דירקטוריון 2 :נציגי
עיריית ר"ג (אחד מהם יו"ר הועדה) ו 3 -נציגי עיריית ת"א.
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התכנסות ונוכחות
בבדיקת הביקורת נמצא כי בשנים  2012 – 2010התכנסה הועדה אחת לשנה,
ודנה בדו"חות של המבקר הפנימי וכן בתוכנית הביקורות לעתיד .נכתב
פרוטוקול בכל ישיבה.
בישיבה ביולי  2010נכחו  5חברים ,בישיבה במרץ  2011נכחו  3חברים ,ובישיבה
בדצמבר  2012נכחו  3חברים.

.8

תקציב
א.

סה"כ ההכנסות וההוצאות השוטפות בשנים  2011 ,2010היו כדלהלן (בש"ח):
2011

2010

הכנסות
הוצאות

35,262,401
34,366,986

31,920,652
30,304,514

עודף/גירעון

+ 895,415

+ 1,616,138

מהנתונים לעיל עולה כי ההוצאות השוטפות (ללא פיתוח) מהוות כ- 97% -
 95%מההכנסות ,כשנותר בסוף השנה עודף תקציבי נמוך מאד .אולם בעוד
חלק ניכר מההוצאות הוא קשיח וקבוע לאורך כל השנה ,ללא זיקה למספר
המבקרים (כח אדם הדרוש לתחזוקה השוטפת ,תחזוקת בעלי החיים ,גינון,
תחזוקה כללית וכו') הרי שההכנסות תלויות במידה רבה במספר המבקרים.
עולה מכך כי הספארי מנהל כיום את תקציבו השוטף "על הקצה" מהבחינה
הכספית( .ראה סעיף ג' להלן).
יש לציין כי החברה אינה זוכה לכל השתתפות כספית מגופים ציבוריים
(לרבות לא מעיריות ת"א ור"ג ולא ממשרד התרבות).
ב.

כבטחון למקרה של ירידה דרסטית במספר המבקרים (או בשל סיבה אחרת),
שיביאו לירידה משמעותית בהכנסות – לזכות החברה יתרת מזומנים והשקעות
המופקדים בבנק .אולם כספים אלה משמשים גם כמקור למימון הוצאות פיתוח
ובנייה (תצוגות בעלי חיים ותשתיות) בהיעדר כל מקור תקציבי משמעותי לצורך
זה .בסוף שנת  2011יתרת המזומנים ,שווי המזומנים וההשקעות היו ע"ס
 5,604,290ש"ח .סכום זה נמוך בכ 2,617,428 -ש"ח מהיתרה בשנת  – 2010עקב
שימוש בהשקעות אלה לצורך פיתוח .ראה סעיף הוצאות פיתוח – להלן.
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ג.

להלן פירוט ההכנסות בשנים ( 2011 ,2010בש"ח):
2011
המקור

הסכום

אחוז
מסה"כ ההכנסות

2010

ממכירת כרטיסים
מחוגים ,קייטנות ,אירועים
ממתן זכיונות
מאחרים
ממימון וממכירת רכוש

29,893,723
2,267,120
1,881,595
1,100,992
118,971

84.8%
6.4%
5.3%
3.1%
0.4%

26,597,933
1,634,529
1,660,336
1,504,153
523,701

סה"כ

35,262,401

100%

31,920,652

מהנתונים לעיל עולה כי (נכון לשנת  ,2011אם כי באופן כללי הנתונים דומים
בשנים האחרונות):
 כ 91% -מכלל ההכנסות הן ממכירת כרטיסי כניסה ומדמי השתתפותבאירועים (בשנת  2011היה גידול של כ 12% -בהכנסות ממכירת כרטיסים,
לעומת  ,2010כתוצאה מגידול מקביל של מספר המבקרים).
התלות הרבה של סה"כ מקורות ההכנסה בתשלום דמי כניסה של מבקרים
היא בעייתית .זאת מאחר שקיום ביקור בספארי (שהוא פעמים רבות
משפחתי עם ילדים) מושפע במידה רבה מאד ממזג האויר (בימים גשומים
מספר המבקר ים קטן באופן משמעותי) ,וכך אם בשנה מסוימת מספר רב
יותר של ימים בעלי פוטנציאל למבקרים רבים (שבתות ,חול מועד ,חגים
וכו') הם גשומים – התוצאה היא ירידה משמעותית בהכנסות .לדוגמה:
במספר ימים בשנת  2012מספר המבקרים ביום אחד היה 12,000 – 14,000
איש .ההכנסה מכל יום כזה עשויה להגיע עד לכ 700 – 800 -אלף ש"ח.
 ההכנסות מתרומות הן מזעריות ביותר (לעומת ,כדוגמה ,גן החיות התנ"כיבירושלים הזוכה לתרומות משמעותיות).
זאת ,בין השאר ,מאחר והחברה אינה רשומה כמלכ"ר ואינה מוכרת כ"מוסד
ציבורי" לפי סעיף  )2( 9לפקודת מס הכנסה – מעמד שהיה מעניק לתורמים
פוטנציאליים ניכוי ממס (עד התקרה המאושרת) בעבור תרומתם.
הנהלת הספארי מודעת לנושא זה ובדקה בשנים האחרונות מספר פעמים את
ההשלכות של שינוי רישום החברה למלכ"ר .בייעוץ שקיבלה נמסר כי ביצוע
השינוי עלול להביא לתשלומים גבוהים לרשויות המס עבור פעילויות עבר,
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בעוד שהתועלת מתרומות העשויות להגיע לעומת התשלומים הנ"ל ,אינה
מובטחת ,בשלב זה.
 ההכנסות מפירסום גם הן מועטות ביותר (כ 192,000 -ש"ח בשנת .)2011ד.

להלן פירוט ההוצאות בשנים ( 2010 ,2011בש"ח):
2011
הנושא

2010

הסכום

אחוז
מסה"כ
ההוצאות

שכר עבודה ונלוות
תיפעול ואחזקה
מכירה ,שיווק ,פירסום
הנהלה וכלליות

20,297,673
9,179,554
3,687,766
1,201,993

59.1%
26.7%
10.7%
3.5%

18,659,849
7,903,453
2,631,692
1,109,520

סה"כ הוצאות

34,366,986

100.0%

30,304,514

מהנתונים לעיל עולה כי (נכון לשנת :)2011
 סה"כ ההוצאות בשנת  2011היו גבוהות ב 13.4% -לעומת  .2010העלייהניכרת בכל סעיפי ההוצאות.
 העלייה בשכר והנלוות מוסברת ,לפי פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון ,בשלעלייה בהוצאות פיצויים וכן בתוספת עובדי תיפעול ובתשלום פיצויים למספר
עובדים שסיימו את עבודתם.
 העלייה בתיפעול ובאחזקה מוסברת ,במסמך לעיל ,בשל גידול בהוצאות מיםוחשמל (בשל ביטול הפרשה עודפת להנחה שנרשמה ב )2010 -וכן בגידול של
כחצי מיליון ש"ח בעלויות מזון לבעלי חיים בשל עליית מחיר המזון.
 הוצאות הנהלה וכלליות ,שגדלו ב ,5.4% -מוסברות ,במסמך לעיל ,בשלעלייה בהוצאות שכר ונלוות ובהוצאות שירותים מקצועיים בגין ייעוץ.
הביקורת ביקשה מחשבת הספארי פירוט הסיבות לעלייה בסעיף זה בסך של
כ 165,000 -ש"ח .לדבריה העלייה נובעת מתשלום (שאושר בהנהלה) ליועץ
חיצוני עבור גיבוש הסכם שכר לעובדים בחוזה הקיבוצי ,וכן מתוספת שכר
בהתאם להסכם עם הממונה על השכר באוצר בענין עובדים בחוזים בכירים.
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ה.

יש לציין כי החברה אינה משלמת תשלומי מס הכנסה ,בשל התקזזות עם
שלטונות המס עבור הפסדי עבר צבורים.

ו.

תקציב פיתוח ומצב התשתיות
)1

כמקור כספי להוצאות פיתוח משמשות יתרות המזומנים וההשקעות של
הספארי ,מאחר ובעלי המניות (עיריית ת"א ור"ג) אינן מעבירות (מאז
 )2012כספים כלשהם לצורך זה .בשנים האחרונות (עד  )2011רק עיריית
ר"ג העבירה כספים עבור הוצאות פיתוח ,כדלהלן :בשנת 388,329 2009
ש"ח; בשנת  641,671 2010ש"ח; בשנת  167,210 2011ש"ח.
כמו כן כמפורט בסעיף ג' לעיל ,ההכנסות מתרומות הן מיזעריות ,בין
השאר בשל המעמד אצל שלטונות המס שאינו מאפשר לתורמים
פוטנציאליים ניכוי ממס עבור התרומה .המעמד כחברה עסקית מקשה
גם על קבלת תמיכות מגורמים ציבוריים.
מכאן שעיקר הנשיאה בנטל התקציבי הוא על הספארי עצמו ,באמצעות
שימוש בעתודות הכספיות  -עובדה המגבילה את אפשרויות שידרוג
ופיתוח תשתיות ותצוגות הספארי.

)2

תוכניות הפיתוח מובאות לאישור ההנהלה .החל משנת  2012התכניות
המוצגות כוללות לוחות זמנים ,כולל צפי לזמן סיום.

)3

בהתאם לרשום בפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה ,להלן פירוט הוצאות
הפיתוח בשנים :2012 – 2010
2010
סה"כ ביצוע 3,600,000 :ש"ח.
מקורות :הספארי (עצמי)  2,570,000ש"ח; עיריית ר"ג –  1,030,000ש"ח.
שימושים :תשתיות; תצוגת גורילות ( 670,000ש"ח); הגדלת שטח תצוגה
דרום -מזרח אסיה ( 400,000ש"ח).
2011
סה"כ ביצוע 3,793,000 :ש"ח.
מקורות :הספארי (עצמי).
שימושים :תשתיות; תצוגת דרום-מזרח אסיה ( 2,400,000ש"ח);
פיתוח אזור גורילות ( 210,000ש"ח).
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2012
סה"כ ביצוע 1,110,000 :ש"ח.
מקורות :הספארי (עצמי)
שימושים :תשתיות; מיחשוב; תצוגת דרום-מזרח אסיה ( 526,000ש"ח);
תצוגת מנדרילים ( 218,000ש"ח); חצר אריות ( 27,000ש"ח).
)4

למרות פעולות הפיתוח השונות המבוצעות ,כמתואר לעיל – הרי שהן חלקיות
ורחוקות ממתן מענה למספר בעיות יסוד בתשתית ,כמפורט להלן:
תצוגות חיות
למרות התקדמות בשנים האחרונות ותוכניות הנמצאות בביצוע (סעיף  9להלן)
– יש צור ך בהמשך התאמת התצוגות הקיימות לסטנדרטים המתקדמים
הנהוגים בעולם (תצוגות פתוחות בשטח נרחב ,יחסית ,כאשר החיות לא
נמצאות בכלובים).
איזור הספארי
פיתוח השטח הפתוח של הספארי (בו נוסעים במכוניות) :עבודות עיבוד
ושימור הקרקע ,עיבוי צמחיה.
כבישים
מצב הכבישים (בשטח הפתוח) המשמשים לנסיעה של קהל המבקרים הוא
גרוע ביותר .הערכת ההשקעה הנדרשת לתיקון 10-15 :מיליון ש"ח.
חשמל
ניצול החשמל המגיע כיום לספארי נמצא בנקודת המכסימום .בימי ובשעות
העומס ובימי שיא החום ,נעשה ויסות של מערכות הצורכות חשמל על מנת
למנוע קריסה .יש צורך בשידרוג מערכות החשמל .הערכת ההשקעה הנדרשת:
 3-5מיליון ש"ח.

13

העתקת מקום הכניסה (קופות)
הגישה כיום לכניסה (לקופות) הינה באמצעות כביש צר ,המשמש גם את באי
הפארק הלאומי .בימים מרובי קהל הלחץ והעומס כבדים .הוגשה תוכנית
לכניסה חלופית ,הנמצאת בבדיקה .הערכת העלות 10-15 :מיליון ש"ח.
נקודת הכניסה לגן החיות
הכניסה ממגרשי החנייה לשטח גן החיות (האתר בו מסיירים רגלית בין
תצוגות החיות) הינה צרה ,ובשעות העומס מהווה "צוואר בקבוק".
לדברי המנכ"ל קיימת תוכנית לפיתוח כל מתחם הכניסה ,ובכלל זאת :הרחבת
הכניסה ,שידרוג חנות מזכרות ,שידרות נקודת עזרה ראשונה ,דוכן להשכרת
קלנועיות וכו' .הביצוע מותנה במציאת תקציב פיתוח לצורך זה.
צרכי פיתוח נוספים – פירוט בפרק "( 14השירות לקהל המבקרים").
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תצוגות החיות
א.

להלן מצבת החיות בספארי (נכון ל:)1.1.2013 -
343
עופות
220
צבאים
166
אנטילופות
107
קופים
74
אייל נקוד
61
זברות
54
זוחלים
42
טורפים קטנים -
38
חיות משק
34
קופי אדם
25
היפופוטם
25
עטלפים
13
אריות
11
מכרסמים
10
ג'ירפות
10
קרנפים
7
פילים
14

7
יונקי כיס
7
דובים
7
יעלים
7
זאב מדבר
4
טפירים
4
זאבים טלואים -
3
קיפודים
2
עצלנים
2
נמרים
2
טיגריסים
2
צבועים
2
ערודים
1
דב נמלים
________________________
1290
סה"כ
________________________
ב.

החיות שוכנות בשני מתחמים:
 הספארי הפתוח ,בו נמצאות החיות בשטחים פתוחים (למעט האריות),כשהצפייה בחיות היא באמצעות נסיעה בכלי רכב.
 גן החיות ,בו נמצאות החיות בשטחי תצוגה מתוחמים וסגורים ,כשבשטח זהאסורה תנועת כלי רכב.

ג.

גן החיות עבר בשנים האחרונות תהליך של שידרוג ומעבר לתצוגות פתוחות
ומודרניות בשטח נרחב יותר ,כאשר ההתבוננות בחיות היא ישירות מרחוק או
דרך קירות זכוכית (ולא דרך סורגים) .מגמה זו מתוכננת להמשך גם בשנים
הקרובות.
בשלבי הקמה מתקדמים אזור "דרום-מזרח אסיה" ,כאשר מתוכננים לשכון בו,
בין השאר :טיגריסים; קומודור – דרגון; קופי מקוק זנב אריה; איילים נקודים;
בעלי כנף; זוחלים.
מתוכננת הרחבת אזור "דרום-אמריקה".
אזור הציפורים מתוכנן לפיתוח ולשידרוג (תצוגות בסגירת זכוכית במקום
רשתות ברזל) וכן שיפוץ התשתיות במקום.
באיזור הקופים נשאר כלוב ישן אחד בלבד ומתוכנן כי הקופים במקום זה
יועברו בקרוב לתצוגה חדשה באזור דרום-מזרח אסיה.
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החיה הגדולה היחידה הנמצאת עדיין בכלוב מהסוג הישן הוא הטיגריס
והתכנון כי הוא יעבור בקרוב לתצוגת דרום-מזרח אסיה.

–

ד.

באזורי תצוגה המתוכננים לשיפוץ ולשידרוג כולל (גם תצוגות וגם תשתיות כגון
כבישים) לא מטפלים ,ע ד לתחילת העבודות ,בשיפוץ ביניים בתשתיות .כך נוצר
מצב כי באזור הקופים הכביש ישן וגרוע ,וכך גם באזור הציפורים – אולם
התיקון אמור להיעשות רק במסגרת השידרוג במקום.

ה.

הביקורת התרשמה מביקור בשטח כי מאז הביקורת הקודמת חל שיפור
משמעותי במצב גדרות הבטחון המפרידות בין הקהל ובין הכלובים ,וכן במצב
רשתות הכלובים.

 .10היקף המבקרים ושיווק
א.

הספארי פתוח למבקרים כל השנה ,למעט יום כיפור וימי הזכרון.

ב.

סוגי הביקורים העיקריים בתשלום הם:
 ביקור "רגיל" (כולל קבוצתי). ביקור מודרך רגיל. -ביקור במסגרת פעילויות ספציפיות (מ"סביב לשעון").

ג.

להלן מספר המבקרים בשנים  – 2012 ,2011לפי סוג הביקור:
סוג הביקור

2012
מספר

2011
מספר

מבקרים "רגילים"
קבוצות "רגילות"
קבוצות מודרכות/תכניות חיזוק
ועדים/מוסדות
פעילויות "סביב השעון"
במסגרת אירועים
מספר המנויים

334,052
39,068
24,731
174,294
41,083
21,491
9,920

אחוז
מסה"כ
המבקרים
51.8
6.1
3.8
27.0
6.4
3.3
1.6

345,400
54,500
21,600
196,800
37,400
19,100
10,200

סה"כ

644,639

100%

685,000

אחוז
מסה"כ
המבקרים
50.4
8.0
3.1
28.7
5.5
2.8
1.5
100.0%

הערה :נתוני  2012כוללים  11,300מבקרים מהדרום שהגיעו בתקופת מבצע
"עמוד ענן" ונכנסו לאתר בהנחת מחיר משמעותית.
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מהטבלה עולה כי:
 המבקרים "הרגילים" (המגיעים לקופות ,ורוכשים כרטיס במקום) – מהוויםכ( 58% -כולל קבוצות).
 המגיעים דרך ועדים/מוסדות (רכישת כרטיסים מראש) – מהווים כ.28% - יתר המבקרים – כ.14% -ד.

להלן התפלגות מספר הביקורים (רגילים וקבוצות משלמים בקופה,
ועדים/מוסדות ,כוכבים ישראכרט) בשנת  – 2012לפי חודשי השנה:
חודש

מספר מבקרים
(בקטיגוריות המפורטות לעיל
בלבד)

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

13,984
20,706
44,458
105,273
39,477
25,842
26,785
75,917
34,668
79,324
34,051
42,476

מהטבלה עולה כי:
 בחודש אפריל מספר המבקרים הוא הרב ביותר ,ואחריו חודשים אוגוסטואוקטובר.
 בחודש העמוס ביותר (אפריל) ביקרו פי  7.5אנשים יותר מאשר בחודש הדלילביותר מבחינת מבקרים (ינואר).

ה.

להלן נתוני סה"כ המבקרים בשנים :2012 – 2000
שנה

סה"כ מבקרים
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ו.

460,000
470,000
446,000
428,000
444,000
443,000
551,000
535,000
528,000
637,000
607,000
685,000
644,639

המחירון לכניסה (בעת הביקורת) הוא:
 כניסה רגילה ליחיד 61 :ש"ח.הנחה  7ש"ח :חייל ,שוטר ,סטודנט ,נכה ,מבוגר ,תושב ת"א/ר"ג.
ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס.
 כניסה ליחיד במסגרת קבוצה המונה  20איש ומעלה המגיעה ומשתמשתברכב אחד 54 :ש"ח.
 הסעה ברכב הספארי ("ספאריבוס") מהכניסה ולאורך השטח הפתוחובחזרה 7 :ש"ח לאדם.
 מבצע "ישראכרט ( "1+1עד סוף מאי  61 :)2013ש"ח ליחיד וכרטיס שניחינם .החברה משפה את הספארי תמורת המבצע.
 קבוצות המגיעות ממוסדות חינוך משלמות  22ש"ח לתלמיד  +תשלוםלהדרכה – כך שעלות משוקללת לתלמיד היא כ 35 -ש"ח.

ז.

 התקבול לספארי מרכישת כרטיס באמצעות ועדים/מוסדות הוא כ 45 -ש"חלאדם (במקום  61ש"ח מחיר רגיל).
המחיר לסיורים קבוצתיים מודרכים ל"אורך השעון" (מוזמנים מראש):
  69-89ש"חבוקר
בין ערביים  59-66 -ש"ח
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קבלת שבת  59-66 -ש"ח
  83ש"חלילה
  95ש"חחצות
אישי בבוקר –  59ש"ח  450 +ש"ח להדרכה ואטרקציות.
ח.

בבדיקה חלקית שערכה החברה בשנת  2012לגבי דפוסי הביקור בקרב מי
ששילמו בכניסה בכרטיס אשראי "ישראכרט" (המהווים חלק ניכר מכ55% -
מהמבקרים שמשלמים בכניסה בכרטיס אשראי ,לעומת  45%המשלמים
בכניסה במזומן) נמצא כי:
  90%ביקרו בתכיפות של לא יותר מפעם אחת בשנה. עיקר הביקורים נעשים בימי שבת. כ 50% -מהמבקרים (ששילמו בכרטיס ישראכרט) הם בגילאי  ,31-40וכ20% -נוספים בגילאי .41-50
 -כ 5% -מהנ"ל רשומים כתושבי רמת-גן.

ט.

מנויים
בעת הביקורת קיימים כ 10,000 -אנשים הרשומים כמנויים ,במסגרת  3,700בתי
אב (כ 2.7 -אנשים מנויים במשפחה ,בממוצע).
מחיר המנוי (בתוקף לשנה) הוא  245ש"ח ליחיד 360 ,ש"ח ל 2 -אנשים ,ולכל
אדם נוסף  180ש"ח נוספים.
אין הגבלה של מספר ביקורים למחזיקי כרטיסי המנוי.
בכרטיס רשומים שמות המנו יים אולם הוא אינו כולל תמונה ולא מצוין בו
מספר ת.ז .המנוי .הנכנסים כיום באמצעות תעודת המנוי מציגים אותה בשער
והנתונים (כולל מספר המבקרים) אינם נקלטים במערכת כלשהיא .כתוצאה
מכך לא ניתן לבצע בקרה וניתוח של דפוסי השימוש של המנויים (מס'
הכניסות ומספר האנשים) ,היכולים לשמש ,בין השאר ,לניתוח הכדאיות
הכלכלית של שיטת המנויים ושל עלות המנוי.
לדברי מנהל הספארי קיימת כוונה להפעיל בקרוב מערכת ממוחשבת חדשה
להנפקת תעודות המנוי ,כולל שימוש בתמונות ובמספרי זיהוי – שתאפשר קבלת
נתונים על היקפי הביקורים.

י.

הפירסום לעידוד הציבור לבקר בספארי נעשה כיום באמצעות פירסומים
בעיתונות ארצית ,באינטרנט ,שילוט חוצות ברחבי גוש-דן ,וכד'.
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בשנת  2012סה"כ ההוצאות לפירסום/שיווק היו כ 750,000 -ש"ח – סכום לא
גבוה ,יחסית ,במושגים של הוצאות לפירסום לצורך עידוד הציבור הרחב להגיע
לפעולות/לאתר בשעות הפנאי.

 .11כח אדם/מבנה אירגוני
א.

החברה המעסיקה (בעת הביקורת)  82עובדים מקבלי שכר חודשי 11 :עובדים
החתומים על הסכם עבודה אישי ,ו 71 -עובדים הכפופים להסכם עבודה קיבוצי.
היקף זה של העסקת עובדים נשאר יציב בשנים האחרונות.

ב.

להלן התפלגות המועסקים לפי תחומי התפקיד (כללי):
 9הנהלה
 6כספים
 9חינוך/הדרכה
 4תיאום מידע/הזמנות
 19מינהלה/תחזוקה
וטרינריה וטיפול בחיות 35 -

ג.

 65מהמשרות הנ"ל הן בהיקף העסקה של משרה מלאה ,ואילו  17משרות
מאוישות באופן חלקי (בין  0.5משרה ל 0.94 -משרה) .כל העובדים במשרות
החלקיות מאיישים סה"כ  12.38משרות.
לפיכך  82העובדים מאיישים סה"כ  77.38משרות.

ד.

לא קיים נוהל/הנחייה בכתב לגבי גיוס וקליטת עובדים.
בפועל אישור קליטת כל עובד חדש נעשה ע"י מנכ"ל החברה.
מבדיקת פרוטוקולים ע"י הביקורת נמצא כי בישיבות ההנהלה נמסר דיווח
(בתחום כ"א) במקרים של הוצאת עובדים לפרישה מוקדמת או במקרים
הנוגעים לשכר הבכירים – אולם קליטה שוטפת של עובדים אינה מובאת
לאישור הנהלה .לדברי המנכ"ל הוא מיידע את ההנהלה לגבי קליטת עובדים
בכירים.

בתגובתו מסר מנכ"ל הספארי כי יוכן נוהל קליטת עובדים.
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ה.

מזה כ 6 -שנים מתנהל משא ומתן בין החברה ובין הממונה על השכר (במעורבות
ההסתדרות וועד העובדים) לגיבוש הסכם שכר מעודכן לעובדים בחוזה
הקיבוצי.
לצורך זה מעסיקה החברה יועץ חיצוני מיוחד.
לדברי המנכ"ל מקוים שהאישור והחתימה יהיו במהלך .2013

ו.

בנוסף לנ"ל החברה מעסיקה  153עובדים שעתיים (יומיים) ,עפ"י הצרכים
(מוגדרים כ"עובדי תיגבור") .להלן התפלגות העובדים:
 65מדריכי מבקרים
 49מטפלים בבעלי חיים
 23קופאים
 7נהגי רכבת
 9עבודות שונות
תעריף ההעסקה (שעת בסיס) הוא (בעת הביקורת) בין  23.12ש"ח לשעה עד
 60.20ש"ח לשעה – בהתאם לסוג העבודה ולכישורים הנדרשים.

ז.

החברה מפעילה  158מתנדבים (בעת הביקורת) ,מתוכם  36הם תלמידים .כמעט
כל המתנדבים פעילים בתחום הטיפול בחיות.
קיים נוהל מפורט להפעלת המתנדבים .בין סעיפי הנוהל:
 כל מתנדב שמועמד להתקבל חייב להמציא אישור רפואי לגבי כשירותולעבוד עם ובסביבת בעלי חיים  +אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה
להעסקתו (לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים).
 ניתן להתנדב מגיל  14ומעלה. יתנהל רישום ומעקב שוטפים אחר שעות העבודה של המתנדב. מתנדב שעומד במכסת שעות ההתנדבות זכאי (לאחר שנת התנדבות) ל15 -כרטיסי כניסה לספארי (בכל שנה).

ח.

הביקורת בדקה האם קיים ביטוח מתאים לפעילות למתנדבים .נמצא כי
במסגרת ביטוחי הספארי יש הרחבה הנותנת כיסוי לפעילות המתנדבים – חבות
כלפי צד שלישי וכן חבות מעבידים של הספארי.

ז.

מצ"ב תרשים המבנה האירגוני של החברה.
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מבנה ארגוני – המרכז הזואולוגי

 .12מכרזים
א.

קיימת בחברה ועדת מכרזים המונה  6חברי דירקטוריון ( 3מעיריית ר"ג3 ,
מעיריית ת"א) .תפקידי הועדה הם לבדוק ולאשר את מסמכי המכרז לפני
פירסום; לבחון שההצעות המוגשות עומדות בדרישות המכרז; לבחון מבין
ההצעות המוגשות את המתאימה ביותר.
החלטות ועדת המכרזים מובאות לאישור ההנהלה.

ב.

הביקורת בדקה את הפרוטוקולים של כל ישיבות ועדת המכרזים בשנים 2010-
( 2012ב 3 -השנים האלה התקיימו  10ישיבות) .נמצא כי:
 כמעט בכל הישיבות משתתפים  5מתוך  6מחברי הועדה. יו"ר הועדה השתתפה בכל הישיבות. נחתם בסיום כל ישיבה פרוטוקול מפורט בחתימת יו"ר הועדה. הפרוטוקולים כוללים דיווח אחר כל שלבי המכרז ,לרבות הערותוהסתייגויות בישיבה.

ג.

להלן תמצית ההחלטות:

תאריך
הישיבה

נושא המכרז

פרטים

24.1.10

שיפוץ מבני שירותים

מכרז זוטא .פנייה ל 4 -מציעים הנמצאים במאגרי
הקבלנים של עיריות ת"א ור"ג 3 .הגישו הצעות.
נבחרה חברת "ה.ה ,".שהציעה את ההצעה הזולה
ביותר .חברה זו זכתה במכרז קודם להקמת המרפאה
הוטרינרית ,ובספארי שבעי רצון מעבודתה.

24.1.10

הפצת כרטיסים

מכרז זוטא .פנייה ל 4 -משרדי כרטיסים 3 .הגישו
הצעות .נבחרה חברת "ה.".

הערה :בישיבה ביום  24.1.10נכחו  4מחברי הועדה.
29.4.10

שירותי מטאטא כביש

תאריך

נושא המכרז

הוגשו  6הצעות מחיר .נבחרה חברת "פ( ".שהגישה
את ההצעה הנמוכה ביותר)" :הואיל ומדובר בהצעה
הכספית הטובה ביותר ,והואיל וההתרשמות האישית
מהחברה הינה חיובית והואיל ונתקבלה הבהרה מבא
כוח החברה אודות מבנה החברה".

פרטים
23

הישיבה
29.4.10

אספקת שירותי אבטחה,
שמירה ,סדרנות
וחובשים

הוגשו  7הצעות 4 .נפסלו משום שלא עמדו בתנאי
הסף .מ 3 -שהגיעו לשלב הסופי נבחרה חברת "נ.י".
שהציעה אחוז רווח קבלני של ( 6.8%שתי ההצעות
האחרות :אחת חרגה מאחוז הרווח המכסימלי
ואחת שהצעתה שווה לגובה אחוז הרווח
המכסימלי).

הערה :בישיבה ביום  29.4.10נכחו  5מחברי הועדה
30.11.10

בניית מבנה שירותים
ומבנה קיוסק

הוגשו  8הצעות 7 .מתוך ההצעות נפסלו בשל היעדר
מסמכים/פגמים .נשאר מציע יחיד שהצעתו היא גם
הזולה ביותר .נבחרה חברת "ק.ב.י.ה" :".לאחר
שהועדה נתנה דעתה להצעת יחיד זו ,להמלצות לגבי
המציעה ולסכום ההצעה ,ומצאה לנכון לקבלה
למרות היותר הצעה יחידה".

הערה :בישיבה ביום  30.11.10נכחו  5מחברי הועדה
19.1.11

אספקת שירותי נקיון

הוגשו  9הצעות ,מתוכן  3הצעות בגבולות האומדן ו-
 6הצעות חרגו מגבול האומדן .נבדקו  3ההצעות
שעברו" .קבוצת א.א ".נבחרה במכרז ,הצעתה היתה
הזולה ביותר" :המציע הגיש את כל המסמכים
שהיה עליו להגיש בהצעתו ,אלו נבדקו ע"י צוות
הספארי והיועץ המשפטי ונמצא כי הצעתו כשרה
וראויה .כיוון שכך ומשום שמדובר בהצעה הטובה
ביותר ,מכריזים עליו כזוכה במכרז".

הערה :בישיבה ביום  19.1.11נכחו  5מחברי הועדה
16.2.11

ביצוע עבודות עפר
ותשתית באזור תצוגה
"דרום מזרח אסיה"

הוגשו  8הצעות .האומדן לעבודות  2.145מיליון ש"ח.
 5הצעות נפסלו בשל הצעות לא שלמות.
נבחרה חברת "ב.מ – ".הצעתה היתה הנמוכה ביותר.

הערה :בישיבה ביום  16.2.11נכחו  5מחברי הועדה
17.4.11

החלפת לוח חשמל ראשי

מכרז זוטא .הוגשו  6הצעות .בשל אי השלמת
מסמכים נותרו  3מציעים .נבחרה "מ.ד .שירותי
חשמל" ,שהצעתה הכס פית היתה הנמוכה ביותר.

17.4.11

שירותי שיווק לקייטנות

מכרז פומבי שניגש אליו מציע יחיד אשר הוא גם
המפיק של המופע .המכרז פורסם בשני עיתונים
יומיים .נבחרה חברת "ס.".

תאריך

נושא המכרז

פרטים
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הישיבה
הערה :ישיבה ביום  17.4.11נכחו  5מחברי הועדה.
7.6.11

מבנה מרפאה – חלק שני

הוגשו  9הצעות 3 .הצעות נפסלו בשל מסמכים
חסרים .נבחרה ההצעה הזולה ביותר של חברת
"ק.צ.ק.ה.".

הערה :בישיבה ביום  7.6.11נכחו  4חברי הועדה .חברת הועדה (היו"ר) נכחה
במעמד צופה ,מאחר והמינוי שלה כחברת דירקטוריון החברה טרם חודש ע"י
עיריית תל-אביב.
3.1.12

הפקת מופע קיץ

הספארי מעוניין להתקשר עם חברת "ס ,".משום
שהם הפיקו בעבר בהצלחה מופע ייחודי לספארי.
ההנהלה המליצה בכפוף לאישור ועדת המכרזים.
הועדה אישרה פנייה לגוף אחד מאחר ומדובר במוצר
צריכה ייחודי (עבודה אמנותית).
הועדה אישרה ההתקשרות עם חברת "ס – ".אולם
אם תהיה חריגה כלפי מעלה בגובה התמורה ביחס
לשנה שעברה – יש להביא לאישור ועדת המכרזים.

3.1.12

שירותי משרד פרסום

המנכ"ל הציג סיכומי פנייה ל 4 -משרדי פרסום
קטנים שהציגו כל אחד מצגת  +הצעת מחיר.
ההצעות נבדקו ע"י צוות של  5מאנשי הספארי.
המשרד מקבל ריטיינר של כ 100,000 -ש"ח בשנה.
המלצת אנשי הספארי היא משרד "ל.ה ".החזק,
לדבריהם ,בתחום הדיגיטל – תחום בו הספארי זקוק
לשיפור .הועדה אישרה ההתקשרות עם משרד
"ל.ה.".

הערה :בישיבה ביום  3.1.12נכחו  4מחברי הועדה
28.3.12

אספקת חציר – 2012

הוגשו  4הצעות (מכרז פומבי) .הצעה אחת נפסלה
מאחר והוגשה באיחור .נבחרה חברת "נ.ע.ח,".
שהיתה הזולה ביותר.

שירותי שיווק לקייטנות

שתי חברות רכשו את חוברת המכרז .חברה אחת
מהן לא היתה מעונינת להגיש הצעה .מאשרים
התקשרות עם חברת "ס.".

הערה :בישיבה ביום  28.3.12נכחו  5מחברי הועדה

תאריך
הישיבה

נושא המכרז

פרטים
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10.9.12

עבודות שלב ב' אזור
תצוגה "דרום מזרח
אסיה"

הוגשו  4הצעות.
הוחלט לערוך תחרות בין שלוש ההצעות הזולות
ביותר .ההחלטה תתקבל בישיבות הבאות.

הערה :בישיבה ביום  10.9.12נכחו  5מחברי הועדה
ד.

לפי הנוהל ("נוהל מכרזים") ישנם נושאים קבועים לגביהם יתפרסם מכרז:
אספקה שנתית של חציר וקש; הפעלת שירותי מזון וחנות מזכרות; תגבורי כח
אדם; שמירה ואבטחה; הפעלת קלנועיות .כמו כן לגבי כל עבודה מעל 100,000
ש"ח קיימת חובת מכרז.

ה.

הנוהל הקיים אינו מעודכן .חברי הועדה הרשומים בו שונים מחברי הועדה
ה מכהנים בפועל .כמו כן הנוהל אינו מתייחס לתנאים לקיום מכרז פומבי או
זוטא ,לאופן הפרסום ,ולמספר המינימלי הנדרש של קבלנים אליהם יש לפנות
במכרז זוטא.

בתגובתו מסר מנכ"ל הספארי כי חברי הועדה יעודכנו מיידית ,הנוהל יעודכן.

 .13חלוקת הזמנות/כרטיסים ללא תמורה
א.

החברה מחלקת בכל שנה אלפי הזמנות (חד-פעמיות) ללא תמורה (בשנת 2012
חולקו כ 10,000 -הזמנות) וכן מנפקת כ 40 -כרטיסי  VIPאישיים המקנים כניסה
חופשית רב-פעמית (בתקופה של שנתיים) למחזיק הכרטיס ול"נלווים אליו".

ב.

נוהל "טיפול בחלוקת הזמנות ואישור כניסה" " /זכאות לקבלת אישורי כניסה"
מפרט את סוגי אישורי הכניסה ,את הסמכויות והאחריות בחלוקתם את
הזכאים לקבל הזמנות/כרטיסים ואת אופן המעקב אחר החלוקה.

להלן פירוט הזכאים לקבלת הזמנות/כרטיסים ,לפי הנוהל:
סוג האישור

מספר

הגורם
עובד קבוע בעל ותק  2שנים

הזמנה

60

עובד קבוע בעל ותק של שנה

הזמנה

40

עובד קבוע בעל ותק עד שנה

הזמנה

30

עובד בשירות לאומי

הזמנה

15

הגורם

סוג האישור

מספר

עובד שבת בעל ותק מעל שנה

הזמנה

15
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הערות

אחרי  3חודשי עבודה
הערות

מתנדב מתמיד

הזמנה

10-15

מדריך

הזמנה

10

עוזרי מדריך

הזמנה

10

לכל מחזור הדרכה

1

בתוקף ל 2 -שנים

חבר דירקטוריון/הנהלה

כרטיס

VIP

לפי חלוקת משנה שתקבע ע"י
רכזת מתנדבים

גמלאי הספארי

אישור כניסה
ללא הגבלת זמן

1

תורמים

אישור כניסה
ללא הגבלת זמן

1

באישור מנכ"ל

אחרים

אישורי כניסה

1

באישור המנכ"ל

אישורי כניסה לקידום מכירות ומקרים נוספים  -באישור המנכ"ל.
ג.

הבסיס לחלוקת ההזמנות לעובדים מקורו בהסכם העבודה הקיבוצי בין
ההסתדרות ובין החברה.
לדברי מנהלת הכספים נכלל אחת לשנה במשכורות העובדים חישוב שווי
ההטבה.
בנוסף להזמנות כמפורט לעיל – עובדי החברה ובני משפחתם מדרגה ראשונה
זכאים להיכנס לספארי בכל ימות השנה ללא תשלום .הסדר זכאות זה אינו
מעוגן בנוהל כלשהוא או בהחלטת דירקטוריון/הנהלה .לדברי המנכ"ל הסדר זה
נהוג מזה שנים רבות (לדבריו עוד לפני כניסתו לתפקיד המנכ"ל).

ד.

הביקורת ביקשה לדעת אילו נתונים שנתיים קיימים לגבי חלוקת ההזמנות (מי
קיבל ,וכמה כרטיסים חולקו) – ששווין הוא מאות אלפי ש"ח בשנה.
לדברי המנכ"ל כל חלוקה מרוכזת של כרטיסים (פעם-פעמיים בשנה) מחייבת
אישור מוקדם שלו ,לפי רשימה מפורטת המוגשת לו הכוללת שמות ומס'
כרטיסים לכל עובד/מתנדב.

ה.

 42אנשים מחזיקים (נכון לסוף  )2012בכרטיסי  VIPאישיים ,המקנים כניסה רב-
פעמית (בתוקף לשנתיים) למחזיק הכרטיס ונלווים אליו .קבוצה זו כוללת:
  5גימלאי ספארי  6חברי הנהלה/דירקטוריון " 1תורם"" 30 -אחרים" – לפי קביעת אישית של המנכ"ל.
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יש לציין כי ברשימה זו אינם נכללים חברי מועצת העיר של תל-אביב ורמת-גן
שאינם נמנים על דירקטוריון החברה ,כפי שהיה נהוג בעבר( ,ורק חבר מועצה
אחד מרמת-גן ,מחוץ לחברי הדירקטוריון ,מקבל כרטיס).
ו.

הנוהל הקיים מקנה למנכ"ל סמכות בלעדית וייחודית לחלוקת כרטיסי ,VIP
הזמנות ואישורים מיוחדים – כשהגדרת הקריטריונים הקיימת לכרטיסי VIP
("אחרים" או "תורמים") הינה מעורפלת .כמו כן לא נדרשת חובת דיווח
להנהלה לגבי שמות מקבלי הכרטיסים.

 .14השירות לקהל המבקרים
א.

אתר האינטרנט ומידע טלפוני
למרכז הזואולוגי אתר אינטרנט הכולל מידע רחב לציבור אודות הנעשה בספארי
– ובכלל זאת על מיגוון בעלי החיים בגן ,על סוגי הפעילויות השונות ,על שעות
הפעילות ,על המחירים וכד'.
באתר מפורסם מספר טלפון ל"מידע והזמנות" .השיחות למספר זה נענות
בהודעה מוקלטת כי המחייגים יכולים להשאיר הודעות או לבחור באפשרות
לעבור ל"מוקד מידע והזמנות" .הביקורת ניסתה מספר פעמים ,בימים ובשעות
שונים ,להגיע בשיחת הטלפון ל"מוקד מידע והזמנות" – אולם לא היה מענה.

ב.

הדרכה לקהל המבקרים
 )1הספארי מספק הדרכה בסיורים קבוצתיים-מודרכים (הדרכה בתשלום).
לעומת זאת ההדרכה הכללית לקהל הרחב בשטחי התצוגות הינה בהיקף
נמוך:
 בימים א'-ו' אין כל הדרכה בשטח לקהל הרחב. בשבתות ובמועדים שונים פועלים כ 12-15 -מדריכים ב 5 -תחנות הסברה. בפסח ובימי חול המועד אין הדרכה. בחודשים יולי-אוגוסט אין הדרכה. )2מספר המדריכים בשפה הרוסית ובשפה הערבית הוא מצומצם .אין כלל
מדריכים דוברי השפה האמהרית.
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ג.

שילוט זיהוי של החיות
עבור כל חיה שמוצגת קיים במקום התצוגה ,שלט זיהוי הכולל :אינפורמציה
כללית על בעל החיים ,בית הגידול ,המזון שהוא צורך ,מספר צאצאים שממליט,
תוחלת חיים וכד' .כמו כן קיים "סרגל הכחדה" ,דהיינו מידע על דרגת הסיכון
של החיה להכחדה במקומה בטבע .סרגל זה הוא בהתאם לסטנדרטים משותפים
לגני החיות בעולם.
בנוסף לכך קיים "שילוט מעשיר" עבור חלק מהחיות – עובדות שונות,
פיקנטריה ,תאריך לידה של צאצא חדש וכד'.

ד.

מתקני מי שתייה ,ביתני שירותים וסככות צל
ברחבי הספארי פזורים  6מתקני מים לשימוש הציבור.
בגן החיות קיימים  7מבני שירותים הכוללים סה"כ  57תאי שירותים.
בימים העמוסים בשנה מגיעים לספארי כ 10,000 -איש ומעלה ,רבים מהם
ילדים – וספק אם מספר התאים הקיים עונה לצרכים.
ברחבי גן החיות קיימות פינות ישיבה מוצלות.

ה.

מתקני משחקים/אטרקציות (ללא תשלום)
אין בשטח הגן (ובעיקר ברחבת המסעדה המשמשת להתכנסות למנוחה ולבילוי)
מתקני משחקים לילדים ו/או אטרקציות כלשהן.
לדברי מנהל הספארי קיימת תוכנית להקמה ,בתקופה הקרובה ,של מגרש
משחקים פתוח לקהל ללא תשלום (במימון חלקי של חברה מסחרית).

ו.

מתקן ללימוד/הרחבת ידע
בשטח הספארי אין מתקן הולם לפעילות לימודים/הרחבת ידע לקהל הרחב
בנושא החיות (כגון אודיטוריום ,כיתות לימוד ,חדר תצוגה וכו').

ז.

בדיקת שביעות רצון המבקרים
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לא קיים כל תהליך של בדיקת שביעות רצון הלקוחות לאחר סיום ביקורם
בספארי.
מבדיקה כזו ניתן להפיק לקחים ,לתקן ליקויים ולשפר את השירות הניתן
לציבור – במיוחד כשקהל המבקרים הוא רב ומונה כ 650,000 -איש בשנה.

מסקנות והמלצות
.15

כללי
אתר הספארי מנוהל ומופעל ע"י חברת "המרכז הזואולוגי ת"א-ר"ג בע"מ" ,שהיא
חברה פרטית בבעלות עיריית רמת-גן ( )60%ועיריית ת"א-יפו ( .)40%הדירקטוריון
כולל  12חברים 6 :נציגי עיריית ר"ג ו 6 -נציגי עיריית ת"א .יו"ר הדירקטוריון הוא
ראש עיריית ת"א .ההנהלה כוללת  6חברים ,מתוך הדירקטורים בחברה 3 :נציגי
עיריית ר"ג ו 3 -נציגי עיריית ת"א .יו"ר ההנהלה הוא ראש עיריית ר"ג .החברה אינה
רשומה כמלכ"ר ואינה מוכרת כ"מוסד ציבורי" מבחינת מס הכנסה – כך שלתורמים
פוטנציאליים אין ניכוי ממס (עד לתקרה המאושרת) בעבור תרומתם.
הוצאות התקציב השוטף מהוות כ 96% -מכלל ההכנסות .אולם בעוד חלק ניכר
מההוצאות הוא קשיח וקבוע לאורך השנה (תחזוקת בעלי חיים ,תחזוקה שוטפת כולל
כח האדם הנדרש לכך) – הרי שההכנסות תלויות במידה רבה במספר המבקרים (כ -
 91%מההכנסות מקורן בתשלום דמי כניסה) .תלות זו היא בעייתית – מאחר שקיום
ביקור בספארי (שהוא פעמים רבות משפחתי עם ילדים) מושפע במידה רבה מגורמים
רבים ,ובעיקר ממזג האויר :בימים גשומים מספר המבקרים קטן באופן משמעותי.
וכך אם בשנה מסוימת מספר רב יותר של ימים בעלי פוטנציאל לריבוי מבקרים רבים
(שבתות ,חול מועד ,חגים וכו') הם גשומים – התוצאה היא ירידה משמעותית
בהכנסות .לדוגמה :במספר ימים בשנת  2012מספר המבקרים ביום אחד היה – 14,000
 12,000איש ,דהיינו :ההכנסה מכל יום כזה היא בהיקף של כ700,000 – 800,000 -
ש"ח .כמו כן מספר המבקרים יכול להיות מושפע גם מהמצב הכלכלי במדינה וכן
מאירועים שונים.
בהיעדר כל מקורות נוספים לתקציב השוטף (לא מעיריות ת"א ור"ג ,ולא מגורמים
ממשלתיים/ציבוריים ובהיקף תרומות שהוא זעיר ביותר( – התלות התקציבית במספר
המבקרים היא הדוקה ביותר ,ולפיכך יש בה מידה רבה של סיכון.
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כבטחון ל"ימי סגריר" תקציביים (ירידה בהכנסות ו/או עלייה בהוצאות השוטפות)
לזכות החברה יתרת מזומנים והשקעות המופקדים בבנק .אלא שבשנים האחרונות
יתרות אלה משמשות כמקור הכמעט בלעדי למימון הוצאות פיתוח ותשתיות ,לרבות
תצוגות החיות – בהיעדר כל מקור אחר כיום לצורך זה (לא מעיריות ת"א ור"ג ,לא
מגופים כלשהם ולא מתרומות) .בשנים  2010 – 2012הוצאו לצורך הפיתוח 8,503,000
ש"ח – מתוכם  7,473,000ש"ח מהעתודות הכספיות של הספארי ו 1,030,000 -ש"ח
מעיריית ר"ג (בשנת .)2010
–

המשך השימוש (גם אם הוא מבוקר) לצורך פעולות הפיתוח בעתודות הכספיות של
החברה המשמשות כבטחון עבור הפעילות השוטפת – עלול לסכן את המשך עתידה
של החברה.
למרות המאמצים השוטפים של החברה לשדרג את תצוגות בעלי החיים ואת
השירותים הניתנים על ידה – הרי שקיימות בעיות יסוד בתשתיות ,שלמרות תוכניות
קיימות  -לא נראית באופק אפשרות לביצוען בשל היעדר תקציבים לכך.
הביקורת התרשמה כי נעשים ,באופן כללי ,מאמצים מוצלחים לקיום הפעילות
השוטפת של הספארי במתכונתו הנוכחית במסגרת האמצעים הכספיים הקיימים
כיום .כמו כן ניתן לה תרשם מהתהליך החלקי של שידרוג התצוגות ופיתוחן.
יחד עם זאת ניתן להעריך כי אם לא ימצאו מקורות תקציביים עבור פעולות פיתוח
משמעותיות (הן בתצוגות החיות ,הן בתשתיות והן ברמת הפעילויות המוצעות לקהל)
העשויות להביא להתחדשות ולגיוון  -עלול אתר מסוג זה לאבד חלק ממשיכתו כלפי
הקהל ומספר המבקרים עלול להפסיק לעלות ויתכן אף להיות במגמת ירידה.

.16

מצב התשתיות (סעיף  8ו')
להלן מספר תחומים מרכזיים לגביהם יש צורך בשיפוץ תשתיות:
כבישים
מצב הכבישים עליהם נוסעים המבקרים בשטח התצוגה הפתוחה הוא גרוע ביותר.

חשמל
ניצול החש מל המגיע כיום לספארי נמצא בנקודת המכסימום .יש צורך בשידרוג
מערכות החשמל.
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העתקת מקום הכניסה (קופות)
הגישה כיום היא באמצעות כביש צר המשמש גם את באי הפארק הלאומי .בימים
עמוסים – הלחץ והעומס כבדים .הוכנה תוכנית ,הנמצאת בבדיקה ,לכניסה חלופית.
נקודת הכניסה לגן החיות
הכניסה ממגרשי החנייה לשטח גן החיות (האתר בו מסיירים רגלית) הינה צרה
ובשעות העומס מהווה "צוואר בקבוק" .קיימת תוכנית לפיתוח כל אזור מתחם
הכניסה.
תצוגות חיות
למרות התקדמות בשנים האחרונות ותוכניות הנמצאות בתהליכי ביצוע – יש צורך
בהמשך התאמת התצוג ות הקיימות לסטנדרטים הנהוגים בגני חיות בעולם.
איזור הספארי
יש צורך בפיתוח השטח הפתוח (בו נוסעים במכוניות) :עבודות עיבוד ושימור קרקע
ועיבוי צמחייה.
מתקן ללימוד/הרחבת ידע
בשטח הספארי אין מתקן הולם לפעילות לימודית/הרחבת ידע לקהל הרחב בנושא
החיות (כגון אודיטוריום ,כיתת לימוד ,חדר תצוגה וכו').
כאמור לעיל – במצב הכספי הנוכחי (עבור פעולות פיתוח) מרבית הצרכים המוזכרים
לעיל לא יוכלו ,כנראה ,לקבל פתרון.

.17

כרטיסי מנוי (סעיף  10ט')
בכרטיס המנוי רשומים שמות המנויים ,אולם הוא אינו כולל תמונה ולא מצוין בו מס'
ת.ז .של המנוי .הנכנסים עם התעודה מציגים אותה בשער והנתונים (כולל מספר
המבקרים) אינם נקלטים במערכת כלשהיא.
לדברי מנהל הספארי קיימת כוונה להפעיל בקרוב מערכת ממוחשבת חדשה להנפקת
תעודות המנוי ,כולל שימוש בתמונות ובמספרי זיהוי.
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הביקורת ממליצה לזרז את הטמעת המערכת החדשה ,בין השאר על מנת לאפשר
בקרה וניתוח של דפוסי השימוש של המנויים (מס' כניסות ומס' אנשים) .נתונים
אלה יכולים לשמש ,בין השאר ,לניתוח הכדאיות הכלכלית של שיטת המנויים
הנוכחית ושל מחיר המנוי.

.18

נוהל מכרזים (סעיף  12ה')
נוהל המכרזים הקיים ,במסגרת קובץ נוהלי הספארי ,אינו מעודכן ואינו מלא.
יש לפרסם נוהל מעודכן המגדיר את ההרכב הנכון של חברי הועדה ,ושיגדיר את
התנאים לקיום מכרז פומבי/זוטא ,את אופן הפירסום ,ואת המספר המינימלי הנדרש
של קבלנים אליהם יש לפנות.

בתגובתו מסר מנכ"ל הספארי כי חברי ועדת המכרזים יעודכנו מידית ,הנוהל יעודכן.

.19

כרטיסים/הזמנות/כניסה ללא תמורה (סעיף )13
החברה מחלקת בכל שנה כ 10,000 -הזמנות לכניסה חד-פעמית ,ללא תמורה ,לעובדי
החברה השונים ובכלל זאת למדריכים ולמתנדבים .הסדר זה מעוגן בהסכם העבודה
הקיבוצי ,ומתנהל לפי "נוהל חלוקת הזמנות" .המנכ"ל ,לדבריו ,מאשר מראש את
התאמת הרשימה והיקף הכרטיסים להסכמים ולנוהל .במשכורות העובדים נכלל אחת
לשנה חישוב שווי הטבה זו.
בנוסף להזמנות הנ"ל ,עובדי החברה ובני משפחתם מדרגה ראשונה זכאים להיכנס
לספארי בכל ימות שנה ללא תשלום .הסדר זה אינו מעוגן בנוהל כלשהוא ,או במסמך
אחר .לדברי המנכ"ל הסדר זה נהוג מזה שנים רבות (עוד לפני כניסתו לתפקיד
המנכ"ל).
” נוהל זכאות לקבל אישורי כניסה" מגדיר מי רשאי לקבל כרטיס  VIPהמאפשר כניסה
רב-פעמית וללא הגבלה (במשך תקופה של שנתיים) למחזיק הכרטיס ו"לנלווים אליו".
לפי הנוהל הזכאים הם :גמלאי הספארי (ללא הגבלת זמן); תורמים (ללא הגבלת זמן);
"אחרים" .שתי הקבוצות האחרונות – לפי קביעת ובאישור המנכ"ל.
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בעת הביקורת מחזיקים  42אנשים בכרטיס זה 5 :גמלאי ספארי;  6חברי הנהלה/
דירקטוריון; " 1תורם"; " 30אחרים" (חברי מועצת העיר ת"א ור"ג שאינם נמנים על
דירקטוריון החברה ,אינם מחזיקים בכרטיס זה ,כפי שהיה נהוג בעבר).
הביקורת סבורה כי המצב הנוכחי לפיו הגדרת הקריטריונים לזכאים לכרטיסי
הינה כללית ומעורפלת ("תורמים"" ,אחרים") – אינו רצוי.
יש לקבוע אמות מידה חדות יותר לזכאים לקבלת הכרטיסי ם וכמו כן יש לדווח על
רשימת מקבלי הכרטיסים בישיבת ההנהלה.
VIP

כמו כן מומלץ לבדוק את ההסדר לפיו עובדי החברה ובני משפחתם זכאים לכניסה
חופשית לספארי ,בנוסף לכרטיסים שהם מקבלים לפי הסכמי העבודה – ובכל מקרה
לעגן את ההחלטה המתקבלת בישיבת הנהלה.

.20

הדרכה לקהל המבקרים (סעיף  14ב')
ההדרכה הכללית (ללא תשלום) לקהל הרחב בשטחי התצוגות הינה בהיקף מצומצם:
בימים א'-ו' אין כל הדרכה בשטח; בשבתות ובמועדים שונים פועלים כ12-15 -
מדריכים ב 5 -תחנות הסברה; בפסח ובימי חול המועד אין הדרכה; בחודשים יולי-
אוגוסט אין הדרכה.
מספר ה מדריכים בשפה הרוסית ובשפה הערבית הוא מצומצם .אין כלל מדריכים
דוברי השפה האמהרית.
הביקורת סבורה כי ראוי שקהל המבקרים יוכל לקבל מידע והדרכה במהלך ביקורו
בספארי בכל ימות השנה – גם אם באופן מצומצם יותר בשל מגבלות תקציב .בעיקר
אמורים הדברים לגבי ימים עמוסים בקהל כגון בחול המועד ובחודשים יולי-אוגוסט.
הביקורת ממליצה כדלהלן:
 לתגבר את מערך ההדרכה (ללא תשלום) לקהל המבקריםובחודשים עמוסי הקהל.

–

בעיקר בימים

 למצוא פתרון להעסקת מדריכים אשר יוכלו לשרת את קהל המבקרים דובריהערבית ,הרוסית והאמהרית.
 להכין תוכניות עתידיות למעבר לאספקת המידע על החיות למכשירי הסלולאריולמחשבים של המבקרים – באמצעות תוכנות ייעודיות למטרה זו.
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.21

ביתני שירותים (סעיף  14ד')
בגן החיות קיימים  7ביתני שירותים ,הכוללים סה"כ  57תאי שירותים .בימים עמוסי
הקהל בשנה מגיעים לספארי כ 10,000 -איש ומעלה (רבים מהם ילדים) – וספק אם
מספר התאים הקיים עונה לצרכים.
מומלץ לבדוק את הצורך בהקמת תאי שירותים נוספים.

.22

בדיקת שביעות רצון המבקרים (סעיף  14ז')
לא קיים כל תהליך של בדיקת שביעות רצון הלקוחות (המבקרים) לאחר סיום ביקורם
בספארי.
מומלץ לבדוק מעת לעת את שביעות רצון המבקרים ,מיד לאחר סיום ביקורם
בספארי – על מנת להפיק לקחים ,לתקן ליקויים ולשפר את השירות הניתן לציבור.

*

*
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סימוכין2013-0013-751 :

הערות ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה 2012
המרכז הזואולוגי תל – אביב רמת – גן
ראש העיר מברך על כך שהביקורת התרשמה כי נעשים באופן כללי מאמצים מוצלחים לקיום
הפעילות השוטפת של הספארי במתכונתו הנוכחית במסגרת האמצעים הכספיים הקיימים כיום.
להלן התייחסות להמלצות המבקר :
סעיף  8ו' – מצב התשתיות
ראש העיר מעדכן כי יש צורך בשיפוץ תשתיות בתחומי הספארי כגון כבישים ,חשמל ,העתקת מקום
הכניסה (קופות) נקודות הכניסה לגן החיות ,תצוגות חיות מתקן ללימוד /הרחבת ידע וכד'.
יחד עם זאת במצב הכספי הנוכחי אל מול סדר העדיפויות ,התחומים הנ"ל יילקחו בחשבון במתן סדרי
העדיפויות.
סעיף  10ט' – כרטיסי מנוי
ראש העיר מציין כי הטמעת המערכת הממוחשבת החדשה להנפקת תעודות המנוי כולל שימוש
בתעודת זהות ובתמונות תאפשר בקרה וניתוח של דפוסי השימוש של המנויים (מס' כניסות ומס'
אנשים) נתונים אלה יסייעו לניתוח הכדאיות הכלכלית של שיטת המנויים הנוכחית ומחירי המנוי.
סעיף  12ה' – נוהל מכרזים
ראש העיר מציין כי מנכ"ל הספארי עודכן באשר לנוהל המכרזים הקיים שאינו מעודכן ואינו מלא.
מנכ"ל הספארי יעדכן את הנוהל בו יוגדר ההרכב הנכון של חברי הועדה והתנאים לקיום מכרז פומבי/
זוטא ,אופן הפרסום והמספר המינימאלי הנדרש של הקבלנים אליהם יש לפנות.

סעיף  – 13כרטיסים והזמנות /כניסה ללא תמורה

36

ראש העיר מציין כי המלצת המבקר לקביעת אמות מידה חדות יותר לזכאים לקבלת הכרטיסים ודיווח
על רשימת מקבלי הכרטיסים בישיבת ההנהלה תיבדק ,כולל המלצה לבדיקת ההסדר לפיו עובדי
החברה ובני משפחתם זכאים לכניסה חופשית לספארי ,בנוסף לכרטיסים שהם מקבלים לפי הסכמי
העבודה.
סעיף  14ב'  -הדרכה לקהל המבקרים
ראש העיר מציין כי בימים ובחודשים עמוסי קהל מערך ההדרכה מתוגבר במדריכים כולל דוברי
שפות שונות.
סעיף  14ד' – ביתני שרותים
ראש העיר מעדכן כי מנכ"ל הספארי עודכן באשר לבדיקת הצו רך בהקמת תאי שרותים נוספים על
הקיים.
סעיף  14ז' – בדיקת שביעות רצון המבקרים
ראש העיר מעדכן כי מנכ"ל הספארי עודכן בכל הקשור לקיים תהליך של בדיקת שביעות רצון
המבקרים לאחר סיום ביקורם בספארי.
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