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 זתשע"ט'  באדר ה

 2017במרץ        07                        

 

 לכבוד

 מר פטר וייס

 ראש המועצה

 

     א.נ,

, זאת ע"פ תיקון תשנ"ז לצו 2016לשנת  6הנני מתכבדת להגיש את דו"ח מבקרת המועצה מס' 

 )מועצות אזוריות( "דו"ח על ממצאי הביקורת".המועצות המקומיות 

דו"ח זה כולל ביקורות רוחביות שנעשו בהתאם לתכנית העבודה השנתית ובו פרק מעקב אחר תיקון 

 הליקויים, שמטרתו למנוע הישנות ליקויים שעלו בביקורת בשנים קודמות.

 

הביקורת, שיתוף הח"מ מודה לך, ראש המועצה על ההקפדה בשמירת עצמאותה ואי תלותה של 

פעולה זה מניב תוצאות חיוביות של שיתוף פעולה עם מנהלי ועובדי המועצה והתייחסות עניינית 

ליישום המלצות הביקורת. במדיניותך זו לשכת המבקרת  היא יחידה אפקטיבית וכלי ניהולי 

על להשגת מדיניות ומטרות המועצה תוך שיפור מתמיד, בהתאם לכללי המנהל התקין ושמירה 

 החוק וטוהר המידות. 

 

אודה לך אם תואיל למסור בתום שלושה חודשים את הערותיך לדין וחשבון זה כמתחייב מסעיף 

 ג. בהוראת החוק. 170

 

 תודות: 

 לוועדת הביקורת ולעומד בראשה בעזרה ובדיונים פוריים התורמים לעבודת הביקורת.

 הביקורת.לנבחרי המועצה על התייחסותם העניינית לעבודת 

 לאלומה מנהלת לשכת המבקרת על הסיוע במהלך השנה ובעריכת דו"ח ביקורת זה.

 על פי צו המועצות העתק הדו"ח הומצא לחברי הוועדה לענייני ביקורות.

 

 בברכה,

 עמירה מוסקוביץ'

 מבקרת   המועצה

 

 העתק:

 יו"ר ועדת ביקורת -מר תמיר ארז

 חברת ועדת ביקורת -מר גרשון צחור

 חבר ועדת ביקורת -ל וינגרטןמר יוא

 חבר ועדת ביקורת -מר יוסי אלוני
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 זתשע"ט'  באדר ה

 2017במרץ        07                        

 

 לכבוד

 יו"ר  -מר תמיר ארז

 חבר -מר גרשון צחור

 חבר  -מר יואל וינגרטן

 חבר -מר יוסי אלוני

 חברי ועדת ביקורת

 

    א.נ,

                                    

 .2016לשנת  6הנני מתכבדת להגיש את דו"ח מבקרת המועצה מס' 

 

בהתאם לחוק, על ועדת הביקורת לדון בדו"ח הביקורת ובהערות ראש המועצה, ולהגיש את 

 סיכומיה והצעותיה למועצה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה על דו"ח זה.

חודשיים מיום שהגישה וועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון בהם תוך 

 ותחליט בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

 

וועדת הביקורת מקיימת ישיבות סדירות ועל פי הצורך, דנה בדוחות השונים ומזמינה את  

 יונים.המבוקרים באם מוצאת לנכון לקבלת תשובותיהם לשאלות שעולות במהלך הד

 וועדת הביקורת דנה גם בדוחות ביקורת משרד הפנים מידי שנה.

 

 הח"מ מבקשת להודות ליו"ר וחברי הוועדה על תרומתם לעבודת הביקורת במועצה.

 

 בברכה,                                                                                                       

 עמירה מוסקוביץ                                                                                             

 מבקרת המועצה                                                                                              

 

 

 

 העתק:

 ראש המועצה -מר פטר וייס

 

 

 

 
 





 
 

6 
 

כ"ח   באייר  התשע"ז                                                                                                                                

 2017במאי              24

                  

 לכבוד : 

 חברי מליאת המועצה

 מועצה אזורית גזר

 

           ג/א נ,

 

 6סיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקרת המועצה מס' הנדון: 

 

. צו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות "ועדת הביקורת תדון בדו"ח 1.145בהתאם לסעיף 

המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים 

 ".מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה

 ועדת הביקורת דנה בדו"ח המבקרת ובהערות ראש המועצה ומתכבדת להגיש סיכומיה והצעותיה.

נושאי הביקורת נבחנו ע"י עריכת סקר סיכונים בכלל המחלקות והתהליכים בתוכן ולאחריו הוכנה 

 תוכנית רב שנתית. התכנית הרב שנתית מקיפה את כלל מחלקות המועצה במהלך חמש שנים. 

 דה שנתית הוגשה לראש המועצה ולועדת הביקורת כנגזרת של התכנית הכוללת. דו"ח תכנית עבו

 הביקורת השנתי עסק בשני נושאים בהתאם לתוכנית העבודה השנתית:

 מחלקת גביה .1
 קופה קטנה .2

 
 

 

 כמו כן המבקרת בדקה וסקרה בדוח המעקב אחר תיקון הליקויים את הביקורות הקודמות:

 

 : 1ביקורת מס' 
 כללי  מינהל •

 כ"א ושכר  •
 מערך ביקור סדיר למניעת נשירה מבתי הספר •

 : 2ביקורת מס' 
 מכרזים  •

 רישוי עסקים  •
 3ביקורת מס' 

 הגזם נושא •

 ובניה לתכנון ועדה •
  מלאי ספירת על פיקוח •

 4ביקורת מס' 
 ניהול רכש מלאי ומצאי  •
 רווחה •

 5ביקורת מס' 
 שרות וטרינרי •
 יחידה סביבתית •
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ביסודיות והקיפו את כלל התהליכים בכל נושא בהתאם לתקני החוקיות, דו"חות הביקורת בדקו 

 היעלות והחיסכון המבוצעים בכל אחת מהיחידות במועצה.

לדו"חות הביקורת צורפה התייחסות המבוקרים, נכון למועד עריכתם, סיכום יישום המלצות 

 הביקורת לדו"ח השנתי התקבלו בתשובתו של ראש המועצה  לדו"ח השנתי.

עדה מציינת בחיוב את שיתוף הפעולה המקצועי והענייני של נבחרי ועובדי המועצה עם מבקרת הו

 המועצה, שיתוף החשוב לעבודה משותפת לשיפור עבודת המועצה.

תודה מיוחדת למבקרת המועצה הגב' עמירה מוסקוביץ שהוציאה תחת ידה את דו"ח הביקורת 

 .6מספר 

 

                                                                                                                                                                                  

 בברכה

     יו"ר  וחברי ועדת ביקורת    -תמיר ארז
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לעבודת הבסיס החוקי 

 הביקורת
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 הבסיס החוקי לעבדות הביקורת במועצה האזורית

במידה רבה תפקידי המבקר, חוזק מעמדו  1978בעקבות תיקון לפקודת העיריות, הורחבו בשנת 

ובוטלה כפיפותו לראש הרשות. תיקונים  משמעותיים נוספים במהלך השנים קבעו את מעמדו של 

מבקר הרשות המקומית ובגיבוש דפוסי פעולתו בעקבות מסכת שיקולים ודיונים בוועדה לביקורת 

 הכנסת. המדינה של 

 

 (2008במרץ  9. ב' באדר התשס"ח 2/2008)חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

ה( המחייב גם 13( לפקודת המועצות המקומיות )סעיף 2התקבל תיקון תשס"ז ) 10.4.2007בתאריך 

 את המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת.

 

 

 

 :התיקון נכנס לתוקף ואלה עיקריו. 1

החלת סעיפים מפקודת העיריות על מועצות מקומיות, לרבות מועצות אזוריות בשינויים  .א

 המחויבים לפי הפירוט הבא:

 . מינוי פקידים167סעיף 

 )ב( "המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.  –)ד(  –)ב( 

 בו כל אלה: )ג( לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר העירייה אלא אם כן נתקיימו

 הוא יחיד; (1)

 הוא תושב ישראל; (2)

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;   (3)

(  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה 4(

זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או  ןבחוץ לארץ שהכיר בו, לעניי

 רואה חשבון;

 במשך שנתיים בעבודת ביקורת.(  הוא רכש ניסיון 5)

 (  הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של 6)

 רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות חרשות המקומית.      

 ( לא ימונה ולא יכהן כמבקר עירייה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר 1)ג

 שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עירייה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר        

 מועצה בעירייה גובלת.       

 ( מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמבקר באותה עירייה, למשך 2)ג

 כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד.       

 יף קטן )ג(, רשאי הממונה על המחוז לאשר מינוי של אדם אשר לא)ד(  על אף הוראות סע

 ( לסעיף קטן )ג(, כמבקר 5) -( ו4נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות )      

 העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו       

 1992 -, תשנ"בבחוק הביקורת הפנימית                   
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 א. מועצה שלא מינתה מבקר 167סעיף 

 א.   "ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה                

 , תוך הזמן הנקוב בצו".167מבקר, כאמור בסעיף                       

 

 א. )א( ואלה תפקידי המבקר 170סעיף 

 , 1965-( "לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1)                

 נעשו דין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות                       

 ;ןוהחיסכו                      

 ( לבדוק את פעולות עובדי העירייה;2)     

 ( לבדוק את סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל 3)     

 דין,  של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות  היעילות          

 ;ןוהחיסכו          

 ( לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה  4)     

 ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.           

 )ב(  הביקורת לפי סעיף  קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן            

 סד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת במינוי הנהלתם.לגבי כל תאגיד, מפעל, מו                 

 למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".                 

 )ג( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי             

 -ת ואת היקף הביקורתהביקורת בתקופה פלוני                 

 ( על פי שיקול דעתו של המבקר;1)            

 ( על פי דרישות ראש העירייה לבקר עניין פלוני;2)            

 ( על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה של 3)            

 של שני נושאים לשנת עבודה.                 

 )ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו".            

 

 ב. המצאת מסמכים ומסירת מידע 170סעיף 

 

 )א( "ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו,

 חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני       

 מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת       

 מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר       

 שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.      

 )ב( למבקר העירייה או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל 

 מאגר מידע רגיל או מממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים       

 של גוף עירוני מבוקר. אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה      

 )ג(  לגבי מידע חסוי על פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל העובדים מטעמו המגבלות 

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.      

 )ד(  עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה,                
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 כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.                      

 )ה(  לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של                

 של גוף עירוני  מליאת המועצה או של כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו                      

 מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי  עובד מעובדיו"                         

 

 ג. דו"ח המבקר 170סעיף  

 

)א( המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך;  הדו"ח יוגש אחת  

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדו"ח  01 -לשנה, לא  יאוחר מ

יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את ליקויים הליקויים שמצא וימליץ על תיקון 

דו"ח לפי סעיף קטן זה, ימציא הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת ה

המבקר עותק לוועדה לענייני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע 

 )נוסח משולב(. 1958 -ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21 -א ו 21בהוראות סעיפים 

)ב( בנוסף, רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולעדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת   

ת שיראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו שערך בכל ע

 לעשות כן.

)ג( תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני 

ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

 הערותיו.

מבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה )ד( הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח ה 

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה 

כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה 

ד תום האמורה, תדון הוועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה ע

חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה; בטרם תשלים הוועדה 

את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה 

 של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.  

עדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון ( תוך חודשיים מן היום שהגישה הוו1)ה(  )

( 2מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור; )

לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור 

בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

הערותיו, ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח 

 ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה. 

 

)ו(  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד 

קר העירייה, ואולם מבקר שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מב

 העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הוועדה, להתיר פרסום כאמור". 
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 . חומר שאינו ראיה  1ג  170סעיף 

"דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העירייה במילוי  

כך לשמש ראיה בהליך  תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל

 משמעתי".

 

 א. פרסום דוחות ביקורת או ממצא ביקורת 334סעיף 

ג' )ו( או תנאי  170"המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף 

 מאסר שנה". -בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו

 

צות האזוריות כי מבקר יכהן  ב. "הסמכת השר לקבוע בצו המועצות מקומיות ובצו המוע

 במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים של המועצה. 

 

ג.  נקבע בחוק כי מבקר פנים המועסק  בחלקיות משרה, יהיה רשאי להשלים את משרתו 

 בכפוף לתנאים הבאים:   

 -"כאשר השלמת המשרה הינה באותה מועצה מקומית שבה הוא מכהן כמבקר .1

הציבור. מינוי זה יעשה על פי המלצת ועדת הביקורת,  בתפקיד הממונה על תלונות

 ובאישור המועצה לאחר שמצאה כי אין בתפקיד זה כדי לפגוע במילוי תפקידו.

כאשר השלמת המשרה הינה בעיסוק מחוץ למועצה המקומית, יש צורך באישור  .2

 המועצה והשר לאחר שאישרו כי התקיימו התנאים הבאים:

 לוי תפקידו או במעמדו כמבקר;אין בעיסוק כדי לפגוע במי  .א

אין ולא עלול להיווצר ניגוד עניינים, בין העיסוק או העבודה הנוספת לבין תפקידו  .ב

 כמבקר;

אין בעיסוק או בעבודה הנוספת משום תחרות בלתי הוגנת עם מי שהינו עובד  .ג

 המועצה המקומית;

 הצהרת המבקר על התמורה שיקבל בעבור העיסוק או העבודה; .ד

 ר פנים במשרה מלאה אינו רשאי לעסוק בכל עבודה נוספת.מבק       

 

"לצורך קבלת אישור השר על הרשות המקומית להגיש בקשה מסודרת למנהל האגף  .3

לכ"א ושכר ברשויות המקומיות. הבקשה תכלול פרוטוקול אישור המועצה וחוות 

 דעת של היועץ המשפטי של הרשות המאשר כי התקיימו התנאים שלעיל".

 

ד. "הסמכת השר, באישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לקבוע בצווי הכינון 

לרבות דרכי מינויו של המועמד, תנאים ודרכים לפיטורי מבקר, דרכי  –הוראות  שונות 

 מינויים  לעובדים בלשכת המבקר וכן דרכי הכנתו ואישורו של תקציב  לשכת המבקר".

 מועצות המקומיות.לפקודת ה 35ה.  בוטל סעיף 

ו.  "עוד נקבע בתיקון כי כל עוד לא קבע השר הוראות כאמור לעיל או עד תום שנתיים מיום 

 יעמדו בתוקפן ההוראות הקבועות בצווי הכינון". –פרסום החוק, לפי המוקדם מבינהם 



 
 

13 
 

ז. יודגש כי מי שמונה כדין לתפקיד מבקר פנימי במועצה מקומית או אזורית לפני החלת 

לפקודת העיריות או  167ון זה, והתקיימו בו תנאי כשירות למינוי כמבקר לפי סעיף תיק

 צווי הכינון, ייחשב כאילו מונה כמבקר לפי הוראת חוק זה".

היקף משרת מבקר פנים במועצה  -ח. "תיקון צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(

המקומיות )מועצות אזורית מכוח סמכותו של השר, פורסם תיקון לצו המועצות 

אזוריות( כך שנקבעה חובת מינוי מבקר פנים למועצה האזורית לפי הוראות צו המועצות 

 ולפי המפתח הבא: 1962 -המקומיות )שירות עובדים( התשכ"ב

ימונה מבקר פנימי בהיקף  -תושבים או יותר  20,000במועצה אזורית שבתחומה  .א

 משרה מלאה.

ימונה מבקר פנימי בהיקף של  -תושבים  20,000 -במועצה אזורית שבתחומה פחות מ .ב

 חצי משרה". 

)א( לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות )מועצות  26סעיף  -ט. ספירת מלאי

אזוריות( קובע כי אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי בכל 

 יקוח מבקר המועצה. מחסני המועצה וכי זו תיערך בפ

 

 ועדת ביקורת.  2

 

 ( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(2תיקון : התשכ"ה )מס' 

 א.  המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.            

 ב.  ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.            

ג. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה        

 המועצה שראש במועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות או

בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת  הסיעות כל נציגי של בקולותיהם נבחר לא שלה

 של בחירתו בעד הצביע שלא יוצגת בוועדת ההנהלה אוהביקורת נציג של סיעה שאיננה מ

 המועצה". ראש

 

 תפקידים וסמכויות  ועדת הביקורת  

 

 :וסמכויותיה הביקורת ועדת תפקידי )א( אלה. א39

 לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין. ( 1)  

 לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה  (2)  

 המאושר.        

 (  לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או 3)  

 מבקר המדינה בפני המועצה.        

 

 , ידיעות, המועצה עובד או, מועצה חבר מכל לקבל רשאית הביקורת ועדת )ב( 

 .תפקידה" למילוי לה הדרושים והסברים מסמכים      
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 )ד( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( קובע כי יושב ראש של ועדה 48ס' 

 מועדות המועצה חייב לקרוא לישיבה על פי דרישה של ועדת הביקורת.              

 

 ועדת ביקורת של הועד המקומי.  3

  

א לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( מתייחס למינויה של ועדת ביקורת 130סעיף 

 בועד מקומי, לתפקידה ולסמכויותיה וקובע כדלקמן:

 

   מתוך, מקומי ועד חברי אינם אשר, היישוב תושבי מבין ביקורת ועדת תבחר )א(  המועצה

 .מועמדותם את שיציעו תושבים רשימת       

 

 .חמישה על יעלה ולא משלושה יפחת לא הביקורת ועדת חברי )ב(   מספר

 

  את תבדוק, כדין לפועל הוצאו המקומי הועד החלטות אם תבדוק הביקורת ועדת  )ג(

   וכן המאושר תקציבו במסגרת נעשו פעולותיו כי ותוודא המקומי הועד חשבונות      

 .קודמות בביקורות נמצאו אשר המקומי הועד בפעולות ליקויים תוקנו אם תבדוק      

 

  ועד עובד או מקומי ועד חבר מכל לקבל הביקורת ועדת רשאית, תפקידיה ביצוע לצורך  )ד(

 הדרושים. והסברים מסמכים, ידיעות, מקומי      

 

  טיוטת המקומי לועד הביקורת ועדת תמציא שנה כל מתום חודשים שלושה בתוך  )ה(

  הערות להעיר לו ותאפשר המקומי הועד לפעילות שיתייחס מפורט ביקורת דו"ח       

  המקומי הועד בהערות דיון תקיים הביקורת ועדת; ימים שלושים בתוך לטיוטה       

 .הסופי הביקורת דו"ח את ותערוך       

 

  ראש, המקומי הועד לידי הביקורת ועדת תמציא, שנה כל מתום חודשים חמישה )ו(   בתוך

  הביקורת דוח; הסופי הביקורת דוח את המועצה של הביקורת ועדת ולידי המועצה       

  בתוך היישוב תושבי לכל יופץ ממנו תמציתי וסיכום ביישוב תושב כל לעיון פתוח יהא       

 .למועצה" הגשתו ממועד ימים 14       
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 2008 -התשס"חחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(   .1

    

 א.    ממונה על תלונות הציבור במועצה מקומית הוא מי שממונה על פי חוק זה ע"י מועצת 

 הרשות המקומית.       

    

 מועצת רשות מקומית תמנה את  -. חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור1)א(  2ב.    סעיף 

 מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית למנות         

 לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל בלבד שלא יהיה בעיסוקו         

 האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור.       

    

 יה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלויבמילוי תפקידו יה -עצמאות 3ג.   סעיף 

 ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.      

    

 הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית  -הגשת דין וחשבון - 15ד.   סעיף 

 במאי בכל שנה. המועצה תקיים דיון בעניין  1 -דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ       

 הדין וחשבון בתום חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור פתוח לעיון הציבור        

 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.       

 

  למועצה האזורית גזר מונתה עובדת מועצה כממונה על תלונות הציבור כחוק.

 חייב בחוק.בשנה החולפת הגישה הממונה על תלונות הציבור דין וחשבון כמת
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 דוחות ביקורת
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 דו"ח מחלקת גבייה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 מחלקת גבייה                                                                                                               

 כללי

 

במחלקת הגבייה החלה לבקשת ראש המועצה לבחינת עבודתה של מחלקת הגבייה. הביקורת 
הביקורת נערכה בשיתוף יועץ מתחום המחשוב ויועץ מתחום הכספים על מנת שכלל התחומים 

 והתהליכים  יבוקרו במלואם ע"י מיטב המומחים.

ת המלצות הוקדשו מספר שעות ייעוץ מקצועי לעבודת הביקורת ויתר השעות מופנות להטמע
הביקורת במחלקת הגבייה שתעשה ע"י היועצים. בסיום ההטמעה יבחנו היועצים האם המחלקה 

 שיפרה את השרות לתושב ועומדת ביעדים של אפקטיביות, יעילות בחסכון במשאבים בעבודתה.  

מחלקת הגבייה אחראית על רוב התשלומים המתקבלים במועצה בכללם ארנונה, חינוך פורמלי ולא 
מלי,  וועד מקומי )בשמונה יישובים(, מים ביישוב אחד תשלומי הוועדה לתכנון ובנייה קנסות, פור

 חיובי וטרינריה, שירותי רווחה, שפ"ח. 

באתר האינטרנט של המועצה המונגש לציבור יש את המידע הדרוש בכל עניין הקשור למחלקת 
 כים ההגעה למחלקת הגבייה. הגבייה וכן טפסים שימושיים,  תשלומים  המבוצעים באתר וחוס

 .6תקציר דו"ח הביקורת במחלקת הגבייה מהווה חלק מדו"ח מבקרת המועצה השנתי מס' 

הביקורת מבקשת להודות לגזבר המועצה, למנהלת מחלקת הגבייה, לעובדי המועצה במחלקות 
 השונות שסייעו בעבודת הביקורת. 

 

 ממצאי הביקורת:.  1

 תהליך עבודת הביקורת  1.1

תחילת הביקורת נערכה פגישה בה נכחו גזבר המועצה, מבקרת המועצה , מנהלת מחלקת הגבייה ב
ועובדות המחלקה בכדי להסביר את מהות הביקורת, היקפה, מטרותיה ואופן העבודה  יחד עם שני 

פגישות  עם מנהלת  סדרת  ההביקורת נערכ היועצים  לצורך איתור מוקדי הסיכון.  במהלך 
ועם כל עובדת בנפרד על מנת ללמוד ולהכין את תכנית  ושאלון הביקורת. בנוסף,  נערכו  המחלקה

 דיונים עם גזבר המועצה ועם גורמים פנימיים וחיצוניים לפי הצורך.

 :הביקורת בדקה בין היתר את  הנושאים, הדוחות והמסמכים הבאים

 זדוח כספי מרוכ .א
 11/2016דוח חישוב ארנונה  .ב
 1-2/2016ארנונה דוח סיכום נתוני  .ג
 1-2/2016דוח סיכום נתוני ארנונה לפי תעריף  .ד
 2016דוח הנחות תקופתי  .ה
 2016דוח הנחות מפורט  .ו
 דוח שינויים לפי משתמש .ז
 דוח העברות מחשבון לחשבון .ח
 דוח החזר הוראות קבע .ט
 דוח החזר תשלומים .י

 פי סוג נכס הנחה עפ"י חוק מאזן  .יא
 דוח לפי קוד מקום גבייה .יב
 2016המועצה לשנת צו המיסים של  .יג
 2015דוח כספי מבוקר לשנת  .יד
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 30.9.2016דוח רבעוני ליום  .טו
 נהלי עבודה במחלקת הגבייה .טז

 רשימת חייבים .יז

 הוצאות משפטיות .יח

 תשלום שכ"ט עו"ד  .יט

 קבלת קהל   .כ

 שרות לתושב .כא
אותם ליקויים שהתגלו במהלך הביקורת הועברו למנהלת המחלקה בכדי שתוכל לתקנם עד לסיום 

 הביקורת ובטרם המעבר לשלב הטמעת ההמלצות ועבודה יחד עם היועצים.כתיבת דוח 

 מבנה המחלקה 1.2

במחלקת הגבייה: מנהלת, מזכירה, קופאית ושש אחראיות גבייה. כל אחראיות הגבייה מקבלות 
 קהל ועונות לטלפונים למעט הקופאית.

יות שלהן, עונה מרכזת את כל הדואר ומחלקת לפקידות הגבייה לפי תחומי האחר -מזכירה 
 לטלפונים, מתאמת פגישות. 

היחידה במחלקה שמקבלת תשלומים בכסף מזומן. ביום חמישי מפקידה את הכסף   -קופאית 
 המזומן בבנק. לא עוסקת בשום תפקיד נוסף למעט הקופה. 

 אחראית על רישום לגני ילדים וחוגים. התראות מכתבים, קנסות, מחליפת     -  1אחראית גבייה  

 קופה, החלפת משלמים, חוזים.                                 

 אחראית על התאמות והוראות קבע, מתנ"ס נט.  -  2אחראית גבייה  

 אחראית אכיפה.  -  3אחראית גבייה  

 עדכון כל המדידות, השגות, חישוב היטלי ביוב לתושבים חדשים.   - 4אחראית גבייה  

 בנושא הנחות.מטפלת   - 5אחראית גבייה  

 אגרות ביוב, שעוני מים, טיפול פתיחת נכס חדש.   - 6אחראית גבייה  

 )באלפי שקלים( נתוני גביית ארנונה   1.3
אשר הנתונים לגביה נלקחו  2016נתוני הטבלה נלקחו מהדוחות הכספיים המבוקרים, פרט לשנת 

 מתוך מאזן גבייה.

 2016 2015 2014 2013 פרטים

 פיגורים שוטף  פיגורים שוטף  פיגורים שוטף  פיגורים שוטף 

  ארנונה ממגורים
27,523  

  
2,536  

 
29,187  

  
2,110  

 
29,552  

   
2,424  

    

  ארנונה אחרת
45,543  

  
4,458  

 
48,793  

  
5,921  

 
51,609  

 
10,953  

    

 16% 95% 36% 87% 24% 87% 22% 91% אחוז גבייה מהחיוב

אחוז גבייה מסה"כ 
 החוב בכולל

71% 70% 73% 67% 

  סה"כ ארנונה
73,066  

  
6,994  

 
77,980  

  
8,031  

 
81,161  

 
13,377  

 
82,902  

  9,361  

 יתרת חובות מסופקים
 בארנונה

              13,316                14,150                 17,956                37,273  
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נערך מיון מהותי של יתרת חובות בארנונה לחובות אבודים וחובות מסופקים. המיון  2016בשנת 
מיליון בשנת  37.2לסך  2015מיליון בשנת  17.9הכפיל את יתרת החובות המסופקים והאבודים מסך 

2016 . 

 

 , טרם קבלת דוחות מבוקרים מרואה חשבון משרד הפנים.2016*ניתוח פילוח 

 

 

 

 )באלפי שקלים( ביצוע בשנים האחרונות תחזית מול

לגביה טרם נתקבל דוח מבוקר(  2016להלן נתונים מהדוחות הכספיים המבוקרים )פרט לשנת 
המשווים בין תקציב הכנסות ארנונה בתקציב המועצה לבין ביצוע תקבולים מארנונה )הן ממגורים 

 והן מעסקים( לאותן שנים.

 

  2013 2014 2015 2016 

  93,073        95,644        86,969        80,126       תקציב

  92,769        94,541        86,039        80,117       ביצוע
 

ניתן לראות תנודתיות גבוהה בתקציב התקבולים מארנונה בין השנים וכפועל יוצא מכך גם ביצוע 
בעוד התקציב  3.36%עמד על  2014התקציב תנודתי. כך למשל שיעור עליית תעריפי הארנונה בשנת 

בעוד תקציב תקבולי  0.75%עמד שיעור עליית תעריפי הארנונה על  2015ובשנת  8.5%-גדל ב

פרטים

שוטף  2013

פיגורים2013

שוטף  2014

פיגורים2014

שוטף  2015

פיגורים2015

שוטף  2016

פיגורים2016
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. חלק מהפער מוסבר בגידול בבסיס חיוב המס בעקבות תוספת שטחים 9.97%-ה עלה בהארנונ
חדשים לחיוב בארנונה אולם חלק ניכר הוא תוצאה של תגבור פעולות גבייה ואכיפה. נתונים אלו 

 נמצאים בהלימה עם הגידול בגביית פיגורים בארנונה באותן שנים.

פיגורים והביקורת ממליצה לבחון הפעלת אמצעי גידול זה מעיד על פוטנציאל הגבייה מחובות 
 אכיפה נוספים פרט לאכיפה משפטית על מנת להעלות את אחוזי הגבייה מחובות עבר.

ניתן לראות כי הערכת הגבייה הייתה גבוהה מהביצוע בפועל. ייתכן כי הערכת  2014-2016בשנים 
ה מפעולת האכיפה המשפטית היתר נבעה מתחזית לגביית חובות פיגורים בהיקף מהותי, כתוצא

 שלא התממשה בפועל.

 

 

 

 השתלמויות וקורסים 1.4

כללית ולא ייעודית. חלק  Excelהעובדות השתתפו בעבר במספר השתלמויות ייעודיות, השתלמות 

 .EPRבחלק הבסיסי שלה שאליו יש הפנייה מתוכנת  Excelמהעובדות לא יודעות לעבוד עם תוכנת 

העובדות בקיאות בתוכנת הגבייה באותם יישומים בסיסיים שאיתם הן עובדות אך כפי שיודגש 
בהמשך, אין ניצול מרבי של תוכנת הגבייה וחלק גדול מהעבודה מבוצעת ידנית. הביקורת ממליצה  

 ייחודיים לתוכנת הגבייה.  Excelבשימושי   EPRשהמועצה תיזום הדרכה ע"י 

 2017 תכנית עבודה לשנת 1.5 

התכנית כוללת סקירת פעולות כללית, יעדים ומשימות מרכזיות ובסוף התכנית ישנה חלוקת 
 היעדים והמשימות בתכנון רבעוני.

בתכנית, התייחסות לשיפור השירות לאזרח ובכללו גם מגמה להנגיש את השירות באתר האינטרנט 
 של המועצה.

אגרת ביוב; מים; הנחות; הסדרי תשלומים; עיקרי תכנית העבודה: פירוט של עריכת סקר נכסים; 
 התאמות מול הנהלת חשבונות; תכניות אכיפה; חוק שמירה; ממשקים עם מחלקות המועצה.  
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 נהלים  1.6
במחלקת הגבייה  יש שקלסר ובו נהלים מסודרים לפי שנים, קובץ הנהלים אינו ממוחשב. הנהלים 

, כך קשה לאתר את הנוהל הרצוי מאחר אינם ממוספרים כנדרש ואין רשימה מסודרת לפי נושאים
וצריך לבדוק את כל הנהלים על מנת להגיע לנוהל המבוקש. הביקורת ממליצה להכין קובץ נהלים 

 ממוחשב וממוספר. המחלקה החלה בתיקון הליקוי במהלך הביקורת. 

 

 ממונה על תלונות ציבור במועצה 1.7
,  2008נה על תלונות הציבור( ס"ח המועצה מינתה ממונה על פי חוק הרשויות המקומיות )ממו

בתחילת כל ביקורת בודקת מבקרת המועצה האם קיימות תלונות על אותה מחלקה מבוקרת 
ובאילו נושאים, האינפורמציה המתקבלת מבחינת התלונות מהווה חלק מהידע המצטבר אודות 

יחס לסך אותה מחלקה. גם בטרם עריכת הביקורת במחלקת הגבייה נבדקו התלונות ומספרן ב
 התלונות המתקבלות אצל הממונה. 

 היו תלונות בנושאי גבייה. 5תלונות שהתקבלו במועצה,  12מתוך  2014בשנת 

מתוכן היו על בנושאי גבייה )אחת מהתלונות,  בירור  8תלונות שהתקבלו,  15מתוך  2015בשנת 
ריותה אלא אגרת שמירה ומנהלת המחלקה הופקדה על המענה לתושב על אף שאין הדבר באח

 באחריות הישוב(.

מבחינת התלונות עולה כי הן קשורות לתהליכים שונים במחלקה חלקן הופיעו כליקויים במהלך 
 הביקורת, כל התלונות טופלו במלואן. 

 

 ניהול מחלקת הגבייה 1.8
המחלקה מנוהלת ע"י מנהלת ותיקה מאוד במועצה, בעלת ידע  מקצועי רחב ומקיף בכל תהליכי 

ות המקומיות. בצד מקצועיות הראויה לציון, הביקורת זיהתה בעיה בניהול המחלקה, הגבייה ברשוי
בתכנון, בחלוקת עבודה וסמכותיות ניהולית.  לפני עריכת הביקורת ובמהלכה, ציפו היועצים 
ומבקרת המועצה כי העובדות יפעלו לקידום עבודתן, יחסם למנהלת ולעובדות האחרות, יתמקצעו 

 על, לא השתנה דבר.וישקיעו יותר. בפו

לפי ניסיון היועצים, מצבת העבודות במחלקה גדולה ביחס למחלקות גבייה ברשויות דומות ועדיין 
ניכר כי חלק מהעובדות אינן מספיקות את המטלות שהמנהלת מטילה עליהן. חדשות לבקרים, 

המועצה  עובדות מוזמנות לשימוע ובירורים אצל מנכ"ל המועצה, מאחר ומנהלת המחלקה וגזבר
 )הממונה על מחלקת הגבייה( אינם מעוניינים לבצע זאת. 

לאחר קבלת תשובת מנהלת המחלקה לדו"ח הביקורת, צוות הביקורת מבקש לקיים עם גזבר 
המועצה, מנהלת המחלקה והעובדות ישיבה בה יודגש בפני העובדות כי במהלך הטמעת ההמלצות 
עליהן לפעול במשותף לתיקון הליקויים שעלו בדו"ח ולהצלחת המחלקה. בתום ההטמעה היועצים 

ם לגבי השינוי אם התרחש. במידה ולא יהיה שינוי מהותי הממצאים יובאו  יגישו את חוות דעת
 לדיון ולקבלת החלטות של גורמים בכירים יותר במועצה.     

 

 חלוקת עבודה סמכויות ואחריות 1.9

מנהלת מחלקת הגבייה חילקה את העבודה בין העובדות במחלקה והוגדר תפקידן מחד אך מאידך, 
עפ"י נושאי העבודה ומתעלמת ממטלות מיוחדות המאופיינות בחודשים חלוקת העבודה מבוצעת 

מסוימים וכן מטלות בלתי צפויות. תכנית העבודה מחולקת לפי רבעונים נושאיים ולא לפי פעולות 
וכך יוצא שהעבודה בשוטף הכוללת קבלת קהל ומענה לטלפונים מקבלת עדיפות ראשונה וכל 

צאה מחוסר תכנון כולל.  כך קורה באופן קבוע  שעובדת א' הפעולות האחרות נעשות במקביל  כתו
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עוזרת לעובדת ב', עובדת ב' נעזרת בעובדת ג' וכן הלאה. בעצם אף אחד לא מסיימת את מטלותיה 
במלואן גם בשל הטיפול בקבלת קהל ומענה טלפוני )בשעות אלה העובדות לא עוסקות כמעט בכלל 

 במטלות עליהן הן אחראיות(. 

שבצת עובדות לקבלת קהל ולמענה טלפוני בהתאם לשעות קבלת קהל ומענה טלפוני המנהלת מ
, ביום ד' אין קבלת קהל. ביום ג' קבלת 8:00-12:00כדלהלן: קבלת קהל בימים א' ב' וה' בשעות 

. בירורים טלפונים ותשלום באמצעות כרטיסי אשראי ניתן לבצע 13:00-15:30קהל בין השעות  
. אך בפועל כל 13:00-15:00, ביום ד' 8:00-12:00, ביום ג' 13:00-15:30ין השעות בימים א', ב' וה' ב

פונה שמגיע מתקבל ע"י העובדות שאינן משובצות לתפקיד זה באותו יום. כל העובדות מקבלות 
תשלום בהמחאות ובכרטיסי אשראי במקרה של תשלום במזומן, מופנה הפונה לתשלום אצל 

ועל העובדות עוסקות במטלות שבתחום אחריותן בין יום ליומיים הקופאית בקופה הראשית. בפ
 מלאים בשבוע בלבד. 

מתצפית גלויה וסמויה בכל שעות קבלת קהל, בתחילת שנה )תקופה בה כמות העבודה רבה יותר( 
נראה כי אין כמות פונים המחייבת את כל עובדות המחלקה לתת שירות בשעות אלה. הביקורת 

לת קהל יהיו שתי עובדות שישובצו לצורך כך ושתיים שיענו לטלפונים. ממליצה כי בשעות קב
 העובדות שובצו באופן אקראי וקיבלו עזרה משאר הבנות דבר הפוגם בעבודה השוטפת שלהן. 

הביקורת בחנה את כלל הנושאים המטופלים במחלקת הגבייה וערכה הפרדה בין נושאים 
פול בנושאים ייעודיים ע"י אחראיות הגבייה לפי המטופלים בקבלת קהל ומענה טלפוני ובין טי

אחוזים מסך הגבייה נעשית  80 -תחומי אחריותן. הבסיס לחלוקה החדשה היא העובדה כי כ
 אחוזים בלבד.  20 -באמצעות הוראות קבע, דבר שמשאיר טיפול גבייה במחלקה של  כ 

כל יום נוסעת עובדת אחרת מהמחלקה להפקיד את ההמחאות לסניף הבנק ברמלה. בהמלצת 
הביקורת, מנהלת המחלקה פנתה לבנק לקבל מכשיר קורא המחאות שניתן באמצעותו לבצע 

לחשבון הבנק. קורא המחאות ימנע שגיאות בהקלדת סכומי ההמחאות בהתאמה  onlineהפקדה 
עויות נוספות בהמחאות שקיימות היום שמשמעותן איתור לסכום במילים, מועד ההמחאה וט

ההמחאה החוזרת וביצוע התאמה לפיה. בנוסף, קורא ההמחאות ייתר את הנסיעה ובזבוז הזמן של 
העובדות לסניף הבנק למעט אחת לשבוע להפקדת המזומנים ומסירת העתקי ההמחאות. עד לסיום 

בודה במחלקה והעובדות ממשיכות לנסוע כתיבת דו"ח הביקורת לא הוכנס קורא ההמחאות לע
 מידי יום להפקדת ההמחאות בסניף הבנק.  

 

המלצת הביקורת לאור הממצאים כי בקבלת קהל יהיו שתי עובדות )הקופאית הראשית ואחראית 
האכיפה( באופן קבוע. בעת היעדרות של אחת מהן העובדות האחרות שידעו את תפקידן ימלאו את 

 קבועה מראש, כל אחראיות הגבייה יגבו תשלום במזומן בנוסף לקופאית. מקומן על פי תורנות 

 תמשיך להיות אחראית על רישום לגני ילדים )עד אשר ייושמו המלצות        -1אחראית גבייה  

 הביקורת בעניין הרישום מכל מחלקת החינוך(; מתנ"ס. נט וטיפול בהנחות.                                    

 אחראית על התאמות והו"ק.       - 2ת גבייה  אחראי

 אחראית אכיפה תועבר לקבלת קהל.       - 3אחראית גבייה  

 עדכון מדידות, השגות, וטיפול בנכס חדש, החלפת חוזים.       - 4אחראית גבייה  

 נוהל אכיפה, קנסות.      - 5אחראית גבייה  

 שוב היטלי הביוב.אגרות ביוב ומים, חי      - 6אחראית גבייה  
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קבלת קהל ומענה טלפוני,  סגירת מנה יומית )אחרי שיכנסו קוראי  -קופאית ואחראית על האכיפה 
המחאות למחלקה, יפקידו את ההכנסות במזומן אחת שבוע, באותו מעמד תמסור את ההמחאות 

 (. onlineשהופקדו 

ורת ממליצה כי במענה במחלקת הגביה קיימת מערכת טלפוניה חכמה. הביק – מענה טלפוני
יהיה לאלה שרצונם לשלם באמצעות הטלפון  1הטלפוני יהיה ניתוב ממוחשב, לחיצת הפונה על מס' 

 ינתב לקבלת שירות בנושאים שונים.  2ולחיצה על מספר 

 

חוסר תכנון משולב של מטלות שוטפות, מטלות מזדמנות ובלתי  - תכנון באמצעות לוח גאנט שנתי
לת הקהל והמענה הטלפוני יוצר עומס על חלק מהעובדות וזמן פנוי אצל האחרות, צפויות יחד עם קב

בפועל, חלק מהמטלות לא מבוצעות באופן האופטימלי, מטלות לא מבוצעות בזמן הקצוב להן 
 ויוצרות טעויות שגוזלות זמן לתקנן במישרין ובעקיפין ועלולות לפגוע בשירות לתושב.

הסמכויות והאחריות בהמלצת הביקורת ומעבר לעבודה מקיפה  הביקורת ממליצה כי לאחר חלוקת
יותר בתוכנות המחשב והממשקים , כלל הפעולות והמטלות יתוכננו באמצעות לוח גאנט שנתי 
 מפורט לפי לוחות זמנים ומטלות בהתאמה למנהלת, לעובדות המחלקה ונותני שירותים חיצוניים.  

 

 מעקב אחר משימות ופניות תושבים 1.10
פניות מגיעות באמצעות טלפונים, הודעות מייל, מכתבים בדואר ישראל. הפניות מגיעות לכל 
העבודות ולמנהלת המחלקה. חלק ניכר מהפניות מגיע למזכירת המחלקה שזו סורקת כל פנייה 
ושמה במגירה של כל עובדת לפי נושא. לעיתים מתקבלות פניות ולא מגיעות אל מזכירת המחלקה 

עובדת. אין מעקב שוטף תוך הוצאת דוח מרכז של אותן פניות ע"י מנהלת המחלקה אלא ישירות ל
בגין פניות שלא טופלו. לחלק מהפניות זמן קצוב למענה. בצורת העבודה הנוכחית ישנן כפילויות 
רבות מחד ומאידך פניות שעלולות לא להיות מטופלות. הביקורת ממליצה להשתמש בתוכנת מעקב 

הקיימת בתוכנת הגבייה ע"י מזכירת המחלקה. כל הפניות צריכות להגיע אחר ביצוע משימות 
למזכירה וזו צריכה לנתבן לעובדת האחראית, בנוסף למעקב ובקרה מנהלת המחלקה תוכל 
באמצעות דוחות לאפיין את הפניות ולנהל את הטיפול ביעילות חסכון ואפקטיביות. יועץ המחשוב 

בגביה בכדי לא  לגרום להוצאה נוספת ברכישת תוכנה  הקיימת כבר  MPLהחל בהטמעת מערכת 

תאפשר מעקב, ניהול הפניות ובדיקת סיום הטיפול בהן. בחודש הקרוב עם   MPLייעודית. תוכנת 
הטמעת העבודה בתוכנה תיבחן יכולתה לתת מענה לצרכי המחלקה, במידה ולא תאים המודולה 

 הקיימת יתאים יועץ המחשוב תוכנה מתאימה יותר. 

 

 והתאמות  ממשקים, תהליכי עבודה ידניים  1.11

כי חלק ניכר מתהליכי העבודה במחלקה מבוצעים באופן ידני. חלק מהבעיה ת נמצא ביקורת רוחביב
נובע מהוספת תוכנות במהלך השנים ואי ביצוע ממשקים מתאימים בין התוכנות השונות  הגורם 

 לביצוע מתמיד של התאמות ופעולות ידניות.

לתשלום וקבלות נשלחות בדואר ישראל: לכל חיוב נשלחת מעטפית וכל קבלה נשלחת  הודעות
בנפרד לאותו בית אב. הביקורת ממליצה לערוך מבצע העברת הודעות התשלום והקבלות באמצעות 
הדואר האלקטרוני שיש לרב תושבי המועצה. מעבר למשלוח בדואר אלקטרוני יהיה חלק ממאמץ 

יבה, יחסוך כספי משלוח והפקת המעטפיות  וירכז עבור כל בית אב או המועצה בתחום איכות הסב
עסק את כלל התשלומים שהוא חייב בהם.  אחראיות הגבייה יעסקו במשלוח ידני רק לאלה שאין 
להם כתובת מייל או אלה המבקשים לקבל את החיובים באמצעות הדואר, חסכון בזמן עבודה של 

 עובדות המחלקה.
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 הנהלת חשבונותם ממשק  ע   1.11.1

במחלקה לא מבוצע ממשק תוכנה עם מערכת הנהלת חשבונות. בפועל מבוצעת סגירת מנה אחת 
לחודש דבר הגורם לביצוע התאמות ידניות. מנהלת החשבונות האחראית מעבירה לעובדת הגבייה 

יע את כל החומר שמגיע מהבנקים, כרטיסי אשראי, בנק הדואר, משרד הביטחון ועוד. כל מה שמג
אל מנהלת החשבונות היא מצלמת ומוסרת לעובדת הגבייה האחראית, האחרונה מצלמת במקביל 

 את כל ההפקדות שמגיעות מהבנקים או המחאות חוזרות ומעבירה למנהלת החשבונות.

עובדת הגבייה האחראית בודקת את כל כרטיסי האשראי והדבר גוזל שבועיים בחודש, קיימות 
 כפילות ויש צורך לבדוק כל חיוב בנפרד על מנת לאתר את הבעייתיים. בעיות עם הכחשת חיוב או

בכל חודש בגלל הנ"ל יש איחור בקבלת ההתאמות ממחלקת הגבייה, מאחר ואנו מועצה שאינה 
זכאית למענקים הדיווח למשרד הפנים גם אם מתעכב אינו יוצר בעיה מולם. כמובן שבתהליך 

ות בתחילת החודש. לפיכך, הביקורת ממליצה לעבור עבודה נכון ניתן יהיה לבצע את ההתאמ
לעבודה בצורה מקוונת וביצוע סגירת מנה יומית, ככל שכמות הנתונים קטנה יותר היא כמובן יותר 

 קלה לבדיקה. 

בנוסף הביקורת ממליצה להקטין את כמות המסופים לשניים משישה שמשתמשים בהם היום. 
מנים.  לאחרונה החלה המועצה לעבוד בתכנה חדשה מסוף להוראות קבע ומסוף לתשלומים מזד

איתה עובדים במועצה,   EPRלהזמנת כרטיסים לאירועים מתנ"ס נט, לתוכנה זו אין ממשק לתוכנת 
יועץ המחשוב יבדוק אפשרות להמיר את הנתונים למסוף התשלומים המזדמנים. במידה ולא ניתן 

רייה, דבר שיקשה שוב על למסוף הספיהיה לעשות זאת יצטרכו לפתוח מסוף מיוחד כך גם 
 ההתאמות.

 ממשק עם השירות הוטרינרי 1.11.2

כאשר אין ממשק ולא  מחלקת הגבייה.התוכנה בכנה אין ממשק עם ו, לתRapid vetתוכנת  -וטרינר
עובדים על אותו מסד נתונים קורות טעויות שחלקן פוגע בשירות הניתן לציבור. תיקון הטעויות  

 המסמכים הכפולה גוזלת זמן רב.  וההקלדה וסריקת

חיסון כלבים: בעל הכלב מגיע לשירות הווטרינרי שם מפיקים לו שובר תשלום איתו הולך למחלקת 
 הגבייה. לאחר שמשלם מגיע עם אישור התשלום חזרה לשירות הווטרינרי ואז מחוסן כלבו.

יה והשירות הווטרינרי תושבים ששילמו את הקנס, בזמן שבין ההתאמות שנעשות בין מחלקת הגבי
 עלולים להידרש לתשלום נוסף שיוצא להם מהשירות הווטרינרי.

    יועץ המחשוב במהלך ההטמעה יבצע ממשק מתאים בין שתי התוכנות למניעת טעויות וחסכון בזמן.  

 רישוי עסקיםממשק עם   1.11.3

במסגרת   EPRרכות אשר הותקנה ע"י חברת מה מעברשות מופעלת תכנת רישוי עסקים של חברת ר
המכרז. התוכנה מבצעת את כל התהליך  הנדרש מבחינת רישוי עסקים ובסופו יש צורך בתשלום 

 אגרת רישוי עסקים.

למחלקת הגבייה  ידנית , מודפסת ומוגשת"רמה מערכות"כיום, הבקשה לאגרה יוצאת מתוכנת 

המאפשר  EPRשל הביקורת מצאה כי קיים  ממשק לתוכנת הגבייה  מעקב אחר התשלום.ולתשלום 
 יצירת חיוב ותשלום ישירות מתוכנת הגבייה.

 וניתן ליישום בקלות יחסית. EPRהביקורת ממליצה על ביצוע ממשק בין התוכנות, המוכר לחברת 
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 הנדסהממשק עם מחלקת ה 1.11.4
טכנולוגיות לניהול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. לא קיים ממשק בין -במועצה מופעלת תוכנת בר

. ממשק בין התוכנות יביא למניעת מצבים בהם תוספת EPRהתוכנה לבין תוכנת הגבייה של חברת 
בנייה המקבלת היתר בנייה או מתן טופס אכלוס לבניין חדש לא ידווחו במועד למחלקת הגבייה 

 ממליצה ליצור ממשק בין התוכנות. הביקורת רך יצירת חיוב בארנונה.לצו

 אכיפהממשק עם עורך הדין המטפל ב 1.11.5

תוכנת אכיפה שאינה מופעלת ע"י הרשות ומביאה לחוסר מעקב  EPRכפי שצוין בהרחבה , לחברת 
או המנהלית במידה ויוחלט על כך על ידי גורמי \רציף ותקין אחר ניהול פעולות האכיפה המשפטית ו

 הרשות.

הביקורת ממליצה לנהל את התיקים המשפטיים שהועברו לעו"ד ש' , כולל התיקים שיועברו אליו 

 , לרבות ביצוע הדרכות לעובדי המחלקה.EPRבעתיד בתוכנת האכיפה של 

יש לפעול גם לממשק עם קנסות השירות וטרינרי, היחידה סביבתית בכדי שהוצאת ההתראות 
 תעשה רק במידה והחייב לא שילם שחלילה לא יקבל התראה לאחר תשלום החוב.

 חינוךממשק עם מחלקת ה 1.11.6
הליך הרישום והממשק מול משרד אשר באמצעותה מתבצע ת "סיפרט"כיום מופעלת ברשות תוכנת 

החינוך בצד האדמיניסטרטיבי בלבד. במקביל לתוכנה זו החיוב הכספי של הרישומים הנ"ל מבוצע 

 . EPRוכנת הגבייה של תב

הוראת קבע וחזרה עם \, מעבר לגבייה לתשלום"סיפרט"תהליך העבודה כולל רישום בתוכנת 
לקראת  ."סיפרט"ך עדכון ידני בתוכנת המסמך המאשר הסדרת התשלום למחלקת החינוך לצור

 השנה הבאה הביקורת ממליצה כי התושב ירשום את ילדו וישלם בו זמנית אצל אותו גורם. 

פיתחה מודול רישום משלה אשר קשור בממשק אוטומטי למערכת  EPRהביקורת מעירה כי חברת 

, בכפוף  EPRל של ממליצה למועצה לעבור לעבוד במודווהגבייה וחוסך את התהליך המסורבל 
 מכרזים מול החברה.\ליכים החוזייםלהסדרת הה

 התאמה מול קובץ ביטוח לאומי משרד האוצר ומשרד הביטחון 1.11.7
בחברת התוכנה מתקבל קובץ מביטוח לאומי אחת לרבעון. קובץ זה מהווה כלי עבור המועצה 

 בבחינת הזכאות להנחה בארנונה למקבלי קצבאות ביטוח לאומי.

שנה מתקבלים קבצים ממשרד הביטחון בעבור נכי צה"ל וממשרד האוצר בעבור נפגעי כמו כן אחת ל
 פעולות הנאצים.

 מחלקת הגבייה מקבלת אחת לרבעון קובץ עדכון מרשם האוכלוסין בעבור תושבי המועצה.

היות וההנחה ניתנת פעם בשנה בתחילת השנה, עלול לחול שינוי במצבם של הזכאים להנחות שלא 
 בביטול ההנחה במקרה של פטירה או חדילה מהכרה בנכות. מקבל ביטוי

הביקורת ממליצה לבצע התאמה אחת לרבעון בין הקבצים המתקבלים לבין קובץ מרשם 
 כון תוכנת הגבייה בהתאם לממצאים.האוכלוסין , איתור הפערים ועד

 זיהוי משלמים  1.11.8

הביקורת מצאה כי חלק מבעיות ההתאמות הן בקריאות המים והן בחיובים השונים נובעת מכך 
חד ערכי על פי מספר זיהוי  )ת.ז , ח.פ ,  -שזיהוי המשלמים, בעיקר ההיסטוריים אינו זיהוי חד 

 עוסק מורשה( ולעיתים המספר המוביל הוא מספר סידורי רנדומלי שניתן למשלם בעבר.
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אמה בין שם המשלם כפי שנרשם במחלקת הגבייה לשמו של המשלם במרשם בנוסף, אין הת
האוכלוסין וכך עולות בעיות באיתורו באופן שוטף ובמיוחד כאשר נוצרת יתרת חוב והמועצה 

 מחליטה לפתוח בהליכי גבייה.

ברוב הרשויות במדינת ישראל בוצעה הסבת משלמים לרישום לפי מספר ת.ז., לצורך טיוב נתונים 
 תור קל של החייבים.ואי

  . של מגיש/י הבקשה.מספר ת.זוזיהוי משלמים מול הועדה לתכנון ובניה  בהתאם לגוש וחלקה 
שתי באו מצב בו בעל הנכס אינו גר בו ומשכיר אותו. חשוב ש לעיתים יש חותר ממגיש אחדבנכס 

ומת כנכון. כך גם מירב האינפורמציה ועל כל אחת להקפיד שמס' ת.ז יופיע ויא את  ההמערכות יהי
 ממשקים האחרים.ב

לבצע טיוב נתונים ושיוך המשלמים לפי תעודת זהות. לאחר התהליך  מועצההביקורת ממליצה ל
תוכל המועצה לאתר חובות מסופקים אשר לא ניתן לזהות באופן מוחלט את המשלם ולשקול 

 להביאם למחיקה.

 

 הנחות. 2

 רקע    2.1

לקבוע את סוגי ההנחות בארנונה, את אמות המידה להענקתן  חוק ההסדרים הסמיך את שר הפנים
פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה  1993ואת שיעורן המרבי ושיעורן המזערי. בפברואר 

, ואלה הסדירו את מתן ההנחות והגדירו את תפקידיה של ועדת ההנחות 1993-מארנונה(, התשנ"ג
 .( תקנות ההנחות -ברשות המקומית )להלן 

וניתן לחלקה לשלושה סוגים  תקנות ההנחות קובעות שרשימת ההנחות היא רשימה "סגורה"
 -לתקנות. להלן  2עיקריים: הנחות שאין לרשות המקומית שיקול דעת בנתינתן )מופיעות בפרק ה'

הנחות חובה(; הנחות שהרשות המקומית רשאית לאמץ במלואן או בחלקן או להגביל את שיעורן 
הנחות כלליות(; והנחות שניתנות בסמכות ועדת ההנחות של  -רק ב' לתקנות. להלן )מופיעות בפ

 הנחות הוועדה(. -הרשות המקומית )להלן 

א לתקנות ההנחות מאפשר לרשות מקומית בהנחות הכלליות לקבוע תנאים ומבחני משנה 2סעיף 
 נאמר כי :  שעסק בנושא 2014. בדו"ח מבקר המדינה לשנת  2-10למתן ההנחות לפי תקנה 

עילית ונצרת, המועצה המקומית אבו  לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שעיריות יקנעם"
סנאן והמועצה האזורית חוף השרון יקבעו אמות מידה ומבחני משנה לבחינת הזכאות להנחות 
שאינן הנחות חובה. היעדרם עלול לפגוע בשקיפות הליך מתן ההנחה ובחלוקת נטל המס בין 

 "התושבים.

המרביים האפשריים על פי  הביקורת מצאה כי בכל המקרים אימצה המועצה את אחוזי ההנחה
התקנות. לא מצאנו תיעוד להחלטת מועצה הקובעת תנאים ומבחני משנה, פרט לאימוץ גורף של 

 ההנחות על פי התקנות במסגרת צווי המיסים של המועצה.
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 פירוט ההנחות 2.2
 ן:להלמלש"ח לפי הפירוט  4.57-בהיקף כספי של כ 2016המועצה העניקה הנחות בארנונה בשנת 

 סכום בש"ח מספר מקרים תאור ההנחה קוד ההנחה סוג ההנחה
 11,958.5 2 פטור חלקי לפי תקנות הפטור 205 הנחה עפ"י חוק
 14420.28 18 חייל בודד בשרות חובה 300 הנחה עפ"י חוק
 49643.9 5 פטור מוסד מתנדב 309 הנחה עפ"י חוק
 70עד  2/3הנחת נכה צה"ל  316 הנחה עפ"י חוק

 מ"ר
5 4885.1 

 100עד  33%הנחת ילד נכה  318 הנחה עפ"י חוק
 מ"ר

71 71968.97 

 70724.8 86 הנחת הורה יחיד 320 הנחה עפ"י חוק
 586,642.52 723 הנחת אזרח ותיק 325 הנחה עפ"י חוק
 90%הנחת נכות רפואית  340 הנחה עפ"י חוק

 ומעלה
67 141,592.59 

 4עד הנחת נכה מלחמה  347 הנחה עפ"י חוק
 נפשות

295 418692.68 

 4הנחת נכה מלחמה מעל  360 הנחה עפ"י חוק
 נפשות

48 83522.98 

 561129.81 197 הנחה למקבלי גימלת סיעוד 372 הנחה עפ"י חוק
 574.3 1 הנחת מש'+ילד נכה 379 הנחה עפ"י חוק
הנחה למקבלי קצבת נכות  380 הנחה עפ"י חוק

 ומעלה 75%
294 1,160,615.92 

 171,165.9 41 הנחה לעיוור 381 הנחה עפ"י חוק
 1,598.71 1 הנחת עולה חדש 390 הנחה עפ"י חוק
הנחת קשיש + השלמת  399 הנחה עפ"י חוק

 הכנסה
6 12,591.6 

 801.6 1 70%הנחת ועדה  570 הנחה עפ"י חוק
 52,207.6 14 80%הנחה לפי מבחן הכנסה  481 הנחה עפ"י חוק
 2,382.4 1 90%הנחה לפי מבחן הכנסה  484 הנחה עפ"י חוק
הנחה לנפגעי רדיפות הנאצים   1347 הנחה עפ"י חוק

 נפשות 4עד 
70 112,207.7 

חודשים  6פטור לנכס ריק עד  461 הנחה עפ"י חוק
 למגורים

78 90,488.37 

 3,619,816.23 2,024   סה"כ
הנחות מימון 

)הסדר 
 תשלומים(

   955,449.48 

  

 ממצאים 2.3
 מקרים מתוך דו"ח ההנחות המפורט להלן הממצאים: 15הביקורת דגמה באופן אקראי 

 380קוד הנחה  –ומעלה  75%הנחת קצבת נכות  – 102549ו.ש. קוד משלם 

 ההנחה ניתנה בהתאם לקובץ ביטוח לאומי. •

 . 6.2.2017נכון ליום ₪  768,932לחייב יתרת חוב כוללת בסך  •

 הנושא יורחב בפרק העוסק באכיפה(.החייב נמצא בטיפול משפטי )  •

 החייב אינו משלם תשלומים שוטפים. •

 16לחייב נשלח מכתב התראה ובעקבות אי תשלום בוטלה ההנחה בהתאם להוראות סעיף  •
 .1993-במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"גלתקנות ההסדרים 

ה וממליצה לעיל בנוגע לתנאים ומבחני משנ 3.2.1הביקורת מפנה להתייחסות בסעיף  •
 להתנות מתן הנחות כלליות בקיום הסדר בגין תשלומי החובות ועמידה בו.
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 205קוד הנחה   –פטור לפי תקנות הפטור  – 580485423קוד משלם  -עמותת מ'  

מסי העיריה ומסי הממשלה  )ג()ה( לפקודת5מוסד חינוכי זכאי לפטור מלא מכוח סעיף  •
 :1938)פיטורין(, 

, מוסד חינוך 1949-מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט(   מוסד חינוך 3
לחוק האמור ובית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר,  5כמשמעותו בסעיף 

, שחל עליו החוק האמור, שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר 1969-התשכ"ט
יסודי לתלמידים עד גיל  תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי וחינוך על 10-מ

, והכל אם אינו 1953-שנים וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג 18
למטרות רווח ולגבי השטח המשמש לחינוך או ללימוד כאמור ואשר אין בו פעילות 

 עסקית;

 העמותה מפעילה את בית ספר מעיין במסגרת זרם החינוך האנתרופוסופי. •

ת דעת מהיועץ המשפטי של המועצה עו"ד א', ולפיה נמצא כי בית הספר המועצה קיבלה חוו •
סי הממשלה )פיטורין(, יסי העיריה ומי)ג()ה( לפקודת מ5סעיף זכאי לפטור מלא מכוח 

1938. 

והמליצה לשוב ולבקש בתחילת השנה הבאה , דהיינו  14.6.16חוות הדעת ניתנה ביום  •
חינוך ותצהיר ביחס לשימושים מתקיימים , מסמכים כולל רישיונות ממשרד ה2017שנת 

הביקורת מציינת כי  .2017לדברי מנהלת המחלקה לא הוגשה בקשה לשנת במקום. 
במידה ותוגש בקשה יש לפעול לפי המלצות היועץ המשפטי. בנוסף מציינת הביקורת כי 

,לא מדובר  1938 העיריה ומיסי הממשלה )פיטורין(, מקרה של פטור מכוח פקודת מיסי
הנחה , לגביה מתחייבת פנייה של המבקש אלא מדובר בפטור ובחובת הרשות לא להטיל ב

כלל ארנונה על מוסדות מסוג זה ועל כן נדרשת פנייה יזומה של הרשות לביצוע הבדיקה 
 לאחר ההכרה בפטור לראשונה. 

 

 309קוד הנחה  –פטור למוסד מתנדב  -580083111קוד משלם  –עמותת ע' 

כל רכוש ל , קבע מתן פטור 1938לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, )י( 5סעיף  •
מתנדב לשירות הצבור משתמש בו אך ורק לשירות הצבור, בתנאי שאותו מוסד -שמוסד

 .לצורך פיטורין עפ"י סעיף זה 3יתאשר ע"י שר הפנים

כולה ,  2016והוחל רטרואקטיבית לגבי שנת  13.6.2016אישור משרד הפנים ניתן ביום  •
 .2/99בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

פטור מארנונה כאמור בסעיף קטן זה יהיה לתקופה שלא תפחת נקבע כי (2))י(5בסעיף  •
משלוש שנים, ובלבד שהחל מהשנה השנייה למתן הפטור ימסור המוסד, בתחילת כל שנה, 

. הביקורת לא מצאה כי רתצהיר ולפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטו
לדברי מנהלת המחלקה לא הוגשה  המועצה דרשה וקיבלה מהעמותה תצהיר כאמור.

 .2017בקשה להנחה לשנת 
 

 316קוד הנחה  –הנחת נכה צה"ל  -27154095קוד משלם  -ש.י.

 מ"ר 70-מ"ר , נמוך מ 59גודל הנכס  •

מתוך ₪  233ניתנה הנחה בסך  1/2016נבדק ונמצא תקין , בחיוב  2016חישוב ההנחה לשנת  •
 .66%המהווים הנחה בסך ₪ ,  349.6חיוב בסך 

. 347להנחת נכה מלחמה קוד  316שונה קוד ההנחה מהנחת נכה צה"ל קוד  2017לשנת  •
מ"ר , אולם קוד ההנחה שהוזן  70עד  66%בשני המקרים אחוז ההנחה המרבי המותר הוא 

 שגוי.

מעלה כי החישוב שגוי. החיוב התקופתי הינו  1/2017בנוסף, בדיקת חישוב ההנחה לחיוב  •
 66%, במקום  79%המהווה הנחה בסך ₪  283.4וההנחה שנרשמה הינה בסך ₪  355.8בסך 

כלומר הנחה עודפת בסך ₪ ,  234.8המותרים. ההנחה שאמורה הייתה להינתן הינה בסך 

  E.P.Rץ ע"י לדברי מנהלת המחלקה היות ומדובר במשיכה אוטומטית של הקוב₪.  48.6
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הביקורת מעירה כי יש מ"ר במקום שני שליש המקרה נבדק ותוקן.  47הועבר פטור על 
 .2017לבחון את אופן חישוב טבלאות ההנחות לשנת 

 318קוד הנחה  –הנחת ילד נכה  24404089קוד משלם  -כ.ד.

ר מ" 100עד  33%מ"ר וכן הנחת ילד נכה  70עד  66%לתושב זכאות להנחת נכה מלחמה  •
:"ההנחה הינה  3שם נכתב בסעיף  4.1.2017)זאת עפ"י מכתב החלטת ועדת ההנחות מיום 

 ( בקיזוז הנחת נכה מלחמה"

מ"ר  100-חלוקה יחסית ל₪ ,  1,013עמד ע"ס  1/2017מ"ר, חיוב תקופתי  168גודל הנכס  •
 ₪. 199בסך  33%ומזה ניתנה הנחה בגובה ₪  603נותנת חיוב בסך 

₪ ,  422מ"ר נותן חיוב בסך  70-הנחת נכה מלחמה , לפי חיוב יחסי לחישוב אלטרנטיבי ל •
 ₪. 278.52מסכום זה הינה בגובה  66%הנחה בגובה 

-ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"גלתקנות  )א(17בהתאם להנחיות סעיף  •
קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה, תינתן לזכאי להנחה, הנחה " : 1993

אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה 
 "הנחה.

מהנתונים לעיל עולה כי לכאורה ההנחה שניתנה לתושב הינה דווקא הנמוכה מבין שתי  •
לדברי מנהלת , אולם. נחיות תקנות ההסדריםההנחות להן היה זכאי וזאת בניגוד לה

הביקורת מציינת המחלקה מדובר בהנחה לילד נכה בלבד ומדובר בטעות בהדפסת המכתב. 
 כי יש להקפיד על נוסח מכתבים המוצאים בעקבות החלטות ועדת ההנחות.

 325קוד הנחה  –הנחת אזרח ותיק  65843468קוד משלם  –א.א. 

 התושב הופיע בקובץ ביטוח לאומי כמקבל קיצבה. •

 מ"ר 100עד  25%התחשיב נבדק ונמצא תקין , ניתנה הנחה בגובה  •
 340קוד הנחה  –הנחת נכות רפואית  - 106018קוד משלם  –ל.י. 

 לפי השיעור המרבי בתקנות. 40%ניתנה הנחה בגובה  •
 347קוד הנחה  –פטור נכה צה"ל  -27421049קוד משלם  –מ.ר 

שעוגלו כלפי  ₪1,291.65 למ"ר הינו  ₪  35.55לפי   1/2016-מ"ר , חיוב ל 218הנכס בגודל  •
מ"ר  70מ"ר . החיוב בגין  70-מ 66%ההנחה אמורה להינתן בסך ₪.  1291.70מעלה לסך 

ההנחה בפועל שניתנה הינה ₪.  273.73מסכום זה נותן סך  66%, חישוב  414.75הינו בסך 
278.50  .₪ 

מ"ר. המועצה לא יישמה את  46.2מ"ר הנחה במקום  47-ה מדיניות העיגול ללא ברור •
התחשיב המדויק וממשיכה לבצע עיגול סכומים , זאת בניגוד להחלטת בית המשפט העליון 

-לדברי מנהלת המחלקה ההנחה ניתנה החל מעמר נ' עיריית חדרה.  2453/13בתיק רע"א 
מ"ר כמו כן נמסר כי החישוב  47-ראה פחות מ)פחות מחודש שלם( ולכן בחישוב נ 10.3.17

  .מ"ר 47. הביקורת מעירה כי ההנחה ניתנה בפועל לפי EPRבוצע בתכנת רטרו של 
 380קוד הנחה  - 80%הנחת אי כושר  – 103179קוד משלם  –א.מ. 

בתיק התושבת נמצאו מסמכים סרוקים כולל מכתב הודעה על הנחה, אישורים מהמוסד  •
 מסמכים רפואיים.לביטוח לאומי , 

 באופן תקין. 80%חושבה הנחה בגובה  •
 461קוד הנחה  –פטור לנכס ריק  – 27356070קוד משלם  -פ.ט.

חודשים )החל  5-חודשים בעוד לפי המכתב ההנחה ניתנת ל 5ניתן פטור מלא לתקופה בת  •
 ייתכן כי מדובר בטעות במכתב. –( 18.6.16ועד ליום  18.1.16מיום 

. לא מצאתי הצהרה 18.1.16ולפיה הנכס ריק החל מיום  2.3.16הצהרת המבקש הינה מיום   •
 חודשים. 5-נוספת על שינוי במצב השימוש בנכס או בקשה להארכת התקופה מעבר ל

כפי שנרשם במצב  18.1.16-ולא מ 1.1.16-עה בפועל מבוצ הפעולה המחלקה מנהלת לדברי •
 החשבון.
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 481קוד הנחה  –הנחת וועדה  – 42738807קוד משלם  –ה.א  

 בחומר הסרוק נמצאו תדפיסי בנק , בקשה להנחה , אישורי ביטוח לאומי. •

 חישוב ההנחה תקין. •
 שינוי גודל בעקבות מדידה –ד.ח.ס 

 בעקבות מדידה יזומה ע"י המועצה חויב שטח קרקע תפוסה  •

 השגה. בנכס בוצעה מדידה חוזרת בשל בקשת המשלם בעקבות •

בעקבות המדידה החוזרת והצהרות המשלם עודכנו השטחים המחויבים והוקטנו החיובים  •
 .70%-בכ

 
 

 ביטול הנחות 2.4
 נקבע: 1993-הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"גלתקנות ה 16בסעיף 

 31זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 
 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

הביקורת מצאה כי המועצה מציינת בצו המיסים כי זכאים להנחה שלא יפרעו את יתרת חובם עד 
 לתום השנה, תתבטל ההנחה ותתווסף ליתרת חובם.

ה לחייבים אשר קיבלו הנחה וטרם נמצא כי המועצה שולחת מכתבי התרא במקרים שנדגמובנוסף, 
 פרעו את חובם בטרם ביטול ההנחה וכן נמצא כי אכן בוטלו הנחות בפועל.

 

 קריאות מים בית חשמונאי .3
 המועצה מבצעת באמצעות חברת מ.ג.ע.ר את קריאות המים ביישוב בית חשמונאי.

מועברות למועצה בשאר היישובים הקריאה והחיוב מבוצעות ע"י ספקי המים וקריאות המים 
 לצורך חיוב באגרת הביוב בלבד.

מוני מים, מספר נמוך באופן יחסי לרשויות אחרות, נמצא כי עובדת  500-למרות שמדובר בכ
שבועות לאחר כל העברת קובץ קריאות  3-המחלקה עוסקת בטיוב ותיקון קריאות המים במשך כ

 מדי מים.

ות וחוסר התאמות בין מספר זיהוי המים לדברי אחראית הגבייה הקובץ מגיע עם שגיאות רב
לקריאה. היות וחברת מ.ג.ע.ר אינה מבצעת ניתוח לוגי של קובץ קריאות המים, נאלצת העובדת 
לבדוק בעצמה  את ההפרשים הרבים, כולל יציאה פיזית לשטח של מנהלת המחלקה לאיתור מוני 

ירוק. בנוסף, מבוצעות על ידי מים או בדיקה פיזית של שעונים שפורקו לאיתור קריאת המונה ב
אחראית הגבייה  הערכת קריאות לפי נתוני קריאה קודמים בשל חוסר מידע רלוונטי לקריאה 

 הנוכחית.
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 :30.11.2016להלן מספר דוגמאות שנלקחו מקובץ קריאת מוני מים ליום 

 

קריאה  מספר מד זיהוי מים
 נוכחית

קריאה 
 קודמת

 הערות צריכה

החלפת מד לא  353- 398 45 625999 100187000
 דווחה

החלפת מד לא  269- 4350 4081 7549 102070000
 דווחה

החלפת מד לא  896- 994 98 2479366 1020229000
 דווחה

החלפת מד לא  1679- 1725 46 696959 10050020000
 דווחה

החלפת מד לא  113- 148 35 625912 1050246000
 דווחה

 

 

 עולה כי הסיבות לחוסר ההתאמה נובעות ממספר סיבות:מבדיקת הביקורת 

החלפת מוני המים מבוצעת ע"י מחלקת התפעול של המועצה, ללא תיאום עם מחלקת  .1
מקרים מקריאה דו חודשית אחת  5הגבייה וללא יידוע של המחלקה. בטבלה לעיל צוינו 

יה בעצמה בלבד. הביקורת ממליצה כי פקודות החלפת מוני המים תוצא ממחלקת הגבי
למחלקת התפעול אשר תשיב את הפקודה חתומה כאישור לביצוע כולל קריאת מד המים 

 בפירוק. 
יש לתדרך את צוות הקוראים מטעם מ.ג.ע.ר לערוך התאמה בין מספר המונה בפועל   .2

בכל המקרים לעיל אילו היה נרשם מספר  לעומת המספר המדווח לפי קובץ סדר ההליכה.
 ני הקריאה ניתן היה לאתר את הפער ביתר קלות.המונה בפועל לצד נתו

במכרז קריאות מדי המים הבא מומלץ לשקול כי החברה הקוראת תבצע גם ניתוח לוגי  .3
 של קריאות מוני המים.

הביקורת מציינת כי סמוך למועד סגירת הביקורת החליט גזבר המועצה כי האחריות לקריאת מוני 
 ור לידי הוועד המקומי ובכך יתייתר הטיפול בנושא.המים וחיוב התושבים בבית חשמונאי תעב

 אגרות ביוב .4
 

 חישוב אגרת הביוב.4.1
מחלקת הגבייה מקבלת את צריכות המים מספקי המים וביישוב בית חשמונאי מבצעת בעצמה את 

 קריאות מוני המים.

המבצעת תחשיב לחיוב של אגרת הביוב המבוססת על צריכת  צריכות המים מועברות לחברת מילגם
חורף. -המים בהתאם לתעריפי אגרת הביוב שאושרו ע"י רשות המים ובהתחשב במנגנון קיץ

 ומייצר חיוב בגין אגרת ביוב לתושב. EPRהתחשיב מועבר בקובץ שנקלט במערכת 

מחושבות הכמויות הממוצעות  -ר(בנובמב 30-באפריל עד ה 1 -בקיץ )מה חורף משמעו כי-מנגנון קיץ
מרץ( במכפלה של סך הימים בתקופת החיוב  31בדצמבר עד  1היומיות שנמדדו בתקופת החורף )

 הם.יימים( או לפי צריכת המים שנקראה במד המים בתקופת החיוב, לפי הנמוך בינ 60)

ם שנמדדה מצריכת המי 90%התושב ישלם רק עבור  –מרץ(  31בדצמבר עד  1 -חיוב חורף )מה
 בחורף, זאת בשל ההנחה כי גם בתקופה זו לא כל צריכת המים זורמת לביוב.

משיחות שנערכו עם צוות מחלקת הגבייה עולה כי ישנן פניות רבות של תושבים על חישוב שגוי 
 והתבססות על צריכת מים לא נכונה שדווחה למחלקה.
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כרוך בקבלת צריכות מים מספקי המים הביקורת מעירה כי מנגנון הטיפול באגרת הביוב מסורבל ו
העברה למילגם לחישוב וקליטת  –בישובים ומקריאה עצמית באמצעות מ.ג.ע.ר בבית חשמונאי 

לעריכת חיוב. מעורבות של כל כך הרבה גורמים עלולה להביא לשגיאות בקליטת  EPR-הקובץ ב
לת.ז. יביא לצמצום הקבצים וייתכן כי מעבר לקריאה מרחוק בשילוב עם התאמת מספר המשלם 

 מעורבות ידנית בתהליך והפחתת הסיכון לשגיאות.

 

 הפחתת כמות המים לצורך חיוב באגרת ביוב בעקבות השקיית גינון.4.2
( לכללי רשות המים )ביוב( )תעריפים שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד()הוראת 3)ב 8על פי סעיף 

המים לצורך חישוב אגרת הביוב בשל ,  רשאי מחזיק לבקש הפחתה בכמות 2010-שעה( , תשע"א
 השקיית גינון. טופס הבקשה נכלל בתוספת השישית לאותם כללים.

הביקורת מצאה כי למועצה הוגשו עשרות בקשות כאמור בכללים אולם אלו לא טופלו והתושבים 
 לא קיבלו מענה לבקשתם.

 

קות בנכסים כדי לדברי מנהלת המחלקה אין באפשרותה להקצות כוח אדם הנדרש לביצוע בדי
 לבדוק את אמינות הנתונים עליהם הצהירו התושבים. 
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 תהליכי גבייה .5
 :התפלגות לפי מקום גבייה 5.1

 להלן נתוני הגבייה לפי קוד מקום הגבייה:

 סכום מקום גביה קוד מקום גביה סכום מקום גביה קוד מקום גביה

955 

קיזוז  54

מתקציב 

 169 ₪3,279.12  לחובות
. ק.החזר ה

 164,266.32-₪ אשראי

 תשלום טלאול 124
₪ 
6,243,016.27 

21 

 -הוראת קבע 

 אשראי

₪ 

18,365,149.48 

22 
הוראת  22

 קבע
₪ 
18,296,348.06 

1200 

העברה  12

ספח .ת /בנקאית

 פועלים

₪ 

8,524,541.20 

2002 
כרטיסי 

 אשראי
₪ 
11,463,599.38 

 34,113.60-₪ החזר מזומן 56 110

 1,701.60 ₪ מ''בנק אש 68 68
 קיזוזים 58 33

₪ 

3,005,303.09 

 המחאה 40 2003
₪ 
22,195,786.52 

123 

. ק.החזר ה

 19,732.00-₪ גנים -אשראי 

 בנק הדואר 9 9
₪ 
6,473,148.95 

100 
חיוב ספקים 

 זיכוי מיסים

₪ 

2,817,957.21 

125 

. ק.החזר ה
 -אשראי 

 53,151.60-₪ חוגים
112 

הוראת קבע  67

 748,771.64-₪ שחזרה

 מזומן 40 2001 ₪0.00  קיזוז מגזברות 1201
₪ 
1,818,902.01 

23 
זיכוי  23

 37 480,339.83 ₪ מוסדות
קיזוזים  38

 89,523.30 ₪ ממשכורת

28 
העברה  10

 ל''בנקאית בל
₪ 
31,779,090.53 

21 

 -הוראת קבע 

 אשראי

₪ 

18,365,149.48 

35 
החזר כסף  56

 254,801.93-₪ לתושב
1200 

העברה  12

ספח .ת /בנקאית

 פועלים

₪ 

8,524,541.20 

1052 
החזר  65

 235,240.38-₪ המחאה
 34,113.60-₪ החזר מזומן 56 110
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 התפלגות התקבולים לפי מקום הגבייה:
 

 
 

 

 

בוצעה באמצעות הוראות קבע, הוראות קבע  2016מהגבייה בשנת  77%-מנתוני הטבלה עולה כי כ
 בכרטיסי אשראי , העברה בנקאית ותשלום במוקד טלפוני טלאול.

עובדות המחלקה בקבלת קהל משמשות כטלריות, המקלידות נתוני כרטיסי אשראי וקולטות 
 קוח לתשלום בקופה הראשית.המחאות  ורק במקרה של תשלום במזומן מופנה הל

היקף זה מחייב בדיקה מחודשת על היקף המחלקה הנדרש, מספר ימי קבלת הביקורת מעירה כי 
הביקורת המליצה על חלוקת עבודה  המחלקה לקבלת קהל בהיקף כה נרחב. ותהקהל והקצאת עובד

 בדו"ח זה(. 1.9שונה על פי היקף הפעילות ומדדי הביצוע שנבדקו, כפי שפורט בהרחבה בפרק 

בנוסף, מומלץ להתקין בכל עמדה, כולל במשרד עו"ד ש' התקן לקריאת צ'קים וכרטיסי אשראי כדי 
למנוע טעויות וכן לחיסכון בעלויות שכן בהקלדת מספר כרטיס אשראי מחויבת המועצה בעמלה 

 גבוהה יותר מאשר בהעברת הכרטיס בהתקן.

 
 מסופי סליקה 5.2

עצה בעבר, המועצה מפעילה מספר רב של מסופי סליקה לכל הביקורת מצאה כי בשל החלטת מו
סוג תשלום בנפרד. מטרת החלטת המועצה הייתה לאפשר שקיפות לתושב וזיהוי ישיר של השירות 

 בעבורו שילם.

הביקורת מצאה כי כפועל יוצא מריבוי מסופי הסליקה, מתעוררת בעיה בחברת התוכנה ובחברת 
ת יתרות בין רישומי המועצה לבין חברות האשראי. התוצאה סליקת האשראי ולא מתקיימת התאמ

 היא ביצוע התאמות ידניות חודשיות שגוזלות זמן רב ודורשות השקעת משאבי אנוש מוגזמת.

מסופי סליקה: מסוף לתשלומים שוטפים ומסוף להוראות  2נמצא כי ברוב הרשויות קיימים בד"כ 
 קבע.

ן אפשרות לתושבים לשלם תשלומים למועצה הביקורת ממליצה על הפעלת תיק תושב ומת
ויאפשר תשלום ERPבאמצעות האינטרנט. מומלץ להציב במחלקה מחשב שיחובר למערכת 

17,653 , 14%

23,745 , 18%

46,778 , 36%

35,712 , 27%

6,396 , 5%

תשלום אשראי תשלום מזומן והמחאות תשלום העברות בנקאיות

תשלום הוראות קבע קיזוזים\חיוב גזברות
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חד ערכי את השירות  -למועצה באמצעות כרטיסי אשראי. בשיטה זו התושב מזהה באופן חד 
 בעבורו הוא משלם ונפתרת בעיית השקיפות שהובילה לריבוי המסופים.

המסופים ולתת מענה לתושבים ברמת הפירוט בקבלה  2ביקורת ממליצה לעבור לשיטת בנוסף, ה
לפי סוגי השירות המשולמים. בנוסף ממליצה הביקורת לצמצם את מספר החברות הסולקות 
לחברה אחת, כאשר המשמעות היא ויתור על תשלום באחד מכרטיסי האשראי אמריקן אקספרס 

ולקת, יוער כי ממילא היקף הסליקה בשני הכרטיסים הנ"ל או דיינרס, בהתאם לזהות החברה הס
 הינו נמוך ביותר.

 הביקורת ממליצה לבחון הפעלת גורם חיצוני לבדיקת התאמות האשראי באופן שוטף.

יצוין כי בסמוך לסגירת הביקורת התקבלה החלטה ע"י גזבר המועצה לאמץ את המלצת הביקורת 
לצמצום מספר החברות הסולקות לחברה אחת. בנוסף למעבר לשני מסופים בלבד וניהול מו"מ 

הוחלט לאור השינויים הנ"ל לבחון את נושא הצורך בגורם חיצוני לביצוע התאמות האשראי לאחר 
 חודש עבודה בשיטת הפעולה החדשה שעליה הוחלט.

 טיפול בחייבים .6
מנהלית מכוח צו מישורים אופציונליים: אכיפה  2-הרשות המקומית רשאית לפעול לגביית חובות ב

המועצות ופקודת המיסים )גבייה( או אכיפה משפטית. הרשות רשאית לבחור אחת משתי צורות 
האכיפה, אולם משבחרה אין היא רשאית לשנות ולהחליף אלא עליה להתמיד ולמצות את ההליך. 

שנים. במסלול האכיפה המנהלית  7במסלול האכיפה המשפטית קיימת מגבלת התיישנות בגבול 
כללים בעבר לא היו ברורים ומוגדרים ולכאורה ניתן היה לפעול כאילו כללי ההתיישנות אינם ה

חלים. בעקבות מספר פסיקות משפטיות שהגבילו את יכולתן של רשויות מקומיות לפעול באכיפה 
מנהלית מעבר לגבולות ההתיישנות הנחה היועץ המשפטי לממשלה את הרשויות המקומיות בחוזר 

כיצד עליהן לנהוג בביצוע פעולות אכיפה מנהלית על פי פקודת המיסים )גבייה(  2012 מיוחד משנת
 , כפי שיפורט להלן:

 ייעוץ משפטי ואכיפה משפטית  6.1
 הטיפול המשפטי נחלק לשניים במחלקה:

: נציג בוועדת הנחות וועדת ערר  של משרד ס' וכל נושא גבייה המחייב חתימה של נושאים כלליים
 יועץ משפטי.

המועצה התקשרה עם משרד מ' שהיה אחראי על ביצוע האכיפה עבור  2003:  משנת נושאי אכיפה
המועצה ערכה מכרז והוחלף המשרד במשרד ש'. שני המשרדים עובדים  2016המועצה. בסוף שנת 

 על בסיס הצלחה בגביית חובות.

 )המועצה בחרה לא לבצע אכיפה מנהלית(   -אכיפה מנהלית 6.2

כלים לגבייתם של חובות כאלה בדרך של גביה  פקודת העיריות )נוסח חדש(הסדיר בהמחוקק 
מנהלית )שאינה כרוכה בהכרעה שיפוטית או גביה משפטית( אולם לא חסם בפני הרשויות את הדרך 

לצו המועצות המקומיות מקנה את הסמכויות הקבועות בפקודת  19סעיף  לגבותם בדרך משפטית.
(, אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 1 מועצות מקומיות ואילו סעיףהעיריות לעניין זה ל

. לפקודה( 3)5-ו( 1)2 סעיפים לפי שהוקמה מקומית מועצה -" אזורית מועצה: "קובע 1958-ח"התשי
 סעיפי את לקרוא יש, גביה לעניין, כן על אשר. הנדרשים בשינויים שם 19 סעיף את לקרוא שיש, הווי

 המועצה ראש" לקרוא יש" העירייה ראש" נאמר שבו מקום ובכל הנדרשים יםבשינוי הפקודה
מכאן תחולת פקודת המיסים   ".המקומי ועד ראש" או" האזורית המועצה ראש" או המקומית

 )גביה( על מועצות אזוריות. 

החייב בתשלום  –. תשלום במועדו 300עשר: גביית ארנונות, הינו המשך ישיר לסעיף פרק  חמישה 
ארנונה ישלם אותה במועד, ומהווה את התשתית הרעיונית עליה נשענת הגביה המנהלית לפי אותו 
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תיות בשימוש בסמכויות כה דרסטיות יפרק. ככל שהדברים נראים פשוטים כך גדלה הבעי
 וזאת ללא צורך לבחינתם בפני שום גורם נוסף.ודרמטיות לגביית החובות 

מדגיש אולי יותר מכל את כוונת המחוקק לנקיטת אמצעים מנהליים לגביית החובות  317סעיף 
, כל מקום שהארנונה בפיגור, רשאי ראש העירייה 309 – 315ואומר: "על אף האמור בסעיפים 

שיך בהם, לפתוח בהליכים לגביית במקום לנקוט הליכים לפי הסעיפים האמורים, או במקום להמ
הקובע כי פנקסי  318הארנונה כחוב אזרחי." ובהמשכו הבעת אמון מוחלטת בנוסחו של סעיף 

כראיה לכאורה. ומכאן כאמור, פרק  -בלי כל ראיה אחרת  -העירייה הכוללים ארנונה יתקבלו 
ה שינקטו לגביית א. מסדיר את אמצעי הגבי323עד  305חמישה עשר בפקודת העיריות סעיפים 

לצו המועצות המקומיות  19ף חובות שבפיגור ומסמיך בעלי תפקידים לעניין זה בעיריות. בסעי
 –גביית תשלומי חובה  נאמר:

ארנונה המגיעה למועצה מקומית ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית ארנונה המגיעה  (א)
ית יהיו לעניין זה לעירייה, בשינויים המחויבים לפי העניין. ולראש המועצה המקומ

 עירייה לפי אותו דין.-הסמכויות של ראש
ב( לעניין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית, אלא שסמכותו של ראש העירייה 

 ניתנת לעניין זה לראש הועד המקומי.

לחוק אכרזת המיסים )גביה()ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות()הוראת  1סעיף 
. הוראה זו  "החובות לרשות המקומית יהיו מס כמשמעותו בפקודה", קובע : 2000-תש"ס שעה(  ,

מגדירה למשעה את תשלומי החובה לרשות המקומית כמס לעניין פקודת המיסים )גביה( ומאפשרת 
לרשויות המקומיות לנקוט בהליכי גבייה לגביית ארנונה  ותשלומי חובה אחרים. הפעלת הליכי 

 גבייה מותרות רק על מיצוי הליכי השגה וערר בנוגע לסכום השנוי במחלוקת.

לפקודת המיסים )גביה( ומפורטים בסעיפים  4-6ה המנהלית ננקטים מכוח סעיפים הליכי האכיפ
 א לצו המועצות המקומיות.305-323

מתייחסות לתקופת שיהוי  2012מחודש פברואר  7.1002הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 
ניתן  שנים בו 3המונעת שימוש בהליכי גבייה מנהליים. ההנחיות קובעות למעשה פרק זמן של 

 שנים. 7לפתוח בהליכי גבייה מנהליים ובמקרים חריגים עד גבולות ההתיישנות , כלומר 

הנחיות היועץ המשפטי קבעו גם מסגרת סבירה למועדי ביצוע הפעולות )משלוח הודעת דרישה וכו'( 
 ולפער הזמן בין פעולה לפעולה.

נה תוך מתן אפשרות לתשלום האכיפה המנהלית כוללת מספר שלבים רציפים : משלוח הודעה ראשו
ימים ולאחר מכן משלוח דרישה לתשלום מידי, זאת בטרם הפעלת הליכי אכיפה  15החוב תוך 

 מעשיים.

במסגרת האכיפה המנהלית ניתן לבצע פעולות של עיקול מיטלטלין, עיקולי בנק, רישום הערת 
 אזהרה על נכס, עיקולי שכר ועוד.

ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית ארנונה המגיעה  )א( ארנונה המגיעה למועצה מקומית 
לעירייה, בשינויים המחויבים לפי העניין... ולראש המועצה המקומית יהיו לעניין זה 

 עירייה לפי אותו דין.-הסמכויות של ראש

ב( לעניין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית, אלא שסמכותו של ראש העירייה 
 ראש הועד המקומי.ניתנת לעניין זה ל

קובע: "מועצה  1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 1סעיף 
( לפקודה. הווי, שיש לקרוא את 3)5-( ו1)2מועצה מקומית שהוקמה לפי סעיפים  -אזורית" 

שם בשינויים הנדרשים. אשר על כן, לעניין גביה, יש לקרוא את סעיפי הפקודה  19סעיף 
נדרשים ובכל מקום שבו נאמר "ראש העירייה" יש לקרוא "ראש המועצה בשינויים ה

 המקומית או "ראש המועצה האזורית" או "ראש ועד המקומי".
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 תרשים זרימה אכיפה מנהלית:

 

 

 

     יום 15לאחר 

 

 

             יום 30לפחות 

 

     

 יום 15לפחות 

         

 

 
 
 
 

 חלופות לאכיפה מנהלית: 6.3
 גביה פסיבית מתרחשת  כאשר הרשות אינה פועלת לגביית חובות האזרח  – גביה פסיבית 6.3.1

לצו  161יהיה זכאי לאישור ממנה, דוגמת אישור לטאבו מכוח סעיף אלא ממתינה עד אשר האזרח 
המועצות המקומיות.  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה קבעו כי הליכי גבייה פסיביים, ללא נקיטת 
הליכי גבייה אקטיביים )הן מכוח אכיפה מנהלית והן מכוח אכיפה משפטית(, אינם תקינים והרשות 

 לא פעלה.תאלץ לתת את האישור במידה ו

בד"כ ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל רק מכוח פסק דין        שהתקבל  – הליכי הוצאה לפועל 6.3.2
בהליך משפטי , אולם כיום רשויות מקומיות פועלות לגביית חוב על סכום קצוב , כאשר חלפו 

ים אלו קיימת המועדים להשגה ולערר בגינו ואינו שנוי במחלוקת , לכאורה. יש לזכור כי גם במקר
 אפשרות שהחייב יגיש התנגדות ואז יעוכבו הליכי הוצאה לפועל והתיק יעבור למסלול משפטי רגיל. 

הגשת תובענה אזרחית לבית המשפט כנגד החייב בגבולות תקופת  -אכיפה משפטית  6.3.3
 שנים. 7ההתיישנות  

 אכיפה משפטית    6.4

כל  2003-2016גביית החובות, כאשר בתקופה מליאת המועצה בחרה בדרך של אכיפה משפטית ל
 התיקים בטיפול משפטי נוהלו במשרד עו"ד מ'.

 עבר הטיפול בתיקים חדשים למשרד עו"ד ש'. 2016בעקבות מכרז בסוף שנת 

 מועד תשלום אחרון

 הודעת דרישה

 הודעת דרישה שנייה

עיקול מטלטלין ורכב 

)לאחר ביצוע רישום 

 בעיקול(

 עיקול שכר
עיקול בנקים  

קרנות פנסיה  

 קרנות השתלמות
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מעבר לתיעוד העברת התיקים לטיפול עו"ד מ', כל פעולה שבוצעה על ידו לא קיבלה תיעוד מתאים 
 בתיק התושב בתכנת הגבייה.

לבקשת הביקורת לקבל סטטוס טיפול בתיקים פתוחים נמסר כי אין דיווח שוטף אלא רק ביוזמת 
המחלקה. במהלך הביקורת שלחה מנהלת המחלקה עובדת למספר ימי עבודה מול עו"ד מ' במשרדו 

 בניסיון לייצר דו"ח שיציין את מצב הטיפול בתיק ואת הפעולות שבוצעו בו.

ו של עו"ד מ' התיעוד אינו בהכרח ממוחשב ועלה צורך בפגישות הביקורת העלתה כי גם במשרד
 אישיות עם עו"ד מ' וחיפוש פיזי בתיקי התביעות במשרדו.

הביקורת מציינת כי המצב שונה באופן הטיפול של עו"ד ש' , שם מתקבל דיווח ממוחשב, סדור 
 ורציף בכל עת, ע"י צוות המשרד וללא תלות ישירה בעו"ד ש' עצמו.

אינה מנהלת תכנת אכיפה למעקב אחר הפעולות בתיקי החייבים. לשאלת הביקורת נמסר הרשות 
ע"י מנהלת המחלקה כי לא מנוהלת אכיפה מנהלית ברשות אלא משפטית בלבד ולכן אין שימוש 

 בתכנת אכיפה.

הביקורת מעירה כי כתוצאה מחוסר ניהול תיעוד פעולות אכיפה כנגד חייבים, עולה החשש, במיוחד 
רים של חייבים "כרוניים" , אשר ממשיכים לצבור חובות שוטפים גם לאחר הגשת תביעות במק

 משפטיות, ייווצר מצב בו חובות מסוימים לא יטופלו ויגיעו להתיישנות.

הגשת תביעה חדשה במקרים אלו תלויה לחלוטין ביוזמה של מנהלת המחלקה ובהעדר תיעוד 
 ול בתיק, עלולות להיווצר תקלות בטיפול בתיק.מתאים וניהול מסודר ורציף של שלבי הטיפ

יש לציין, כי לקראת סיום הביקורת, בישיבה שנערכה עם עורכי הביקורת, מנהלת מחלקת הגבייה 
וגזבר המועצה, הוחלט ע"י גזבר המועצה להעביר את כל התיקים הפתוחים ממשרד עו"ד מ' לטיפול 

תכנת האכיפה לניהול מעקב מקביל אחר שלבי משרד עו"ד ש' וכן להטמיע במחלקת הגבייה את 
 הטיפול בתיקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 תרשים זרימה אכיפה משפטית:

 

 

 

      

 

          

    

 

 

          

 

            

          

 

           

           

         

       

        

 

       

       

        

           

  

          

         

           

 העברת החוב לטיפול עו"ד באכיפה משפטית

 שליחת מכתב התראה ע"י עו"ד

 חוב לא הוסדר חוב הוסדר

 הגשת תביעה סגירת התיק

 הוגשה בקשת רשות להתגונן הוגשה בקשת רשות להתגונן לא

 דיון קבלת פסק דין

 שליחת מכתב התראה טרם פתיחת תיק הוצל"פ

 פתיחת תיק הוצל"פ

 מסירת אזהרה

 חייב התייצב לחקירת יכולת   

 

 

 

 

 

      

 יכולתחייב לא התייצב לחקירת 

 בקשה לפקודת מאסר ונקיטת הליכים עפ"י חוק קביעת צו תשלומים

 תשלום לעירייה
 חייב משלם

בקשה לפקודת 

מאסר ונקיטת 

 הליכים עפ"י חוק

 חייב לא משלם

לעו"ד תשלום 

 והעברה לעירייה
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 נוהל חובות מסופקים ונוהל מחיקת חובות 6.5

נוהל מחיקת חובות והסכמי פשרה ונוהל טיפול בחובות מסופקים אושר במליאת המועצה בחודש 
2/2017. 

חר שייקבע כחוב בפיגור, על פי הנוהל חוב מסופק יכול להיחשב ככזה רק לא - חוב מסופק 6.5.1
דהיינו שלא נגבה במהלך השנה השוטפת בו נוצר החוב, כאשר ברירת המחדל להכרזת חוב מסופק 
הינה רק בחלוף שלוש שנים ממועד בו נוצר החוב בפיגור וזאת בהתאם להנחיות היועץ המשפטי 

 לממשלה בדבר תקופת שיהוי המונעת שימוש בהליכי גבייה מנהליים.

ג בהם חל אירוע המאפשר הכרזת חוב כמסופק קודם לכן דוגמת פתיחת הליכי פירוק הנוהל מחרי
 נגד תאגיד , הליכי פשיטת רגל וכיוצ"ב.

 

 בנוהל הוגדר חוב אבוד במובחן מחוב מסופק:

אין כל סיכוי לגבותו, לאחר שנוסו כל האמצעים האפשריים , כמפורט בנוהל  – חוב אבוד 6.5.2
 מחיקת חובות."

 5/2012מנכ"ל משרד הפנים חוזר 

כי לא ניתן  2.3.3נוגע למחיקת חובות ואף הוא קובע  בסעיף  5/2012חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 למחוק חוב שהינו בפיגור מתחת לשלוש שנים ובטרם מיצוי הליכי גבייה מנהליים על פי דין.

 

 אכיפה לגביית חובות  6.6

 פי שפורט לעיל.הרשות מפעילה בעיקר הליכי גבייה משפטיים, כ

ח ורת אזהרה בטאבו, ככל הנראה  מכהע כגון מנהליים גבייה הליכי מופעלים, לעיל האמור למרות
( לפקודת המיסים )גבייה( .לדברי מנהלת המחלקה מדובר בעיקולים בספרי 2א)11-(ו1א)11סעיף 

 ח תיקי הוצל"פ במסגרת הליכי אכיפה משפטית.ומכ קרקעי ישראלמשות ר

 חוב להגדיר כדי כי למעשה קובע, לאחרונה כאמור שאושר חובות ומחיקת מסופקים חובות נוהל
פק רק בחלוף שלוש שנים מהמועד בו נוצר החוב בפיגור וכי כדי להגדיר חוב מסופק כחוב מסו כחוב

נוהל חובות מסופקים אבוד יש לנסות את כל האמצעים האפשריים, כמפורט בנוהל מחיקת חובות. 
ומחיקת חובות שאושר כאמור לאחרונה, קובע למעשה כי כדי להגדיר חוב כחוב מסופק רק בחלוף 
שלוש שנים מהמועד בו נוצר החוב בפיגור וכי כדי להגדיר חוב מסופק כחוב אבוד יש לנסות את כל 

 האמצעים האפשריים, כמפורט בנוהל מחיקת חובות. 

כי חייבים שחובם ההיסטורי נמצא בהליך גבייה משפטי וממשיכים למרות האמור לעיל נמצא 
 3לצבור חובות באופן שוטף, מועברת יתרת חובם השוטפת לסיווג כחובות מסופקים טרם חלוף 

 שנים כאמור.

 להלן התייחסות עו"ד בראש, היועץ המשפטי של המועצה:

 אך הינו, הפנים משרד ל"נכמ בחוזר מוסדר בו הטיפול אשר, אבוד מחוב להבדיל מסופק חוב "
 חוב כי, לומר רוצה. בהם ובטיפול החייבים בגיול שיסייע דבר חובות סיווג/לקטלוג אמצעי ורק
 נכס המשכיר שאדם נניח הדוגמא לצורך כך, שנים שלוש לו מלאו לא אם גם מסופק להיות יכול
 את לגבות והניסיונות כלכליים קשיים של מטעמים שנים משלוש למעלה כבר חובות משלם אינו

 חובות ואילו כמסופקים הישנים החובות את להגדיר מעוות יהיה זה הרי, צולחים אינם החוב
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 הישן החוב את לגבות היכולת אי בין כלל הבדל אין שהרי, רגיל כחוב השוטפת בשנה שנוצרו
 .מסופק חוב בגדר הינם שניהם. הוותיק לחוב ביחס

 

 לאחר רק ככזה להיחשב יכול, מסופק חוב"  - כך מסופק חוב הוגדר המועצה שקבעה בנוהל
 ברירת כאשר, החוב נוצר בו השוטפת השנה במהלך נגבה שלא דהיינו, בפיגור כחוב שיקבע
 וזאת בפיגור החוב נוצר בו ממועד שנים שלוש בחלוף רק הינה מסופק כחוב חוב להכרזת המחדל
 גביה בהליכי שימוש המונעת שיהוי תקופת בדבר לממשלה המשפטי היועץ להנחיות בהתאם

 ."מנהליים

 במקרים אולם, שנים שלוש של ותק בעל חוב הינה המחדל ברירת כי המועצה קבעה, זו בהגדרה
 אין כלומר, מסופק הינו החוב כי לקבוע כדי ארוכה כה תקופה להמתין צורך אין מתאימים

 .מסופק הינו שוטף חוב גם כי לקבוע עצמו בנוהל אף מניעה

 ".לעיל שפירטתי זה דוגמת חריגים במקרים כאבוד שוטף חוב להגדיר מניעה כל אין, לפיכך

 

שנים  3הביקורת מעירה כי במקרים כאלה בהם מסווג חוב שוטף כמסופק או אף אבוד, בטרם חלפו 
ובהינתן כי לא מופעלת אכיפה מנהלית אלא אכיפה משפטית בלבד, קיים חשש כי חובות יתיישנו 

 צורך להגדיר נוהל טיפול ומעקב במקרים אלו.וישנו 

המחוקק הסדיר בחקיקה כלים והסמיך את הרשויות המקומיות לנקוט הלכי גבייה שונים מתוקף 
פקודת במיסים )גבייה(,  הרשות רשאית לבחור בין גביית חובות בדרך של גבייה מנהלית או גבייה 

 שיפוטית. 

בטיפול בגביית חובות ומיסים. במועצה לא קיים  המועצה האזורית גזר בחרה באכיפה משפטית
נוהל לגבי אכיפה משפטית  אך ישנו מסמך המגדיר התחלת טיפול בחייב, רק במידה וחובו עולה על 

 ולא שילם שתי תקופות חיוב. ₪  3000

מחלקת הגבייה התבקשה להציג דוח מצב טיפול בתיקי תביעה והביקורת פנתה לבדיקת ניהול 
 שא. המחלקה את הנו

עד לסיום הביקורת למרות פניות למשרד עו"ד מ' לא התקבל ריכוז התיקים אשר בטיפולו לפי 
 תיקים פעילים ולפי תיקים שהטיפול הסתיים לגביהם.

עובדת המחלקה האחראית על האכיפה, עבדה במשך ימים במשרדו של עו"ד מ' על מנת לבצע גיול 
 החובות בתיקים ללא הצלחה.

. המערכת eprי מחלקת הגבייה תחל לעבוד בתכנה הקיימת לאכיפה במערכת הביקורת ממליצה כ

לטיפול של היועץ המשפטי. בנוסף יתקבלו תשלומים בכרטיס אשראי בנוסף   onlineתקושר 
לתשלום בהמחאות. האפשרות לעבוד ולעדכן בו זמנית תמנע מצבים בהם חייבים ששילמו אצל 

 כחייבים במערכת הגבייה.  היועץ המשפטי , לא תגרם טעות ויופיעו

 בקרה  6.7 

במחלקת הגבייה לא קיימת בקרה ממוחשבת על האכיפה המשפטית. הביקורת לא קיבלה קובץ 
שולם לעו"ד מ'  סך של   2015-2016מפורט על האופן בו מנוהלים החובות ע"י עורך דין מ'. בשנים 

סכום. במערכת הנהלת הביקורת לא קיבלה רשימה על אילו תיקים התקבל ה₪.  602,170
החשבונות אין שיוך של שכ"ט לחייב למעט בשני מיקרים. אגרות משפטיות שולמו בשנים אלה בסך 

 ₪.  118,994של 
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 פירוט יתרות חובות מסופקים ואבודים  6.8  

 :2016להלן יתרות חובות אבודים ומסופקים כפי שהופיעו במאזן הכספי לשנת 

 יתרה עדכונים פתיחהיתרת  קוד_בהנהח שנה סוג חיוב

200 חוב אבוד
6 

111220010
0 

 ₪0.00  ₪865,036.00  ₪865,036.00 

200 חוב אבוד
4 

111220010
0 

 ₪0.00 ₪ 1,756,078.80 

 ₪

1,756,078.80 

200 חוב אבוד
5 

111220010
0 

 ₪0.00 ₪ 196,429.30  ₪196,429.30 

חובות 
201 95בהליך 

6 
111260010

0 
 ₪0.00  ₪17.40 

 ₪17.40 

חובות 
200 95בהליך 

4 
111260010

0 
 ₪0.10  ₪0.00 

 ₪0.10 

חובות 
200 96בהליך 

6 4200011 
₪ 140,639.30 ₪ 8,871.70 

 ₪149,511.00 

חובות 
200 בכינוס

6 
111260010

0 
₪ 356,010.10 ₪-271,222.90 

 ₪84,787.20 

חובות 
מסופקי

201 ם
0 

111220010
0 

 ₪0.50 ₪ 1,025,041.58 

 ₪

1,025,042.08 

חובות 
מסופקי

200 ם
3 

111220010
0 

 ₪0.00 ₪ 2,800.60 

 ₪2,800.60 

חובות 
מסופקי

201 ם
2 

111220010
0 

 ₪0.00 ₪ 934,117.62 

 ₪934,117.62 

חובות 
מסופקי

200 ם
1 

111220010
0 

₪ 61,428.20 ₪ 68,224.80 

 ₪129,653.00 

חובות 
מסופקי

200 ם
4 

111220010
0 

₪ 

9,537,541.11 ₪ 4,180,157.13 

 ₪

13,717,698.2

4 

חובות 
מסופקי

200 ם
5 

111220010
0 

₪ 240,425.10 ₪ 1,364,919.29 

 ₪

1,605,344.39 

חובות 
מסופקי

200 ם
6 

111220010
0 

₪ 

2,371,639.90 ₪ 1,142,374.73 

 ₪

3,514,014.63 
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חובות 
מסופקי

200 ם
7 

111220010
0 

₪ 105,732.80 ₪ 1,250,769.81 

 ₪

1,356,502.61 

חובות 
מסופקי

200 ם
8 

111220010
0 

₪ 72,323.20 ₪ 1,184,040.41 

 ₪

1,256,363.61 

חובות 
מסופקי

200 ם
9 

111220010
0 

 ₪0.50 ₪ 910,716.81 

 ₪910,717.31 

חובות 
מסופקי

201 ם
1 

111220010
0 

 ₪0.40 ₪ 874,083.41 

 ₪874,083.81 

חובות 
מסופקי

201 ם
3 

111220010
0 

 ₪0.00 ₪ 1,182,295.24 

 ₪

1,182,295.24 

חובות 
מסופקי

201 ם
4 

111220010
0 

₪ 16,609.40 ₪ 1,089,949.69 

 ₪

1,106,559.09 

חובות 
מסופקי

201 ם
5 

111220010
0 

₪-392,798.82 ₪ 1,025,849.03 

 ₪633,050.21 

חובות 
מסופקי

201 ם
6 

111220010
0 

 ₪0.00 ₪ 335,981.19 

 ₪335,981.19 

חובות 
מסופקי

201 ם
7 

111220010
0 

 ₪0.00  ₪639.20 

 ₪639.20 

חובות עד 
שנת 
2012 201

2 
111220010

0 
₪ 355,958.79 ₪-139,304.65 

 ₪216,654.14 

חובות עד 
שנת 
2012 200

2 
111220010

0 
₪ 8,360.30  ₪542.60 

 ₪8,902.90 

חובות עד 
שנת 
2012 200

3 
111220010

0 
₪ 7,387.70  ₪479.80 

 ₪7,867.50 

חובות עד 
שנת 
2012 200

4 
111220010

0 

₪ 

2,052,634.63 ₪-1,184,049.50 

 ₪868,585.13 
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חובות עד 
שנת 
2012 200

5 
111220010

0 
₪ 443,551.69 ₪-210,189.80 

 ₪233,361.89 

חובות עד 
שנת 
2012 200

6 
111220010

0 
₪ 538,723.40 ₪-224,026.80 

 ₪314,696.60 

חובות עד 
שנת 
2012 201

6 
111220010

0 
 ₪0.00 ₪-1,875.70 

₪-1,875.70 

חובות עד 
שנת 
2012 201

5 
111220010

0 
 ₪50.70 ₪-50.70 

 ₪0.00 

חובות עד 
שנת 
2012 200

7 
111220010

0 
₪ 518,116.00 ₪-164,473.20 

 ₪353,642.80 

חובות עד 
שנת 
2012 201

3 
111220010

0 
 ₪42.35 ₪-42.35 

 ₪0.00 

חובות עד 
שנת 
2012 200

1 
111220010

0 
₪ 46,551.20 ₪-36,819.60 

 ₪9,731.60 

חובות עד 
שנת 
2012 201

1 
111220010

0 
₪ 411,417.70 ₪-119,625.50 

 ₪291,792.20 

חובות עד 
שנת 
2012 201

0 
111220010

0 
₪ 376,108.70 ₪-93,937.80 

 ₪282,170.90 

חובות עד 
שנת 
2012 200

9 
111220010

0 
₪ 417,221.10 ₪-137,962.30 

 ₪279,258.80 

חובות עד 
שנת 
2012 200

8 
111220010

0 
₪ 411,405.37 ₪-96,712.10 

 ₪314,693.27 

חובות עד 
שנת 
2012 201

4 
111220010

0 
 ₪40.20 ₪-40.20 

 ₪0.00 
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עצמה. לא  2016כחובות אבודים במהלך שנת  מלש"ח 2.8-י הנתונים לעיל המועצה הגדירה כ"עפ
נמצאה יתרת פתיחה לחובות האבודים ולא נמצא תיעוד לתהליך ההכרה בחוב כחוב אבוד, המיועד 

 למחיקה.

( ובניגוד להנחיות חוזר מנכ"ל משרד 2016בניגוד לאמור בנוהל חובות מסופקים )שאושר לאחר שנת 
-2014מלש"ח שנוצרו בשנים  2.075עצה חובות בסך סיווגה המו 2016הפנים נמצא כי במהלך שנת 

, כחובות מסופקים, בטרם חלפו שלוש שנים מהמועד בו נוצר החוב בפיגור. לשאלת הביקורת 2016
נמסר ע"י מנהל מחלקת הגבייה כי מדובר בחייבים הנמצאים בהליך משפטי בגין חובות קודמים 

 .2016ובות שוטפים בשנת שלא ניתן לגבותם ולכן הועברו החובות המסופקים לח

 לא נמצא במאזן סימון לחובות הנמצאים בהליך משפטי.

מלש"ח העומדים על  34.8היקף החובות המסופקים והאבודים שהוגדרו ע"י המועצה עומד על סך 
 .31.12.2016מיתרות חובות הארנונה ליום  70%-מחיוב הארנונה השוטף ועל כ  37%-כ

מסופקים שאינם ארנונה ולא ניתן לדעת מה אופן הטיפול בחובות לא נמצא במאזן סיווג לחובות 
 אלו מתוך נתוני המאזן.

היקף החובות המסופקים הינו גדול באופן יחסי ליתרות החוב ומחייב לדעת הביקורת העמקת 
מאמצי גבייה והרחבת פעילות האכיפה לאכיפה מנהלית שעשויה להניב תוצאות מהירות יותר , 

 משפטי. טרם פנייה לטיפול

 

 תיקון ספרים 6.9

 יתרה ח"קוד_בהנה שנה סוג חיוב

 65,099.10 ₪ 1112200100 2015 תיקון ספרים 

 ₪58,038.50  1112200100 2001 תיקון ספרים 

 ₪1,301,490.50  1112200100 2004 תיקון ספרים 

 ₪135,580.10  1112200100 2005 תיקון ספרים 

 ₪125,690.40  1112200100 2006 תיקון ספרים 

 ₪120,101.20  1112200100 2007 תיקון ספרים 

 ₪106,930.10  1112200100 2008 תיקון ספרים 

 ₪97,203.90  1112200100 2009 תיקון ספרים

 ₪87,700.80  1112200100 2010 תיקון ספרים

 ₪78,486.80  1112200100 2011 תיקון ספרים

 ₪77,023.30  1112200100 2012 תיקון ספרים

 ₪68,417.40  1112200100 2014 תיקון ספרים

 ₪62,384.70  1112200100 2016 תיקון ספרים

 ₪72,650.64  1112200100 2013 תיקון ספרים
 

ושנים קודמות שהוסיפו יתרות חוב  2016בוצעו פעולות לתיקון ספרים בגין שנת  2016בשנת 
 לארנונה לפי הטבלה המפורטת לעיל.

חובות אבודים שנובעים מחיובים בגין אדמות חקלאיות מנהלת מחלקת הגבייה, מדובר בלדברי 
 שלא ניתן לזהות את מיקומן ואת המחזיקים בהן וכי המועצה פועלת למחיקת חובות אלו.
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 סקר נכסים .7
ין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על יקובע: "לענ 1964 (נוסח חדש)בפקודת העיריות  ( 3)287סעיף 
להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות  -העיריה  אשידי ר

 כלומר לצורך חישוב הארנונה ניתן לבצע מדידה של הנכס. ומדידות",

הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים חייבו ביצוע סקר נכסים בנוגע לרשויות המצויות בתכנית הבראה 
 בלבד.

 אלעזר עמר נגד עיריית חדרה 13/2453) רע"א 2015.04.14העליון מיום  פסק הדין של בית משפט
שחיוב הארנונה יתבצע בדיוק של חלקי מ"ר, ואסור לרשות המקומית לעגל את שטח הדירה  קובע

מכיוון ששטח הנכס נקבע על ידי מדידתו וחישוב תוצאות המדידה, ומכיוון שהלכת בית המשפט 
 , נדרשת מדידה בדיוק המתאים.(חלקי מ"ר)מת דיוק גבוהה מאוד קובעת שהחיוב יתבצע בר העליון

 לביצוע סקר נכסים מלא. 2018פסק הדין קבע תקופת מעבר עד לשנת 

הרשות ביצעה מדידות נכסים בהתקשרות עם משרד ק'. התשלום היה לפי כל מדידה, אחראית 
המסמכים נסרקים הגבייה לנושא מדידות מקבלת תשריט ודיסקט ומקלידה למערכת הגבייה. 

 ומתויקים בתיק תושב. עד לסיום כתיבת דו"ח זה רק בישוב אחד בוצע סקר מדידות מלא.  

 :מנהלת המחלקה פועלת בשלושה אופנים לתכנון עבודת סקר הנכסים 7.1

 עדכון הנכסים לפי כל ישוב בנפרד.   - 7.1.2

 י.על בסיס נתוני הוועדה לתכנון ובנייה והוועד המקומ   -  7.1.3

בדיקה אקראית של חיוב היטלי הביוב בהתאמה למועד המשוער לסיום הבנייה )בבנייה   - 7.1.4
 חדשה(; שעוני מים הנוספים לבתים.

אחת לחצי שנה מתקיימת פגישה בין מנהלת מחלקת הגבייה, מהנדס המועצה ומנהלת רישוי 
א מדווחים והתגלו ע"י עסקים להצלבת מידע על נכסים חדשים, נכסים שעם שינויים ונכסים של

 גורמי מועצה וגורמי חוץ.

ברוטו כלומר מדידה חיצונית. עם קבלת המדידה יש אפשרות  –המדידה נעשית בשיטת ברוטו 
וחברת המדידות מתאמת מועד ₪  200להגיש השגה, נשוא המדידה מפקיד המחאת בטחון בסך 

 למדידה חוזרת.

נון ובנייה של המועצה בנושא חריגות בנייה, בין נערכה ביקורת בוועדה המקומית לתכ 2014בשנת 
המלצות הביקורת עלה נושא כוח האדם המצומצם הפנוי לבצע פיקוח על החריגות והומלץ לעבור 

הקיימת במחלקת ההנדסה. הדבר אמנם אינו מייתר  G.I.Sלאיתור חריגה בנכסים באמצעות תוכנת 
 מן באיתור של רב החריגות. את הגעת הפקח לשטח והכנת דו"ח , אך ניתן לחסוך ז

נחתם הסכם התקשרות  בהמשך למכרז שפרסמה המועצה עם חברת מילגם   2017בחודש פברואר 
לביצוע סקר נכסים מלא ביישובי המועצה, הביקורת ממליצה כי בנוסף לממשק עם מחלקת 

יעברו בפורמט  ההנדסה שיבוצע בהטמעת המלצות הביקורת הנתונים שיתקבלו מחברת מילגם

G.I.S.יישום והטמעה של הנתונים ושימוש בהם תעשה במשותף ע"י הגורמים במועצה . 
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 המלצות הביקורת  .8
 הביקורת התייחסה לכל תהליך במחלקת הגבייה ולהלן המלצותיה:

 מבנה המחלקה וחלוקת עבודה 8.1

המלצת הביקורת שבקבלת קהל יהיו שתי עובדות )הקופאית הראשית ואחראית  - חלוקת עבודה
האכיפה( באופן קבוע. בעת היעדרות של אחת מהן כלל העובדות ידעו את תפקידן וימלאו את מקומן 

 על פי תורנות קבועה מראש, כל אחראיות הגבייה יגבו תשלום במזומן בנוסף לקופאית. 

ה קיימת מערכת טלפוניה חכמה. הביקורת ממליצה כי במענה במחלקת הגבי –מענה טלפוני 
יהיה לאלה שרצונם לשלם באמצעות הטלפון  1הטלפוני יהיה ניתוב ממוחשב ,לחיצת הפונה על מס' 

 ינתב לקבלת שירות בנושאים שונים.  2ולחיצה על מספר 

בלוח גאנט שנתי מומלץ כי כלל הפעולות והמטלות בחלוקה בין העובדות יעשה   - תכנון המטלות
 מפורט לפי לוחות זמנים ומטלות.

 .1.9חלוקת העבודה פורטה בהתאמה לכל עובדת ועובדת ראו סעיף 

 מעקב אחר משימות ופניות תושבים 8.2

פניות מגיעות באמצעות טלפונים, הודעות מייל, מכתבים בדואר ישראל. הביקורת ממליצה 
להשתמש בתוכנת מעקב אחר ביצוע משימות הקיימת בתוכנת הגבייה ע"י מזכירת המחלקה. כל 
הפניות צריכות להגיע למזכירה וזו צריכה לנתבן לעובדת האחראית, בנוסף למעקב ובקרה מנהלת 

צעות דוחות לאפיין את הפניות ולנהל את הטיפול ביעילות חסכון ואפקטיביות. המחלקה תוכל באמ

הקיימת כבר בגביה בכדי  לגרום להוצאה נוספת ברכישת   MPLיועץ המחשוב החל בהטמעת מערכת 

 תאפשר מעקב, ניהול הפניות ובדיקת סיום הטיפול בהן.   MPLתוכנה ייעודית. תוכנת 

 נהלים 8.3

כין קובץ נהלים  )בפורמט נוהל לפי נושאים( ממוחשב וממוספר. המחלקה הביקורת ממליצה לה
 החלה בתיקון הליקוי במהלך הביקורת. 

 ניהול ומצבת כוח האדם  במחלקת הגבייה 8.4

לאחר קבלת תשובת מנהלת המחלקה לדו"ח הביקורת, צוות הביקורת מבקש לקיים עם גזבר 
דגש בפני בעובדות כי במהלך הטמעת ההמלצות המועצה, מנהלת המחלקה והעובדות ישיבה בה יו

 עליהן לפעול במשותף להצלחת המחלקה. 

בתום ההטמעה היועצים יגישו את חוות דעתם לגבי השינוי אם התרחש. במידה ולא יהיה שינוי 
 מהותי הממצאים יובאו  לדיון ולקבלת החלטות של גורמים בכירים יותר במועצה.     

 השתלמויות וקורסים 8.5
העובדות בקיאות בתוכנת הגבייה באותם יישומים בסיסיים שאיתם הן עובדות אך כפי שיודגש 
בהמשך, אין ניצול מרבי של  תוכנת הגבייה וחלק גדול מהעבודה מבוצעת ידנית. הביקורת ממליצה  

 ייחודיים לתוכנת הגבייה.  excelבשימושי   EPRשהמועצה תיזום הדרכה ע"י  

 והתאמות  ממשקים, נייםתהליכי עבודה יד 8.6

הביקורת מצאה באופן רוחבי כי חלק ניכר מתהליכי העבודה במחלקה מבוצעים באופן ידני. חלק 
מהבעיה נובע מהוספת תוכנות במהלך השנים ואי ביצוע ממשקים מתאימים בין התוכנות השונות  

 הגורם לביצוע מתמיד של התאמות ופעולות ידניות.
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לגבי  EPRהביקורת ממליצה על עריכת התאמת אשראי יומיות בהתאם להנחיות שהועברו מחברת 
 אופן ניהול וביצוע התאמות אשראי.

הביקורת ממליצה לערוך מבצע העברת הודעות התשלום והקבלות באמצעות הדואר האלקטרוני 
מועצה בתחום שיש לרוב תושבי המועצה. מעבר למשלוח בדואר אלקטרוני יהיה חלק ממאמץ ה

איכות הסביבה, יחסוך כספי משלוח והפקת המעטפיות  וירכז עבור כל בית אב או עסק את כלל 
התשלומים שהוא חייב בהם.  אחראיות הגבייה יעסקו במשלוח ידני רק לאלה שאין להם כתובת 
מייל או אלה המבקשים לקבל את החיובים באמצעות הדואר, חסכון בזמן עבודה של עובדות 

 לקה.המח

 הנהלת חשבונותממשק  עם  8.6.1

במחלקה לא מבוצע ממשק תוכנה עם מערכת הנהלת חשבונות. בפועל מבוצעת סגירת מנה אחת 
 לחודש דבר הגורם לביצוע התאמות ידניות.

הביקורת ממליצה לעבור לעבודה בצורה מקוונת וביצוע סגירת מנה יומית, ככל שכמות הנתונים 
 ר קלה לבדיקה. קטנה יותר היא כמובן יות

בנוסף הביקורת ממליצה להקטין את כמות המסופים לשניים משישה שמשתמשים בהם היום. 
מסוף להוראות קבע ומסוף לתשלומים מזדמנים.  לאחרונה החלה המועצה לעבוד בתכנה חדשה 

איתה עובדים במועצה,   EPRלהזמנת כרטיסים לאירועים מתנ"ס נט, לתוכנה זו  אין ממשק לתוכנת 
יועץ המחשוב יבדוק אפשרות להמיר את הנתונים למסוף התשלומים המזדמנים. במידה ולא ניתן 
יהיה לעשות זאת יצטרכו לפתוח מסוף מיוחד כך גם למסוף הספרייה, דבר שיקשה שוב על 

 ההתאמות.

 ממשק עם השירות הוטרינרי 8.6.2

כאשר אין ממשק ולא  הגבייה.מחלקת התוכנה בכנה אין ממשק עם ו, לתRapid vetתוכנת  -וטרינר
עובדים על אותו מסד נתונים קורות הרבה טעויות שחלקן פוגע בשירות הניתן לציבור. תיקון 

 הטעויות  וההקלדה וסריקת המסמכים הכפולה גוזלת זמן רב. 

    יועץ המחשוב במהלך ההטמעה יבצע ממשק מתאים בין שתי התוכנות למניעת טעויות וחסכון בזמן. 

 רישוי עסקיםממשק עם  8.6.3

במסגרת   EPRברשות מופעלת תכנת רישוי עסקים של חברת רמה מערכות אשר הותקנה ע"י חברת 
המכרז. התוכנה מבצעת את כל התהליך  הנדרש מבחינת רישוי עסקים ובסופו יש צורך בתשלום 

 אגרת רישוי עסקים.

 וניתן ליישום בקלות יחסית. EPRהביקורת ממליצה על ביצוע ממשק בין התוכנות, המוכר לחברת 

 הנדסהממשק עם מחלקת ה 8.6.4

טכנולוגיות לניהול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. לא קיים ממשק בין -במועצה מופעלת תוכנת בר

. ממשק בין התוכנות יביא למניעת מצבים בהם תוספת EPRהתוכנה לבין תוכנת הגבייה של חברת 
טופס אכלוס לבניין חדש לא ידווחו במועד למחלקת הגבייה בנייה המקבלת היתר בנייה או מתן 

 לצורך יצירת חיוב בארנונה.

, בנוסף, לבצע שיתוף נתונים בנושא סקר נכסים הביקורת ממליצה ליצור ממשק בין התוכנות

 .  G.I.Sלארנונה וחריגות בנייה לעבודה בתוכנת 
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 אכיפהממשק עם עורך הדין המטפל ב 8.6.5

תוכנת אכיפה שאינה מופעלת ע"י הרשות ומביאה לחוסר מעקב  EPRה, לחברת כפי שצוין בהרחב
או המנהלית במידה ויוחלט על כך על ידי גורמי \רציף ותקין אחר ניהול פעולות האכיפה המשפטית ו

 הרשות.

הביקורת ממליצה לנהל את התיקים המשפטיים שהועברו לעו"ד ש' , כולל התיקים שיועברו אליו 

 , לרבות ביצוע הדרכות לעובדי המחלקה.EPRהאכיפה של  בעתיד בתוכנת

 יש לפעול גם לממשק עם קנסות שירות וטרינרי ויחידה סביבתית .

 חינוךממשק עם מחלקת ה  8.6.6

אשר באמצעותה מתבצע תהליך הרישום והממשק מול משרד  "סיפרט"כיום מופעלת ברשות תוכנת 
תוכנה זו החיוב הכספי של הרישומים הנ"ל מבוצע החינוך בצד האדמיניסטרטיבי בלבד. במקביל ל

 . EPRוכנת הגבייה של תב

פיתחה מודול רישום משלה אשר קשור בממשק אוטומטי למערכת  EPRהביקורת מעירה כי חברת 

, בכפוף  EPRממליצה למועצה לעבור לעבוד במודול של והגבייה וחוסך את התהליך המסורבל 
בעתיד חש לבחון רישום וגבייה באותה עמדה על  מכרזים מול החברה.\להסדרת ההליכים החוזיים

מנת שהתושב לא יצטרך להמתין שלוש פעמים לרישום ילדו )לכל אותם אלה שאינם מבצעים רישום 
 באמצעות אתר האינטרנט של המועצה(.

 רד הביטחוןהתאמה מול קובץ ביטוח לאומי משרד האוצר ומש 8.6.7 

בחברת התוכנה מתקבל קובץ מביטוח לאומי אחת לרבעון. קובץ זה מהווה כלי עבור המועצה 
 בבחינת הזכאות להנחה בארנונה למקבלי קצבאות ביטוח לאומי.

הביקורת ממליצה לבצע התאמה אחת לרבעון בין הקבצים המתקבלים לבין קובץ מרשם 
 הגבייה בהתאם לממצאים.האוכלוסין , איתור הפערים ועדכון תוכנת 

 זיהוי משלמים. 9

הביקורת מצאה כי חלק מבעיות ההתאמות הן בקריאות המים והן בחיובים השונים נובעת מכך 
שזיהוי המשלמים, בעיקר ההיסטוריים אינו זיהוי חד חד ערכי על פי מספר זיהוי  )ת.ז , ח.פ , עוסק 

 ומלי שניתן למשלם בעבר.מורשה( ולעיתים המספר המוביל הוא מספר סידורי רנד

בנוסף, אין התאמה בין שם המשלם כפי שנרשם במחלקת הגבייה לשמו של המשלם במרשם 
האוכלוסין וכך עולות בעיות באיתורו באופן שוטף ובמיוחד כאשר נוצרת יתרת חוב והמועצה 

 מחליטה לפתוח בהליכי גבייה.

 לפי מספר ת.ז., לצורך טיוב נתונים ברוב הרשויות במדינת ישראל בוצעה הסבת משלמים לרישום 
 ואיתור קל של החייבים.

לבצע טיוב נתונים ושיוך המשלמים לפי תעודת זהות. לאחר התהליך  מועצההביקורת ממליצה ל
תוכל המועצה לאתר חובות מסופקים אשר לא ניתן לזהות באופן מוחלט את המשלם ולשקול 

 להביאם למחיקה.

 ביצוענתוני גבייה, תחזית מול . 10

הביקורת מצאה ליקוי בסימון חובות מסופקים וממליצה לפעול בהתאם לנוהל חובות מסופקים 
 וחובות אבודים שאושר לאחרונה ע"י המועצה ובכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
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בנוגע לתחזית תקציב מול ביצוע , הביקורת מצאה תנודתיות גבוהה בביצוע הכנסות ארנונה אל מול 
גבייה בתקציב המועצה. הביקורת ממליצה על עריכת נהלי עבודה ברורים המבוססים על תחזית 

נתוני ביצוע בפועל כבסיס  לקביעת תחזית הגבייה בתקציב המועצה , תוך עדכון התחזית במהלך 
 שנת הכספים.

 הנחות.11

פטור  הביקורת ממליצה לערוך נהלי עבודה ברורים בנוגע למסמכים הנדרשים טרם מתן הנחה או

, לאור אי התאמות שנמצאו בחלק מהמקרים  EPRוכן לבחון את אופן חישוב ההנחות במערכת 
 שנדגמו.

בנוסף , ממליצה הביקורת להנחות באופן ברור את צוות המודדים במסגרת סקר הנכסים בכדי 
 להגדיר מראש ובצורה ברורה את השטחים למדידה.

 קריאות מים בית חשמונאי. 12

ה כי פקודות ההחלפה למדי מים תוצא ממחלקת הגבייה ולא ממחלקת התפעול הביקורת ממליצ
 וכי בתום הביצוע תושב פקודת ההחלפה החתומה הכוללת את נתוני קריאת הפירוק.

כמו כן ממליצה הביקורת , בעקבות סיכום הדיון אצל גזבר העירייה לזרז את העברת אחריות 
 ים המקומי.קריאת מדי המים בבית חשמונאי לידי ספק המ

במידה ויוחלט שלא להעביר את האחריות לספק המקומי , יש לשנות את תנאי המכרז כך שקורא 
 המים יבצע ניתוח לוגי של נתוני הקריאה , טרם העברתם למחלקת הגבייה.

 אגרות ביוב. 13

בהמשך להמלצת הביקורת לטיפול בנושא זיהוי משלמים , כפי שצוינה לעיל , ממליצה הביקורת על 
טיוב נתוני חייבי אגרות ביוב ונתוני קריאות המים , כך שנתוני קריאות המים המועברים לחישוב 

 אגרת ביוב יכללו משלמים מזוהים חד חד ערכית , ככל שניתן.

 מסופי סליקה. 14

 כי המועצה מפעילה מספר רב של מסופי סליקה לכל סוג תשלום בנפרד. הביקורת מצאה 

הביקורת מצאה כי כפועל יוצא מריבוי מסופי הסליקה, מתעוררת בעיה בחברת התוכנה ובחברת 
סליקת האשראי ולא מתקיימת התאמת יתרות בין רישומי המועצה לבין חברות האשראי. התוצאה 

 שגוזלות זמן רב ודורשות השקעת משאבי אנוש מוגזמת.היא ביצוע התאמות ידניות חודשיות 

מסופי סליקה: מסוף לתשלומים שוטפים ומסוף להוראות  2נמצא כי ברוב הרשויות קיימים בד"כ 
 קבע.

הביקורת ממליצה על הפעלת תיק תושב ומתן אפשרות לתושבים לשלם תשלומים למועצה 

יאפשר תשלום   E.P.Rר למערכת באמצעות האינטרנט. מומלץ להציב במחלקה מחשב שיחוב
 למועצה באמצעות כרטיסי אשראי.

המסופים ולתת מענה לתושבים ברמת הפירוט בקבלה  2בנוסף, הביקורת ממליצה לעבור לשיטת 
 לפי סוגי השירות המשולמים. בנוסף ממליצה הביקורת לצמצם את מספר החברות הסולקות

 לחברה אחת,  ולבחון הפעלת גורם חיצוני לבדיקת התאמות האשראי באופן שוטף.

 טיפול בחייבים. 15

המועצה בחרה להפעיל הליכי אכיפה משפטית בלבד , כאשר חוב מגיע לטיפול משפטי רק לאחר אי 
לאור היקף החובות הגדול ₪.  3,000-חשבונות וכאשר סכום החוב אינו נמוך מ 2תשלום לפחות 
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כלל זה היקף החובות המסופקים והאבודים , ובכדי למנוע חשש להתיישנות הטיפול בחלק וב
מהשנים, הביקורת ממליצה לבחון בנוסף לפעולות אכיפה משפטית פעולות אכיפה מנהלית, לרבות 

 עיקולי בנקים , אשר עלותם לחייב נמוכה יחסית ועשויים להביא לתוצאות מידיות.

 יביםבקרות על טיפול בחי 15.1

היות וכל הטיפול בחייבים מבוצע באמצעות אכיפה משפטית , הביקורת מצאה כי לא מתקיים 
מעקב נאות אחר שלבי הטיפול בחייבים. בהמשך להמלצה על הבקרה על התיקים המועברים 

תסייע לנהל מעקב  EPRלאכיפה משפטית , המלצת הביקורת להפעלת תכנת האכיפה של חברת 
 יבים.שוטף אחר הטיפול בחי

 תיקון ספרים 15.2

הביקורת מצאה כי בוצע תיקון ספרים שמהותו מיון חובות שבהם לא זוהה המשלם לחובות 
אבודים. המלצת הביקורת בנושא זה תומכת בהמלצות הקודמות בנוגע לטיפול בזיהוי משלמים 

לא ניתן  וניהול מעקב בתכנת אכיפה , על מנת למנוע הישנות מקרים של חובות לא מזוהים , אשר
 לפעול נגדם באמצעים משפטיים , בהעדר חייב ברור.

 סקר נכסים.  16

נחתם הסכם התקשרות  בהמשך למכרז שפרסמה המועצה עם חברת מילגם   2017בחודש פברואר 
לביצוע סקר נכסים מלא ביישובי המועצה, הביקורת ממליצה כי בנוסף לממשק עם מחלקת 

ורת הנתונים שיתקבלו מחברת מילגם יעברו בפורמט ההנדסה שיבוצע בהטמעת המלצות הביק

G.I.S.יישום והטמעה של הנתונים ושימוש בהם תעשה במשותף ע"י הגורמים במועצה . 
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 דו"ח קופה קטנה
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 ביקורת קופה קטנה                                                                                                                           

 .כללי1

במסגרת ביקורת הקופה הקטנה נבדקו ארבע קופות קטנות המנוהלות במועצה: גזברות, אגף חינוך, 
 תרבות, נוער וספורט.מחלקת רווחה ומחלקת 

במסגרת תכנית הביקורת הרב שנתית של מבקרת המועצה המבוססת סקר סיכונים, זמינות כספי 
 ולכן נכללה ביקורת זו בתכנית השנתית. הקופה הקטנה  מהווה מוקד סיכון

ככלל ביקורת בגוף ציבורי חייבת לבדוק את התנהלות הקופה הקטנה. בשל מאפייניה ניתן לשער  
פה הקטנה לא תיבדק מאחר ומדובר בסכום כסף לא גדול. הביקורת נערכה מן הטעם שדין כי הקו

פרוטה כדין מאה ומן החשיבות בהוצאת כספי ציבור ודיווח באמצעות דו"ח הביקורת את עיקרי 
הממצאים. הנושא נבחר ע"י המבקרת בשל חוסר החשיבות שנהוג לייחס  לקופה הקטנה בגופים 

 פרטיים וציבוריים.

קופה קטנה מאפשרת ביצוע תשלומים בסכומים נמוכים של הוצאות שוטפות ודחופות במזומן.  
הרכישות שמשויכות לקופה הקטנה אינן מצדיקות התקשרות או הוצאת המחאות בגין אופיין 
והיקפן הנמוך. שיטת הקופה הקטנה מקלה באופן משמעותי על העומס המוטל על מחלקת הנהלת 

הקטנים יחסית כמו גם קלות האישור לתשלומים אלה עלולה להוות מקור החשבונות. הסכומים 
למעילות. אמנם סכומי מחזור הקופה הקטנה הם נמוכים יחסית אך במידה ונעשה שימוש בלתי 

 מורשה ועל פי הנוהל הסכומים עשויים להצטבר לסכום משמעותי.

בו הוטמע נוהל הקופה  2016רץ לאחר חודש  מ 2016, ושנת 2015 – 2014הביקורת הקיפה את השנים 
, הוציא 2009וביוני   2004הקטנה החדש. המועצה עבדה על בסיס נוהל כללי שהתקבל במועצה בשנת 

גזבר המועצה ריענון נהלים בחודש מרץ נכתב נוהל קופה קטנה והביקורת נעשתה בהתאם 
וספים הקשו על למסמכים השונים שהוצגו לה. השוני בין הנהלים, מכתבי ההבהרה ומסמכים נ

על מנת לבדוק  2016, נבחן גם הנוהל ממרץ 2014-15עריכת הביקורת. בנוסף לתקופה המבוקרת 
האם קיימים נושאים הראויים לתשומת לב נוספת בהמשך לביקורת. בביקורת נמצא כי למרות 

ו הנוהל החדש שהוטמע נמצאו ליקויים רבים בניהול הקופה הקטנה. באמצעות הקופה הקטנה בוצע
הוצאות לספקי המועצה כמו שטיפת רכבים, כיבוד, נסיעות לעיתים בסכום הגבוה מהמותר ולחלק 

 מההוצאות אין אישור הגזבר או מנהל המחלקה.

של מבקרת המועצה בנושא הרכש, עריכת מכרזים שנתיים  4אחת מהמלצות דו"ח ביקורת מספר 
ימצו את המלצות הביקורת לרכישות באמצעות ספקים קבועים. ראש המועצה והמנהלים א

החלה לעבוד מנהלת רכש במועצה שהכינה בשיתוף היועצת המשפטית  מכרזים  2014ובספטמבר 
שנתיים לפי תחומי הרכש. ניתן לראות כי בהדרגה דמי המחזור בקופות הקטנות יורדים והרכישות 

ננת יותר וכן נעשות באמצעות הזמנות מאותם ספקים שזכו במכרזים. העבודה של המחלקות מתוכ
 החיסכון  ניכר במרבית הרכישות. 

הביקורת מבקשת להודות לגזבר המועצה, לאחראיות על הקופות הקטנות ולאחראית במחלקת 
 הנהלת החשבונות. 

 להלן עיקר הבדיקות שנעשו במהלך הביקורת:

 האם המועצה  כתבה נוהל ועובדת לפיו בניהול הקופה קטנה?

 האם קיימות בקרות מתאימות?

האם יש הפרדה בין העובד האחראי על הקופה הקטנה לבין העובד הרושם את פקודות הנהלת 
 החשבונות בגינה? 

 האם העובד שמגיש קבלה ממלא דוח מפורט וחותם עליו?
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 האם קיימת הגבלה לגבי ביצוע תשלומים מהקופה הקטנה?

 האם קיימים בין החשבוניות החזרים בגין הוצאות פרטיות ?

 שימוש באותה חשבונית יותר מפעם אחת?האם יש 

 האם משתמשים בכפל אסמכתאות )חשבונית, קבלה וספח כרטיס אשראי(?

 האם שונו סכומי החשבוניות על דרך של הוספת ספרות לסכום?

 האם קיים חשש לגניבת מזומנים?

 האם יש תשלומים לספקים קבועים?

 האם כל תשלום חשבוניות נעשה עבור הוצאות דחופות?

 אם הקופה מנוהלת בשיטת דמי מחזור?ה

 ממצאי הביקורת. 2

 במועצה מנוהלות ארבע קופות:

הנהלה, גזברות, מזכירות, וועדה לתכנון ובנייה, תחבורה,  -כללי )מנוהלת ע"י עובדת הגזברות(
 תברואה ויחידה סביבתית.

 תרבות, ספורט, נוער, חוגים. –מחלקת תנ"ס )מנוהלת ע"י עובדת התרבות( 

 רווחה, מועדוניות וקשישים. -ה רווחה )מנוהלת ע"י עובדת הרווחה(מחלק

 חינוך, משכ"ל, שפ"ח, ספרייה, אולם ספורט ואשכול הפיס. -אגף חינוך )מנוהלת ע"י עובדת החינוך(

מנהלי המועצה החליטו על סכום קבוע מראש לכל אחת מהקופות הקטנות, המנוהל בשיטת "דמי 
מחזור" )כאשר משולמים כספים וסכום הקרן הראשוני יורד, הוא מוחזר מעת לעת לסכום הקרן 

 המרבי כפי שנקבע ע"י מנהלי המועצה(. 

 נוהל קופה קטנה 2.1

הוציא גזבר המועצה ריענון נהלים. בחודש מרץ  2009המועצה עובדת לפי נוהל קופה קטנה, ביוני 
שונה הנוהל והופץ למנהלים. הנוהל נועד לקבוע כללים אחידים לשימוש בכספי הקופה  2016

 הקטנה, כפי שהוזכר לעיל.

מטרת נוהל  קופה קטנה במועצה:" לאפשר לבעלי תפקידים במועצה לבצע תשלומים שונים 
זדקק להליך של הכנת פקודת תשלום ובעקבותיה המחאה, בגין בסכומים נמוכים במזומן מבלי לה

כל תשלום פעוט. כספי הקופה אמורים להיות מוצאים לפי שיקול דעתו של המחזיק בהם, כפוף 
, כי הקופה הקטנה נועדה לממן תשלומים אקראיים ומזדמנים לגורמים יובהר .להוראות נוהל זה

 שאין למועצה קשר קבוע עימם" . 

דה הקופה הקטנה לא מצוין תאריך ומספר נוהל עפ"י פורמט כתיבת נהלים וחשיבותו בנוהל עבו
שכן מתאריך תחולת הנוהל הוא בתוקף, במידה והנוהל ישונה חשוב שיצוין מספרו ונוהל החדש 
שיחליפו יקבל מספר חדש ומועד תחולת הנוהל, זאת על מנת לא לטעות ולא לעבוד לפי הנוהל 

עת. ניהול הקופה הקטנה מפורט וכולל את הנושאים הבאים: מטרה;  שתחולתו לא חלה באותה
השיטה; הוצאות בקופה קטנה; דרך תפעול קופה קטנה במזומן; הגשת דו"ח הוצאות; השלמת דמי 

 מחזור וסגירת קופות קטנות בסוף שנת כספים. 
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ה הקטנה(; לנוהל מצורפים חמישה נספחים: כתב מינוי; טופס אישור והתחייבות )של מנהל הקופ
אישור לקיחת מזומן מקופה קטנה; דו"ח קופה קטנה בחלוקה לפי סוג ההוצאה ודו"ח ספירת קופה 

 קטנה.

הנוהל מפרט את האחריות והסמכות של גזבר המועצה כאחראי להדרכת הנוהל, מינוי האחראים 
ת מי שקיבלו על ארבע הקופות )גזברות, חינוך, תנ"ס ורווחה( וניהול הקופה על פי הנוהל שבאחריו

 כתב מינוי לניהול הקופה הקטנה(.

הנוהל לא מתייחס להחלפת אחראי על הקופה הקטנה ומה קורה במידה ויש קופה קטנה שאין בה 
 פעילות המצדיקה החזקת קופה קטנה ו/או שנעשו בה פעולות הנוגדות את הנוהל.

בות להתבצע ובסופן ימלא בנוהל אין סעיף המדגיש את הביקורות היזומות במועדים קבועים, שחיי
מציין כי "אחת לשנה לפחות  5.9הממונה דו"ח ביקורת קופה שיתויק בתיק הקופה. סעיף 

 ובתאריכים לא קבועים תבוצע ביקורת". 

עוד נמצא בביקורת הטיפול בהפרשים היוצרים עודף בקופה לאיזה סעיף תקציבי ייזקף בהמשך 
 זור. לפירוט המופיע בנוהל המועצה לגבי דמי המח

הנוהל לא מפרט את הבקרות בכל שלב של תהליך הרכישה ואישורה ומה תפקידו של כל אחד 
 ממשתמשי הקופה בהתאם לבקרות שאמורות להיות חלק מכלל התהליך.

נמצא כי האחראיות על הקופות הקטנות וגם מנהלי המחלקות אינם בקיאים בנוהל כפי שהיו 
 צריכים להיות.

 

 אחת מהקופות בתקופת הביקורת הוצאות המועצה בכל 2.2

 

 2015-2014קופה קטנה 

 

2014 

 

2015 

 

 ביצוע תקציב דמי מחזור קופה קטנה
 30,747.03 32,838.77 5,000.00 הנהלה

 28,201.82 28,974.32 4000.00 אגף תנ"ס
 5,897.25 5,971.45 2,000.00 מחלקת רווחה

 5,845.26 6,812.76 2,000.00 אגף חינוך
 74,597.30 70,691.36  סה"כ

 ביצוע תקציב דמי מחזור קופה קטנה
 18,982.34 19,463.59 5,000.00 הנהלה

 13,842.91 15,109.91 4000.00 אגף תנ"ס
 6,519.55 7,894.45 2,000.00 מחלקת רווחה

 5,038.65 5,690.27 2,000.00 אגף חינוך
 48,152.22 44,383.45  סה"כ
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 2014שנת 

 

 

 

 

 

 2015שנת 

 

 

 

 

 

הנהלה

תנס

רווחה

חינוך

הנהלה

תנס

רווחה

חינוך
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 בדיקת הקופות .3

 הפרדת תפקידים 3.1

קיימת הפרדה בין העובד האחראי על הקופה הקטנה לבין העובדת האחראית על רישום פקודות 
הנהלת החשבונות בגינה, כנדרש. נמצא כי בחלק מהמקרים מגיש האסמכתאות לתשלום הוא גם 

 זה המאשר אותן.

 שמירת כספי הקופה הקטנה 3.2

נבדקו כל ארבע הקופות בגזברות נמצא, כי כספי הקופה הקטנה  3.11.16בתאריך בביקורת 
מוחזקים בתוך קופסא נעולה בכספת נעולה. במחלקת הרווחה נמצא כי הקופה הקטנה נעולה 
ונמצאת בתוך ארון נעול. כך גם במחלקת התרבות נמצא כי הקופה נעלה בכספת בארון נעול. 

הקטנה נעולה אך נמצאת בתוך מגירה שננעלת רק בסוף היום. במחלקת החינוך נמצא כי הקופה 
הביקורת הפנתה את תשומת לב האחראית לכך והיא תשמור על הקופה הקטנה הנעולה בתוך ארון 

 נעול במשך כל שעות היום במשרדה.

 כתבי מינוי לאחראים על קופה קטנה 3.3

 מינוי בהתאם לנוהל.כל אחד מהאחראים חתום על כתב מינוי הכולל את מועד תחילת ה

 סך המחזור של קופה קטנה 3.4

 4000" סך המחזור של הקופה הקטנה לא יעלה על סך של  5.2בסעיף  מפרטהחדש נוהל המועצה 
נמצא כי בקופת ההנהלה דמי ₪,  4000בביקורת נמצא כי סך מחזור הקופה הקטנה עולה  על ₪. 

 ₪. 5000המחזור היו 

 קבלה/ חשבונית חתימה ופירוט העובד המגיש 3.5

 ככלל הנוהל הכללי הישן לא מחייב למלא דו"ח מפורט ע"י מבקש ההחזר ולחתום עליו. 

בכספים הניתנים מראש, לנוהל החדש מצורף נספח המהווה אישור והתחייבות שחתום עליו מי 
 25/12שקיבל סכום כסף לרכישה, בטופס גם מתחייב להגיש דו"ח הוצאות קופה קטנה לא יאוחר מ

 ל שנה. לכ

 מהקבלות שנבדקו לא היה פירוט מתאים וכן לא היה שם  המבקש אלא רק חתימה.  בחלק גדול 

במהלך הבדיקה נמצא כי חלק מהחשבוניות המוגשות להחזר אינן רשומות לפקודת מהמועצה 
 האזורית גזר. בנוהל החדש וגם בנוהל הישן אין חיוב שהמוטב בחשבונית תהיה המועצה.

חתומות וללא פירוט בעיקר בקבלות על חנייה. ברב המקרים האחראית על הקופה קבלות לא 
 הקטנה משייכת את ההוצאות למבקש אך במקרים שהמגיש לא פירט כנדרש.

   אסמכתאות לא חתומות ולא משויכות 3.6

, בנוסף  13.3.14נמצאו מספר אסמכתאות לא חתומות ולא משויכות לדוגמא חשבונית  הום סנטר 
לא ברור מי רכש את הפריטים, אין  חתימה,  החשבונית נרשמה  בקופה הקטנה  4-7/14ריכוז בדף ה

 של  הנהלה.  

אחד המנהלים היה מרכז כמות גדולה של חשבוניות וקבלות במשך מספר חודשים ומעבירם 
לאחראית על קופה קטנה הנהלה לתשלום בניגוד לנוהל. הגשת חשבוניות נעשתה לעיתים עבור שנה 

 דמת ובכל המקרים קיבל החזר עבור התשלומים ששילם.קו
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 דו"ח תנועה  3.7

שולם בדואר מכספי הקופה הקטנה. בצד התשלום לא ₪  414תנועה בסך הביקורת העלתה כי דו"ח 
נכתב כל הסבר לדבר. לאחר בירור נמצא כי העבירה בוצעה ע"י עובד מועצה שסיים את תפקידו 

הדו"ח שולם. הסכום גבוה מהסכום שהוגדר לשימוש בקופה ומאחר ולא רצו שיהיה כפל קנס 
 הקטנה, אך הוא מוגדר כמקרה דחוף וקיבל את אישור הגזבר לכך.

 הגבלה לגבי ביצוע תשלומים מהקופה הקטנה 3.8

בנוהל קופה קטנה " מנהל אגף יאשר ביצוע רכישות מכספי קופה קטנה בסכום שלא יעלה  5.4סעיף 
מתיר הוצאה בודדת עד  2016, אין לבצע פיצול חשבונות" )הנוהל ממרץ לרכישה אחת₪  150על סך 

בביקורת נמצא כי בהרבה מהמקרים לא היתה הקפדה על הסכומים המותרים ₪(.  200לסכום של 
 לרכישה ולא היה אישור מיוחד לרכישות אלה. 

רק ברב המקרים אין אישור מראש של מנהל המחלקה לביצוע רכישה דרך קופה קטנה אלא 
 בדיעבד.

בנוהל ישן וגם החדש אין התייחסות למקרים דחופים שזו מהות השימוש בקופה הקטנה, שחורגים  
 )נסיעה דחופה מונית מחלקת רווחה(.₪,   200מ 

 אסמכתאות בגין הוצאות פרטיות 3.9

מאחר והביקורת מתייחסת לשנים קודמות, הדבר מקשה באיתור החזרים בגין הוצאות פרטיות.    
בביקורת נמצא כי יש חשד לשימוש בקבלות חנייה בימי שישי ושבת. באותם ימים למגיש הקבלות 

 הממצאים  .שבינתיים פרש מתפקידו, לא היתה כל פעילות ביומן או התקיימה  פעילות מועצה
של המועצה, בהמשך התקיימה פגישה משותפת עם גזבר  יועץ המשפטילחוות דעת ה והועבר

 המועצה ובסיכומה הוחלט כי הנושא יטופל על ידו  בהתאם לחוות הדעת. 

 שימוש באותה חשבונית יותר מפעם אחת 3.10

הביקורת בדקה את כל החשבוניות בארבע הקופות ולא נמצא תשלום כפול עבור אותה חשבונית. 
 הקפדה יתרה על תשלום בודד עבור כל חשבונית בנפרד.יש 

  שימוש בכפל אסמכתאות 3.11

מבדיקת כל החשבוניות עולה כי לא נעשה שימוש בכפל אסמכתאות )חשבונית, קבלה וספח כרטיס 
 אשראי(.

   שינוי סכומי חשבוניות 3.12

ם והם תואמים לסכום מבדיקת כל החשבוניות והסכומים ששולמו בגינן עולה כי לא שונו הסכומי
 המופיע על החשבונית/ קבלה/ כרטיס אשראי כנדרש.

 חשש לגניבת מזומנים 3.13

הביקורת בדקה מדגמית את החשבוניות/ קבלות/ ספחי כרטיסי אשראי אל מול הסכומים ששולמו 
בבדיקת פתע של שתי קופות נמצא כי אחת הקופות נסגרה עקב סיום עבודה  התאמה מלאה.וקיימת 

נהל מחלקת תרבות נוער וספורט, בקופה השנייה, קופת ההנהלה  נערכה ספירה והיתה של מ
 התאמה מלאה בסכומי האסמכתאות וביתרת הכספים בקופה.

   רכישות מספקים קבועים 3.14

הביקורת העלתה כי דרך הקופה הקטנה שולמו הוצאות לספקים שאיתם למועצה יש הסכם 
 ת, שטיפות רכב ועוד(.ואסורות על פי הנוהל )מצרכי מכול
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... "בהוצאות למטרות אירוח, יצוין האירוח ומספר המתארחים על גב 2016בנוהל הרכש  7.3סעיף 
 הקבלה/ אישור תשלום/ חשבונית ". באף אחד מהמקרים שנבדקו לא מילאו אחר סעיף זה בנוהל.

הסדיר את הנ"ל בעיה קשה קיימת ברכישת מזון וציוד במועדוניות רווחה  הביקורת ממליצה  ל
 בפגישה משותפת של גזבר המועצה, מנהלת  מחלקת רווחה ומנהלת הרכש. 

נוצר מצב בו קיימת התקשרות שנתית עם ספק בסכום מסוים מחד ומאידך, מוגשות חשבוניות 
לתשלום דרך קופה קטנה המוצגות בסעיף קופה קטנה בתקציב המחלקה ומעבר לסכום החוזה עם 

בו הסכום השנתי עובר את הסכום המותר בהיררכיית החובה החוקית של  הספק. יכול להיות מצב
 הצעות מחיר, מכרז זוטא ומכרז.

בעניין זה, קיימת בעיה בתוכנת ההזמנות כאשר אין הגבלה של  סכום החוזה עם הספק )ליקוי 
בנושא רכש ומלאי(, כך קורה שהמבקש לרכוש פריטים  4שהופיע בדו"ח מבקרת המועצה מס' 

ות קופה קטנה מספק קבוע התוכנה מאפשרת לו בכל מקרה, גם אם מבחינה חוקית הדבר באמצע
 אסור. אין התאמה מיחשובית  להגבלות החוק.

 תשלום אסמכתאות עבור הוצאות שאינן דחופות 3.15

מבדיקת הקופות נמצא כי חלק מההוצאות לא היו דחופות, בחלקן עבור אירועים מתוכננים, 
 ,  משחקים, אביזרים לטלפונים ניידים ועוד.חומרים לשיפוץ מבנה

בתנ"ס נעשו רכישות של המון פריטים תמיד במסגרת הסכום המותר למעט בספורט, אך במוצרים 
 שניתן לצפות את הרכישה וודאי שהרכישה אינה דחופה. 

 יחד לא בהתאמה. ברווחה קנו מספק המועצה 2014ו 2013בקופת הרווחה, ריכוז בכתב יד שנים שנת 
 צרכניית ע' חומרים ועוד.

)לאחר הטמעת הנוהל( נמצא כי עדיין ממשיכים לרכוש דרך הקופה  2016גם ביקורת של שנת 
הקטנה דברים שאינם נכללים כרכישה דחופה ובחלק מהמקרים מפצלים סכומים לאותה מטרה 

 ₪(. 283י'   ₪1.2.16 ,  136י'  1.2.16 –)לדוגמא: כ' 

 בחו"לתשלום החזר הוצאות  3.16

בטרם היציאה לחו"ל האחראית על הקופה הקטנה של ההנהלה פורעת המחאת קופה קטנה 
לרכישת מטבע זר. עם חזרת השוהים מחו"ל מוגשות האסמכתאות והאחראית על הקופה מחשבת 
את היתרה, מוציאה בגינה המחאה שנפרטת לכסף מזומן והוא מועבר לגזבר )הממונה על קשרי 

 מחלק על פי ההוצאה של כל אחד מחברי המשלחת.החוץ במועצה( הגזבר 

הבקשות לא נחתמות ע"י המשתתפים במשלחת אלא רק ע"י הגזבר והוא זה שגם מאשר את 
 התשלום.

בתשובת היועץ המשפטי של המועצה נכתב כי אין מניעה להשתמש בכספי הקופה הקטנה להחזר 
פנים בנושא הוצאות חו"ל, בנוסף  הוצאות שהייה בחו"ל. מאחר ואין הנחייה מפורשת של משרד ה

 קצובות שהייה ולינה והחזרי הוצאות  מס. –היפנה היועץ המשפטי להוראות נסיעות לחוץ לארץ 
 :.לגבי התעריפים, אלה מפורסמים מעת לעת בהודעות החשב הכללי6ומהדורה   13.10.2

 מיסוי ודיווח 4.8""סעיף 

ם להודעה, "מיסוי ודיווח קצובות השהייה, הלינה " כלל ההוצאות בחוץ לארץ ידווחו וימוסו בהתא
 ".13.10.2.1וההוצאות בחוץ לארץ, מס' ה. 
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 המרת מטבע 4.9.1סעיף 

חודשים, יתורגם סכום ההקצבות לפי השער  4"לעובד הנובע לחוץ לארץ בתפקיד לתקופה קצרה מ 
 כנגד הצגת קבלות".היציג ביום היציאה לחוץ לארץ או לפי שער החליפין ששילם העובד בפועל 

 לחוזר החשב מצורף טופס בקשת העובד להחזר הוצאות בגין נסיעה בתפקיד לחוץ לארץ.

הביקורת העלתה כי יש טבלה מרכזת של הוצאות האוכל של נערים והמלווים עם פירוט שמי, 
 הסכומים שניתנו לכל אחד היו מתחת לסכום התקרה, בהתאם לנוהל.

כש המועצה חרגו מתקרת הסכום המותרת, אך לא חרגו בהתאם הנבחרים והאחרים לפי נוהל ר
להוראת החשב הכללי. הביקורת ממליצה כי המועצה תפרסם נוהל נסיעות לחו"ל בהתאם להנחיות 
החשב הכללי, היועץ המשפטי ורואה החשבון של המועצה. גזבר המועצה שמשמש כממונה על קשרי 

יס האשראי הפרטי )לרשות מקומית אין אפשרות החוץ, שילם עבור חלק גדול של ההוצאות בכרט
 להחזיק כרטיס אשראי(, ותשלום ההחזר בוצע דרך הקופה הקטנה באלפי שקלים. 

בהתאם לממצאים הסביר רואה החשבון כי יש לשנות את כל צורת הדיווח, תוך חתימה של כל 
יצוע החתימה מבקש החזר. במקרה בו גזבר המועצה הוא המבקש על מנת להפריד את סמכות הב

והאישור. במצב כזה יהיה נכון שמנכ"ל המועצה יאשר כל אסמכתא לתשלום בכל מקרה שגזבר 
 המועצה מגיש אסמכתאות לתשלום, לא רק בנסיעות לחו"ל.

  -רכישות שאינן יכולות להיות מבוצעות דרך קופה קטנה 3.17

 שלא ניתנות לביצוע דרך קופה קטנה.הנוהל  רכישות של פי

 לדוח זה. 1מדגמית המצורפת כנספח  ראה טבלה

 כמות גדולה של פריטים מאותו סוג ולא אצל ספקים נבחרים 3.18

של שכפולי מפתחות ואביזרים למכשירי טלפונים ניידים, הביקורת מבקשת לציין כי בשני המקרים 
המועצה  2015הייתה כמות גדולה של אסמכתאות שהוגשו להחזר מקופה קטנה. במהלך שנת 

הליך מסודר ובחרה ספקים לשתי הקטגוריות. על אף זאת המשיכו  לבצע רכישות גם  קיימה
 מהספקים הקיימים שלא דרך הרכש וגם מספקים אחרים שלא נבחרו במכרז.

 לדוח זה. 3-ו 2ות המצורפת כנספחים מס'  מדגמי אותראה טבל

 דיווח 3.19

קטגוריות: צרכי משרד, אירוח ( המסווג את הרכישות לארבע 4מצורף נספח )מס' נוהל החדש ל
כיבוד, הוצאות רכב, הוצאות אחרות. לכל מחלקה יש עמוד נפרד שהאחראית אמורה למלא לגביה. 
טופס זה מועבר להנהלת החשבונות ושם מחייבים את הסעיפים התקציביים של כל מחלקה בהתאם 

וך המחלקה פנה בביקורת נמצא כי בטופס חסרה עמודה המפרטת איזה עובד בת לסוג הרכישה.
לקבלת החזר, כמו כן גם לכל מחלקה בנפרד יש למלא טופס נפרד. הטפסים שנבדקו היו חסרים 
בפרטים החשובים להנהלת החשבונות ולרישום בכלל ומולאו ללא הקפדה על הסיווג לפי מחלקות 

 בכל קופה.

 המלצות הביקורת. 4

סבורה שיש להגדיר במדויק מה ניתן לרכוש, מי הרוכש, היכן לרכוש ועוד. זאת לאחר  הביקורת  4.1
שנמצאו רכישות רבות בתחום הכיבוד ואין הקפדה באף אחת מהמחלקות על הנוהל. בנוהל הישן 
ובטרם נעשה מכרז לכיבוד במועצה וגם בנוהל החדש אין הקפדה על סעיף זה לא מבחינת הרכישה 

 הרכישה שעולה על המותר בנוהל.ולעיתים גם סכום 

 יש להוסיף תאריך תחולת נוהל ולמספרו. 4.2
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 הביקורת ממליצה להוסיף לנוהל סעיף המפרט את אופן שמירה כספי הקופה הקטנה. 4.3

הביקורת סבורה כי יש להוסיף לנוהל סוגי הוצאות שבגינן תהיה חתימה נוספת של מנהל  4.4
 ₪. 200אה. נכון הדבר גם לגבי הוצאות העולות על סך של המחלקה/ גזבר/ מנכ"ל לאישור ההוצ

 מגיש הבקשה להחזר אינו יכול להיות חתום על ההוראה לתשלום.  -הפרדת סמכויות 4.5

הבקרות שקיימות בהליך הקופה הקטנה אינן מוגדרות כבקרות מונעות, אחראית על הקופה  4.6
א שהוגשה אכן בהתאם לנוהל מבחינת הינה הבקרה הראשונה בתהליך עליה לבדוק האם האסמכת

סכום, סוג הרכישה, פירוט וכל מה שהוזכר לעיל, בטרם תעביר למנהל המחלקה לאישור. מנהל 
המחלקה  מהווה את הבקרה הנוספת בטרם חתימתו ואישור התשלום. גזבר המועצה ומערכת 

ימה הכולל אחריות הנהלת החשבונות מהווים בקרות נוספות כל אחד בתחומו. יש ליצור תרשים זר
 של כל אחד מבעלי התפקידים ולבצע מעקב וביקורת יזומות של גזבר המועצה, או מטעמו.

הביקורת ממליצה כי בדומה להוראות המכרזים, מספר רכישות על ידי אותו גורם אצל אותו  4.7
 ספק יחשבו לצורך סכום החשבונית היוצאת אחת.

יף המגדיר כל הוצאה המוגשת לקופה קטנה תותנה הביקורת ממליצה כי יתווסף לנוהל סע 4.8
 ברישום שם המועצה כשם הרוכש כתנאי לקבלת תשלום.

האחראיות על הקופות וגם גזבר המועצה מאשר רכישות שלא בהתאם לנוהל, הביקורת  4.9
ממליצה כי יועברו  למנהלי המחלקות ולכל משתמשי הקופה הקטנה הנחיות מפורשות שבמידה 

 שלא בהתאם לנקבע לא ישולם תשלום עבורה. ותוצג אסמכתא

לנוהל( , כפי שהוזכר בדו"ח יש צורך להוסיף עמודת שיוך למבקש  4)נספח  –שינוי טופס דיווח  4.10
 ההחזר ושיוך למחלקה הספציפית בתוך אותה קופה.

הביקורת ממליצה להוסיף לנוהל כי לפחות פעמיים בשנה, יערוך הגזבר  -ביקורות יזומות   4.11
ביקורת פתע בקופות הקטנות בדומה לביקורת שנעשתה ע"י מבקרת המועצה על מנת שליקויים 

 שיתויק בתוך הקופה.שעלו בדו"ח זה לא ישנו. בתום הביקורת ימלא דו"ח ביקורת קופה קטנה 

 

 לסיכום. 5

הקופה הקטנה אמורה לשמש רכישות שאין אפשרות לערוך אותן באמצעות ספקים קיימים או שהן 
 רכישות המוגדרות דחופות.

ההתקשרות באמצעות מכרזים שנתיים אכן הורידה את כמות הרכישות דרך הקופה הקטנה אך 
ים הרכישות עדיין מנהלי המחלקות וגם האחראיות לא פועלים לפי הנוהל ומסכומים קטנים ודחופ

 מבוצעות בהיקפים גדולים.

הביקורת סבורה כי יש להטמיע את הנוהל ולהעביר הנחיות ברורות למנהלי המחלקות כי הקופה 
הקטנה נועדה לרכישות יוצאות דופן שיכולות להיות מבוצעות רק באמצעותה. כמו כן לא יכובדו 

 חשבוניות החורגות מן הנוהל מיום שיקבע ואלך. 

מחלקה במועצה רוכשת באמצעות קופה קטנה,  הדבר פוגע בזמן העבודה ומהווה בזבוז כאשר כל 
משאבים מיותר. לאחר עריכת מכרזים שנתיים לרכישות ניתן להפחית את השימוש בקופה הקטנה 

 רק למקרים נדירים ולא לדבר שבשגרה.
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 : רכישות שאינן יכולות להיות מבוצעות דרך קופה קטנה1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם  תאריך חלקהמ
 הספק

 הערות סכום פרטים

 קבלים ומשולש לחשמל ה' 23.6.14 הנהלה
 

52.8  

 יש חתימת גזבר 55 רחיצת רכב  ר' 20.4.14 הנהלה

  50 רחיצת רכב ר'   הנהלה
 רחיצה ר' 20.3.15 הנהלה

 
75  

 עמלה  1.9.14 רווחה
 

5.5  

 610 ציוד לפעילויות ספקים שונים 8-11/14 רווחה
870 

קבלות, מנעולים,  23תאריכים שונים 
 צעצועים...

 פרסום  8.11.15 רווחה
 

25  

 45 רכישת ציוד  28.6.15 רווחה
45 

 שתי קבלות, ספק במכרז המועצה

 ציוד למועדוניות ספקים שונים 31.3.15 רווחה
 

  

תמונה, מסגרת, עציצים  ספקים שונים 3/15 רווחה 
 למחלקה, 

  

 מרץ ואפריל תרבות
2015 

 225 פרסום בפייסבוק פייסבוק
229 

 בתוך קופת הנהלה

ינואר  תרבות
 2015פברואר 

 בתוך קופת הנהלה 790 פרסום בפייסבוק פייסבוק

  243 ספרים מקצועיים י' 15.12.13 ספורט
  150 מדליות וגביעים א' 20.1.14 ספורט

 ציוד יצירה ר' 22.4.14 תנ"ס
 

39  

 זיהויצמיד  א' 4.4.14 תנ"ס 
 

110  

 גביעים ח' 3.6.14 תנ"ס
 

85  

 דיסקים לצריבה ח' 15.6.15 תנ"ס
 

35  

 ציוד למועדוניות שונות ספקים שונים 3-6/14 רווחה
 

 קבלות )כלים, ציוד, כלי אחסון וכו'( 6 709
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 הערות סכום פרטים שם הספק תאריך מחלקה
 מ' 1.3.15 רווחה

 
  42.9 פרסום

 כ' 28.1.15 רווחה
 

  25.15 מצרכים

 פירות יבשים פ' 2.2.15 רווחה
 

 מועדונית 124

 פירות יבשים א' 9.2.15 רווחה
 

 מועדונית 75

 אוכל למועדונית ס' 21.1.15 רווחה
 

34.9  

 חומרי ניקוי י' 31.8.14 חינוך
 

 אולם ספורט 119.9

 ציוד משרדי ר' 24.7.14 חינוך
 

 ספריה 70

 ח' 25.8.14 חינוך
 

 ספריה 39.9 לוח שעם

 ש' 13.9.14 חינוך
 

  69.92 שתילים

 13.7.14 חינוך
1.10.14 

 129.8 צעצועים צ'
124.8 

 שפ"ח

 מ' 28.1.14 חינוך
 

 משכ"ל 105 משחקים

 חומרי ניקוי י' 27.3.14 חינוך
 

 אולם ספורט 108

 שפ"ח 34.2 פרחים ס' 19.2.14 חינוך 
 

 ש' 22.1.14 חינוך
 

 שפ"ח 79.9 צעצועים

 ציוד לאסלות א' 29.1.14 חינוך
 

 אשכול פיס 139

 ציוד לשיפוצים א' 19.6.14 חינוך
 

 אשכול פיס 110

 16,18/2 חינוך
4,12,31/3 

5,20/5  

 אשכול פיס 447 ציוד וחומרים א'

 קוביות א' 15.1.15 חינוך
 

 משכ"ל 17.9

 מחברות פ' 9.2.15 חינוך
 

 משכ"ל 20

 חומרי ניקיון י' 26.11.15 חינוך
 

 אולם ספורט 124

 משחקים א' 17.2.15 חינוך
 

 ספרייה 83.6

 חומרי יצירה ח' 2.2.15 חינוך
 

 שפ"ח 103.6

 משחקים ע' 26.1.15 חינוך
 

 שפ"ח 44

 משחק ל' 5.2.15 חינוך
 

 שפ"ח 150
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 : שכפול מפתחות2נספח 

 

 

 

 

 

 הערות סכום פרטים שם הספק תאריך מחלקה
 ט' 11.7.14 תחזוקה

 
  12 שכפול

 ה' 10.4.14 תחזוקה
 
 

  36 שכפול

  14 שכפול ח' 20.1.14 בטחון
 מ' 6.11.14 תחזוקה

 
  40 שכפול

 5.5.15 יחידה סביבתית
8.7.15 

 48 מפתחות ח'
17 

 

 23.8.15 ועדה
12.8.15 

 10 מפתחות מ'
60 

 
 אין שם וחתימה

שכפול  א' 18.3.15 בטחון
 מפתחות

55  

 ט' 9.1.14 תנ"ס
 

  24 שכפול

 מ' 2.2.14 כושרחדר 
 

  45 שכפול

 א' 9.3.14 תנ"ס
 

  18 שכפול

 שכפול ח' 12.5.14 תנ"ס
 מפתח

30  

 מ' 24.6.14 תנ"ס
 

 חדר כושר 42 שכפול

 ח' 15.6.14 תנ"ס
 

 חדר כושר 40 שכפול

 מ' 29.6.14 תנ"ס
 

 חדר כושר 63 שכפול

 ר' 3.7.14 תנ"ס
 

 ספורט 246 שכפול

 מ' 1.9.14 תנ"ס
 

  15 שכפול

 מ' 21.7.15 תנ"ס
 

 ספורט 60 שכפול

 א'  13.10.15 תנ"ס
 

 חוגים 62.7 שכפול

 ג' 11.11.15 תנ"ס
 

 חוגים 15 שכפול
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 הערות סכום פרטים שם הספק תאריך מחלקה

 חוגים 28 שכפול ח' 4.11.15 תנ"ס

  46.5 שכפול ר' 9.3.15 תנ"ס

  10 שכפול מ' 31.3.15 תנ"ס

  42 שכפול מ' 23.1.15 תנ"ס

  9.98 שכפול א' 1.4.15 תנ"ס

  10 שכפול ר' 15.5.14 רווחה

  90 שכפול א' 12.15 רווחה

  30 שכפול א' 20.4.15 רווחה

 שכפול ס' 28.1.15 רווחה
 שכפול

10 
18 

שכפול לאותה 
 מועדונית

  125 שכפול ה' 5.1.14 חינוך

 שרות פסיכולוגי 84 שכפול ב' 5.1.14 חינוך

  17 שכפול כ' 31.7.14 חינוך

  30 שכפול ב' 4.9.14 חינוך

  18 שכפול ב' 9.7.14 חינוך
  39 שכפול ב' 3.9.14 חינוך

 שפ"ח 210 שכפול כ' 15.7.14 חינוך

 אשכול פיס 46 שכפול א' 11.6.14 חינוך

 משכ"ל 29.5 שכפול א' 16.2.15 חינוך
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 אביזרים לטלפונים ניידים: 3נספח 

 

 

 

 הערות סכום פרטים שם הספק תאריך מחלקה
 מדבקה לנייד ר' 12.5.14 ועדה לתכנון

 
20  

 מטען לנייד א' 11.5.14 הנהלה
 

240  

 מגנים לנייד ע' 13.5.14 הנהלה
 

 הגזבר חתום, לא משויך 80

 כרטיסי זיכרון א' 23.6.14 הנהלה
 

 הגזבר חתום, לא משויך לאף אחד 440

 מטען לטלפון ע' 20.3.14 בטחון
 

60  

 מעמד לנייד לרכב ב' 7.10.14 הנהלה
 

 לא משויך 170

 2סוללה גלקסי  ט' 9.9.14 הנהלה
 

 גזבר חתום, לא משויך 90

 כיסוי לאייפון א'  12.8.14 הנהלה
 

 גזבר חתום, לא משויך 170

חשבונית  על שם ילד העובד, גזבר המועצה  69 מגן מסך ב' 1.11.14 הנהלה
 חתום

 וסוללהמגן מסך  פ' 2.10.14 הנהלה
 

 משויך לגזבר, יש חתימה 200

 מעמד לנייד לרכב ב' 24.10.14 הנהלה
 

 לא משויך, חתום ע"י הגזבר 170

רכישת מטען נייד  פ' 18.12.14 הנהלה
 לפלאפון

חתימה והצהרה כנדרש של מנכ"ל המועצה  59
 וחתימת גזבר

 מטען א' 26.2.14 ועדה
 

30  

כרטיס זיכרון  ע' 9.2.14 הנהלה
 לנייד

 לא חתום 170

 מטען ומגן ע' 20.1.14 הנהלה
 

80  

מטענים וכיסויים  ג' 20.1.14 הנהלה
 לניידים

237  

 מעמד לנייד ב' 12.10.15 הנהלה
 

 משויך וחתום כנדרש 170

 מתקן לרכב ב' 24.3.15 הנהלה
 

  22.3.15חתימת גזבר חשבונית מועצה אזורית  170

גזבר, חשבונית בתוך מזכירות לא חתימת  170 מתקן לרכב ב' 9.4.15 הנהלה
 חתום ע"י מנכל

 כבל לטלפון ח' 28.5.14 תנ"ס
 

15  

 מטענים ש' 8-11/14 רווחה
 

 מטענים וסוללה אחת לטלפון 3 322

 סוללה לנייד ב' 2.2.14 חינוך
 

100  
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מעקב אחר תיקון 

 ליקויים
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 מנהל כללי
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 משאבי אנוש ושכר
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הערה: בקובץ זה מפורטת              

 התייחסות המועצה המקורית לדו"ח.

כמו כן, בסוף  כל סעיף מפורט 

 ,2017סטאטוס מעודכן, נכון למרץ 

 בכתב נטוי ומודגש.

 

 לכבוד

 גב' עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה 

 

 שלום רב,

 

 2011דו"ח מבקרת המועצה בנושא כ"א ושכר לשנת  -מעקב אחר תיקון ליקוייםהנדון: 

 

 :משאבי אנוש

  :כללי .1

נערכה חלוקת תחומי אחריות בין תפקידי מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר,  2011בינואר  1.1

  בשיתוף מנהלת משאבי אנוש במועצה, חשבת השכר, גזבר המועצה והמנכ"ל.

 

זו התבססה, לפי המלצת הביקורת, על קובץ הגדרות תפקיד של משרד הפנים, והיא חלוקה  1.2

להגדרות התפקיד  מעבר נועדה לפרט ולהרחיב אודות תחומי האחריות של תפקידים אלו

  הכלליות המופיעות בקובץ משרד הפנים.

 ,(: במהלך חודש ינואר נכנסה לתפקיד מנהלת מש"א חדשה2017סטאטוס )ינואר          

עם כניסתה בוצעה חלוקת תחומי אחריות עפ"י הגדרות תפקיד והפקת לקחים משנים 

קודמות. החלוקה בוצעה בשיתוף מבקרת המועצה, מנכ"ל, גזבר, חשבת שכר ומנהלת 

  מש"א. החלוקה כאמור מיושמת בפועל וניכר כי יחסי העבודה תקינים.

   

 

  :נהלי עבודה .2

 ף התייחסות לנושא נהלי עבודה בפרק "מינהל כללי"(.הנושא נמצא תקין בדו"ח )ראה א  

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2017סטאטוס )ינואר                  

 אוגדן הנהלים במועצה מעודכן מעת לעת, לאחרונה נכתבו והופצו נוהל השתלמויות וריענון                   

     בתהליכי גיבוש  -לנוהל החתמת שעון ודיווח נוכחות. נוהל דרגה אישית נמצא בכתיבה    

 אחרונים.    

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

         :        פרסום הודעות לעובדים .3

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2017סטאטוס )ינואר                  

 .SMS-להפצת הודעות שוטפות לעובדים באמצעות מערכת הלאחרונה יזמה המועצה מהלך      

 הוקם לוח מודעות ייעודי לעובדים, הלוח ממקום בסמוך למשרד מנהלת מש"א.     

 יצוין כי כיום העובדים מקבלים את הניוזלטר לתושב באופן קבוע למכשיר הטלפון הנייד     

 ולתיבת הדואר האלקטרוני.     

 

  :קבלת עובדים .4

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.  4.1

יצויין כי לאחרונה, במסגרת פגישת עבודה שערך במועצה סגן מנהל אגף כ"א ושכר         ברשו"מ,  4.2

 מר מוני מעתוק, צויינה לחיוב התנהלות הרשות בנושא זה.

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2017סטאטוס )ינואר                   

 מיושמת בפועל. –הרפורמה שגובשה בנושא מכרזי כ"א באופן שקוף, מפורט ואחיד      

 

  : קליטת עובדים חדשים .5

גובש והופץ נוהל הליך קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, שמטרתו  2011במהלך שנת העבודה  

להסדיר ולעגן את תהליך הקליטה של העובד/ת החדש/ה במועצה בהיבט הארגוני, המקצועי 

 והאישי, ונוהל זה אף מיושם בפועל.

  . בשנה"ע אשתקד עודכן2012הנזכר לעיל עודכן בשנת   (: הנוהל2017סטאטוס )ינואר                 

 השאלון למועמד/ת למשרה במועצה. המועצה קולטת עובדים חדשים לשורותיה עפ"י    

 ההנחיות ובהתאם  לנוהל האמור.    

   

 :לעובדי המועצהבדיקות רפואיות  .6

המועצה פועלת בנושא זה בהתאם לדרישות המופיעות בקובץ הגדרות תפקיד של משרד  6.1 

הפנים, כך לדוגמא, במשרה בה אחד מתנאי הסף )ע"פ קובץ משרד הפנים( הינו אישור על 

 כשירות רפואית, מפורט תנאי זה כחלק מדרישות המכרז ומתנאי הקבלה.  

 

בעקבות המלצת הביקורת בעבר, גיבשה המועצה בתיאום עם היועמ"ש, נוסח הצהרת בריאות   6.2

בבואו להיקלט במועצה. נושא זה אף נרשם ועודכן  עובד/ת חדש/המסודר עליה חותם כל 

 בנוהל קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, והוא מיושם בפועל. 

מני או קבוע, בשכר שעתי או חודשי(, (: במעמד קליטת כל עובד )ז2017סטאטוס )ינואר         

חותם העובד על הצהרת בריאות. נוסח הצהרת הבריאות גובש בתיאום עם היועמ"ש  

נדרש העובד להציג כשירות   –ובהתאם להמלצת מבקרת המועצה. לתפקידים ספציפיים 

 רפואית.
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 חוות דעת על עובדים: .7

המנהלים במועצה מקיימים חוות דעת על עובדים לפי צורך, לדוגמא בהתרחש אירוע חריג מצד  

 עובד, במקרה של בעיית משמעת או בעיה מקצועית של עובד, וכיוצ"ב.

(: לאחרונה הועברה במועצה סדנת משוב בה ניתנו למנהלים כלים 2017סטאטוס )ינואר     

ניהוליים לטובת מתן משוב איכותי ורלוונטי לעובד. שיחת משוב תתקיים אחת לשנה ותיעודה 

יתויק בתיקו האישי של העובד. במהלך רבעון ב' של שנה"ע הנוכחית, תועבר במועצה סדנה 

 ת בהמשך לסדנת משוב ולמתן כלים נוספים.לניהול שיחות קשות, זא

 

 נוכחות עובדים: .8

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 8.1

המועצה גיבשה והפיצה נהלים בנושא, ואף הוכנסה לשימוש מערכת ממוחשבת וסלולארית  8.2

לעדכון דיווחי נוכחות. בנוסף, מעקב ובקרה שוטף מתבצע ע"י מנהלת מש"א, בתיאום עם 

 הנהלת המועצה. 

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח. בשנה"ע אשתקד הוטמעה מערכת נוכחות2017סטאטוס )ינואר    

 חדשה, בשנה"ע הנוכחית ימוחשבו כלל התהליכים במערכת, כולל ממשק מלא לתלוש    

 השכר. מעקב ובקרה אחר דיווחי הנוכחות מבוצע באופן שוטף ע"י מנהלת מש"א ובתיאום עם    

 לאחרונה, הופץ ריענון לנוהל דיווחי נוכחות, כאמור.הנהלת המועצה.    

  

 :  שעות נוספות .9

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

(: הנושא נמצא תקין בדו"ח. שעות נוספות מבוצעות ומדווחות בהתאם 2017סטאטוס )ינואר    

 לאישור הנהלת המועצה. במהלך השנה יגובש נוהל שעות נוספות.

  

 שעות כוננות: .10

 נמצא תקין בדו"ח. הנושא 

(: הנושא נמצא תקין בדו"ח. יחידות כוננות מדווחות בהתאם לאישור 2017סטאטוס )ינואר    

 הנהלת המועצה. במהלך השנה יגובש נוהל בנושא שעות כוננות.

 

 :תשלום קצובת נסיעה .11

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

לעבודת המטה שבצעה המועצה  (: הנושא נמצא תקין בדו"ח. בהמשך2017סטאטוס )ינואר     

בתיאום עם יועץ השכר והיועץ המשפטי, קצובת נסיעה משולמת לעובדים הרלוונטיים בהתאם 

 לתעריף חופשי חודשי כנדרש בחו"ק, לפי רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית.

 

 : החזר הוצאות בתפקיד לבעלי רכב אישי.12

בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר  במועצה, בה 

ק"מ.  833 -, מכסה חודשית מעבר ל99הסכם שכר  לאחרנמצאו שני עובדים אשר אושרה להם, 
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אחד מעובדים אלו סיים עבודתו במועצה זה מכבר, ולעובד השני הופחתה המכסה בהתאם להיקף 

 המאושר. 

(: המועצה מקפידה להגביל מכסת ק"מ בהתאם להנחיות משרד הפנים 2017סטאטוס )ינואר      

 ובתיאום עם יועץ השכר. אין חריגות מההיקף המאושר.

 

 : הוצאות משתנות.13

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.   

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2017סטאטוס )ינואר    

 

 : תוספת מנקו .14

, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר במועצה, בה בעקבות הערת הביקורת

נמצא כי ישנן שתי עובדות שאינן עוסקות כיום בגביית המחאות או מזומנים כהגדרתן בחוקת 

 . 99הסכם שכר  בטרםהעבודה, אך תוספת זו שולמה להן עוד 

ספת מנקו" שגובש ע"י (: כאמור לעיל. בהמשך לטופס "בקשה לתו2017סטאטוס )ינואר      

 .מנהלת מש"א ומנהלת מחלקת גבייה, התהליך מיושם בפועל ובהתאם לנהלי משרד הפנים

 

         :תוספת מעונות .15

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2017סטאטוס )ינואר     

 

   :תוספת כפיים .16

 הנושא נמצא תקין בדו"ח. 

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2017סטאטוס )ינואר     

 

 :תוספת פיצול .17

בעקבות הערת הביקורת, נערכה בדיקה בנושא ע"י מנהלת משאבי אנוש וחשבת השכר במועצה, בה 

 . 99הסכם שכר  בטרםנמצא כי תוספת זו שולמה לעובדת עוד 

 חדשים.(: כאמור לעיל. כיום לא ניתנת תוספת פיצול לעובדים 2017סטאטוס )ינואר      

 :  העלאה בדרגה וקביעות עובדים .18

בעקבות המלצת הביקורת, נקבע כי אחת לשנה )ועד סוף רבעון א' בכל שנת עבודה(, תגיש  18.1

מנהלת משאבי אנוש דו"ח להנהלת המועצה אשר יפרט את הזכאים להעלאה בדרגה ו/או 

 הזכאים לקביעות, ככל שיהיו כאלו באותה שנה.

הוגש ע"י מנהלת מש"א, זכאות העובדים עודכנה בהתאם, והנושא  2012לשנת דו"ח כאמור   18.2

 ייכנס לתוכנית העבודה השנתית של המחלקה. 

 (: כאמור לעיל. בעקבות המלצת הביקורת ובהתאם לתכנית העבודה,2017סטאטוס )ינואר        

 המפרט את הזכאים באחריות מנהלת מש"א להגיש להנהלת המועצה עד סוף רבעון א', דו"ח       

 להעלאה בדרגה ו/או לקביעות בשנה"ע הנוכחית, בצירוף המלצת הממונים. האמור מיושם        

 .2012בפועל החל משנת        
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 שכר:
 
 :תעריף משתנות שגוי.  1

 הליקוי תוקן בהתאם לתעריף המעודכן.  

 (: התעריפים מבוקרים באופן שוטף, בהתאם לקובץ עדכוני שכר 2017סטאטוס )ינואר       

 ותנאי שירות המופץ ע"י מרכז השלטון המקומי. בהתאם ללקחי הביקורת, רכשה המועצה        

 לחשבת השכר מינוי קבוע לקובץ זה.         

 

 :הלוואות ומפרעות על חשבון שכר .2

 הנושא נמצא תקין בדו"ח.     

 (: הנושא נמצא תקין בדו"ח.2017סטאטוס )ינואר       

 

 :2.33%במקום  2%הפרשה לפנסיה בשיעור   . 3

 . הליקוי תוקן, כולל תיקון רטרואקטיבי.2006הליקוי נוצר בעת מעבר התוכנה בשנת   

 ת כחוק.(: כאמור לעיל. הפרשות לפנסיה מבוצעו2017סטאטוס )ינואר       

 

 :לעובד להשלמת פיצויים 2.33%אי הפרשה של  .4

 6%בעת הפרישה,  2.33%בהתאם להסכם הקיבוצי, משולמים  פנסיה צוברתלעובדים במסלול 

 משולמים באופן שוטף.

 באופן שוטף. 8.33%מופרשים מלוא כספי הפיצויים בשעור  בביטוח מנהליםלעובדים 

 (: כאמור לעיל.2017סטאטוס )ינואר 

 

 :תשלום תוספת טלפון .5

 הליקוי תוקן, נמצאו ותוקנו שני מקרים בהם שולמה תוספת טלפון שלא בהתאם לנוהל.

 (: כאמור לעיל. התשלום מתבצע בהתאם לנוהל.2017סטאטוס )ינואר 

 

 :בחירת קופת גמל וקרן השתלמות בעת קבלה לעבודה .6

 הליקוי תוקן. 6.1  

קופת   ממתינים "לבחירת קופה על ידי העובד", וכיום מונהגתהמועצה שינתה את הנוהג לפיו  6.2 

בהתאם להסכם הקיבוצי. כלומר, עובד שלא הודיע לאיזו קופה או קרן ברצונו  ברירת מחדל

להצטרף, מופרשים הכספים לקופה המופיעה בהסכם הקיבוצי כברירת מחדל, והוא רשאי 

    להחליפה בכל עת שיחפוץ.

 ועודכן בנוהל קליטת עובד/ת חדש/ה במועצה, והוא מיושם בפועל.נושא זה אף נרשם   6.3 

 (: כאמור לעיל. במעמד הקליטה חותם העובד על טפסי הצטרפות2017סטאטוס )ינואר         

 לקופות, בין אם בחר קופה ובין אם לא בחר וחותם על טפסי ההצטרפות לקופה המוגדרת         

 כברירת מחדל.       

 :תוספת למומחהתשלומי  .7

 האישור הושלם בתיק.           

 \(: כאמור לעיל2017סטאטוס )ינואר            
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 :תשלומי תוספת לפסיכולוג   .8

 , כפי שנדרש.  8%ולא  10%הפסיכולוג קיבל       

 (: כאמור לעיל.2017סטאטוס )ינואר       

 

 :ניכוי דמי חבר .9

 הליקוי תוקן וכיום אין מנכים דמי חבר מעובדים שחוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים        

 אינם חלים עליהם.        

 (: כאמור לעיל. דמי חבר מנוכים רק מעובדים שחוקת העבודה2017סטאטוס )ינואר         

  וההסכמים הקיבוציים חלים עליהם.        

 

 :בדיקת תלושי שכר .10

 בהתאם להמלצת הביקורת, הועברו תלושי השכר במועצה לבדיקה של חשבת שכר נוספת.   10.1

לכשתסיים הבדיקה, ייבחנו הממצאים, ובהמשך לכך, יקבעו מועדי בדיקה תקופתיים של             

 התלושים לצרכי בקרה.

     (: ההערות שהתקבלו תוקנו והוטמעו. בהמשך להמלצת 2017סטאטוס )ינואר         

 הביקורת, במהלך השנים האחרונות שכרה המועצה יועץ שכר חיצוני לטובת  בקרות         

 השכר. הבקרות כוללות ביקורת אחר רכיבי השכר, הפרשות נוספות לתלושי         

     פנסיוניות, תשלומים נלווים וכיוצ"ב. תלושי השכר של עובדי המועצה נבדקו ע"י         

 פעימות, כולל משובים ודו"חות ביניים רבים ומגוונים, לרבות  4-חברת "שחק" ב        

 יישום והטמעת לקחים ורפורמות במועצה )לדוגמא: אחזקת רכב, כוננות, הפרשות         

 דרגה ועוד(. תהליך זה יסתיים בשנה"ע הנוכחית לאחר בדיקת -פנסיוניות, דירוג        

  ותיקון הליקויים.התלושים העדכניים         

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                        

 

 רחלי      משה          

    מנהלת מש"א          
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 ביקור סדיר -חינוך
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 מכרזים
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 רישוי עסקים
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 גזם
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 ועדה לתכנון ובנייה
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, רכש מלאי ומצאי

 תחנת שאיבה
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 רווחה
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 ז"תשע אדר' שני ח יום                                                                                                   

                                                                                      06/03/17 

 לכבוד

 עמירה מוסקוביץ

 מבקרת המועצה

 

  עדכון  בעניין מחלקת הרווחההנדון:     

 

בהתייחס לבקשתך החוזרת לעדכן אודות פעילות המחלקה בהתייחס לדו"ח הביקורת שהוכן בשנת 

 קראתי שוב את דו"ח הביקורת. 2013

א נמצאו בביקורת למעט מספר ליקויים שוליים, לכפי שגם את כתבת בדו"ח, בסך הכל התרשמת כי 

 ליקויים מהותיים כלל. 

 עיקר ההערות השוליות התייחסו לענין התקצוב ואופן הדיווח למשרד הרווחה.

בשנה האחרונה המשכנו במעקב התקציבי מול המשרד והמשיכו להתקיים הפגישות הרבעוניות 

וגם צוות  בנוכחות תקציבן מחוז תל אביב עם גזבר המועצה. בפגישה נוכחות גם עוזרת הגזבר

 2016הנהלת החשבונות לצורך המשך קיום הבקרה והמעקב הביצועי של התקציב. גם תקציב 

בהשוואה  2.76%-הסתיים באופן מאוזן.  בדיקת הקצאת המשרד העלתה כי תקציב המשרד עלה ב

מחלקת הרווחה ממשיכה לגבות כספים כדין והיא תמשיך ₪.    10,132,761-ומדובר ב 2015לשנת 

 על פי תכנית העבודה שנקבעה ונהלי המועצה. לפעול 

 שינויים עיקריים : 

בשונה מבעבר, עובדת הזכאות הפכה להיות מעורבת באופן פעיל ומעורה במעקב על ניהול  .1

התקציב וסעיפיו.  במקביל ממשיכה להתקיים המגמה של הגשת דיווחי תקציב למשרד כדבר 

שרד הרווחה. פער לרוב נוצר אם הדיווח של חודש בחודשו וכך גם מצומצם פער הדיווח למ

חברות כוח אדם שמעסיקות עובדים סמך מקצועיים והדיווח מהם  -אלינו מתעכב. למשל

מתעכב. רק על סמך הדיווח מהם אנחנו יכולים לדווח למשרד. כל עיכוב בהעברת הדיווח 

סף, הקושי יכול אלינו גורר עיכוב בהעברת הדיווח למשרד. כך גם לגבי ההסעות או כיו"ב. בנו

 5/11-לבוא לידי ביטוי בסוף שנת תקציב כשדיווחי המשרד צריכים להיות מוגשים אליו עד ה

של אותה השנה ויש דיווחים לגבי חודש אוקטובר )ולפעמים ספטמבר(  שמגיעים אלינו רק 

 אחרי מועד ההגשה. 

ב יש עו"ס ועם בשונה מבעבר, כל הישובים חולקו בין העובדות הסוציאליות כך שלכל ישו .2

קבלת פניה מישוב  כלשהו ניתן להפנות אותו מידית לעו"ס המוגדרת. מלבד כמובן נושאים 

 רוחביים בהם יש עו"ס לכלל המועצה כמו בנושאים ע"פ חוק , צרכים מיוחדים ועוד.

וזאת בעקבות קבלת תקן לעו"ס  9.53-תקן מצבת כוח האדם מטעם המשרד עלה ל .3

עובדות, בנוסף לעובדות המועדוניות.  15ום עובדות במחלקה אוטיסטים בחצי משרה. כי

 הן עובדות סוציאליות. 12מתוך העובדות 
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הושם דגש על דיווח יותר מדויק של מצבת כוח האדם מול המשרד ואם יש עו"ס שבחלק  .4

מהיקף משרתה מועבר לרשות באמצעות תקציב  25%מתפקידה היא עו"ס מועדונית, 

 במצבת כ"א. 25%היות רשומה באותם הפעולה והיא לא יכולה ל

מתוך כלל העו"סיות לומדות לתואר שני וכל בקשה של עו"ס ללמידה, הכשרה והעשרה  3 .5

 נבדקת לעומק

העבודה הממוחשבת בכל תחום משפיעה רבות על אופן ניהול העבודה. גם מול המשרד  .6

ביר במייל ועוד. אנחנו עובדים כיום עם דו"חות ממוחשבים שניתן להמיר לקבצי אקסל , להע

כיום במשרד כבר דנים ביישום המהלכים של חתימות אלקטרוניות כך שכמות הניירת 

לחתימה תלך ותפחת באופן הדרגתי ומאד משמעותי. כמו כן גם בתוך המועצה בכל מה 

 שקשור לניהול התקציב.   

רישום מועדוניות. בחודש הקרוב יתבצע הרישום לשנת הלימודים הבאה וע"פ ה 7יש כיום  .7

נשקול באם לפתוח מועדונית נוספת מחדש. באחד הישובים בו פעלה בעבר מועדונית בחרו 

 להפעיל את המועדונית בבעלות פרטית.

במהלך השנה החולפת נעשו מספר יוזמות חדשות וכן נעשות גם כיום. יוזמות אלו מבורכות  .8

ת בחשבון כי ומעשירות את היקף השירותים הניתנים לתושבים, יחד עם זאת יש לקח

מדיניות המועצה הינה שלא להרחיב בכוח האדם העוסק ונוצר פער בין היקף המשימות 

הקמה של כיתות  -המבוצעות לבין היקף כוח האדם שפנוי לכך. היוזמות החדשות כוללות

וותיקים בתיכון איתן ובישיבה התיכונית בקרית החינוך בשעלבים, הקמה של קהילה תומכת 

ריאות לוותיקי המועצה בנוסף להפנינג בריאות לכלל התושבים, עבודה לנכים, הפנינג ב

מואצת לענין ההיערכות לחירום, סדנאות העצמה לבני נוער, עשיה מקיפה בתחום הועדות 

המועצתיות שבאחריות מחלקת הרווחה כמו הועדה למאבק בסמים ואלכוהול ועוד, הרחבת 

 עוד כהנה.פעילות ההתנדבות, בינוי היחידה לתשושי נפש ו

בשנתיים וחצי האחרונות הוענקה למחלקה מטעם משרד הרווחה הדרכה  –הדרכה לעובדים  .9

חיצונית כחלק מהרפורמה המתבצעת בשירותים החברתיים בארץ. בתחילת השנה הזו 

הודיעו לנו מהמשרד כי אנחנו זכאים להעסיק מדריכה/ראש צוות במחלקה ולא נוכל להמשיך 

מתקיים שיח מול  8נתי בסעיף בהעסקת המדריכה החיצונית. זאת ולאור הנתונים שציי

 הנהלת המועצה בדבר הצורך בהגדרת עו"ס מדר"צ.  

 כולי תקוה כי המחלקה תמשיך לפעול ככל הניתן למתן שרות ראוי ומכבד לכלל תושבי המועצה.

 בכבוד רב,      

 אביגיל אנגלמן      

 מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים     

      מועצה אזורית גזר     
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 שירות וטרינרי
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 2017מרץ  05
 ' אדר תשע"זז

 סימוכין:     

 מעקב אחר תיקון ליקויים

 

 ניהול השרות הווטרינרי .1

 .עובדים 3מצבת כוח האדם בשרות הווטרינרי עומדת על                

האדם עומדת למעשה על וטרינר בחצי משרה ומזכירה בחצי  מצבת כח               

 משרה.  

 .היקפי המשרה הללו נקבעו על ידי המועצה לפני שנים ואינם מספקים             

 

    Vet Rapid וטרינריים לרופאים ייעודית בתוכנה מנוהל הווטרינרי השרות .2

 

 מנת על לקוח לכל ידני עדכון נדרש לחלקם.  תוקנו בתוכנה שהיו הבאגים

 שום האחרונה בשנה הייתה לא. רב זמן הגוזל דבר, העבר טעויות למנוע

 .מחוסן היה שכבר לכלב תשלום שובר שקיבל תושב של תלונה

 

 חברה" קליק-וט" בשירותי משתמשים שונות איזוריות ומועצות בערים

 הרשות של לוגו עם רישיון להוציא הפרטיים לוטרינרים המאפשרת

 הנוגעים כל על מקל רק לא הדבר, ליין און בתשלום לרשות הכסף ולהעביר

 פרטיים וטרינרים מדיווחי הנובעות הטעויות את מעלים גם אלא בדבר

 בן שם על לכלב נוסף כרטיס פותחים,  לדוגמה, מייל דרך אצלנו הנקלטים

 לכלב כפול כרטיס ליצירת גורמת זהות למספר 0 הוספת או, הזוג בת או

 אם גם. בזמן מחוסן כלא יופיע ובשני מעודכן חיסון תאריך יופיע באחד

 . הדיווח הליך את ומייעל מקל הדבר לכלב ₪  3-5 של  בתשלום כרוך

 

 .לא קיים ניהול מלאי מסודר של החיסונים –ניהול החיסונים וחומרי ההרדמה   .3

 ותרופות.כל אלו סודרו ע"י הקמת  תוכנת אקסל לניהול מלאי חיסונים               

 

כל הקשור בכספים לא עובר דרך הווטרינר, תושב שמבקש לחסן את כלבו או חתולו 

 משלם

באמצעות אתר האינטרנט או במחלקת הגבייה טלפונית או מגיע פיזית(, את השובר )              

   המשולם מציג 

 .לווטרינר וזה מחסן רק לאחר שבדק את התשלום              

 ללא שינוי.             
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תפקידי הווטרינר בהתאם לפקודת  תפקידי הווטרינר בהתאם לפקודת מחלות בעלי חיים .4
  1934 –הכלבת 

 בנוסף על פי תקנות הפיקוח על הכלבים התשס"ה , ללא שינוי. 

שרד החקלאות ופיתוח הכפר מפזר חיסוני כלבת אוראליים באזורים בהם משוטטים מ .5
שעורכת המועצה בטבע. החיסון נעשה דרך האוויר כאשר זאבים ותנים ולפני אירועים 

 .הווטרינר מכוון את הטייסים היכן לפזר את החיסונים

מבחינת חיסונים אוראליים לחיות הבר שמשרד החקלאות לקח על כתפיו 
בעבר הרי שכיום העניין הצטמצם עד מאד ונעשה על פי שיקול המשרד , 

ווירי כנגד כלבת אינם מחוסנים וכך חיות בר שהיו מחוסנות דרך פיזור א
 יותר בסביבתנו . מטבע הדברים העניין חשוב ונדרש זמן ותקציב לביצוע .

בשנת  1414כלבים לעומת  2107חוסנו  2016מבחינת מספר חיסונים : בשנת 
2014  

 1994 –תפקידי הווטרינר בהתאם לחוק צער בעלי חיים  .6
ם ברחבי המועצה, הוחלט לדחות את לבקשת תושבי המועצה נשקל סירוס /עיקור חתולי

 הבקשה בשל העלות והניהול המורכב באמצעים המוגבלים.

השנה הוגש מטעם המועצה קול קורא ויצרתי כבר קשר עם קבלני עיקורים 
וקיבלתי הצעות מחיר נכון לתאריך מכתב זה עדיין אין אישור או שלילה של 

 משרד החקלאות לעניין הקול קורא.

לעניין טיפול רפואי בחיות פצועות ללא בעלים הם מקבלים טיפול ראשוני 
 בלבד , מעבר לזה הכל מטופל על ידי הכלבייה באחיסמך. כלומר ללא שינוי

 .ביקורות לעניין עבירות צב"ח , ללא שינוי 

 1983,תקנות בריאות הציבור  1964תפקידי הווטרינר בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים  .7

 .ל מזון מן החיהפיקוח ע

השינוי היחידי הינו שבמקום ההסכם שהיה עם מחלקה וטרינרית של 
רחובות, המדינה הכריזה על רחובות ורמלה ,כמעניקי שירות בדיקות משנה 

 לכל הסביבה מבאר טוביה עד ראשל"צ.

לאחר קבלת הנתונים ממחלקת רישוי עסקים ,הוקם תיק לעסקי מזון ] 
 מש בתוכנה הוטרינרית [ בהעדר תכנה יעודית אני משת

הבדיקות המקומיות בעסקי מזון מתבצעות על פי  תכנית עבודה  
 ומתקיימות כרגיל.

דיווח הגנים על טמפ'  ההגעה של המזון לצהרונים ,לאחר התחלה קצת 
 מגמגמת מתנהל כשורה בחודשים האחרונים.

 חינוך והסברה בנושאי פיקוח והגנה על בעלי חיים ופיקוח על המזון .8

 תבצע , בהופעה פרונטלית או דרך מייל ופרסום בעלון המועצה.מ
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 קידום חקיקה ווטרינרית בתחום המועצה האזורית .9

 המדינה אינה מעוניינת בחקיקה מקומית אלא בחקיקה מדינתית ואחידה .

 ולממונה על פניות תושבים בתחום הווטרינריה 106פניות למוקד  .10

היו כבר  2015ם שונים בשנת פניות למחלקה בנושאי 119היו  2014בשנת 
 פניות.   182היו   2016ובשנת  148

היה כדאי להציג מספר פילטרים במוקד שיחסכו קריאות מעבר לשעות 

העבודה הנוגעות לעניין כמו מועדי חיסונים תשלומים ושאר עניינים 

 אדמיניסטרטיביים .

 סיכום והמלצות הביקורת

קיימת החלפת מידע על ידי ישיבות שוטפות עם מנהלת מחלקת הגביה בענין הקנסות 
וגבייתם, ועם מחלקת התרבות לענין סיורי שטחים פתוחים באיזורי המיועדים לפעילות 

 תרבותית צעדות וכו.

ברצוני להאיר את עיני הביקורת ,שעניינים כמו נוהל ביקורת חיסונים ,הטלת הקנסות 
עד לשלב הגביה ] שבידי מחלקת הגביה [ , אינו מתנהל כמעט ,גם  והמעקב אחריהם

חלק זה של העבודה מוטל על כתפי מזכירת המחלקה ולדבריה אינה מגיעה לזה מחוסר 
זמן בגלל העבודה השוטפת של המחלקה כמו המטלות מהמחלקה השניה שהיא 

 משרתת  והטיפול במוקד עליו הייתה ממונה עד לפני זמן מועט .

[ ס'  לא הגיעה לטיפול בקנסות מנהליים  2017קה שערכתי בפברואר השנה ] בבדי
 .2016שהנחתי על שולחנה מאוקטובר 

בנוסף, בהיעדרה של סימה ,כל המערכת מושבתת , אין מי שיענה לשאלות ולו 
הפשוטות ביותר , אין מי שיוציא שוברי תשלום מה שאומר שלא תהיה אפשרות לחסן 

חודש מרץ הקרוב, אין מי שיוציא קנסות ,וכו' וכו'  מה שבעיני בשטח מעבר לחיסוני 
אומר שיש צורך לא רק להגדיל את אחוז המשרה של סימה המופנה למחלקה שלי , אלא  

מישהי נוספת שתוכל לגבות את עבודתה בהעדרה לתקופה \כדאי אולי להכשיר מישהו
 ארוכה מהרגיל .

 

 

 

 בברכה,               

 כרמידר' הרשקוביץ 

 מנהל השירות הוטרינרי
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 יחידה סביבתית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








