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  קבלת תשלומי� בשיקי�

  30דוח מבקר העירייה מס'   ביקורת מעקב 
  

 :המלצות הביקורת כפי שהופיעו בדוחלהל� ממצאי, מסקנות ו

  

  כללי

  חלק מהתשלומי� המשולמי� בשיקי�, ה� בגי� תשלומי חובה וה� בגי�   .1

  תשלומי רשות, לא מכובדי� מסיבות שונות, על ידי הבנקי�. (שיקי�     

  ).חוזרי�    

  הביקורת העלתה כי העירייה לא שקלה קבלת תשלומי� בהמחאות   .2

  באמצעות חברות שונות המספקות שרותי שיקי� ממוחשבי� או שרותי     

  רותי� אלה מבטיחי� כי התשלו� בשיקי� יכובד או יסליקת שיקי�. ש    

  שיק מסוי� עקב חשד להיעדר   לחלופי� מתריעי� בו במקו� כי אי� לקבל    

  כיסוי.    

  

על אפשרות  כדאיות מול תועלת  הביקורת ממליצה לבצע בחינה מקצועית  

  רכישת שרותי� אלה.

  הביקורת מצאה כי גורמי העירייה העוסקי� בגביית תשלומי� בשיקי�    .3

  אינ� נעזרי� במאגרי מידע הזמיני� באינטרנט ללא תשלו�, כגו� קוב%     

  � של בנק ישראל, המתנהל על פי חוק מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלי    

1981שיקי� ללא כיסוי, התשמ"א    .  

  

הביקורת ממליצה כי עוד בטר� תיבדק כדאיות שכירת שרותי חברות לסליקת 

שיקי�, ישתמשו הגורמי� העירוניי� בקובצי מידע הזמיני� לכל דורש ללא 

       תשלו�.
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  היק( התשלומי� בשיקי�

  מעידי� כי בגזברות העירייה לא קיי� מידע מרוכז על  קורתממצאי הבי  .4

  היק( התשלו� בשיקי� ה� בהיבט כמות השיקי� ששולמו לעירייה וה�     

  מידע מרוכז על   בהיבט ההיק( הכספי. בנוס(, הביקורת מצאה כי לא קיי�    

  היק( כל השיקי� שלא כובדו.     

  ספר גורמי�. מופקדי� במקומות שוני� על ידי מ השיקי�    

  

עדיין לא קיים מידע מרוכז לגבי שיקים שחזרו באגף לתרבות נוער   : ביקורת מעקב

יצוין שמאז שגובים תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי הן בקופת ההיכל והן  וספורט.

  בתוכנת החוגים של חברת המתנסים, קיימת ירידה משמעותית בשיקים שלא כובדו.

  

גף תרבות,נוער וספורט, בשיקים חוזרים מבנק המזרחי, מחלקת הגביה מטפלת מול א

בנק הפועלים ואף לעיתים גם מהבנק הבינלאומי . באגף מקבלים ההודעה ודואגים 

  שהחייב יגיע למחלקת הגביה לפרוע חובו.

בנק מסד ובנק הבינלאומי נוהגים לידע את האגף אם קיימת איזו בעיה עם שיק 

  רות מול הלקוח.מסוים, ואז באגף פותרים זאת ישי

  

הגורמי� השוני� העוסקי� בגביית תשלומי� בשיקי� אינ� עובדי� ע� אותה 

    מערכת ממוחשבת וישנ� א( גורמי� שלא עובדי� ע� מערכת ממוחשבת כלל.

  

 2.3%כשהיק( החוב עומד על  4%אחוז השיקי� החוזרי� עומד על  2004בשנת 

 4.8%חוזרי� עומד על אחוז השיקי� ה 2005מהיק( הסכו� המשול�. בשנת 

  מהיק( הסכו� המשול�. 1.7%כשהיק( החוב עומד על 

  

קיי� חוב במחלקת הגבייה עקב שיקי� חוזרי� העומד  2006נכו� לסו( חודש מאי 

  חייבי�.  324של 0  2,050,286על ס/ של 
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  היק( התשלומי� בשיקי�

� אודות הביקורת מציינת כי הנתוני� בדבר היק( השיקי� החוזרי� והנתוני

חייבי� גדולי� המוצגי� פה, אינ� מקיפי� את כלל החובות והחייבי� ומאפייני� 

  רק את הנתוני� המטופלי� על ידי מחלקת הגבייה.

  

5/06נכו� ל0)  20,000מעל להל� טבלה של חייבי� גדולי� (עקב שיקי� חוזרי�:  

אחוז  אחוז החוב סכו� החוב מספר חייבי� 

 מהחייבי�

 250,000מעל 

0 

1 260,530 0 13% 0.3% 

 1.2% 14% 0 278,291 4 0 50,000מעל 

 2.5% 15% 0 317,569 8 0 30,000מעל 

 4% 15% 0 314,642 13 0 20,000מעל 

 %8 %57 0 1,171,032 26 סה"כ

סה"כ חוב 

5/06 

324 2,050,286  0 100% 100% 

  

10%חייבי�, המהווי� פחות מ 324מתו/  26מהטבלה נית� ללמוד כי  

  מס/ כל החוב. 57%יחד, היינו כ0  1,150,000מהחייבי�, חייבי� מעל 

  

הביקורת ציינה כי אחת ההנחיות שהוצאו על ידי סג� גזבר העירייה מורה    .5

על החובה להפקיד שיקי� ובפרט שיקי� מעותדי� (דחויי�) באופ� מיידי 

  ואסר על החזקת� במחלקות עד להגיע מועד פירעונ�. 

נועדה לדבריו למנוע ככל הנית� "הסתובבות" של שיקי� הנחייה זו 

במחלקות. הנחייה זו כרוכה בתשלו� עמלות "דמי משמורת" לבנקי�. 

הביקורת העלתה בבדיקתה כי סג� גזבר העירייה הגיע להסדר הנחות ע� 

הנחה בעמלות האמורות. ממצאי הביקורת  70% ל  50%הבנקי� הנע בי� 

0.  40,000תי בגי� עמלה זו נאמדת בכמראי� כי היק( התשלו� השנ  

  

  

  



 313

  

  

הסדר זה לא נעשה ע� כל הבנקי� עימ� עובדת   הביקורת מציינת כי

    העירייה.

הביקורת ממליצה כי גזברות העירייה תנסה להגיע להסדר מיטבי ע� כל 

  הבנקי� עימ� העירייה עובדת.

  

ופן חלקי ההוראה מיושמת, בידיעת גזברות העירייה, בא  : ביקורת מעקב

ולכן  עם כל הבנקים עמלות בלבד. גזברות העירייה טרם הגיעה להסדרי

הסדר עמלות. גזברות  מנתבים את ההפקדות לאותם הבנקים איתם כן קיים

העירייה בודקת, על פי בקשת האגף את האפשרויות להגיע להסדרי עמלות עם 

  אותם הסניפים של בנקים בהם מפקידים שיקים.

  

  מחלקת ספורט

אג( תרבות, נוער   למרות האיחוד ארגוני של מחלקת ספורט, נוער בתו/  .6

וספורט , אי� איחוד של גביית התשלומי� ברמה אגפית אלא ישנה הפרדה 

  בי� היחידות השונות באג(.

  

במחלקת הספורט כל מהל/ הרישו� הממוחשב כולל רישו� וטיפול   .  7

  בכספי�, מבוצע במרכז למידע ורישו� חוגי�. 

ועל הרישו� הידני וקבלת התשלו� במזומ�, בשיקי� ופרטי כרטיסי בפ

האשראי מועברי� עקב כ/, ממרכזי הספורט למחלקת הספורט במעטפה 

פנימית, יחד ע� העתק טופס ההרשמה. הביקורת העלתה כי מעטפות אלה 

  המכילות כספי� מועברות למחלקת הספורט ללא רשימה מרכזת.

בהיבט של אי רישו�   ובני� בתהלי/הביקורת מצביע על ליקויי� מ

ממוחשב של הכספי� במער/ החשבונאי הממוחשב העירוני וכ� בהעברת 

  לחוגי�.  כספי� בצורה לא מאובטחת ללא טופס מרכז, לאחר רישו� ידני

  הביקורת ממליצה כי תישקל האפשרות שמרכזי הספורט יחוברו לרשת

  המחשוב העירונית.
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ידות בגביית הכספים בכך שהיחידות השונות מקיימות קיימת אח  : ביקורת מעקב

רישום באמצעות תוכנת החוגים של חברת המתנסים,  מרכזי הספורט מפוזרים ברחבי 

העיר ולא ניתן להציב עובד בכל מרכז לביצוע רישום ממוחשב משיקולים לוגיסטיים 

התקבולים וכלכליים.  אי לכך הופץ נוהל גביית תשלומים בעזרת טופס אחיד לרשום 

והעברתם בצורה מסודרת למרכז מידע ורישום. אותו נוהל קיים לגבי בתי הנוער למעט 

  בית הנוער עציון שבו קיימת התוכנה והם גובים עצמאית  את התשלומים.

  

  הביקורת מצאה כי בתוכנת החוגי� עימה עובדת מנהלת מרכז מידע ורישו�  .8

  ו (שיקי� חוזרי�) לבי� שיקי� לחוגי� לא נית� למיי� בי� שיקי� שלא כובד    

  שבוטלו. לפיכ/, התקשתה הביקורת לקבל מידע מהימ� על היק( השיקי�     

  שלא כובדו.    

  הביקורת ממליצה כי תישקל פנייה לחברה המפתחת את תוכנת החוגי�     

  לצור/ מציאת פתרו� אשר יאפשר את מיו� השיקי� שלא כובדו אל מול     

  לאפשר טיפול יעיל בשיקי� חוזרי� ועל מנת  שיקי� שבוטלו על מנת   

  לאפשר בקרה נאותה ואמינה.    

  

  המערכת מאפשר הפקת הדוחות הבאים על פי החתכים השונים :        : ביקורת מעקב

  שיקים שחזרו

  שיקים שבוטלו   

  שיקים שחזרו ונפרעו   

  

  מחלקת נוער

ויה באופ� גביית הממצאי� לגבי מחלקת הנוער מצביעי� על התנהלות לק  . 9

התשלומי� בכלל ובטיפול בשיקי� שלא כובדו בפרט. לדעת הביקורת על 

גזבר העירייה ומנהל אג( תרבות לבחו� את התהליכי� ולרענ� את ההנחיות 

  המקצועיות לפיה� יש לפעול במחלקת הנוער.
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 בנוס(, הרישו� החשבונאי של החוגי� במחלקת הנוער נעשה במרוכז.

בקרה חלקית ולקויה מאד על ההכנסות וההוצאות  וצרתעובדה זו י

המתבצעות בפועל בחוגי� אלה לעומת הרישו� בספרי הנהלת החשבונות 

  בגזברות.

הביקורת ממליצה כי בהנהלת החשבונות של מחלקת הנוער ינוהל חשבו� 

נפרד לכל חוג שמתקיי� במסגרת המחלקה לצור/ טיפול יעיל, כפי 

ל ניהול חוגי� ביחידות תרבות נוער וספורט שהמליצה הביקורת בדוח ע

   ).2004לשנת  28(ראה דוח שנתי של מבקר העירייה מס' 

  

אין בתקציב סעיף הכנסות נפרד לכל בית נוער, אך על פי תוכנת הרכש  : ביקורת מעקב

של האוטומציה, ניתן לדעת כמה הכנסות נכנסו מכל בית נוער, לא ברמה של כל חוג. 

ע ניהול נפרד לכל חוג .מתוכנן שבית הנוער "לזרוס" יעביר כל בית נוער מבצ

ההפקדות לבית הנוער "עציון" שהוא ממוחשב, ובית הנוער "קפלן" יעביר ההפקדות 

  למרכז "גלר".

   

  הטיפול במערכות החוגי� של בתי התרבות מבוצע בתוכנת המתנ"סי�.   .10

רייה, מצב בעת עריכת הביקורת לא קיי� ממשק מחשובי ע� גזברות העי

חודשי� לער/. מצב זה  3 הגור� להעברת מידע באופ� ידני ובאיחור של כ

גור� להיעדר מידע מהימ�, מלא ועדכני של הכנסות האג( בגזברות 

  העירייה.

  שובי ייבח� ויוסדר בהקד�.חהביקורת ממליצה כי נושא הממשק המ

  

של העירייה עדיין לת חשבונות ממשק בין תוכנת החוגים למערך הנה : ביקורת מעקב

הדבר אמור  -לא קיים אך הנושא נבחן לאורך כל התקופה.  עם החלפת תוכנת החוגים 

  לתת פתרון גם לסוגיה זו.
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הביקורת מציינת כי א� חלק מהתשלומי� לא ניגבה, עקב אי כיבוד   .11

העירייה נאלצת לשל� לאמרג� את כל הסכו� על פי כמות   שיקי�,

  כרה.הכרטיסי� שנמ

מומל% לשקול את האפשרות של תשלו� עבור כרטיסי� בקופה א/ ורק 

  במזומ� או בכרטיס אשראי ובכל מקרה לא בשיקי�.

  

קר באמצעות כרטיסי אשראי. האמרגן י:  הקופה מוכרת כרטיסים בעביקורת מעקב

מסגירת המופע בניכוי שכר אולם ועמלת  30מקבל הפדיון בגין המופע לפי שוטף + 

  האחריות על הגביה היא על הקופה, במיוחד שאין הרבה תשלומים בשיקים. גביה.  

  

מציינת כי השיקי� נקלטי� במחלקת הגבייה רק על פי הדיווח  הביקורת   .12

מאג( תרבות. למחלקת הגבייה לא מועבר עותק מהחוזה לצור/ ביצוע 

בקרה. עוד מצאה הביקורת כי ג� בגזברות העירייה לא נערכת כל 

 קרה/מעקב על התאמת התשלומי� לחוזי�.בדיקה/ב

  לדעת הביקורת, היעדר בקרה מצד גזברות העירייה מהווה ליקוי.

  

ממליצה כי כל תהלי/ חתימה על חוזי� ע� יזמי� במחלקות יחד   הביקורת

ע� היעדר פעולות בקרה על התהלי/ ועל התשלומי�, ייבח� על ידי גזבר 

  העירייה.

  גביית כספים מיזמים והפקדתם במחלקת הגביה נעשית כלהלן:  : ביקורת מעקב

  שכירות חד פעמית:  לכל השכרה חד פעמית מצורף טופס שהוכן ע"י   -

  מחלקת הנכסים והוא מצורף לשיק של השוכר.    

  השכרה בחוזים : מנהלת מחלקת הנכסים מצרפת לכל חוזה שאושר על ידה   -

  ס זה מוגש למחלקת הגביה עם ההפקדה טופס בו מצוינים פרטי העסקה, טופ    

  הראשונה לעסקה הנדונה.    

  היזמים נדרשים להפקיד בידי אגף התרבות,נוער וספורט את השיקים לכל   -

  תקופת השכירות.    
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  עדיין לא נפתרה הבעיה במחלקת הגביה שתאפשר להפקיד את כל השיקים     

  לשייך כל שיק ושיק ליחידה הדחויים אצלם, מאחר ומערכת הגביה לא מסוגלת     

  הרלוונטית.    

  בבדיקה שנערכה, התוכנה החדשה לא נותנת פתרון לסוגיה זו.    

  קיימת בקרת התשלומים ע"י כל יחידה באגף, מחלקת הכספים מקבלת ממחלקת     

  הגביה דוח שנתי לבקרת התקבולים בגין השכירויות.    

  

ההיכל ובית ספר "תהילה" הביקורת העלתה כי בתי התרבות, קופת   .  13

מפקידי� באופ� עצמאי בסניפי בנקי� שוני� בעיר את השיקי�, אול� 

הביקורת מצאה כי פרט לקופת ההיכל ולבית תרבות אחד, שאר בתי 

התרבות ובית ספר תהילה שומרי� את השיקי� בכספות ומפקידי� את 

הקיי�  בניגוד להוראת גזבר העירייה והנוהלהשיקי� לפי מועד הפירעו�, 

  . בנושא

הביקורת רואה את ההתנהלות שתוארה לעיל, כלא תקינה וממליצה כי 

גזבר העירייה ישוב ויוציא הנחיות חד משמעיות ומחייבות בנוגע להפקדת 

  המחאות בבנק.

הנהלת האגף תוציא הוראה חד משמעית להפקיד השיקים הדחויים על  : ביקורת מעקב

  פי הנחיית הגזברות.

חלקת כספי� ובקרה אי� מידע על כמות והיק( השיקי� שחזרו למנהלת מ  . 14

  ביחידות האג(, כ/ שלא קיי� מידע זמי� על היק( החובות.

המעקב על הטיפול בשיקי� חוזרי� לוקה בחסר ולא קיי� ריכוז מלא ואמי� 

  של היק( החובות בגי� שיקי� שלא כובדו. 
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קי� חוזרי� ולעדכ� אותו כ/ יש לדעת הביקורת לבחו� את נוהל הטיפול בשי

  שהמידע יהיה מלא ויתנהל מעקב ודיווח מוסדר אחר שיקי� שלא כובדו. 

  

הביקורת ממליצה כי תבח� על ידי גזבר העירייה שיטת גביית הכספי� באג( 

 כל הנתוני�תרבות, כ/ שתרוכז בידי גור� אחד אגפי ו/או לחלופי� שיטה בה 

  ירוני, באופ� שוט(. ירוכזו וידווחו לגור� אחד מרכזי ע

לעיל, לא מתקבל ממחלקת הגביה דוח מרוכז של  4: כפי שצוין בסעיף ביקורת מעקב

  שיקים שחזרו ולא של שיקים שנפדו.

  

  אג( תרבות

למרות האיחוד הארגוני של שלוש מחלקות במסגרת אג( אחד לא אוחדו   .15

 הפעולות השונות במסגרת ניהול כספי אגפי כולל ובעצ� כל מחלקה

  ממשיכה להתנהל מבחינה כספית בנפרד. 

  

  : טופלביקורת מעקב

    

  מערכות החוגי� של בתי התרבות מנוהלות בתוכנת המתנ"סי�.  .  16

בעת עריכת הביקורת לא קיי� ממשק מחשובי ע� גזברות העירייה, מצב 

חודשי� לער/. מצב זה  3 הגור� להעברת מידע באופ� ידני ובאיחור של כ

ע מהימ�, מלא ועדכני של הכנסות האג( בגזברות גור� להיעדר מיד

  העירייה.

  

  שובי ייבח� ויוסדר בהקד�.חהביקורת ממליצה כי נושא הממשק המ

  

לת ממשק בין תוכנת החוגים למערך הנה לעיל, 10: כפי שצוין בסעיף ביקורת מעקב

של העירייה עדיין לא קיים אך הנושא נבחן לאורך כל התקופה.  עם החשבונות 

  הדבר אמור לתת פתרון גם לסוגיה זו. -ת תוכנת החוגים החלפ
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הביקורת העלתה כי השיקי� נקלטי� במחלקת הגבייה רק על פי הדיווח   .17

מאג( תרבות. למחלקת הגבייה לא מועבר עותק מהחוזה לצור/ ביצוע 

בקרה.עוד מצאה הביקורת כי ג� בגזברות העירייה לא נערכת כל 

  מת התשלומי� לחוזי�.בדיקה/בקרה/מעקב על התא

  

  לדעת הביקורת, היעדר בקרה מצד גזברות העירייה מהווה ליקוי.

  

הביקורת ממליצה כי כל תהלי/ חתימה על חוזי� ע� יזמי� במחלקות יחד 

ע� היעדר פעולות בקרה על התהלי/ ועל התשלומי�, ייבח� על ידי גזבר 

  העירייה.

  

ת כספים מיזמים והפקדתם במחלקת גביי לעיל, 12: נאמר כבר בסעיף ביקורת מעקב

  הגביה נעשית כלהלן: 

  על ידי שכירות חד פעמית:  לכל השכרה חד פעמית מצורף טופס שהוכן   -

  מחלקת הנכסים והוא מצורף לשיק של השוכר.    

  השכרה בחוזים : מנהלת מחלקת הנכסים מצרפת לכל חוזה שאושר על ידה   -

  זה מוגש למחלקת הגביה עם ההפקדה  טופס בו מצוינים פרטי העסקה, טופס    

  הראשונה לעסקה הנדונה.    

  היזמים נדרשים להפקיד בידי אגף התרבות,נוער וספורט את השיקים לכל   -

  תקופת השכירות.    

  

עדיין לא נפתרה הבעיה במחלקת הגביה שתאפשר להפקיד את כל השיקים הדחויים  

  שיק ושיק ליחידה הרלוונטית.אצלם, מאחר ומערכת הגביה לא מסוגלת לשייך כל 

  בבדיקה שנערכה, התוכנה החדשה לא נותנת פתרון לסוגיה זו.

כל יחידה באגף, מחלקת הכספים מקבלת ממחלקת ל ידי קיימת בקרת התשלומים ע

  הגביה דוח שנתי לבקרת התקבולים בגין השכירויות.
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לה מפקידי� הביקורת העלתה כי בתי התרבות, קופת ההיכל ובית ספר תהי  . 18

פרט לקופת    באופ� עצמאי בסניפי בנקי� שוני� בעיר את השיקי�, אול�

ההיכל ולבית תרבות אחד, שאר בתי התרבות ובית ספר תהילה שומרי� את 

בניגוד השיקי� בכספות ומפקידי� את השיקי� לפי מועד הפירעו�, 

  . להוראת גזבר העירייה והנוהל הקיי� בנושא

  

תנהלות זו כלא תקינה וממליצה כי גזבר העירייה הביקורת רואה את הה

  ישוב ויוציא הנחיות חד משמעיות ומחייבות בנוגע להפקדת המחאות בבנק.

  

הנהלת האגף תוציא הוראה חד משמעית , לעיל 13כאמור בסעיף  : ביקורת מעקב

  להפקיד השיקים הדחויים על פי הנחיית הגזברות.

השתתפות ללקוחות אשר חייבי�  הפסקת מת� שרות ו/או מת� אפשרות  .19

  לבתי התרבות נתונה להחלטתו של מנהל הבית  תשלומי�

על מנהל אג( תרבות לקבוע כללי� ברורי� בעניי� המדיניות שיש לנקוט 

  .מול חייבי� וכ� לקבוע מקסימו� מפגשי� לניסיו� בטר� הסדרת התשלו�

  

ת נרשמים חייבים, עם רסם נוהל ברור להפסקת השתתפוימנהל האגף פ : ביקורת מעקב

  איחוד האגף.

    

מציינת כי מהנתוני� אות� היא אספה, יוצא כי למנהלת מחלקת  הביקורת   .20

כספי� ובקרה אי� מידע על כמות והיק( השיקי� שחזרו ביחידות האג(, כ/ 

  שבפועל, לא קיי� מידע זמי� על היק( החובות.

  

גביית הכספי�  הביקורת ממליצה כי תבח� על ידי גזבר העירייה שיטת

כל באג( תרבות, כ/ שתרוכז בידי גור� אחד אגפי ו/או לחלופי� שיטה בה 

  ירוכזו וידווחו לגור� אחד מרכזי עירוני, באופ� שוט(.  הנתוני�
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  אג( איכות הסביבה

תהלי/ גביית הכספי� עבור שרותי� הניתני� לאזרח על ידי אג( איכות   .21

הזמנות   סר בדיקת התשלומי� מול רשימתסביבה הוא חסר בקרות, כגו� חו

לא מקובל על הביקורת כי קיימת גביית    רותי� על ידי האזרחי�.יש

כספי� במזומ� על ידי האחראי� על האזור ובנוס(, ללא הנפקת קבלה 

  מיידית עבור התשלו�. 

  

הביקורת ממליצה כי גביית הכספי� כפי שתוארה לעיל תיבח� מחדש על    

יה כולל בחינת אפשרות התשלו� א/ ורק באמצעות שוברי ידי גזבר העירי

  תשלו�.

  

למרות שבמשרדי האג( לאיכות הסביבה נמצאת כספת, הכספי� נשמרי�   .22

במגירה של חשבת אג( איכות הסביבה, כפי שתואר לעיל, בניגוד לנוהל 

זה, מעיד על אי הקפדה על נהלי שמירת   שהופ% על ידי סג� גזבר העירייה.

  שבעצ� קיימי� אמצעי� נאותי� לשמירת�. כספי� כ

  לדעת הביקורת על גזברות העירייה לרענ� נהלי� אלה.

  

  אג( חינו/

  באג( החינו/ לא פועלי� על פי הנחיות גזבר העירייה בדבר הפקדת שיקי�   .23

  דחויי� בבנק ע� קבלת�, תו/ הימנעות מאחזקת� בכספות.    

  

 מחלקת הגבייה  טיפול בהמחאות חוזרות

 סיבות להחזרת שיקי�

  

  הראשית של מחלקת הגבייה לא אוספת  העלתה כי הקופאית הביקורת  . 24

  את כל השיקי� שלא כובדו ; ישנ� שיקי� שלא כובדו הנאספי� ישירות     

  על ידי המחלקות ומטופלי� על יד�.    

              

  אחד.מומל% כי נושא הטיפול בשיקי� חוזרי� ירוכז בידי גור� מקצועי   
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  הביקורת מצאה כי מחלקת הגבייה אינה מנהלת מעקב יעיל בנושא שיקי�   .25

  חוזרי� לפיכ/, אי� באפשרותה להמציא לביקורת מידע עדכני לגבי היק(     

  הטיפול בשיקי� חוזרי� והסיבות לאי כיבוד�.    

  

ג� השיקי�  הביקורת העלתה כי בעת קבלת שיקי� ביחידות השונות, כמו  

  בלי� במחלקת הגבייה לא נערכת תמיד בדיקה של תקינות� הטכנית.שמתק

הביקורת ממליצה לנהל מעקב סדיר אחר ההיק( והסיבות לאי כיבוד 

יסודית בעת קבלת השיק,   שיקי�, לש� נקיטת צעדי� של בדיקה

 להקטנת תופעת החזר שיקי� מסיבות טכניות.

  

  סיכו�

ייה במחלקות שונות, לרבות שיקי� במזומ� ושיקי� דחויי� משולמי� לעיר

במחלקות שונות נמצאו ליקויי�    ממצאי הביקורת מצביעי� כי במחלקת הגבייה. 

כגו�: שוני בשיטות קבלת התשלומי� בשיקי� והטיפול בה� במחלקות   רבי�

 השונות באג( תרבות, נוער וספורט וניהול לא אחוד של כל כספי המחלקות באג(;

נית� למיי� בי� שיקי� חוזרי� לבי� שיקי� שבוטלו; בתוכנה לרישו� לחוגי� לא 

מת� הנחות במחלקת הנוער ללא נוהל הנחות; מעקב לקוי אחר תשלומי� במחלקת 

הנוער; היעדר ממשק מחשובי בי� תוכנת המתנ"סי� לגזברות העירייה; ליקויי� 

בשיטת גביית התשלומי� באג( לאיכות הסביבה; אי הפקדת שיקי� דחויי� 

לק מהיחידות בניגוד להנחיות גזבר העירייה; אי גביית עמלת החזר בבנקי� בח

  שיק מהחייבי� בבתי ספר ועוד. 

  

  : ביקורת מעקב

אגף איכות הסביבה / הפיקוח העירוני חובר למערכת הגבייה העירונית החל  .1

  . 15.03.2011מתאריך 

על פי תוכנית העבודה יחובר גם אגף תרבות נוער וספורט למערכת הגבייה  .2

 עירונית.ה
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מיידע את התושב על צ'ק שחזר  ,חוזרים שיקיםאגף ההכנסות ממשיך לטפל ב

ומזמינו לפרוע את הצ'ק. בהעדר פירעון מופנה הצ'ק שחזר לטיפול עפ"י 

  המסלולים המותרים בחוק:

  אכיפה מנהלית עפ"י פקודת מיסים גבייה.  .א

  הוצל"פ.  .ב

 

ר תרשים הזרימה לטיפול ותאו 2008מצורף להלן תיקון הנוהל שעודכן בשנת 

  :בצ'קים חוזרים
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