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  קבלת תשלומי� בשיקי�
 

  כללי .1

 תשלומי �קיימי תשלומי חובה כגו�;  משלמי תשלומי שוני לעירייה תושבי העיר

קיימי תשלומי רשות המשולמי בגי� , כמו כ�. 'אגרות היטלי וכו, עבור ארנונה

הרשמה לחוגי לילדי ולמבוגרי , או מנויי למופעי תרבות/רכישה של כרטיסי ו

הסכמי , מקבלת העירייה תשלומי מיזמי ואחרי בגי� הסכמי שכירות, ס בנו. 'וכו

   . 'זכיינות וכו, הפעלה

  

  תשלומי �תשלומי אלה ותשלומי אחרי נית� לשל באמצעי תשלו שוני

  .כרטיסי אשראי ושיקי, ת קבעוהורא, במזומ�

  . להל�,2תשלומי בשיקי מתקבלי ביחידות עירייה שונות כפי שיפורט בפרק 

  

,  ה� בגי� תשלומי חובה וה� בגי� תשלומי רשות,חלק מהתשלומי� המשולמי� בשיקי�

  ).שיקי� חוזרי�. (על ידי הבנקי�, מסיבות שונותלא מכובדי� 

  

, )מפקידמחלקתי גור (אחר או גור עירוני /הקופאית הראשית של מחלקת הגבייה ו

,  לשיקי אלה.  עובדת העירייהתיאוספי שיקי אלה מעת לעת מסניפי הבנקי א

   .  מסמכי ובה מצויינת סיבת ההחזרהמצורפי

  

החליט מבקר העירייה לבדוק את נושא  תשלומי , השנתית עבודההבמסגרת תוכנית 

ואופ� הטיפול בידי העירייה  בהיבטי שוני ובפרט את דר& קבלת השיקי ,בשיקי

  .בשיקי חוזרי

  

בהיבטי של התהליכי הנהוגי , שלו בשיקי לעירייההביקורת בחנה את נושא הת

תשלומי בשיקי ואופ� הטיפול בשיקי שלא ביחידות עירייה שונות בטיפול בגביית 

  ).שיקי חוזרי(כובדו 
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  בטיפול ו ההביקורת ערכה פגישות ע בעלי תפקידי שוני בעירייה העוסקי בגביי

  .רת במסמכי שוני הקשורי לעניי�עיינה הביקו, בנוס . בכספי ובשיקי

   .2005 � ו2004הביקורת מתייחסת לשני

  

 תקנות והנחיות שונות אשר העירייה יכולה ,הביקורת מציינת כי קיימי� מספר חוקי�

� ב"התשס,  חוק שירות נתוני אשראי�כגו� בטיפולה בהמחאות חוזרות להסתייע בה� 

,  חוק שיקי� ללא כיסוי ;2004� ד"התשס, תקנות שירות נתוני אשראי ; 2002

 תקנות שיקי� ללא  ;1981�א"התשמ, ות שיקי� ללא כיסוי תקנ ;1981� א"התשמ

  .1992 �ב"התשנ,  כללי שיקי� ללא כיסוי ; 1981�ב"התשמ, )סדרי די�(כיסוי 

   

חברות קבלת תשלומי� בהמחאות באמצעות  שקלה כי העירייה לא תההביקורת העל

שרותי� אלה .  שיקי� ממוחשבי� או שרותי סליקת שיקי�שונות המספקות שרותי

  קבלל � איכי  בו במקו�עי�תריאו לחלופי� מיכובד שיקי� בתשלו� כי המבטיחי� 

 �  הביקורת ממליצה לבצע בחינה מקצועית. מסויי� עקב חשד להיעדר כיסוישיק

  .ת רכישת שרותי� אלהפשרו על א�כדאיות מול תועלת 

 מי העירייה העוסקי� בגביית תשלומי� בשיקי� אינ� נעזרי�הביקורת מצאה כי גור

 כגו� קוב' מידע על חשבונות ולקוחות ,זמיני� באינטרנט ללא תשלו�הבמאגרי מידע 

  .1981�א"התשמ, המתנהל על פי חוק שיקי� ללא כיסוי, מוגבלי� של בנק ישראל

 ,ליקת שיקי�שכירת שרותי חברות לסכדאיות יבדק תהביקורת ממליצה כי עוד בטר� 

   .                 בקובצי מידע הזמיני� לכל דורש ללא תשלו�העירוניי� ישתמשו הגורמי� 

  

  , מנהלת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורת גזבר העירייה ותגובת, להל�  

  המאשרת את ממצאי הביקורת כי אי� מערכת גבייה אחת מרכזית וכי מערכת המידע   

  משלמי� בעייתיי� זמינה ומשמשת רק חלק מבעלי התפקידי� חייבי� ו בדבר  

             : המקבלי� תשלומי� 

.  הוקם אגף ההכנסות שמטרתו לרכז את כל הפעילות הכספית המוזכרת בדוח2006בסוף שנת "

  ת מידע כספיות חוץ ממערכת אוטומציהואותם שירותים הגובים כספים ומתנהלים במערכ

. לא ניתן לבצע חיוב גבייה ובקרה על תשלומים חוזרים) גף ההכנסותהמערכת הנוכחית של א(

  .הנושא יבחן במסגרת מיפי מערכות מיחשוב בעירייה
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  קים או 'מערכת הגבייה המרכזית הפועלת כיום מאפשרת בקרה על המשלם באמצעות צ   

  מסננת ע "    באמצעות כרטיסי אשראי כאשר משלם הוא מוגבל או חשבונו מעוקל מערכת המג

  .    את המשלם ומאפשרת קבלת התראה על מצבו של המשלם

  

        קים יכול לבדוק את המשלם באמצעות תוכנת 'כל גורם חוץ גבייה הגובה תשלומים באמצעות צ   

   .בנק ישראל המאפשר קבלת מידע על המשלם   

  גבלים או מעוקלים לפרסם רשימות שחורות של בעלי חשבונות מולמיטב ידיעתי אסור לעירייה    

     כלים טכנולוגיים תומכי , קיימים. עקב העדר סמכות חוקית להגדיר מיהם אותם בעלי חשבונות   

  נד א  לדוגמה דן.לעיל היודעים ומסוגלים לתת למערכת הגבייה את המידע כאמור, גבייה   

  .סטרטד   בר

  . קים החוזרים'   במערך הגבייה קיימים דוחות חודשיים לגבי הצ

  ומהווה בסיס לעבודה מול ...קים החוזרים מדי חודש באגפים השונים'   דיווח זה משקף את הצ

  .    חשבי האגפים ומול החייבים

  קים המופקדים 'יק חוזר יותר מפעם אחת נמשכים כל הצ'כי כאשר צישנו נוהל עבודה הקובע    

  . ומועברים לאכיפה משפטית) בארנונה(  

  ככלל אגף ...קים חוזרים'י נוהל צ"ופן ההתנהלות עמם מוגדרים ומופעלים עפקים חוזרים וא'   צ

  תנאי למתן שרות איכותי תלוי בשימוש מושכל  .    הכנסות הינו אגף שרות ללקוחות פנים וחוץ

  דהיינו תוכנת ניהול מסוימת שאינה מתקשרת לתוכנת הניהול .    מערכתי של בסיס המידע

  וחיוב , לדוגמא תוכנת ניהול החוגים. (ותוצאות איכותיות ואפקטיביותלא תפיק מידע ,    הכספי

   ").י תוכנת ניהול הגבייה"   גבייה ובקרה אינם מתנהלים עפ

  ש

  היק( התשלומי� בשיקי�   .2

  :תשלומי� בשיקי� מתקבלי� כמפורט להל�

  במחלקת הגבייה נית� לשל בשיקי לתארי& מסירת: מחלקת הגבייה •

  . תשלומי בשיקי דחויי,�וכ) שיק מזומ�(
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אותה שכרה העירייה לבצע , במשרדי חברת גבייה קבלנית :חברת גבייה קבלנית •

) שיק מזומ�(נית� לשל בשיקי לתארי& מסירת , ת גבייהעבודות גבייה ואכיפ

  . תשלומי בשיקי דחויי,וכ�

 

,  וספורטנוער, ביחידות עירייה שונות כגו� אג  תרבות :יחידות עירייה שונות •

) שיק מזומ�( נית� לשל בשיקי לתארי& מסירת ,אג  איכות הסביבה ועוד

  . תשלומי בשיקי דחויי,וכ�

 

בבתי ספר ובגני ילדי נית� לשל בשיקי , במשרדי אג  החינו& :אג( החינו* •

   . תשלומי בשיקי דחויי,וכ�) שיק מזומ�(לתארי& מסירת

 

  כולל בנק הדואר נית� לשל� בשיק, בנקי�בסניפי  :בנקי� מסחריי� שוני� •

 ).שיק מזומ�( לתארי* ביצוע התשלו� בלבד

  

  . להל�,3מפורט בפרק , פירוט תהלי& קבלת התשלומי בשיקי במחלקות

  

מאנשי פרטיי מופקדי על ידי          , השונותשיקי המתקבלי במחלקות    2.1

ה מתנהלי חשבונות בנק ב, בסניפי בנקי מקומיי שוני, הגור המקבל

   .של העירייה

שיקי של יזמי ושוכרי מרוכזי במחלקות ומובאי לרישו והפקדה 

  . בהתא להיקפי התשלומיאחת לכמה ימי, במחלקת הגבייה

  

מעידי� כי בגזברות העירייה לא קיי� המפורטי� בדוח זה ממצאי הביקורת 

 כמות השיקי� ששולמו  בשיקי� ה� בהיבטמידע מרוכז על היק( התשלו�

  לא קיי�הביקורת מצאה כי ,  בנוס(.לעירייה וה� בהיבט ההיק( הכספי

  . מידע מרוכז על היק( כל השיקי� שלא כובדו

  . מופקדי� במקומות שוני� על ידי מספר גורמי�,  כאמור לעיל,השיקי�

  

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

   א( גורמי� שלא עובדי� ע� מערכת נ�כת ממוחשבת וישאותה מער
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חלקיי� ולביקורת לא נ� הי ,הנתוני� שיוצגו להל�,  לאור כ*.כללממוחשבת 

  .נמסר כל נתו� על ידי מחלקת הנוער ואג( החינו*

  

  :כזה הביקורתי היק( התשלו� בשיקי� אות� ראודותלהל� נתוני� 

  

    2005שנת   2004שנת    

   , �כ סכו� ב"סה  כמות שיקי� שנפרעו   , �כ סכו� ב"סה  פרעוכמות שיקי� שנ

   , 53,216,839  16,183   , 33,473,325  15,623  *יהימחלקת גב

   , 754,003  2,476   , 986,247  3,712  **תרבות

   , 1,559,742  2,950***   , 1,928,540  4,704  ספורט

  ****לא התקבלו נתוני�   נוער

  *****בנטיי�התקבלו נתוני� לא רל  חינו*

   , 52,267  160   , 173,583  512  איכות הסביבה

  

__________________________  

הנתוני של מחלקת הגבייה כוללי ג נתוני של מחלקות שונות בעירייה הרושמות ומפקידות שיקי במחלקה כגו� שיקי של   *

  .'שוכרי וכו, אמרגני, יזמי

  .)פירוט להל� (המידע המוצג התקבל ממנהלת מחלקת כספי ובקרה. קי המידע של אג  תרבות חלקי ולא מ  **

  .הירידה בכמות השיקי במחלקת הספורט החלה לאחר תחילת גביית תשלו בכרטיסי אשראי מהנרשמי לחוגי מחלקת הספורט  ***

    מ מנהל המחלקה לנוער וקהילה מסר לביקורת כי עקב היעדר מחשוב בבתי נוער "מ  ****  

               לא נית� למסור לביקורת נתוני אודות תשלו בשיקי כולל כמות והיק  שיקי

               ). להל�3פירוט ראה בפרק (חוזרי

 *****       136 מתוכ , שיקי42,808 בה הופקדו  בתי ספר16  לגביהתקבלו נתוני חלקיי

              .שיקי חוזרי ללא פירוט של ס& כל הסכומי

  

  ) ,20,000מעל  ( גדולי�יק( שיקי� חוזרי� וחייבי�ה 2.2

 להל� נתוני בדבר היק  שיקי חוזרי וחייבי בהתא לנתוני הרשומי

  :בהנהלת החשבונות של מחלקת הגבייה

  מתוכ חזרו  1 33,473,325 שיקי בסכו כולל בס& 15,623 נפרעו 2004בשנת 

  .  800,0001 � של כ שיקי על ס& 660 �כ 

  מתוכ חזרו  1 53,216,839 שיקי בסכו כולל בס& 16,183 נפרעו 2005ת בשנ

  .  960,0001 �  שיקי על ס& של כ780 �כ 

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

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

  . מהיק( הסכו� המשול�1.7%כשהיק( החוב עומד על 
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במחלקת הגבייה עקב שיקי� חוזרי� העומד � חוב קיי 2006נכו� לסו( חודש מאי 

  .  חייבי�324של  , 2,050,286של על ס* 

  

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

בי� ומאפייני� אינ� מקיפי� את כלל החובות והחיי,  המוצגי� פהחייבי� גדולי�

  .רק את הנתוני� המטופלי� על ידי מחלקת הגבייה

  

מחזקת מנהלת הכנסות , לטיוטת ממצאי הביקורת, המוצגת להל�, בתגובתה

ממצאי� , את ממצאי הביקורת המפורטי� בדוח זה, באופ� כלליהעירייה 

  :לתיקו� הליקויי�, המחייבי� נקיטת פעולות שונות המפורטות בגו( הדוח

  . סות של אגף ההכנסות להערות המבקר גרמה לצוות לבחון את דרכי ההתנהלותההתייח"

להוסיף ולבקר הליכי , עצם הדיון בהערות האיר את הצורך הקיים במקרים מסויימים לשנות

  . עבודה קיימים

  . ח"קיימת בעיה מרכזית הגורמת לפי מיטב שיקול דעתנו את מירב הבעיות העולות מן הדו

 מרכזית המטפלת בגבייה בגין כל השירותים ואו המיסים והאגרות המתנהלים אין מערכת גבייה

  . בעיריית כפר סבא

אותם שרותים הגובים כספים ומתנהלים במערכות מידע כספיות חוץ ממערכת אוטומציה 

  . לא ניתן לבצע חיוב גבייה ובקרה על תשלומים חוזרים) המערכת הנוכחית של אגף הגבייה(

אינה מקושרת למערכת הגבייה , למתנסים ' חוגים שהינה מערכת של החבמערכת ה: לדוגמא 

  . ח העירונית עד למועד כתיבת התגובה"ואף לא למערכת הנה

גם הכספים הנגבים באגף הרווחה מתנהלים במערכת אחרת כאשר רק מתקיים מעקב ודיווח 

  ." קים החוזרים'לגבי הצ
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  :065/�נכו� ל)  ,20,000מעל �קי� חוזרי�עקב שי(להל� טבלה של חייבי� גדולי� 
  

  אחוז מהחייבי�  אחוז החוב  סכו� החוב  מספר חייבי�  

  0.3%  13%   ,260,530  1   ,250,000מעל 

  1.2%  14%   ,278,291  4   ,50,000מעל 

  2.5%  15%   ,317,569  8   ,30,000מעל 

  4%  15%   ,314,642  13   ,20,000מעל 

  %8  %57   ,1,171,032  26  כ"סה

  100%  100%   , 2,050,286  324  5/06כ חוב "הס

  

 , מהחייבי�10%�המהווי� פחות מ,  חייבי�324 מתו* 26מטבלה זו נית� ללמוד כי 

  .בו מס* כל הח57%� כינוהי, יחד , 1,150,000חייבי� מעל 

  באשר ...: "תגובתה של מנהלת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורת, להל�  

   אשר מספרם מועט אך היקף חובותיהם גדולים אנו מטפלים באמצעים        לאותם חייבים

  יש לציין כי ברוב מוחלט של מיקרים אלה הם נישומים .         משפטיים ואחרים למימוש החובות

  "...        גדולים שהיקף החיוב גבוה ומטבע הדברים תשלומי פריסת החובות גבוהים

  

  תהלי* קבלת תשלומי� בשיקי�  .3

  במחלקת לרבות ,י במזומ� ושיקי דחויי משולמי לעירייה במחלקות שונותשיק

  .הגבייה

הנחיות רסמה שגזברות העירייה פומסר סג� גזבר העירייה ענה לשאלת הביקורת 

  . לכל יחידות העירייההמחאותטיפול ושמירת כס( ו, תשלומי� לקבלת שונות

  . בלשכת גזבר העירייההביקורת מצאה כי נהלי� אלה מתוייקי� בתיק נהלי�

 על הורמהביקורת מציינת כי אחת ההנחיות שהוצאו על ידי סג� גזבר העירייה 

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

  . החזקת� במחלקות עד להגיע מועד פירעונ�
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. � במחלקותשל שיקי" הסתובבות"הנחייה זו נועדה לדבריו למנוע ככל הנית� 

הביקורת העלתה . לבנקי�" דמי משמורת"הנחייה זו כרוכה בתשלו� עמלות 

 � ל 50%בבדיקתה כי סג� גזבר העירייה הגיע להסדר הנחות ע� הבנקי� הנע בי� 

  .  בעמלות האמורות הנחה70%

מנתוני� שאספה הביקורת עולה כי היק( התשלו� השנתי בגי� עמלה זו נאמדת 

  .  ,40,000 �בכ

  

ביקורת מציינת כי  מהממצאי� כפי שיפורטו בדוח זה עולה כי הסדר זה לא ה

  הביקורת ממליצה כי גזברות , ע� כל הבנקי� עימ� עובדת העירייה ולפיכ*נעשה 

  .גיע להסדר מיטבי ע� כל הבנקי� עימ� העירייה עובדתתנסה לההעירייה 

  

  :קות שונות במחל,להל� יוצג תהלי* קבלת התשלומי� בשיקי� והטיפול בה�

  

נוער בתו* אג( תרבות הנקרא , למרות שבוצע כבר איחוד ארגוני של מחלקת ספורט

השוני בשיטות קבלת התשלומי� בשיקי� והטיפול בה� . נוער וספורט, אג( תרבות

מראה כי בעצ� אי� איחוד של גביית התשלומי� ברמה אגפית אלא ישנה הפרדה 

  .בי� היחידות השונות באג(

  

רה בתגובתה מסנוער וספורט , ת כספי� ובקרה של אג( תרבותמנהלת מחלק

אכן עבר שינוי ארגוני , האגף לתרבות נוער וספורט: " כלהל�,לטיוטת ממצאי הביקורת

בין היתר בהטמעת , אינו מתבטא עדיין בכל התחומים, מטבע הדברים, השינוי. לפני כשנה

ועם כניסתה של , א נמצא בתהליךהנוש. נהלי עבודה זהים בתחום הכספי בכל יחידות האגף

  ." אתפנה לתת לנושא זה עדיפות עליונה, עובדת נוספת למחלקת הכספים
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  מחלקת ספורט  3.1

, יירבמחלקת הספורט מקבלי תשלומי בשיקי משני מקורות עיק

  :כפי שיפורט להל�, בנפרד

  

  גבייה מיזמי�  3.1.1

 )עצמאי(� מחלקתי ה� באופ, מחלקת הספורט מפעילה חוגי שוני

 המפעילי חוגי במתקני ,יזמי פרטיי שוניה� באמצעות ו

  . העירייה

  

  :ממצאי הביקורת בנוגע להתנהלות מחלקת הספורט מול יזמי�

  

  ידוע לה  שאלת הביקורת כי לאמסרה בעקבות , מנהלת מדור חוגי ספורט  .א

  הכס    בעת העברתאו ליווי נדרש/קיבלה הוראות לגבי אבטחת כס  וולא       

  .מהמחלקה לבנק      

   נאס  כס  במזומ�, שנה במרו3 כפר סבא הנער& מדי �כמו לדוגמא       

          ליווי מאבטחבסיו ההרשמה למרו3 ב כס  זה מועבר .מהמשתתפי

  היות והמרו3 נער& בסופי שבוע הכס   אול .לכספת במחלקת הספורט      

  .ללא ליווי, להפקדה בבנק, וע לאחר מכ�רק בתחילת השבנלקח       

        

 מועברי ממנהלי מרכזי ,השיקי מהיזמיבדיקת הביקורת העלתה כי 

מי על ידי , הגבייהלמחלקת הספורט וממחלקת הספורט למחלקת  הספורט

  . באופ� עצמאי ללא כל סידורי אבטחה נדרשי,מעובדי המחלקה

  

כי  ,הביקורת ממליצה, נוגע לכספי�ב ותגזברהוראות  ,על א( שפורסמו בעבר

ה ותרוכזנה בנוהל עירייה מפורט לגבי עודכנה ותיבחנת ות הקיימהוראותה

ההמחאות אשר יחייב את כל הגורמי� בעירייה , הטיפול ואבטחת הכספי�

  .העוסקי� בקבלת תשלומי�
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 כל העוסקי�של  ,לאחר קריאה, שקל החתמהיממליצה כי תא( הביקורת 

   . בעת רענונ�באופ� שוט(, על הנהלי� המחייבי�, �בטיפול בכספי

  

  מרבית היזמי חותמי על חוזה ע העירייה ממצאי הביקורת מעידי כי .  ב

  התשלומי  חוזי אלו מועברי יחד ע .הספורטמול מנהלי מרכזי      

  הפקדת טיפול ב(בה  הספורט שממשיכה את הטיפול מחלקת בביקורת     ל

       ).'וכועל החוזה החתמת גורמי נוספי , ת הגבייהמחלק בשיקי

  חשבת בה מות מעקב מול טבלה מעורכמנהלת מדור חוגי ספורט , לאור כ&     

  . כל הנתוני של היזמיעל ידה ני מוז     

       

 ענתה ,ובטבלה ז ,שהוזנו על ידהבדבר אבטחת הנתוני  לשאלת הביקורת

למדור הספורט במערכת המחשוב ישה מנהלת המדור כי לכל מי שיש ג

  .טבלהבהנתוני ת את א  לשנו ישנה אפשרות לצפייה ו,העירונית

  

לאור כ* שטבלה זו משמשת למעקב שוט( אודות ההסכמי� ע� כל היזמי� 

חשב בדבר מוהביקורת ממליצה כי ימצא פתרו� מ) בממוצע,  בשנה45 �כ(

  . טבלה זועריכה שלהרשאות צפייה והרשאות 

  

  בקשר ע  כאמור  המטפלת, ביקורת מצאה כי למנהלת מדור חוגי ספורטה .ג

       ג למנהלי מרכזי ,ולדבריה" למוטב בלבד לא סחיר"אי� חותמת , היזמי

  לפקודת המשולמי לה  אי� חותמת זו להטבעה על השיקי ,הספורט    

             .העירייה    

    יה מטע גזבר העירייה יצאה הנחי2005הביקורת מצאה כי בתחילת שנת  

כי על כל המחלקות , 2001ל משרד הפני מחודש ינואר "בהתא לחוזר מנכ 

העוסקות באיסו  כספי להזמי� חותמות כאלה באמצעות מחלקת הרכש 

 , על פי הרישומי במחלקת הרכשעוד מצאה הביקורת כי. העירייהשל 

למוטב " �מות  חות5 הזמינה מחלקת הספורט 2005לקראת סו  חודש מר3 

  ".בלבד לא סחיר
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מנהלת ,  חותמות למחלקת הספורט5ה כי על א  שהוזמנו תמההביקורת 

  מדור חוגי ספורט המטפלת בתשלומי היזמי מסרה לביקורת כי אי�

הגובי תשלומי , ברשותה חותמת זו וא  למנהלי מרכזי הספורט לדבריה

 אשר לא נחתמו בחותמת  העברת השיקי .אי� חותמת כזומיזמי ומחניכי

 , סיכו� ועל כ�מהווהלמחלקת הספורט וממנה למחלקת הגבייה , כמתחייב

  .כמתחייבלהקפיד באופ� מיידי על שימוש בחותמות  3מלומ

  

ה לביקורת כי לא קיבלה הדרכה בנושא טיפול מסרמנהלת מדור חוגי ספורט  .ד

אי , תלדעת הביקור. בכספי בכלל ובנושא הגבלת סחירות שיקי בפרט

על ידי עובד העוסק , ל משרד הפני בנדו�"הכרת ההנחיות שבחוזרי מנכ

  .חמורה, בכספי

  

כל לוהוראות רענו� נהלי� , הביקורת ממליצה כי מעת לעת תיער* הדרכה

  .שונות העוסקי� בגביית כספי�המחלקות העובדי 

   

הקשורי בחוזי הפעלה הביקורת מצאה כי הפקדת השיקי של היזמי  .ה

השיקי  ת בעת הפקד,במחלקת הגבייהעל ידי מחלקת הספורט עת מבוצ

סוג השרות נפתחי סעיפי תנועה לכל ספק תחת , במחלקת הגבייה

  .המתאי

פי השיקי ל ע, במחשב מחלקת הגבייה נפתחי כאמור, אלהסעיפי חיוב 

ע היז וללא החוזה י מבלי שבידי מחלקת הגבייה יימצא העתק המופקד

בצורת הפקדה זו ובהיעדר . בהתא, לחוזי, מי המופקדישיו& של הסכו

בקרה מול החוזה שנחת עלולות ליפול אי התאמות בי� ההפקדות לבי� 

   .הסכומי שבחוזי

גזברות העירייה לא עורכת כל מעקב ובדיקה של י כי לממצאי הביקורת מע

 הנהלת ש כ&, מ במידה ונדרש"פרט לטיפול בהיבטי מעתשלומי היזמי

  . ללא בקרה נוספת באופ� בלבדי במחלקה עצמהתהלוהחשבונות מנ
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  לדעת הביקורת על גזבר העירייה לבחו�, לאור הממצאי� שפורטו לעיל

תהלי* בו על  ורותוהבקרות ולההרישו� ,  את תהלי* גביית הכספי�מחדש

 .יונהגו בקרות נאותות

 ממצאי לטיוטתוגזבר העירייה להל� תגובת מנהלת הכנסות העירייה 

באשר לאפשרות מעקב ובקרה : "המאשרת את ממצאי הביקורת, ביקורתה

  מחלקתאחר יזמים החותמים על חוזים עם העירייה לשימוש בנכסי ספורט עירוניים

 האמור לתעד ,סוף השנהעד פתרון ממוחשב  בתיכנון העבודה תיישם המיחשוב

כקבלני (והן בהוצאות מערכת ניהול חוזים הכולל ניהול תהליך מרכז הן בהכנסות 

במסגרת זו ינתן מידע על חוזה ירשם במערכת הגבייה העירונית ונוכל לבקר ).שרות

  ."אותו

  

  גבייה מלקוחות  3.1.2

חוגי .  חוגי ספורט באופ� עצמאי70 �כ, מחלקת הספורט מפעילה כאמור

 אלה מופעלי במתקני ספורט עירוניי על ידי מדריכי ספורט המועסקי

  .ירייהעל ידי הע

מרכזי הספורט וה� במרכז מידע בההרשמה לחוגי הספורט מתאפשרת ה� 

   מנהלת המרכז אחראית על הרישו לחוגי הספורט .לרישו חוגי

  מחלקת הנוער ומרכזת את כל של  חוגי העשרה בבתי התלמיד 14 �ולכ

גביית הכספי בהטיפול בנושא רישו לחוגי הספורט ולחוגי העשרה ו

  .רייה מהנרשמיהמתקבלי בעי

  

  :יה מלקוחות הגביממצאי הביקורת בנוגע להתנהלות מחלקת הספורט לגבי

  

בחלק ממרכזי הספורט קיי מחשב אחד והמחשב הקיי אינו מחובר לרשת   .א

כל מהל& הרישו הממוחשב כולל רישו , עקב כ&. המחשבי של העירייה

  .  מבוצע במרכז למידע ורישו חוגי,וטיפול בכספי

בשיקי ופרטי כרטיסי האשראי , ל הרישו הידני וקבלת התשלו במזומ�בפוע

יחד ע , ממרכזי הספורט למחלקת הספורט במעטפה פנימית, מועברי עקב כ&

  .העתק טופס ההרשמה
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ת למחלקת ו העלתה הביקורת כי מעטפות אלה המכילות כספי� מועברעוד

  .הספורט ללא רשימה מרכזת

בהיבט של אי , בתהלי* שתואר לעילמובני� ויי� לדעת הביקורת קיימי� ליק

  העירוני וכ�מער* החשבונאי הממוחשברישו� ממוחשב של הכספי� ב

 לאחר רישו� ידני , ללא טופס מרכזבצורה לא מאובטחת  כספי� בהעברת

  .חוגי�ל

  

  מרכזי הספורט יחוברו לרשתתישקל האפשרות שהביקורת ממליצה כי 

כזי ספורט אלה נמצאי� במבני� של בתי ספר המחשוב העירונית ובפרט שמר

   . הכי מחוברי� לרשת המחשוב העירונית�שבלאו

  

את " לפספס"נית� , הביקורת העלתה כי בעת קליטת הנתוני בתוכנת החוגי  .ב

 התשלו� הוא נתוני כיוו� שהתהלי* בתוכנה לקליטת, נרשש התשלו לתלמיד

  .לא שדה חובה

פנתה מנהלת מרכז מידע ורישו� , הביקורתתו* כדי הביקורת ובעקבות הערת 

חוגי� למחלקת מחשוב ומערכות מידע ובעקבות פנייה זו תוק� המצב כ* שלא 

  .נית� לבצע רישו� ללא מילוי כל פרטי התשלו� הנדרשי�

 

המשלמי .  לכל משלקבלות על תשלומי במזומ� ובשיקי נשלחות בדואר  .ג

 קבלות משו שמחלקת הספורט בהוראות קבע ובכרטיסי אשראי אינ מקבלי

פורסת את העסקה לתשלומי ובכל חודש משדרי לחברת האשראי את החלק 

התוכנה אינה מוציאה קבלות לכל תשלו וג לא קבלה .  התשלושלהיחסי 

  .מרכזת לעסקה

  מרביתאת המהווי , תושבי המשלמי באמצעי תשלו אלה, לפיכ&

 ה מקבל, קבלה שדורשמשלרק  אינ מקבלי קבלה מקורית ו,המשלמי

  .העתק נאמ� למקורכ

, לדעת הביקורתיש  בכל אמצעי תשלו ו, לכל משל,קיימת חובה להנפיק קבלה

  .ההסדר הקיי תקי�א הלבחו� משפטית 
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הביקורת ממליצה כי , לדעת הביקורת קיי ליקוי בתהלי& שתואר לעיל ולפיכ&

דר בהקד כ& שכל משל יקבל נושא הנפקת קבלות לכל המשלמי ייבדק ויוס

משלוח איסו  ובתימנע העבודה הכרוכה  כ& ג .קבלה ע ביצוע התשלו

 הביקורת כי נתיציעוד מ .משלוחהת יו עלוחסכוייהקבלות למשלמי בדואר ו

תוכנות . המאפשרות חיוב בהוראת קבע לכרטיסי אשראיתוכנות בשוק קיימות 

  . ומטי ללקוחאלה מפיקות חשבוניות וקבלות באופ� אוט

המחזקת את ממצאי , להל� תגובת מנהלת מחלקת כספי� ובקרה באג( תרבות

יש לבדוק הנושא ,  הנושא תמוהה– קבלות על תשלומים בכרטיסי אשראי: "הביקורת

נתנה הוראה מפורשת לכל המרכזים שאין לקבל . המתנסים מהם נקנתה התוכנה' מול חב

י הספורט נמסר לי שהם נותנים לנרשמים במרכז. כספים ללא הקלדתם והפקת קבלות

  ."עותק מטופס ההרשמה

  

כל הכספי רק במרכז מידע בהביקורת מצאה כי עקב ריכוז רישו וטיפול   .ד

, לא הוקלדו במחשבר שא כספיי נשמרבעת תקופות ההרשמה , ורישו חוגי

  .בכספת

 �בה כל עוד נמשכת גבייה במרכזי הספורט יותקנוהביקורת שבה וממליצה כי 

יהיו אחראי� ג� מסופי אשראי ויחד ע� קבלת תשלומי� ג� בשיקי� ה� 

ימנע הנוהג  וכ* להפקיד מדי יו� את הכספי� בסני( הבנק לחשבו� העירייה

בהעברת כספי� בצורה לא מאובטחת ותימנע שמירת כספי� שלא הוקלדו 

  .מחשבב

  

תדרו& לגבי אופ� על פי דברי מנהלת מרכז מידע ורישו חוגי היא לא קיבלה כל   .ה

  .ד בסני  הבנקיהיא הולכת להפקאחת לכמה ימי ת ו א,אבטחת הכספי

 בפני הביקורת הוראות שונות אשר הופצו על ידי גזברות גסג� גזבר העירייה הצי

אשר אחראי לדבריו על הפצת הנהלי באופ� ,  למנהלי היחידותושאהעירייה בנ

  . ביחידותיה,פנימי
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.  כי הנחיות מסוג זה יופצו לכל העוסקי� בתחו� הכספי�הביקורת ממליצה

 ממליצה הביקורת כי הנחיות האבטחה ייבחנו וירועננו אחת לתקופה, ובנוס(

וא( תבח� האפשרות להחתמת העוסקי� בגבייה ובטיפול בכספי� על נהלי 

  .אבטחת כספי�

 

       במהל& בדיקתה מצאה הביקורת כי באתר האינטרנט של העירייה בקישור   .ו

   מערכת להצגת החוגים ": רשו" רישום לחוגים-שרותים מקוונים ותשלומים "

  ".)בקרוב תתאפשר הרשמה דרך האתר(בעיר   

.  א  גורבידיה וטיפול ביישומו הביקורת העלתה כי כיתוב זה נכתב ללא בדיק

לגבי רישום חוגים דרך "מנהלת מחשוב ומערכות מידע ענתה לשאלת הביקורת כי 

   ותשלום שנתי של $ 6000טרנט זוהי החלטת הנהלה הדורשת תשלום חד פעמי של האינ

יש לפנות למנהל אגף ? מתי , לגבי שאלה. ...12,000$סך הכול בשנה ראשונה $ 6000

  ." התרבות כיוון שההערכות מבחינת הרישום דורשת אישור תקציב והחלטת הנהלה

ל אין הצדקה "ירי העלות הנבמח" לשאלת הביקורת כי מהנהלת אג  תרבות נמסר

את נושא התשלום דרך האינטרנט ...לרכישת השירות של הרשמה באמצעות האינטרנט

לא זה נושא  כי ,האג  תלנה מתשובת המסיקהביקורת ה." בדקה יחידת המחשב

  . אלא רק לאחר פניית הביקורת באופ� ייזונבדק על יד

, האינטרנט של העירייה הנוסח באתר ,לאור פניית הביקורת בשאלות בנושא

  .שונה ונמחק הכיתוב כי בקרוב תתאפשר הרשמה דר* האתר

  

 מצביעה על היעדר תכנו� וחוסר טיפול , כפי שתוארה לעיל,התנהלות מעי� זו

  .ראוי מצד אג( תרבות וה� מצד מחלקת מחשוב ומערכות מידע

  

 באתר האינטרנט של אינטראקטיביהביקורת ממליצה כי נושא השימוש ה

ותתקבל י מקצועעל ידי גור�  בכלל ובנושא רישו� לחוגי� בפרט ייבח� ירייההע

כאשר בנוס( , שתונהג באתר האינטרנט העירוניהכוללת החלטה על המדיניות 

  .תקציבי תישקל התועלת של שיפור השרות לתושב/לשיקול הכספי
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  יהביקורת מצאה כי הטיפול בתשלו חובות בשל שיקי שלא כובדו מבוצע.   ז

בנוס  מצאה הביקורת כי . במקביל ה� במחלקת הגבייה וה� במחלקת הספורט

 במערכת הממוחשבת אלא טיפול זה לא מועבר בזמ� אמתתוצאות המידע בגי� 

 פונה לחייב על א  שהחייב מחלקת הגבייה כ& שקורי מצבי ש,בדואר הפנימי

  .במחלקת הספורט או להיפ&כבר שיל את חובו 

  

ה כי ירוענ� נוהל הטיפול בשיקי� חוזרי� במחלקות העירייה הביקורת ממליצ

יקבע תהלי* של דיווח ועדכו� הדדי בי� המחלקות המקצועיות ובכל מקרה י

  .המקצועיות לבי� מחלקת הגבייה

באותם מקרים " :ביקורת היממצאטיוטת להל� תגובת מנהלת הכנסות העירייה ל

קים חוזרים 'בפני הגזבר על שינוי נוהל צק חזר אמליץ 'שבהם מובא לידיעת תושבים כי צ

ק 'החזר לתושב של הצ. ק חוזר תתבצע רק במערכת הגבייה'וקביעה כי הגבייה בגין צ

בכך תמנע כפילות של טיפול בחייבים שעשוי להיות . יהיה במקביל לפירעון במזומן, שחזר

  ."לא מדויק ומביך

 

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

לבי� שיקי ) שיקי חוזרי(חוגי לא נית� למיי� בי� שיקי שלא כובדו ל

קשתה הביקורת לקבל מידע מהימ� על היק  השיקי שלא ת ה,לפיכ& .שבוטלו

  .כובדו

  

צור*  פנייה לחברה המפתחת את תוכנת החוגי� לשקליהביקורת ממליצה כי ת

 י� שלא כובדו אל מול שיקי� שבוטלושיקהמיו� מציאת פתרו� אשר יאפשר את 

בקרה נאותה  ועל מנת לאפשר על מנת לאפשר טיפול יעיל בשיקי� חוזרי�

 .ואמינה

  

  מחלקת נוער  .3.2

פועלי בתי תלמיד  ,בנוס . מחלקת הנוער מפעילה מספר בתי נוער ברחבי העיר

ו  בת,חברתית לילדי/ בה מתקיימת פעילות לימודית, בתי ספר יסודיי8 �ב

  .יו הלימודי
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 חוגי עירוניי המודרכי על 40 � פועלי בבתי הנוער כ,ת עריכת הביקורתעב

בתי חלק מבנוס  לחוגי אלה ב. ידי מדריכי המועסקי על ידי מחלקת הנוער

 בתי 8 �בבתי התלמיד הפועלי ב. ידי יזמי חיצונייבמופעלי חוגי  ,נוער

 חוגי העשרה עירוניי המודרכי על ידי �14כפועלי , ספר יסודיי כאמור

  .מדריכי המועסקי על ידי מחלקת הנוער

מחלקת  ידי לע בעבר פעלוהביקורת מציינת כי חוגי ההעשרה בבתי התלמיד הו

הנוער ובעקבות הקמת האג  לתרבות נוער וספורט ואיחוד המחלקות עקב כ& 

  .באג  תרבות חוגי אלה ה באחריות חטיבת הפנאי החדשה, 2005בשנת 

  .לכל בית נוער יש מנהל האחראי על תפעול כולל של בית הנוער

  

הביקורת נפגשה ע� מנהלת מחלקת הנוער וממלא מקומה והעלתה את 

  :הממצאי� הבאי�

  

  . הנוערביתמשול למנהל בבתי הנוער התשלו לחוגי   .א

  

    אשר,קבל הנחהל הממולא על ידי המעוניי� ,הקיי טופס בקשה להנח  .ב

  . זכאות באג  הרווחה מעובדת,חוות דעת מועבר לקבלת            

  

  והמבקש בדבר גובה ההנחה במידה  המלצת אג( הרווחה,על א(            

    מסר לביקורת כי הוא נוהג ת הנוערמ מנהל מחלק"מ , להזכאי            

  יד מהמבקש ולהחליט על גובה ההנחה בעצמו ולא תמ להתרש�            

   ההתרשמות .להמלצות עובדת הזכאות מאג( הרווחה בהתא�            

  עובד עירייה אינה מספיקה והביקורת תמהה שלא האישית של             

  .ריטריוני� ברורי� למת� הנחותקנקבעו             

  

  הנוערבמחלקת לא קיי� , במועד עריכת הביקורתה כי מצאהביקורת             

  .לא קיימת ועדת הנחותא( נוהל הנחות ו            
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   ,הביקורתאי� זה תקי� לדעת . הביקורת רואה ממצאי� אלה בחומרה            

  מ מנהלת מחלקת הנוער יחליט על דעת עצמו על גובה ההנחה "כי מ            

  תו* , ברורי� ומאושרי�, ללא קריטריוני� כתובי�, א� בכלל            

  . התעלמות מהמלצות אג( הרווחה            

                

בתגובתה של מנהלת מחלקת נוער וקהילה לטיוטת ממצאי הביקורת 

אישרה כי אכ� בעבר נקבע גובה ההנחה על פי שיקול דעת של הנהלת 

 בעת מ מנהל המחלקה המכה�"מנהל המחלקה הקוד� ומ(המחלקה 

, 07/09/2004 מכתב מיו� הוצג לביקורת, בנוס(). עריכת הביקורת

בו פורטו דמי , מטע� מנהל מחלקת נוער הקוד�, למרכזי בתי הנוער

בהתא� )2005�2004(ד "השתתפות בחוגי� לשנת לימודי� תשס

ל העירייה וכ� מערכת הנחות למשתתפי "להנחיות שהתקבלו ממנכ

  .ל העירייה"החוגי� העירוניי� שהוצאה על ידי מנכ

אותו קיבלה ממנהלת ,  מידע שפורט לעילעל, הביקורת תמהה לפיכ*

כי נוהל הביקורת ממליצה , לפיכ*. מחלקת הנוער ומממלא מקומה

דמי ההשתתפות בחוגי� ונוהל ההנחות אשר יהיה שקו( לכל יופ' 

  .בהקד� ויופעל באופ� מלא

מנהלת מחלקת כספי� ובקרה של אג( תרבות מסרה בתגובתה 

 הנחות והועבר לכל מנהלי יצא נוהל: "לטיוטת ממצאי הביקורת כי

  ."היחידות ומנהלי המרכזים

  

בנושא ביקורת שאלת המרבית התשלומי מבוצעי בשיקי דחויי ו   .ג

  .לשל בכרטיסי אשראי ,מצד המשלמי כי אי� ביקוש ענתהנ

לטיוטת ממצאי אישרה בתגובתה מנהלת מחלקת נוער וקהילה 

לום באמצעות כרטיסי הננו לאשר כי הביקוש לתש" :ממצא זה, הביקורת

אשראי לחוגים בבתי הנוער היה נמוך מאוד וכן לא נמצאה בידינו הטכנולוגיה 

  "המאפשרת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
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הביקורת ממליצה כי תינת� אפשרות לתשלו� באמצעות , על א( זאת

  .כרטיסי אשראי לחוגי� בבתי נוער

 

כי זכור לו שהוא הוציא ביקורת שאלת הלענה מ מנהל המחלקה "מ   .ד

אול הוא לא הצליח , בעבר הוראות כתובות בנוגע לטיפול בכספי

 מסר לביקורת כי ,בנוס . להמציא לביקורת העתק מהוראות אלה

הצליח ג עותק מה לא בנושא א& זכור לו כי יצאו הוראות מהגזבר 

  .המציא לביקורתל

  

מחלקת יות לבתהלי* העברת הנחממצאי� אלה מצביעי� על פגמי� 

  .בנוס( לשמירה לקוייה של נהלי�,  ובתו* המחלקההנוער

יש לדעת הביקורת לרענ� נהלי� שהופצו בעבר ולקבוע את דרכי 

  .שמירת� והעברת� לעובדי� חדשי�, הפצת�

  

 להל� תגובתה של מנהלת מחלקת נוער וקהילה לטיוטת ממצאי            

לי בתי הנוער את מאזן הגבייה מגישים מנה, בסוף שנת הפעילות": הביקורת

השאיפה שלנו עם איחוד האגף . הדוחות הללו מתקבלים בסוף שנה .בחוגים

  ." על ידי מחלקת הכספים, לקבל שירותי ביקורת גבייה חודשיים

  

הביקורת מציינת כי יחד ע� תגובתה של מנהלת מחלקת נוער 

מ "וקהילה הוצגו לביקורת נהלי� ומכתבי� שוני� שהוציא בעבר מ

אי עיו� במכתבי� אלה מצביע על . מנהלת מחלקת נוער וקהילה

: ליקויי� כפי שפורטו בגו( הדוח כגו�יישו� הנחיותיו והמש* קיו� ה

ליקויי� , התראות על אי רישו� פרטי המוסד והחוג על גב השיק

אי הפקדת שיקי� , בקבלת דיווחי� שנתיי� ממנהלי בתי הנוער

הביקורת שבה ,  לפיכ*.ועודות הגזברדחויי� בניגוד להנחיות 

וממליצה לתק� את הליקויי� בהתנהלות מחלקת הנוער כמפורט בגו( 

  .הדוח
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ביקורת ה. תוכ�בכל בתי הנוער קיימות כספות והשיקי נשמרי ב   .   ה

, אשר מופקדי על ידי מנהל הבית בבנק , כי שיקי מזומ�מצאה

קי של פנקסי מביא את טופס ההפקדה יחד ע העת ,לאחר הפקדה

  . הנוער העוסקת בכספימחלקת הקבלות לעובדת 

  

לביקורת נמסר כי שיקי� דחויי� נשמרי� בכספות ומופקדי� רק 

  . וזאת בניגוד להנחיות גזבר העירייהבהגיע תארי* פירעונ�

     

    כרטיס עבודה של , קיומ� של יומ� מדרי*, הביקורת התרשמה על א(

   כי המעקב על התשלומי� לוקה ,דוח נוכחות משתתפי� והמדרי*

  .הכספי�לדעת הביקורת אי� מעקב מסודר אחר גביית . בחסר

   

גביית אופ� כי לאור הממצאי� שפורטו לעיל הביקורת ממליצה 

בח� ויוכנו נהלי עבודה מסודרי�  ותייבדקתתשלומי� מחניכי� 

  . ת העירייה בשיתו( ע� גזברו,ומחייבי�

  

 כפי במחלקת הנוער והניהול הכספי עקב שיטת גביית התשלומי   .ו

מהנהלת מחלקת הנוער מהו היק   הבליהביקורת לא ק ,שתואר לעיל

  היק  ההכנסות מהוחוגי ושל הכספי המשול על ידי חניכי

מ מנהלת המחלקה מסר לביקורת "מ. מפעילויות אחרות של המחלקה

            .לשנה1  100,000 � עומד על כ היק  התשלומיוכי להערכת

 תגובתה של מנהלת מחלקת נוער וקהילה לטיוטת ממצאי הביקורת

ובכל רגע נתון יש לנו בקרה , מתקיים רישום ידני של הכנסות בתי הנוער" כי

 הביקורת בעת  קיבלה�מידע והתשובות אותה סותרת את, ".על כך

מה עוד , ממנהלת המחלקה לנוער וקהילה וממלא מקומה, עריכתה

ח לא צויי� היק( הכספי� המשול� על ידי שג� בתגובתה לדו

  .החניכי� בחוגי�
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במחלקת הנוער קיימות בשימוש על פי הוראת גזבר העירייה חותמות   . ז

מ מנהל "מ,  על א  השימוש בחותמת זו." לא סחיר�למוטב בלבד  �"

המחלקה לא היה בטוח בתשובתו לביקורת א רושמי במחלקה על 

 להקלת הזיהוי במידה ושיק ,'וג וכוח/גב השיקי את ש המחלקה

  .לא מכובד

  . ממחלקת הגבייה ת הנוערבמחלקבמידה ושיק חוזר מתקבלת הודעה 

מ מנהל המחלקה מסר לביקורת כי הוא מעביר את הטיפול "מ

אול� בפועל הוא לא עוקב ולא יודע , החוב למנהל בית הנוערבגביית 

  . מה קורה ע� זה

  

 בעל פהניתנה על ידו הוראה ר מ מנהלת מחלקת הנוע"לדברי מ

 , על מנת להעמיק את הגבייהבתי הנוער לדבר ע ההורילמנהלי 

לדעתו הטיפול שנעשה על ידי מנהלי בתי הנוער אינו  ,אול בפועל

 לא מקבלת ת הנוערעוד מסר לביקורת כי בטיפול השוט  מחלק. יעיל

של  בסופו שולאכ�  ,הודעה ממחלקת הגבייה א השיק שלא כובד

  .דבר

  

 מצביעי� על התנהלות לקוייה באופ� גביית ,הממצאי� שפורטו לעיל

לדעת הביקורת על . בכלל ובטיפול בשיקי� שלא כובדו בפרטהתשלומי� 

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

  .המקצועיות לפיה� יש לפעול במחלקת הנוער

 .של החוגי� במחלקת הנוער נעשה במרוכזהרישו� החשבונאי , בנוס(

בקרה חלקית ולקויה מאד על ההכנסות וההוצאות  עובדה זו יוצרת

בפועל בחוגי� אלה לעומת הרישו� בספרי הנהלת החשבונות המתבצעות 

  .בגזברות

בהנהלת החשבונות של מחלקת הנוער ינוהל חשבו� הביקורת ממליצה כי 

כפי , ה לצור* טיפול יעילנפרד לכל חוג שמתקיי� במסגרת המחלק

שהמליצה הביקורת בדוח על ניהול חוגי� ביחידות תרבות נוער וספורט 

  .)2004 לשנת 28' ראה דוח שנתי של מבקר העירייה מס(
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  אג( תרבות  .3.3

   עברו שינוי ארגוני זמ� קצר לפני עריכת דוח זה נוער וספורט , מחלקות תרבות            

  . אג  תרבות נוער וספורט�אג  אחד ואוחדו ל            

   

    העלו את ,הבדיקות אות� ערכה הביקורת מול מנהלת מחלקת כספי� ובקרה            

 :הממצאי� הבאי�            

  

לעומת זאת ולמרות האיחוד  .נער& מעקב הכנסות של בתי תרבות ואירועי התרבות  .א

על  ברמה אגפית ער* מעקבלא נהביקורת מצאה כי  ,האירגוני ברמה של אג  אחד

ללא קיו , חודעורכות את המעקב להספורט אשר מחלקת הכנסות מחלקת הנוער ו

  .מעקב ברמה אגפית

למרות האיחוד האירגוני של שלוש מחלקות במסגרת אג( אחד לא לדעת הביקורת 

אוחדו הפעולות השונות במסגרת ניהול כספי אגפי כולל ובעצ� כל מחלקה 

  . חינה כספית בנפרדלהתנהל מבממשיכה 

כולל הפיקוח בנושאי� כספיי� , הביקורת ממליצה על איחוד הפעולות הכספיות

  .דבר שיוכל לסייע לניהול יעיל ותכנו� של פעולות האג(, ברמה אגפית מרוכזת

אג( תרבות לטיוטת ממצאי בלהל� תגובתה של מנהלת מחלקת כספי� ובקרה 

או אולמות /פקדות מיזמים שוכרי כתות וה": המאשרת את ממצאי הביקורת, הביקורת

. נערך מעקב אחר קבלת התשלומים, ן במחלקת הספורט והן במחלקה שליה...: ספורט

עד היום לא הצלחנו לקבל דוחות חודשיים ממחלקת הגביה שאכן הכספים נרשמו , לצערי

 ."דבר המקשה עלינו לערוך מעקב אחר הכנסות אלו. בסעיפי התקציב הרלוונטיים

ובה זו של מנהלת מחלקת כספי� ובקרה של אג( תרבות אי� התייחסות בתג

ל כל ההכנסות של מחלקות עלהמלצת הביקורת על מעקב מרוכז ברמה אגפית 

  .האג(

 

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

  הגורבמצ, בעת עריכת הביקורת לא קיי ממשק מחשובי ע גזברות העירייה

עדר י זה גור להבמצ.  חודשי לער&3 �להעברת מידע באופ� ידני ובאיחור של כ

  .מלא ועדכני של הכנסות האג  בגזברות העירייה, מידע מהימ�
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  .הביקורת ממליצה כי נושא הממשק המחשובי ייבח� ויוסדר בהקד�

להל� תגובתה של מנהלת מחלקת כספי� ובקרה של אג( תרבות לטיוטת ממצאי 

: ממשק מתוכנת החוגים לספר התקציב":  המאשרת את ממצאי הביקורת,רתהביקו

אנו משתדלים לצמצם את זמן הדווח , עד אשר יצא לפועל. הנושא נמצא בהילוך גבוה

   ."לגזברות

  

או בשיקי /הביקורת מצאה כי בעבר נמכרו למופעי אמרגני כרטיסי רק במזומ� ו  .ג

  .לפקודת האמרג�

   כרטיסי לכל,ת כספי ובקרה יזמה מנהלת מחלק לאחר שינוי אותו,כיו

 והשיקי ממוחשבתנמכרי באמצעות מערכת , כולל מופעי אמרגני, המופעי

  . נרשמי לפקודת עיריית כפר סבא

 תמורת עמלה בגובה של ,נית� לאמרגנימכירת הכרטיסי בצורה הזאת שרות 

כ& הוכ� הסכ חדש עליו לצור&  .האולות רישכדמי בנוס  ל,  מס& המכירות3.5%

  .חות אג  תרבות ע האמרגני

 , עקב אי כיבוד שיקי�, ניגבהי� לא הביקורת מציינת כי א� חלק מהתשלומ

  .על פי כמות הכרטיסי� שנמכרהאת כל הסכו�  העירייה נאלצת לשל� לאמרג�

ממליצה לשקול את האפשרות של תשלו� עבור כרטיסי� בקופה א* ורק הביקורת 

  .או בכרטיס אשראי ובכל מקרה לא בשיקי�במזומ� 

 

. בכל בית תרבות גובי את דמי ההרשמה ודמי ההשתתפות לחוגי מהנרשמי  .ד

הביקורת מצאה כי הרישו בכל בתי התרבות פרט לבית ספר תהילה מבוצע 

ס תהילה לא נית� "הביקורת העלתה כי בשני בתי תרבות ובבי. חשבימובאמצעי מ

  . חיוב כרטיסי אשראיני ל מסופומיולא קייהיות לשל בכרטיסי אשראי 

תו& כדי הביקורת התגלתה מחלוקת לגבי כדאיות השימוש בכרטיסי אשראי לצור& 

סוגיית הכדאיות של השימוש . גביית התשלומי עבור דמי השתתפות בחוגי

בכרטיסי אשראי מועלית על ידי גורמי בגזברות העירייה מהיבט של עלות המסופו� 

  ס להיק  השימוש בו מבלי התייחסות כלשהי ליעילות הגבייה באמצעות כרטיס ביח

  . אשראי
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מבטיחה כי התשלו יבוצע בהתא לתנאי מהנרש הגבייה בכרטיס אשראי 

תשלומי בשיקי במוסר התשלומי . ההתקשרות שנקבעו כתנאי להרשמה לחוגי

 ולל העמלה הנגבית בגי� כ, עלות המסופו�. גור לתופעה של שיקי חוזריהקיי

השימוש בו מצד חברת האשראי צריכה להיבדק מול העלות של דמי המחאות 

  . חוזרות ושל עלות פעולות הגבייה

  

 לא גבוהה יותר מאשר ) שג חוזרי(הביקורת בספק שמהיבט זה התשלו בשיקי

  . עלות השימוש במסופוני כרטיס אשראי

  

יסי אשראי יישקל על ידי גזבר העירייה מומל' כי נושא השימוש בכרט, אי לכ*

  .מהיבטי� שוני� על מנת לצמצ� ככל שנית� את הטיפול בשיקי� חוזרי�

להל� תגובתה של מנהלת מחלקת כספי� ובקרה של אג( תרבות לטיוטת ממצאי 

עלי לציין שבמרכז אלי כהן ובמרכז גלר התחלנו השנה בגבייה באמצעות ...": הביקורת

כז להשכלת מבוגרים אמור להצטרף לתוכנת החוגים וגם שם תיבדק המר. כרטיסי אשראי

מרבית המכירות הן באמצעות  ...-קופת ההיכל . האפשרות לצרפם לגבייה בכרטיסי אשראי

    ."עד היום לא נתקלנו בהמחאות חוזרות...כרטיסי אשראי

 

מוטבעת על פי הוראת גזבר המתקבלי באג  תרבות מיזמי על גבי השיקי .ה

למוטב "חותמת   ,2001ל משרד הפני מחודש ינואר "בהתא לחוזר מנכ, ירייההע

 יחד ע ,תהמקבליחידה  ובנוס  על גב השיק מוטבעת חותמת של ה" לא סחיר� בלבד

  . חודש התשלוציו� עבור איזה

  . תשלומי היזמי מועברי יחד ע החוזי למנהלת מחלקת כספי ובקרה לבדיקה

לחתימת מורשי החתימה " טופס טיולי"ה מנהלת המחלקה יחד ע הבדיקה מכינ

השיקי מרוכזי ). ממונה ביטוח, יוע3 משפטי, מנהל האג , גזבר, ל"מנכ(בעירייה 

  .במחלקה ומועברי להפקדה במחלקת הגבייה

  

הביקורת שבה ומציינת כי השיקי� נקלטי� במחלקת הגבייה רק על פי הדיווח 

  .א מועבר עותק מהחוזה לצור* ביצוע בקרהלמחלקת הגבייה ל. מאג( תרבות
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מעקב על /בקרה/עוד מצאה הביקורת כי ג� בגזברות העירייה לא נערכת כל בדיקה

  .התאמת התשלומי� לחוזי�

  

הביקורת פנתה למנהלת החשבונות הראשית של גזברות העירייה בשאלה אודות 

  עים במחלקת התשלומים מבוצ: "בדיקת תשלומי היזמי� אל מול החוזי� ונענתה

מבחינתנו זה כמו כל תשלום שעובר במערכת , כאשר המשלם מביא את החוזה, הגבייה

  ".הגבייה שנמשך אלינו אוטומטית במימשק

היעדר בקרה מרכזית ברמת תשובתה של מנהלת החשבונות הראשית מעידה על 

  . הגבייה מיזמי�תהלי*גזברות העירייה על 

  

  .יקוילמהווה ברות העירייה היעדר בקרה מצד גז, לדעת הביקורת

יחד ע� ות הביקורת שבה וממליצה כי כל תהלי* חתימה על חוזי� ע� יזמי� במחלק

  . ייבח� על ידי גזבר העירייה,בקרה על התהלי* ועל התשלומי�היעדר פעולות 

המאשרת את , להל� תגובת מנהלת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורת

ר נות� שרות ללקוח פנימי פועל על פי המידע המוצג הגבייה כגו": ממצאי הביקורת

נכסי הרי שאג  התרבות אינו מעביר עותק ' י מח"בשונה מחוזי המועברי ע. לפניו

  .חוזה לגבייה לצור& בקרה ומעקב

בטוחני כי כוונתה , ח ראשית בהנחת העובדה כפי שהוגדרה בתשובה"טעתה מנה

  . לשוכרי הנכסי בתרבותהיתה לשוכרי של הנכסי העירוניי ולא

נוהלי / י גזבר העירייה ותידרש להתאמת כלי העבודה "לסיכו כל הנחייה תיקבע ע

  .תקבל התייחסות מיידית, י הגבייה "העבודה ע

כל החוזי שקשורי להכנסה יועבר עותק , במסגרת התפקיד החדש של אג  הכנסות 

  ."לאג 

 

  . ומי בשיקי מלקוחותבקופת ההיכל ובבתי התרבות מתקבלי תשל  .ו

  קיימת הנחייה מצד גזבר , בנוס .  קיימות כספות,בכל המקומות שצויינו לעיל    

       . בבנקהעירייה להפקיד באופ� שוט  את כל השיקי כולל השיקי הדחויי
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קופת ההיכל ובית ספר תהילה מפקידי� באופ� , הביקורת העלתה כי בתי התרבות

אול� הביקורת מצאה כי פרט לקופת ,  את השיקי�וני� בעירעצמאי בסניפי בנקי� ש

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

בניגוד להוראת גזבר העירייה , בכספות ומפקידי� את השיקי� לפי מועד הפירעו�

  . והנוהל הקיי� בנושא

  

וממליצה כי גזבר העירייה  תקינה כלא ,הביקורת רואה את ההתנהלות שתוארה לעיל

  .הפקדת המחאות בבנקבנוגע לומחייבות ישוב ויוציא הנחיות חד משמעיות 

  

להל� תגובתה של מנהלת מחלקת כספי� ובקרה של אג( תרבות לטיוטת ממצאי 

אינן , ...מספר יחידות באגף המפקידות כספים בבנק: הפקדת המחאות דחויות": הביקורת

אם נקבל הנחייה . ויות מאחר ולעירייה אין סידור עם הבנק לעמלות מוזלותמפקידות המחאות דח

  , מחלקת הספורט. נבצע זאת מיידית, ...מפורשת להפקיד ההמחאות הדחויות בבנק

הגביה נמסר לנו ' ממח.  מפקידים בבנקים את ההמחאות הדחויות- וקופת ההיכל הקתדרה העממית

ת במחלקה מאחר וקיימת תקלה במערכת וההמחאות לא להפקיד בשלב זה את ההמחאות הדחויו

    ."אינן נרשמות בסעיפי התקציב הרלוונטיים

אינ� הוראת גזבר העירייה והנוהל הקיי� בנושא תגובה זו מעידה כי לדעת הביקורת 

על ,  ואגברק על פיה� יש לפעולש ,�יהנחיות מפורשות דיאינ� נתפשות כה� מות וושמי

הסדר עמלות מוזלות נכו� א* ורק לגבי אחד מתו* כל הבנקי� פי הידוע לביקורת היעדר 

  .עימ� עובדת העירייה

 

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

  על א  שמנהלת מחלקת כספי , מנהל הבית התרבות נתונה להחלטתו שלתי לב    

  . הסדרת חובדת חייבי מפעילות עייהנחייה בעבר להשע, ובקרה העבירה לדבריה     

   בנושא וכי קיימת ג תופעה "סלחנית" כי בפועל המדיניות היא ,עוד הוסיפה    

  ולא מסדירי את ההרשמה " ניסיו�תקופת ל"שאנשי משתתפי בפעילויות שונות     

       . מלכתחילה,והתשלו
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עניי� המדיניות שיש לדעת הביקורת על מנהל אג( תרבות לקבוע כללי� ברורי� ב

  .מו� מפגשי� לניסיו� בטר� הסדרת התשלו�קסילנקוט מול חייבי� וכ� לקבוע מ

 

  :הטיפול בשיקי חוזרי שלא כובדו על ידי הבנקי מטופלי באופ� הבא  .ט

 חלק מהשיקי החוזרי נמשכי מהבנקי על ידי מחלקת הגבייה ומועברי

על פי . כתב ממחלקת הגבייהבצירו  מבאג  התרבות למחלקת כספי ובקרה 

השיק יחד ע המכתב המצור  מועבר , )היחידה המפקידה(הרישו בגב השיק 

על ידי מחלקת כספי ובקרה ליחידה הרלבנטית באג  תרבות לצור& הוצאת 

  .החייב מהפעילות עד להסדרת החוב מול מחלקת הגבייה

  

 המחלקות תועובדמול  והופקדו בסניפי בנקי ושיקי אחרי שלא כובד

  .�בעצמ ,מוחזרי ישירות למחלקות האמורות לטפל בהסדרת החובות, ישירות

הביקורת לא מצאה כל הנחייה של מנהלת מחלקת כספי ובקרה ליחידות אג  

הדבר אושר על ידי .  לגבי הצור& בדיווח על השיקי שחזרו ישירות אליה�,תרבות

  .מנהלת מחלקת כספי ובקרה

  

שיקי� ה מחלקת כספי� ובקרה אי� מידע על כמות והיק( שלמנהלת, יוצא מכ*

  .לא קיי� מידע זמי� על היק( החובותכ* ש, האג(שחזרו ביחידות 

  

  המעקב,בפועל.  בהתנהלות כפי שתוארה לעילשמעותיהביקורת רואה ליקוי מ

 ריכוז מלא ואמי� של היק( לא קיי�על הטיפול בשיקי� חוזרי� לוקה בחסר ו

  . י� שלא כובדוהחובות בגי� שיק

 ול בשיקי� חוזרי� ולעדכ� אותו כ*יש לדעת הביקורת לבחו� את נוהל הטיפ

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

להל� תגובתה של מנהלת מחלקת כספי� ובקרה של אג( תרבות לטיוטת ממצאי 

מספר ההמחאות החוזרות במהלך הביקורת ציינתי ש: המחאות חוזרות": הביקורת

  ...במרכז, ביחידות האגף לתרבות הנו מזערי
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  בשאר , היו מספר מקרים אשר טופלו מול מחלקת הגבייה

כאשר , היחידות כמעט ולא היו המחאות חוזרות ואם היו הן טופלו ישירות מול הלקוח

עודכן ידוע לי שאמור לצאת נוהל מ. .. ח"לרישום בספרי הנה... הנתונים הועברו ל

  ."במחלקת הגבייה, לטיפול בהמחאות חוזרות וזאת לאחר ישיבה שקיימנו בנושא

 

הביקורת שבה ומציינת כי מהנתוני� אות� אספה הביקורת יוצא כי למנהלת 

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

  .לא קיי� מידע זמי� על היק( החובות, בפועלכ* ש

 

כפי , 2004�2005התרבות לשני אג  הל� ריכוז ההכנסות בשיקי ביחידות ל  .י

הביקורת מציינת כי נתוני . ביקורת ממנהלת מחלקת כספי ובקרהשנמסרו ל

 וה רוכזו על ידי  במחלקת כספי ובקרה באג  תרבותלא מרוכזי�אלה 

  .הביקורת

  מלוא ההכנסות אתיצג כי נתוני אלה חלקיי ולא מיי, מוסיפה הביקורת�כ

  .ביחידות התרבות

  

שיטת גביית הכספי� באג(  זבר העירייההביקורת ממליצה כי תבח� על ידי ג

 כל הנתוני�או לחלופי� שיטה בה /ואגפי  בידי גור� אחד שתרוכזכ* , תרבות

  . באופ� שוט(, עירוניוידווחו לגור� אחד מרכזיירוכזו 

  

 של אג( תרבות לטיוטת ממצאי להל� תגובתה של מנהלת מחלקת כספי� ובקרה

בחלקם של המרכזים פעילות : הנוער ובתי תלמיד, רישום במרכזי הספורט": הביקורת

יש לשקול הכנסת מחשבים עם . המשלמים לנו את דמי השכירות, החוגים נערכת על ידי יזמים

  . תוכנת החוגים למספר מרכזים בהם ישנם מספר רב של חוגים עירוניים

  . נו נמליץ על רישום מרוכז במרכז המידע ולא אצל רכזות בתי התלמיד א-בתי תלמיד 

  ." גם שם אנו בתהליך ריכוז הרישום לחוגים במספר מרכזים שיהיו ממוחשבים–בתי נוער 
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   יחידת תרבות�הכנסות בשיקי� 

  

  2005  2004  ש� היחידה

  *)481( , 171,268  *)1,345( , 418,029  בית תרבות לצעירי�

  *)1,520(,  336,765  *)1,824( , 347,253  ש אלי כה�"ס ע"מתנ

      **מרכז גלר 

  **** ,74,611  *** , 35,059  בית ספר תהילה

  *)475( , 171,359  *)543( , 185,906  קופת היכל התרבות

  *)2,476( , 754,003  *)3,712( , 986,247  *****כ"סה

___________________  

*    )מבית ספר תהילה לא התקבלו מספר השיקי(המספרי בסוגריי ה כמות השיקי

**    על א  בקשות מצד הביקורתלא נמסרו נתוני

   9�12/04נתוני חלקיי לתקופה *** 

  1�8/05נתוני חלקיי לתקופה  ****

 *****  )ללא מרכז גלר וללא בית ספר תהילה (נתוני לא מלאי

  

  אג( איכות הסביבה .3.4

תשלומי הוא אחד סוג . גבי שני סוגי תשלומיינמחלקות אג  איכות הסביבה ב

  . אגרות אשר גובה נקבע על ידי משרד הפני

  

  :גבה תשלו�יבגינ� נ סוגי אגרותמדג� להל� 

  .אגרת רישוי עסקי.  א   

  .או פינוי מוזמ� לא ביו הפינוי/חריגה וגז אגרת פינוי גז עקב כמות .  ב   

  

  :כגו�, שלו� השני ניגבה בגי� קנסות הניתני� בהתא� לחוקי עזרסוג הת

  .קנס בגי� השלכת גז. א   

  .קנס בגי� אי איסו  צואת כלבי.  ב   

  . מעבר למותר,קנס בגי� הוצאת סחורה לרחוב.   ג   

  .קנס בגי� יצירת מטרדי רעש.   ד   

  

 בגי� הזמנתו  מתוא מראש והתשלו,פינוי גז בתשלוהביקורת העלתה כי 

או לחשבת אג  המיוחד למפקח המתא את הפינוי המזמי� מבוצע על ידי התושב 

עבור שרות זה לא נית� לשל באמצעות שובר תשלו מפני . איכות הסביבה בלבד
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להנפיק שוברי לתשלו , לדבריהשבתוכנה בה משתמשת חשבת האג  לא נית� 

  . נית� לשל רק אצלה,לפיכ&בסניפי הבנקי מכיוו� שנוצר חיוב בתוכנה ו

נשלחת בדואר או נמסרת למשל על ידי , הקבלה למשל, א החייב משל למפקח

חשבת האג  מסרה לביקורת כי היא לא יוצרת חיוב אלא רק .  מאוחר יותרהמפקח

 הקלדת פרטי כ& שבמחשב נוצר חיוב ומיד זיכוי ע שהיא מקבלת את התשלו

  .התשלו

  

א כי תהלי* גביית הכספי� עבור שרותי� הניתני� לאזרח על מכל האמור לעיל יוצ

כגו� חוסר בדיקת התשלומי� מול רשימת  , ידי אג( איכות סביבה הוא חסר בקרות

לא מקובל על הביקורת כי קיימת , מעבר לכ*. הזמנות שרותי� על ידי האזרחי�

לה ללא הנפקת קב, גביית כספי� במזומ� על ידי האחראי� על האזור ובנוס(

  . מיידית עבור התשלו�

  

 מחדש על ידי גזבר  הכספי� כפי שתוארה לעיל תיבח�יתהביקורת ממליצה כי גבי

  .א* ורק באמצעות שוברי תשלו�תשלו� הכולל בחינת אפשרות העירייה 

  

  : באג( איכות הסביבה2004�2005לשני�  , �להל� היקפי התשלומי� ב

 
2004  2005    

  באחוזי�  סכו�  באחוזי�  סכו�  אמצעי התשלו�

  41%   , 36,978  24%   , 55,679  מזומ�

  48%   , 43,425  47%   , 106,734  שיק מזומ�

  10%   , 8,842  29%   , 66,849  שיק דחוי

  1%   , 520  0%   , 0  אשראי

  58%   , 52,267  76%   , 173,583  שיקי�בכ "סה

  100%   , 89,765  100%   , 229,262  כ"סה

  

 של חשבת האג  לאיכות הסביבה אי� כספת והכספי כי במשרדהציינת הביקורת מ

עד  למש& מספר ימי להונעת במגירה צאנשמרי בתו& קופסת מתכת הנמוידה  בנשארי

ר שא א  שבנוהל בטחו� כספי בעירייה לע, שהיא מעבירה את הכספי למחלקת הגבייה

יום יש להעביר את הף בסו: "כלהל� 5 על ידי סג� גזבר העירייה נקבע בסעי  2001הופ3 בשנת 

  הכספים יועברו במעטפה.  במידה ויש) הערת הביקורת� כספת(הכספים שהצטברו לקופה המרכזית 
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סגורה על ידי הקופאי לאחר שהמעביר מוודא שדלת הכניסה הראשית נעולה ואין אדם שאינו עובד 

הראשי לערוך בסוף היום על הקופאי : " כלהל�,6בסעי  , בנוס  נקבע, נוהל באותו ."בשטח

  ."לנעול את החדר שבו נמצאת הכספת ולהפעיל את האזעקה, בדיקת התאמה לכלל הקופות

  

הכספי� , ת כספתצאמנבמשרדי האג( לאיכות הסביבה  שמרותלהביקורת מציינת כי 

בניגוד לנוהל שהופ' ,  כפי שתואר לעיל,של חשבת אג( איכות הסביבה נשמרי� במגירה

  .סג� גזבר העירייהעל ידי 

על נהלי שמירת כספי� כשבעצ� קיימי� אמצעי� נאותי�  מעיד על אי הקפדה ,מקרה זה

  .לרענ� נהלי� אלהעל גזברות העירייה לדעת הביקורת . לשמירת�

  

שב והולכת לבדה להפקיד חשבת האג  סגירת קופה במח, כאמוראחת לכמה ימי מבצעת 

, בנוס . ופאית הראשיתבמחלקת הגבייה אצל הק) שיקיאו /ומזומ�  (את הכספי

ישירות נשלחי לשל  ה ,משלמי במידה ומגיעי ,חשבת האג  נעדרת מעבודתהכש

  .בקופות מחלקת הגבייה

  

לגבי בדיקת כי היא לא קיבלה כל הדרכה או הנחייה , חשבת האג( ענתה לשאלת הביקורת

 העברתו או בעת/תקינות השיקי� וא( לא קיבלה כל הדרכה לגבי אבטחת הכס( במשרד ו

  .להפקדה במחלקת הגבייה

  

סג� גזבר העירייה מסר לביקורת וכ� המציא העתקי� של נהלי� שהופצו לכל מחלקות 

  . ' העברת כספי� לבנק וכו, טיפול בכס(,בדבר קבלת כס(, העירייה לדבריו

או /ענה לשאלת הביקורת כי האחריות לדבריו על הדרכת עובדי� חדשי� בנהלי� ו, בנוס(

  . מוטלת על מנהל כל אג( ולא על גזברות העירייהבעדכוני�

  

ער* בגזברות העירייה בדיקה ועדכו� הנהלי� המופצי� למחלקות יהביקורת ממליצה כי ת

כולל בחינת החתמת , העירייה השונות ותקבע דר* העברת� לכלל העובדי� הדרושי�

  .על נהלי� מחייבי�, כספי�העוסקי� בעובדי� 
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. אגף לאיכות הסביבה" :נסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורתלהל� תגובת מנהלת הכ

  . התקבלה החלטה ניהולית כי כל ההכנסות מרוכזות במקום אחד

קים שהם סחירים ויש להקפיד על הטבעת 'הגבייה כי אין לקבל צ' גזברות העירייה הנחתה את מח

, ס בלבד"ן עיריית כפהגבייה יש חותמת לזכות חשבו' למח, בנוסף" לא סחיר"ק 'חותמת על הצ

  ."החותמת בשימוש קבוע

  

  אג( חינו*  .3.5

   : והעלתה את הממצאי הבאיחשבת אג  החינו& הביקורת נפגשה ע

  

 הספר ובתוכ הכנסות בתי. בתי הספר מנהלי באופ� עצמאי חשבונות בנק .1

בסני  , בדר& כלל, שיקי מהורי מופקדי באופ� עצמאי על ידי אב הבית

 .נהל חשבו� בית הספרהבנק בו מת

חשבו� אחד משמש לכספי הורי . לכל בית ספר יש שני חשבונות בנק .2

 .א חשבו� בית הספר אליו מועברי הכספי מהעירייהווהחשבו� השני ה

3.  .בכל בתי הספר יש כספות לשמירת כס  מזומ� ושיקי

שאלת הביקורת בנוגע לטיפול בשיקי דחויי נענתה על ידי חשבת אג   .4

נרשמים במערכת האסיף כשיקים דחויים ונשמרים בכספת עד " כי השיקי החינו&

  ".למועד הפירעון

באג( החינו* לא פועלי� על פי הנחיות גזבר העירייה בדבר הפקדת שיקי� 

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

יריה גזבר הע): 4(סעיף . 1: "להל� תגובתה של חשבת אג( החינו* לממצא זה

לעיתים מגיעה (הבין שהפקדת שקים דחויים בבנק כרוכה בעמלה גבוהה ...הקודם מר

דבר שאינו עומד בקנה אחד עם התקציבים המועטים , ) מערך השיק10%לכדי 

ס ולכן הוא טען שהעירייה היא זו שצריכה לממן את עלות הפקדת "הניתנים לבתיה

  ."ופתו בגלל העלות הגבוהההנושא ירד מהפרק עוד בתק. השקים הדחויים בבנק

לא ידוע לחשבת אג( החינו* על , הביקורת מבקשת לציי� כי ככל הנראה

קיו� הסדר עמלה מוזלת ברוב רוב� של סניפי הבנקי� עימ� עובדת 
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גזבר העירייה הנוכחי נמצא בתפקידו כמעט כשנה ויש , זאת ועוד. העירייה

  .ניות חדשהלהניח שבפורו� החשבות יש ללב� איתו על קיו� מדי

 לגבי  את הנחיותיורענ� כי על גזבר העירייה לממליצההביקורת שבה ו

  .ולוודא כי הנחיות אלה מקויימות כלשונ� טיפול בשיקי�

 

היק  התשלו בשיקי בבתי הספר ואחוז השיקי החוזרי מתוכ אינו  .5

הביקורת קיבלה נתוני חלקיי , מרוכז אצל חשבת אג  החינו& ולפיכ&

   בתי ספר מסתכ �12ביעי כי היק  התשלו בשיקי בבלבד המצ

  .  שיקי55 שיקי לשנה מתוכ לא כובדו �28,300בכ

חשבת אג  החינו& מסרה לביקורת . הבנק מחייב בעמלה בגי� שיקי חוזרי

 בית הספרהכללי של חשבו� הת מלמוושכיבוד שיק מאי כי עמלות בגי� 

  . בעמלה זווהמשל שהמחאתו לא כובדה אינו מחוייב

ל יעוד "פ חוזר מנכ"ע. 2: "להל� תגובתה של חשבת אג( החינו* לממצא זה

העלויות הקשורות עם תפעול חשבון ההורים , 2004 -ה "כספי תשלומים התשס

  ."פ הנחיות אלו"אנו פועלים ע. י הרשות"ישולמו ע

על חשבת אג( החינו* לבחו� את ריכוז המידע על היק( לדעת הביקורת 

יש לנהוג , בנוס(. בשיקי� ואחוז השיקי� החוזרי� בבתי הספרהתשלו� 

כמו בשאר מחלקות , דבר עמלת אי כיבוד שיק אשר שול� לבית ספרב

  . בגי� אי כיבוד השיק שלו,העירייה ולחייב את המשל� בעמלה

 

, טיולי( ותשלומי רשות )אגרת ביטוח (חובהבבתי הספר נגבי תשלומי  .6

  ).'וכוהעשרה פעילויות , תרבות, מסיבות

טיפול מחלקת המש& הטיפול בשיקי חוזרי של תשלומי חובה מועבר ל 

  .הגבייה

  לות ופעעקב  ו70% �עומד על כבאמצעות בתי הספר  האחוז הגבייה הרגיל   

  .90% זה עולה עד כדי מחלקת הגבייה אחוז   
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או /ות וטיפול בשיקי חוזרי של תשלומי רשכי , חשבת אג  החינו&עוד הוסיפה 

מטופל על ידי בית הספר בסיוע ועד ההורי הבית  הוריתשלומי מצד בסרבנות 

 יש להדגיש כי הטיפול בשיקי של תשלומי רשות בעייתי ונעשה ,יחד ע זאת .ספרי

  .בנדו�, בהתא להוראות משרד החינו&

  

   טיפול בהמחאות חוזרות� מחלקת הגבייה   .4

עבור שרותי אשר העירייה , פי כפי שתואר לעיל גובות כס,יחידות העירייה השונות

  .נותנת וכספי המגיעי לה על פי חוק

  

המחאות המתקבלות ביחידות העירייה מופקדות בחשבונות בבנקי שהעירייה עובדת 

חלק מההמחאות מועברות להפקדה בבנק . אית על ידי המחלקה הגובה את התשלו

  .באמצעות מחלקת הגבייה

  

סמה הוראת עבודה מטע גזבר העירייה בדבר הטיפול בשיקי  פור2002בשנת 

  :מטרת ההוראה היתה כמתואר להל�. חוזרי

  המתקבלות בכל , לטיפול בהמחאות חוזרות, יצירת מסגרת אחידה  -  "  

  .יחידות העירייה השונות הגובות כספים             

  .ליעל את תהליך קבלת הכספים מבעל ההמחאה החוזרת  -      

  .אות חוזרותחלהגביר את גבית הכספים מהמ  -      

  .על גבית המחאות חוזרות, מתן אמצעי שליטה ובקרה  -              

  בהמחאות , מתן אמצעי שליטה ובקרה על משלמים פוטנציאלים  -     

  ".           חוזרות

    

 הוראת העבודה שפורסמה על ידי גזבר העירייה פירטה את התהליכי המחייבי

ת הפקדת השיקי והטיפול בשיקי חוזרי כולל לוחות זמני ואחריות לשלבי א

  .השוני של הטיפול
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המחאות  � להל� פירוט הליקויי� אות� מצאה הביקורת ביישו� נוהל עבודה

  :חוזרות

  

  : בהוראת העבודה נקבע3.1בסעי(   4.1

  ,שם היחידה וללת אתהכ, תוחתם בחותמת היחידה, המתקבלת בעיריה, כל המחאה  3.1  "

  שניתן יהיה לזהות את היחידה , כך". להפקדה בחשבון עירית כפר סבא בלבד"        וכן   

  .ולהעביר לה את ההמחאה לטיפול ראשוני, שקיבלה את ההמחאה שחזרה          

   ."         הכנת החותמות הינה באחריות מנהל כל יחידה בעיריה 

  

ידות העירייה הנחייה זו לא ידועה ולא משתמשי� הביקורת מצאה כי בחלק מיח

  .  כמתחייב,"להפקדה בחשבו� עיריית כפר סבא בלבד "�בחותמת 

ג� פורסמה בחוזר , עוד מוסיפה הביקורת כי החובה להשתמש בחותמת כגו� זו

  .2001ל משרד הפני� מחודש ינואר "מנכ

 הטיפול בשיקי� הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה ירענ� את הנחיותיו לגבי  

כ* שכל , או חוזרי� ויוודא כי הנחיות אלה מקויימות כלשונ�/ובשיקי� דחויי� ו

להפקדה בחשבו� עיריית "יחידות העירייה המקבלות שיקי� יטביעו את החותמת 

ל "כמתחייב מהקבוע בנוהל שהוציא הגזבר ועל פי חוזר מנכ" כפר סבא בלבד

  .משרד הפני�

  

 כל יחידות העירייה המקבלות שיקי� מקפידות על עוד מצאה הביקורת כי לא

  . בנוהל3.1שימוש בחותמת הכוללת את ש� היחידה כמתחייב מסעי( 

  

לניהול יעיל ותקי� בטיפול בשיקי� ולצור* שיוכ� ליחידות , לדעת הביקורת

על גזבר העירייה , מתחייבת החתמת ש� היחידה המקבלת ולפיכ*, המקבלות

מקויימות או חוזרי� /ו טיפול בשיקי� ובשיקי� דחויי� לוודא כי הנחיותיו לגבי

כ* שכל היחידות המקבלות שיקי� יטביעו חותמת היחידה כקבוע בנוהל , כלשונ�

  .3.1בסעי( 
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  : בהוראת העבודה נקבע3.2בסעי(   4.2

  ,העיריהשעל כל המחאה המתקבלת ביחידות ,  באחריות הקופאי3.2"  

  )."טלפו�, כתובת, .ז.ת, ש( בעל ההמחאה  רשומי פרטי                   

  

לדעת . הביקורת מצאה כי לא בכל יחידות העירייה קיימת הקפדה מלאה על כ*

לאיתור בעלי שיק בעת החזרתו ולרישו� נכו� ואמי� של המשלמי� יש , הביקורת

להקפיד על מילוי הנחייה זו של גזבר העירייה האחראי לדאוג למילוי הנחיותיו 

  .כלשונ�

  

  : בהוראת העבודה נקבע3.4בסעי(   4.3

  על של הודעה לחייב ,  מחלקת הגביה הכינה נוסח מכתב סטנדרטי3.4            "

  . אשר יהיה לשימוש כל יחידות העירייה,             המחאה שחזרה        

    ."מצב נוסח המכתב                    

  

נוער וספורט לא , תרבות, כגו�שונות הביקורת מצאה כי ביחידות עירייה 

. בניגוד לקבוע בנוהל, משתמשי� בנוסח המכתב אשר הוכ� על ידי מחלקת הגבייה

נוסח המכתב בו משתמשי� במחלקת קיי� שוני במצאה הביקורת כי , בנוס(

  .נוסח המכתב המופיע בנוהלול מ הגבייה

  .�כלשונ, ותבוצעהביקורת ממליצה כי גזבר העירייה יוודא כי הנחיותיו מ

  

  : בהוראת העבודה נקבע4.1.1בסעי(   4.4

  מכלאוס  את כל ההמחאות החוזרות ,  עובד מחלקת הגביה 4.1.1       "

                      ."בתדירות של פעמי בשבוע, הבנקי שהעיריה עובדת אית

  

מכל הבנקי� שהעירייה , הביקורת מצאה כי בפועל לא כל ההמחאות החוזרות

 על ידי ות נאספ�אלא חלק, ספי� על ידי עובד מחלקת הגבייהנא, עובדת אית�

  .בניגוד לקבוע בנוהל, ישירות מהבנקי�, עובדי מחלקות שונות

לדעת הביקורת על גזבר העירייה לרענ� את הנחיותיו ולהוציא הוראות מיידיות 

  .לגבי האיסו( של ההמחאות החוזרות מהבנקי�
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  : בהוראת העבודה נקבע4.1.3בסעי(   4.5

   האחראירות ירוכזו אצל עובד מחלקת הגביה כל ההמחאות החוז 4.1.3"

   . ולהמש& הטיפול, ")האחראי"להל� (לנושא              

  ."ההמחאות תישמרנה בכספת מחלקת הגביה             

  

מרוכזות אצל , אשר לא כובדו, כי לא כל ההמחאות, הביקורת מצאה כאמור

  .לנושאעובד מחלקת הגבייה האחראי 

  

לדעת הביקורת על גזבר העירייה לרענ� את הנחיותיו ולדרוש הקפדה מלאה 

  .לגבי הנחיות אלה

  

  . עוסק בטיפול ראשוני בהמחאהבהוראת העבודה  4.2סעי(   4.6

  : בהוראת העבודה נקבע4.2.7 � ו4.2.6בסעיפי� 

   לסיועד, )בכספת(יישארו פיסית אצל האחראי ,  כל ההמחאות4.2.6"

  . תשלו מלא של החוב�התהלי&            

  ".ח לצור& רישו בספרי העיריה" צלו המחאה יעבור להנה4.2.7  

  

, פיסיתממצאי הביקורת מצביעי� כי לא כל השיקי� החוזרי� נמצאי� 

אצל האחראי מתחילת התהלי* ועד לתשלו� מלא של החוב כ* , כאמור

מדובר בשיקי�  (בידי היחידות, שחלק מההמחאות נמצאות כאמור לעיל

  ).הנמצאי� והנשמרי� במחלקות

  

רענו� הוראות הגזבר בדבר הטיפול בהמחאות חוזרות והוצאת הנחיות 

עשויות לטפל בליקוי זה ולהוביל לדיווח מלא ונכו� להנהלת , משלימות

  .החשבונות

  

  . עוסק בפנייה לבעל ההמחאהבהוראת העבודה  4.3סעי(   4.7

  :נקבע בהוראת העבודה 4.3.2בסעי( 
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   �הגביה י עובד מחלקת "אשר הופקדה לבנק לא ע,  המחאה שחזרה4.3.2"

   :תטופל כדלהל� ")החשב"�להל�(י עובד היחידות השונות "            אלא ע

י "כולל חישוב עלויות וספח לתשלו ישלח ע, צלו ההמחאה  .א

  .האחראי לחשב להמש& טיפול

יפנה החשב לבעל , ידה ימי מקבלת צילו ההמחאה ביח3תו&   .ב

, וכ� ישלח העתק המכתב הרשו, 4.3.1כמפורט בסעי  , ההמחאה

  .לאחראי במחלקת הגביה, במידה ונשלח

, ולא שול החוב, במידה ועברו שבועיי מיו מסירת ההודעה בכתב  .ג

  ."על אי תשלו החוב, יודיע החשב בכתב לאחראי במחלקת הגביה

  

  לא על ידי מהשיקי� אשר הופקדו לבנק ממצאי הביקורת מצביעי� כי חלק

לא נאס( על ידי , עובד מחלקת הגבייה אלא על ידי עובד מהיחידות השונות

עובד ממחלקת הגבייה אלא על ידי עובד מהיחידות השונות ולפיכ* כל 

  .לא מתבצע,  בנוהל4.3.2תהלי* הטיפול המתואר לעיל בסעי( 

  

 את התהלי* ולהוציא הנחיות לדעת הביקורת על גזבר העירייה לבדוק מחדש

  .ל ההנחיות מלא שביצועל, בהתא�

  

  . עוסק באכיפת גבייהבהוראת העבודה  4.4סעי(   4.8

  : בהוראת העבודה נקבע4.4.2בסעי( 

  לטיפול היחידה לאכיפת הגביה תקבל מהאחראי רשימת המחאות 4.4.2"

  .בתוספת צילו ההמחאה            

              אחרי , תשלו   המחאות שהחשבי הודיעו על איהרשימה תכלול ג

                ."שליחת מכתב רשו

  

מטופלי� בלעדית על ידי , לאור הממצא כי חלק מהשיקי� החוזרי�

יוצא כי הרשימה המועברת על ידי , המחלקות ללא ידיעת מחלקת הגבייה

היות , לא מלאה, ליחידה לאכיפת הגבייה להמש* טיפול, מחלקת הגבייה

  .וחסרי� בה שיקי� שבטיפול יחידות שונות
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  .             לדעת הביקורת נדרשת הקפדה מלאה לגבי העברת המידע בי� היחידות

  

  : להל� תגובת מנהלת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורת

  

  .י אגף הגבייה"טיפול בהמחאות חוזרות ע"

  אגף   : גפי העירייה השונים י א"כפי שהובהר בטיוטאת הדוח קיימת פעילות גבייה ע

  .נוער ספורט וחינוך,תרבות, רווחה

בין  ) במהל& ביצוע הביקורת�הערת הביקורת ( 2006בפגישה שנערכה ביוני 

  מנהלת אגף ההכנסות  וחשבת אגף התרבות 

י הקופאית "קים החוזרים וחומרים אחרים מהבנקים יאספו ע'כל הצ. 1: נקבע כי

קים שהופקדו ישירות לבנק מאגף תרבות שכן לא ניתן 'למעט אותם צ. 2. הראשית

  . ק'ליצור את החיוב ולרשום את פעולת החזרה של  הצ

קים באופן שהחומר יועבר ממוין ואת 'יחד עם זאת אגף ההכנסות יסייע באכיפת הצ

  ."סיכום ישיבה בין האגפים– 2ל נספח "רצ.י סוגי השובר "השיקים ישייכו עפ

  )'ראה נספח א(

  

  .עוסק בתשלו� החובבהוראת העבודה  4.5עי( ס  4.9

  :  בהוראת העבודה נקבע4.5.3� ו4.5.1בסעיפי� 

   באמצעות או בכל אמצעי אחר ,  החוב ישול במשרדי מחלקת הגביה4.5.1"

  החיוב כולל את עלויות החזר ההמחאה . הספח המצור  למכתב            

  ."וריבית כדי�            

  אשר  היחידה י האחראי לחשב "תועבר ע, תשלו החובהודעה על   4.5.3"

  ."גבתה את ההמחאה המקורית            

  

הביקורת מצאה כי למכתב הנשלח לחייב על ידי מחלקת הגבייה לא מצור( 

  .בניגוד לקבוע בנוהל, ספח תשלו�
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לא מצויינת במכתב האפשרות לשל� את החוב באמצעות כרטיס , בנוס(

בטוח יותר , תשלו� בכרטיס אשראי הינו אמצעי תשלו�על א( ש, אשראי

  .שיקאשר תשלו� במ

הביקורת ג� מצאה כי הודעה על תשלו� החוב במחלקת הגבייה לחשב 

כ* שנוצר , מתעכבת לעיתי�, אשר גבתה את ההמחאה המקורית, היחידה

כבר ,  לחייב בדרישה לשל� את חובו כאשר בפועלה פונמחלקהמצב שה

  .ב במחלקת הגבייהשיל� את אותו חו

  

לדעת הביקורת על גזבר העירייה לבחו� את דר* העברת ההודעות ממחלקת 

אשר נשלח לחייב , הגבייה למחלקות ואת אי צירו( ספח תשלו� למכתב

, יחד ע� אי גביית עלויות החזר ההמחאה וריבית כדי�, ממחלקת הגבייה

  .בחלק מיחידות העירייה

  

  : ת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורתמנהלגזבר העירייה ולהל� תגובת 

  .4.9סעיף "

  . יצא עדכון לנוהל ואף יבוצע בהתאם. 4.5סעיף 

 המכתב הנשלח אל החייב אינו מלווה בספח לתשלום מן הטעם כי אין הבנקים מתייחסים

ולכן כאשר התושב אינו מקפיד על המועד החוב צובר הפרשי . לתאריך האחרון לתשלום

  . יתרה המלווה את החייב כל העת , ריבית והצמדה

קים החוזרים 'טלפון של האחראית על הטיפול בצ' ולכן המכתב המופנה אל החייב מציין מס

  .לצורך ברור ולתשלום בכרטיס אשראי

ק שחזר צריך להיות מוחזר באגף הגבייה בכפוף לפירעון 'מתוך אמונה כי כל פירעון של צ

משלוח ההודעה יתלות רק על הפתרון שהוגדר בעבר על הרי שלדעתנו אין לה, הסכום במזומן

ק או 'חייב להתנהל דו שיח ומעקב עם התושב לצורך מעקב אחר פירעון הצ. בכפוף לספח

, ק 'י אחראית התהליך המיידע על פירעון הצ"כל מידע שיועבר ע. לחילופין בקבלת השרות

   ."ק החוזר לבעליו'יוחזר הצ
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  :ה נקבע בהוראת העבוד5בסעי(   4.10

   דיווחים. 5          " 

           :האחראי במחלקת הגביה יפיק דיווחים כדלהלן   

  ,ח"מחלקת הנהומנהלת , לת מחלקת גביהמנה,  דווח לגזבר העיריה-פעם בחודש   -           

  .וסכומי גביה, אודות מצב ההמחאות החוזרות               

   3אשר , רשימה שמית של בעלי המחאות חוזרות - פעם בשלושה חודשים  -           

  אשר , מחלקות בעיריה/רשימה זו תופץ לכל אגפים. המחאות או יותר שלהן חזרו               

  ."לא יוכלו לשלם יותר לעיריה באמצעות המחאה, משלמים אלו. גובות כספים               

  

כמתחייב , מתוארי� לעילה לא הופקו הדיווחי� ,הביקורת מצאה כי בעת עריכתה

  .נוהלב 5 מסעי(

  

לדעת הביקורת יש להקפיד ולמלא אחר כל הנחיות הנוהל ועל גזבר העירייה לוודא 

  .זאת

  

  : מנהלת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורתגזבר העירייה ולהל� תגובת 

  .דיווחים"

סכום , ים החוזרים ק'ח חודשי המפרט את שמות בעלי הצ"הגבייה מפיקה דו' האחראית  במח

קים החוזרים מועברים הן 'מידע על הצ. י שיוכו האגפי כפי שנמסר"קים והשרות עפ'הצ

ללא ספק היה ניתן לבצע שימוש מושכל ואפקטיבי . למנהלי היחידות והן לחשבות האגפים

במערכות הגבייה העירוניות לו לא היה פעילות אגף הגבייה רק כגורם הקולט כסף ורושם 

  .א בדיקה או בקרה מול החוזים או מול התקציבאותו לל

עקב אחר פעולות אגף יבצע מ אגף הכנסות .קים הדחויים'מנהל מעקב אחרי הצאגף ההכנסות 

קים שחזרו ולא נפרעו מועברים לאכיפת ' צ.יבהתרבות באשר להמשך מתן השרות לחי

  . הגבייה לטיפול
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ובהעדר ,  ממקבלי שרות ביחידות הקצהקים'כמו כן באם ימשיך להתקיים הנוהג של קליטת צ

יש לדעתנו צורך במתן הנחייה לגובים בעת  קבלת , מסננת בדיקה כפי שקיימת בערכת המגע 

קים לבדוק איכות המשלמים וחשבונות הבנק שלהם בתוכנת בנק ישראל הפתוחה 'תשלום בצ

  ."לכל הציבור

  

ות בעירייה מבוצעות פעולות הגבייה המבוצעות במחלקת הגבייה עבור מחלקות שונ 4.11

   .ללא טיפול מלא בתשלו, שומית בלבדיחשובית ריכפעולה מ, כאמור

מחלקת הגבייה  נובע ה� בגלל שמערכת המחשוב של, ממצא זה לדעת הביקורת

וה� עקב שיטות כל יחידות העירייה אינה מהווה בסיס נתוני� אחד המקושר ל

  . לעיל,3במחלקות כפי שתוארו בפרק  העבודה

  

 מובאי ,כתשלו במזומ� ובשיקי, מהכספי המתקבלי במחלקות שונותחלק 

הביקורת מציינת כי את הקבלות למשלמי . להפקדה מרוכזת במחלקת הגבייה

פרט למקרי מסויימי כפי שתוארו , מנפיקי ביחידות המקבלות את התשלומי

  .לעיל, 3בפרק 

מנהלת מדור אגרות ידי הביקורת מצאה כי הטיפול בקליטת ההפקדות מבוצע על 

מזכה סעיפי� כלליי� של המחלקות ללא כל חלוקה לתת פרקי� אשר והיטלי� 

  .  או על ידי גזברות העירייה,פני� מחלקתיי� וללא כל ביצוע פעולת בקרה על ידה

ללא , כאמור, על פי השיקי� שהובאו אליהליזמי�  היא יוצרת את החיובי� ,בפועל

  . ' הסכמי� וכו,חוזי�פעולת בקרה מול כל 

להפקיד כספי� במחלקת כי חלק מהגורמי� המגיעי� , עוד מצאה הביקורת

� בלא רשימות מרכזות ומבלי לדעת תימגיעי� לעי, מהמחלקות השונות, הגבייה

   .שיקב� ושלהתעבור מה 

נציגי , ביצוע פעולות הזיכוי במחשב על ידי מנהלת מדור אגרות והיטלי�לאחר 

 אשר מבצעות את אצל הקופאיותשיקי� אות� את יד להפקהמחלקות הולכי� 

קליטת השיקי� על פי החיובי� אשר נוצרו במחשב על ידי מנהלת מדור אגרות 

  .והיטלי�
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כי לדעתה את חלוקת התקבולי הפני , מנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת

בעבר היתה חלוקה של סעיפי , לדבריה. על היחידות לעשות בעצמ�, מחלקתית

החלוקה צומצמה , א& לבקשת המחלקות עקב קשיי שלה�, הכנסות למחלקות

  .ושונתה לסעי  הכנסה אחד לכל מחלקה ומחלקה

   

כל המחלקות , בחודשי הקי', הביקורת ממליצה כי בתחילת כל שנת פעילות

. העוסקות בקשרי עבודה מול יזמי� תשלחנה רשימות מסודרות למחלקת הגבייה

 � את כל פרטי ההתקשרות ע� כל יז�, לדעת הביקורת, כלולרשימות אלו צריכות ל

הא� , ציו� הא� התשלו� כולל אבטחה, גובה התשלו� לחודש, תאריכי ההתקשרות

של היז� וכתובת פרטית . ז.או ת. פ.מספר מעודכ� של ח, מ"התשלו� כולל מע

  ייפתחו חשבונות משלמי� לכל,ע� קבלת מידע זה במחלקת הגבייה. למשלוח דואר

יחד ע� , לכל מחלקה ייפתח סוג שרות נפרד. אשר יהיו לפי פרטי היז�, היזמי�

  .סוג שרות נפרד לאבטחה

  

כי מדי חודש יוצאו דוחות לכל מחלקה בנפרד לפי סוגי , עוד ממליצה הביקורת

. השרות שלה ובכל מחלקה ישייכו את התשלומי� באופ� ספציפי בתו* המחלקה

, )כמו מופעי תרבות(יא את הפרטי� שלה� מראש אירועי� בודדי� שלא נית� להב

  . יש להביא בעת הצור* ע� ד( נלווה בו ימולאו כל הפרטי� הדרושי�

  

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה יורה על בחינה מקיפה של התהלי* שתואר 

  .על מנת לקבוע נהלי� ברורי�,  חשבי האגפי� השוני�למו, לעיל

    

יה לא מנהלת מעקב יעיל בנושא שיקי� חוזרי� הביקורת מצאה כי מחלקת הגבי

אי� באפשרותה להמציא לביקורת מידע עדכני לגבי היק( הטיפול בשיקי� , לפיכ*ו

  .חוזרי� והסיבות לאי כיבוד�

  

 מהקופאית הראשית של מחלקת ,הביקורת קיבלה הערכה בעל פה, על א( זאת

  � היעדר כיסוי ה) 80%�70%(יות לשיקי� חוזרי�  כי הסיבות המרכז,הגבייה
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 *עוד הוסיפה כי אי כיבוד שיקי� מסיבות טכניות נמו. מוגבלבנק וחשבו� מספיק 

  .לדבריה, 3%�ועומד על כ

  

שולמו במחלקת טופלו ו הביקורת מציינת כי נתוני אלה מתייחסי לשיקי אשר

ג לגבי שיקי חוזרי ששולמו במחלקות שונות בעירייה ולא כובדו . הגבייה

שיותר , פרט לכ&,  הנתוני די זהי לדבריה, לטיפול במחלקת הגבייהומגיעי

   ,אי התאמה בי� מועד הפקדתבעיקר עקב , שיקי לא מכובדי מסיבות טכניות

  .  לתארי& הרשו על השיק,בבנק, על ידי המחלקות השונות

  

שלא כובדו שיקי� של היק( ה מה שוט(באופ� ב ועקבחו� ולהביקורת ממליצה ל

  .לש� נקיטת פעולות מנע להקטנת התופעה וזאת הסיבות הנפוצות מה�ו

  

 מהמידע שאספה הביקורת עולה כי לא נערכו כמעט הדרכות לעובדי העוסקי

  .בנוגע לטיפול בשיקי  השונותבמחלקות העירייה, בגביית כספי

  

הביקורת ממליצה כי ייערכו הדרכות מקיפות לכל העוסקי� בגביית כספי� 

כולל בתי , ה� במחלקת הגבייה וה� במחלקות עירייה אחרות, שיקי�ובטיפול ב

  .הספר

  

לדעת הביקורת יש לרענ� ולקבוע מה� הבדיקות אות� יש לערו* ע� קבלת תשלו� 

, בשיק תו* הנהגת רשימת תיוג והנחייה לביצוע בדיקה קפדנית ומלאה לכל שיק

  . של הבדיקה האמורהכ* שהשיק יתקבל רק לאחר ביצועה המלא

  

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה יבח� מחדש את כל תהלי* הטיפול בשיקי� 

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה , כמו כ�. בכל ההיבטי� ויפרס� נוהל חדש

אשר תבטיח כי ההנחיות בנוהל החדש מבוצעות , ייקבע מערכת בקרה נאותה

  .הלכה למעשה
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  סיבות להחזרת שיקי�   .5

  

 לא מכובדי על ידי הבנקי , נתקבלו בעירייה כאמצעי תשלוחלק מהשיקי אשר

בבנק מכיני את השיקי החוזרי בצירו  רשימות מפורטות ובה� ). שיק חוזר(

  ).החזרתו(סיבת אי כיבוד השיק  מצויינת

  

  הקופאית הראשית של מחלקת הגבייה אוספת את השיקי החוזרי מסניפי   5.1

  .בנקי אית העירייה עובדת   

                               

   את אוספת של מחלקת הגבייה לא הראשית הביקורת העלתה כי הקופאית    

   ישירות על ידי נאספי� שלא כובדו השיקי�ישנ�  ; כל השיקי� שלא כובדו            

  .המחלקות ומטופלי� על יד�            

      

כי נושא ממליצה לאור הממצאי� המפורטי� בדוח זה הביקורת שבה ו

  . אחדקצועי בידי גור� מרוכזבשיקי� חוזרי� יהטיפול 

  

  .הסיבות להחזרת שיקי מחולקת לסיבות מהותיות וסיבות טכניות

  

  להל� פירוט סיבות החזרת שיקי�  5.2

  

  :סיבות מהותיות

 .)מ.כ.א( בחשבו� הבנק כיסוי מספיקהיעדר   .א

 .חשבו� מוש& מוגבל  .ב

 . חשבו� מעוקל  .ג

 .חשבו� סגור  .ד

 .וראת ביטול שיק על ידי המשלה  .ה
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  :סיבות טכניות

  .ספרותסכו במילי להסכו באי� התאמה בי�   .א

 . חתימההיעדרה או מתאימחתימה לא   .ב

 .פירעו�הופקד לפני תארי& ההשיק   .ג

 .לאחר התארי& הנקוב לפירעו� שישה חודשימעל הופקד השיק   .ד

  .רה החבללא חותמתחתו על ידי מורשה חתימה שיק של חברה   .ה

 

י�  מנהלת מעקב יעיל בנושא שיקינהמחלקת הגבייה אהביקורת מצאה כי 

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

  .הטיפול בשיקי� חוזרי� והסיבות לאי כיבוד�

  

הביקורת קיבלה הערכה בעל פה מהקופאית הראשית של מחלקת , על א  זאת

וחשבו� . מ.כ.א: ה�) 70%�80%(זיות לשיקי חוזרי הגבייה כי הסיבות המרכ

  עוד הוסיפה כי אי כיבוד שיקי מסיבות טכניות נמוכה ועומדת על . מוגבל

  .3% �כ

  

 מתייחסי לשיקי אשר שולמו במחלקת ,הביקורת מציינת כי נתוני אלה

ג� לגבי שיקי� חוזרי� ששולמו במחלקות שונות בעירייה ולא כובדו . הגבייה

 , פרט לכ*, לדבריהיעי� לטיפול במחלקת הגבייה הנתוני� די זהי�ומג

בעיקר עקב אי התאמת , שיקי� לא מכובדי� מסיבות טכניותשיותר 

  .תאריכי�

  

יק( והסיבות לאי כיבוד ההביקורת ממליצה לנהל מעקב סדיר אחר ה

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

  . החזר שיקי� מסיבות טכניותלהקטנת תופעת
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שיקי רבי , יחד ע זאת. חלק ניכר מהשיקי משול במחלקת הגבייה  5.3

  , משולמי ג ביחידות עירייה שונות הנותנות שרותי שוני לתושבי

  . 'איכות הסביבה וכו, חינו&, רווחה, ספורט, נוער, תרבות �כגו� 

 ו ג� השיקי� שמתקבלי�ת קבלת שיקי� אלה כמבעהביקורת מצאה כי 

  .תקינות� הטכנית לשבדיקה תמיד במחלקת הגבייה לא נערכת 

  

בעיקר , מהמידע שאספה הביקורת עולה כי לא נערכו כמעט הדרכות

בנוגע במחלקות שונות של העירייה , לעובדי� העוסקי� בגביית כספי�

  .לטיפול בשיקי�

בגביית כספי� י� הביקורת ממליצה כי ייערכו הדרכות מקיפות לכל העוסק

בטיפול בשיקי� ה� במחלקת הגבייה וה� במחלקות עירייה אחרות כולל בתי ו

  . לדעת הביקורת יש לקבוע מה� הבדיקות שיש לערו* ע� קבלת השיק.הספר

מנהלת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי גזבר העירייה ותגובת להל� 

   :הביקורת

  .סיבות להחזרת שיקים"

אגף ההכנסות יעמיד כל כלי . פי הנחיות הגזבר ככל שיהיואגף ההכנסות יפעל על 

אגף ההכנסות  יכול לתת ונותן . י הנחיית הגזבר"מקצועי לריכוז הנושא וטיפולו עפ

, י האגף הרלוונטי "עפ: EXCEL-מפורט בכל חתך המתאפשר בתוכנת הח "לגזבר דו

בשיתוף חשבי , אגף ההכנסות. 'י גובה הסכום וכו"ק עפ'י סיבת אי כיבוד הצ"עפ

תוכנת הגבייה לא . שונותי המחלקות ה"קים שנאספים ע'ח לגבי צ"דויכין  ,האגפים

אין  "–ק בנושאים השונים 'של סיבת ההחזרה של הצ, מאפשרת רישום מפורט בקוד

, חשבון מעוקל או טעות טכנית ברישום , חשבון מוגבל , י המשלם "ביטול ע" . כיסוי

תיעשה פנייה לאוטומציה בבקשה . יק שמועד פירעונו חלףאו ש, תאריך פירעון מוקדם 

ביקורת על תקינותם הטכנית של השיקים . ק'ליצור  קידוד לכל האפשרויות לחזרת הצ

בעמדות הגבייה השונות ,טלרים –י מקבל השיקים "הגבייה נעשית ע' המתקבלים במח

  ."י הקופאית הראשית בהליך קליטת הקופות טרם ההפקדה בבנקים"ע, וכן
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 :להל� סיכו� תגובתה של מנהלת הכנסות העירייה לטיוטת ממצאי הביקורת

קים חוזרים לאחר שיבנו 'צורך בעדכון ורענון נוהל צ, יש להיבט הגבייה: לסיכום"

  . י נוהל גזבר"ונוהל העבודה לאגפים הגובים תשלום בגין שירותים ע, ההנחיות 

לא , העירוניים בתוכנה מקושרת גבייהללא קביעה מוחלטת של תפיסת נוהל השירותים 

  .תתאפשר בקרה ועדכון התקציב מחד ובקרת הכנסות מאידך

כדי לעצור , יש להיעזר בחשבות האגפים כחוליות בקרה והדרכה של חוליות הקצה 

  .נזקי גבייה של מקבלי שרות בשלבים מוקדמים של תהליך חזרת השיקים

 וז הגבייה באגף ההכנסות  כמוקדיש להדריך וללמד את מקבלי השיקים עד לריכ

על מנת לבחון את רמת המשלם בהיבט , בתוכנת בקרה פתוחה של בנק ישראל, מרכזי

  ."של חוק נתוני האשראי

  

  מסקנות והמלצות   .6

   לדעת הביקורת על גזבר העירייה לבחו�  ,לאור הממצאי� המפורטי� בדוח זה

  בקרות ולהורות על תהלי* בו יונהגו הרישו� וה, מחדש את תהלי* גביית הכספי�       

  .בקרות נאותות       

  

  רישו� ובקרות, גביית כספי�בחינת תהלי*   6.1

כי העירייה לא שקלה קבלת תשלומי� מצאה כמצויי� בגו( הדוח הביקורת 

בהמחאות באמצעות חברות שונות המספקות שרותי שיקי� ממוחשבי� או שרותי 

י� כי התשלו� בשיקי� יכובד או לחלופי� שרותי� אלה מבטיח. סליקת שיקי�

כי אי� לקבל שיק מסויי� עקב חשד להיעדר  ע� קבלת התשלו� בשיקמתריעי� 

  . כיסוי

 על אפשרות � כדאיות מול תועלת �הביקורת ממליצה לבצע בחינה מקצועית 

  .רכישת שרותי� אלה

ינ� עירייה העוסקי� בגביית תשלומי� בשיקי� אב �הביקורת מצאה כי גורמי

כגו� קוב' מידע על , נעזרי� במאגרי מידע הזמיני� באינטרנט ללא תשלו�

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

  .1981�א"התשמ, כיסוי
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הביקורת ממליצה כי עוד בטר� תיבדק כדאיות שכירת שרותי חברות לסליקת 

ל העירוניי� בקובצי מידע הזמיני� לכישתמשו הגורמי� ,  כמצויי� לעילשיקי�

  .דורש ללא תשלו�

  

  אופ� גביית תשלומי� בשיקי�, נוהל עירוני לגבי טיפול ואבטחת כספי�  6.2

 ה הנחייה מטע גזבר העירייהפורסמ 2005הביקורת מצאה כי בתחילת שנת 

כי על כל המחלקות , 2001ל משרד הפני מחודש ינואר "בהתא לחוזר מנכ

למוטב " להטבעה על שיקי מתקבלייסו  כספי להזמי� חותמות העוסקות בא

לקראת , עוד מצאה הביקורת כי על פי הרישומי במחלקת הרכש ".בלבד לא סחיר

  .חותמות כאלה וזמנו ה2005סו  חודש מר3 

 חלק מהגורמי� העוסקי� ,הביקורת מצאה כי על א( שהוזמנו חותמות אלה

  .  בניגוד למתחייב,תמשי� בחותמות אלה אינ� מש,בגביית תשלומי� בשיקי�

נעשית , למחלקת הגבייה, כמתחייבזו העברת השיקי� אשר לא נחתמו בחותמת 

להקפיד באופ� מיידי על יצה הביקורת ממל, בדר* כלל באופ� לא מאובטח ועל כ�

ל "שימוש בחותמות אלה כמתחייב מהוראת גזבר העירייה ובהתא� לחוזר מנכ

  .2001ואר משרד הפני� מחודש ינ

  

משמשת למעקב שוט  הטבלה מנהלת מדור חוגי ספורט נעזרת בהביקורת מצאה כי 

 נתוני י עדכו� ושינוי בכ ו)בממוצע,  בשנה45 �כ(אודות ההסכמי ע כל היזמי

  .טבלה זו אפשרי על ידי גורמי שוניהמוזני ב

עריכה ת חשב בדבר הרשאות צפייה והרשאומוהביקורת ממליצה כי ימצא פתרו� מ

  . טבלה זושל

  

 עוד מצאה הביקורת כי בחלק מהיחידות נער& רישו ידני ונאס  כס  ללא רישו

בהיבט של אי רישו זה לדעת הביקורת קיימי ליקויי בתהלי& . ממוחשב

   ממוחשב של הכספי במער& החשבונאי הממוחשב העירוני וכ� בהעברת כספי

  .ר רישו ידני לחוגילאח, בצורה לא מאובטחת ללא טופס מרכז
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 יחוברו לרשת המחשוב יחידות אלההביקורת ממליצה כי תישקל האפשרות ש

הכי מחוברי� רשת � במבני� של בתי ספר שבלאוותנמצאחלק� העירונית ובפרט ש

  .מחשוב העירונית

  

   לא מונפקות קבלות ,הביקורת מצאה כמפורט בגו  הדוח כי לחלק מהמשלמי

  בכל אמצעי , לכל משל, קיימת חובה להנפיק קבלהקבע כי בו נ בניגוד לחוקוזאת 

  .לבחו� משפטית הא ההסדר הקיי תקי�, יש לדעת הביקורת,  לפיכ&תשלו ו

  הביקורת ממליצה כי , לדעת הביקורת קיי� ליקוי בתהלי* שתואר לעיל ולפיכ*

  ל נושא הנפקת קבלות לכל המשלמי� ייבדק ויוסדר בהקד� כ* שכל משל� יקב

  כ* ג� תימנע העבודה הכרוכה באיסו( ומשלוח הקבלות . קבלה ע� ביצוע התשלו�

   . בדוארלמשלמי� וייחסכו עלויות המשלוח

  

עוד מציינת הביקורת כי קיימות בשוק תוכנות המאפשרות חיוב בהוראת קבע 

   .תוכנות אלה מפיקות חשבוניות וקבלות באופ� אוטומטי ללקוח. לכרטיסי אשראי

  

 הכספי אינ נשמרי בכספת וא  אינ ,ת מצאה כי בחלק מהיחידותהביקור

בניגוד , )שיק דחוי(על א  שה לתארי& מעותד , מופקדי בבנק מייד ע קבלת

  .לקבוע בהנחיות גזבר העירייה

על ידי , סג� גזבר העירייה הציג בפני הביקורת הוראות שונות אשר הופצו לדבריו

אחראי על הפצת הנהלי , אשר לדבריו, לי היחידות למנה,גזברות העירייה בנושא

מתשובות שקיבלה הביקורת מהעוסקי , על א  זאת. ביחידותיה, באופ� פנימי

כל תדרו& לגבי אופ� אבטחת , בגביית כספי עולה כי חלק לא קיבלו לדבריה

  .הכספי

  

    .הביקורת ממליצה כי הנחיות מסוג זה יופצו לכל העוסקי� בתחו� הכספי�

  .ממליצה הביקורת כי הנחיות האבטחה ייבחנו וירועננו אחת לתקופה, ובנוס(

  

כי  ,הביקורת ממליצה, הוראות גזברות בנוגע לכספי�, על א( שפורסמו בעבר

ה ותעודכנה ותרוכזנה בנוהל עירייה מפורט לגבי יבחנההוראות הקיימות ת

   , בעירייההמחאות אשר יחייב את כל הגורמי� והטיפול ואבטחת הכספי�
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  .העוסקי� בקבלת תשלומי�

טיפול ב העוסקי�כל של  ,לאחר קריאה, ישקל החתמהממליצה כי תא( הביקורת 

  .באופ� שוט( בעת רענונ�, על הנהלי� המחייבי�, בכספי�

  

לדעת הביקורת יש לקבוע מה� הבדיקות אות� יש לערו* ע� קבלת תשלו� בשיק 

כ* ,  בדיקה קפדנית ומלאה לכל שיקתו* הנהגת רשימת תיוג והנחייה לביצוע

  . של הבדיקה האמורהשהשיק יתקבל רק לאחר ביצועה המלא

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה יבח� מחדש את כל תהלי* הטיפול בשיקי� 

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה , כמו כ�. בכל ההיבטי� ויפרס� נוהל חדש

נחיות בנוהל החדש מבוצעות אשר תבטיח כי הה, ייקבע מערכת בקרה נאותה

  .הלכה למעשה

  

הנחיות סג� גזבר העירייה ענה לשאלת הביקורת ומסר שגזברות העירייה פרסמה 

  . לכל יחידות העירייההמחאותטיפול ושמירת כס( ו, תשלומי� לקבלת שונות

  .הביקורת מצאה כי נהלי� אלה מתוייקי� בתיק נהלי� בלשכת גזבר העירייה

 אחת ההנחיות שהוצאו על ידי סג� גזבר העירייה מורה על הביקורת מציינת כי

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

הנחייה זו נועדה לדבריו למנוע ככל . החזקת� במחלקות עד להגיע מועד פירעונ�

דמי "הנחייה זו כרוכה בתשלו� עמלות . של שיקי� במחלקות" הסתובבות"הנית� 

הביקורת העלתה בבדיקתה כי סג� גזבר העירייה הגיע להסדר . לבנקי�" משמורת

  .  הנחה בעמלות האמורות70% � ל 50%הנחות ע� הבנקי� הנע בי� 

מנתוני� שאספה הביקורת עולה כי היק( התשלו� השנתי בגי� עמלה זו נאמד 

  .  ,40,000 �בכ

  

ח זה עולה כי הסדר זה לא הביקורת מציינת כי  מהממצאי� כפי שפורטו בדו

  הביקורת ממליצה כי גזברות , נעשה ע� כל הבנקי� עימ� עובדת העירייה ולפיכ*

  .העירייה תנסה להגיע להסדר מיטבי ע� כל הבנקי� עימ� העירייה עובדת

  

הביקורת ממליצה כי נושא השימוש האינטראקטיבי באתר האינטרנט של 

  ט ייבח� על ידי גור� מקצועי ותתקבל העירייה בכלל ובנושא רישו� לחוגי� בפר
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כאשר בנוס( , החלטה על המדיניות הכוללת שתונהג באתר האינטרנט העירוני

  .תקציבי תישקל התועלת של שיפור השרות לתושב/לשיקול הכספי

  

  הסדרת הפקדות יזמי� במדור אגרות והיטלי�  6.3

בעירייה מבוצעות פעולות הגבייה המבוצעות במחלקת הגבייה עבור מחלקות שונות 

   .ללא טיפול מלא בתשלו, שומית בלבדיחשובית ריכפעולה מ, כאמור

מחלקת הגבייה  נובע ה� בגלל שמערכת המחשוב של, ממצא זה לדעת הביקורת

וה� עקב שיטות אינה מהווה בסיס נתוני� אחד המקושר לכל יחידות העירייה 

  .3 כפי שתוארו בפרק ,במחלקות העבודה

  

  מובאי ,כתשלו במזומ� ובשיקי, המתקבלי במחלקות שונותחלק מהכספי

הביקורת מציינת כי את הקבלות למשלמי . להפקדה מרוכזת במחלקת הגבייה

פרט למקרי מסויימי כפי שתוארו , מנפיקי ביחידות המקבלות את התשלומי

  .3בפרק 

 אגרות הביקורת מצאה כי הטיפול בקליטת ההפקדות מבוצע על ידי מנהלת מדור

 והיטלי אשר מזכה סעיפי כלליי של המחלקות ללא כל חלוקה לתת פרקי

  . או על ידי גזברות העירייה, פני מחלקתיי וללא כל ביצוע פעולת בקרה על ידה

 יוצרת את החיובי ליזמי על פי השיקי מנהלת מדור אגרות והיטלי, בפועל

  .'הסכמי וכו, חוזי ללא כל פעולת בקרה מול, כאמור, שהובאו אליה

, כי חלק מהגורמי המגיעי להפקיד כספי במחלקת הגבייה, עוד מצאה הביקורת

מגיעי לעיתי בלא רשימות מרכזות ומבלי לדעת עבור מה , מהמחלקות השונות

  .התשלו בשיק

נציגי ,  על ידי מנהלת מדור אגרות והיטלי,לאחר ביצוע פעולות הזיכוי במחשב

, במחלקת הגבייה להפקיד את אות שיקי אצל הקופאיות המחלקות הולכי

על , כאמוראשר מבצעות את קליטת השיקי על פי החיובי אשר נוצרו במחשב 

  .ידי מנהלת מדור אגרות והיטלי

  

כי לדעתה את חלוקת התקבולי הפני , מנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת

  . על היחידות לעשות בעצמ�, מחלקתית

  



        

        

  

193

  

א& לבקשת המחלקות , בעבר היתה חלוקה של סעיפי הכנסות למחלקות, הלדברי

החלוקה צומצמה ושונתה לסעי  הכנסה אחד לכל מחלקה , עקב קשיי שלה�

  .ומחלקה

  

כל המחלקות , בחודשי הקי', הביקורת ממליצה כי בתחילת כל שנת פעילות

. הגבייההעוסקות בקשרי עבודה מול יזמי� תשלחנה רשימות מסודרות למחלקת 

  �את כל פרטי ההתקשרות ע� כל יז�, לדעת הביקורת, רשימות אלו צריכות לכלול

, ציו� הא� התשלו� כולל אבטחה, גובה התשלו� לחודש, תאריכי ההתקשרות

של היז� וכתובת . ז.או ת. פ.מספר מעודכ� של ח, מ"הא� התשלו� כולל מע

 ייפתחו חשבונות ,ע� קבלת מידע זה במחלקת הגבייה. פרטית למשלוח דואר

לכל מחלקה ייפתח סוג שרות . אשר יהיו לפי פרטי היז�, משלמי� לכל היזמי�

  .יחד ע� סוג שרות נפרד לאבטחה, נפרד

  

כי מדי חודש יוצאו דוחות לכל מחלקה בנפרד לפי סוגי , עוד ממליצה הביקורת

. השרות שלה ובכל מחלקה ישייכו את התשלומי� באופ� ספציפי בתו* המחלקה

, )כמו מופעי תרבות(אירועי� בודדי� שלא נית� להביא את הפרטי� שלה� מראש 

  . יש להביא בעת הצור* ע� ד( נלווה בו ימולאו כל הפרטי� הדרושי�

  

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה יורה על בחינה מקיפה של התהלי* שתואר 

  .על מנת לקבוע נהלי� ברורי�,  חשבי האגפי� השוני�למו, לעיל

  

  רענו� נוהל הטיפול בשיקי� חוזרי�  6.4

 �למוטב בלבד "חותמת המתקבלי מיזמי מוטבעת על גבי השיקי באג  תרבות 

יחד ע ציו� , על גב השיק מוטבעת חותמת של היחידה המקבלת,  ובנוס "לא סחיר

ל "בהתא לחוזר מנכ ,הוראת גזבר העירייה פי לע, עבור איזה חודש התשלו

תשלומי היזמי מועברי יחד ע החוזי . 2001דש ינואר משרד הפני מחו

  .מנהלת מחלקת כספי ובקרה לבדיקהל

לחתימת מורשי החתימה " טופס טיולי" מכינה מנהלת המחלקה ,יחד ע הבדיקה

השיקי מרוכזי ). ממונה ביטוח, יוע3 משפטי, מנהל האג , גזבר, ל"מנכ(בעירייה 

  .הגבייהבמחלקה ומועברי להפקדה במחלקת 
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הביקורת מציינת כי השיקי� נקלטי� במחלקת הגבייה רק על פי הדיווח מאג( 

  .למחלקת הגבייה לא מועבר עותק מהחוזה לצור* ביצוע בקרה. תרבות

מעקב על /בקרה/עוד מצאה הביקורת כי ג� בגזברות העירייה לא נערכת כל בדיקה

  .התאמת התשלומי� לחוזי�

  

  .צד גזברות העירייה מהווה ליקויהיעדר בקרה מ, לדעת הביקורת

  

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

  .ייבח� על ידי גזבר העירייה, היעדר פעולות בקרה על התהלי* ועל התשלומי�

 פורסמה הוראת עבודה מטע גזבר העירייה בדבר הטיפול בשיקי 2002בשנת 

  :תה כמתואר להל�מטרת ההוראה הי. חוזרי

  המתקבלות בכל , לטיפול בהמחאות חוזרות, יצירת מסגרת אחידה  -  "

  .יחידות העירייה השונות הגובות כספים          

  .ליעל את תהליך קבלת הכספים מבעל ההמחאה החוזרת  -      

  .אות חוזרותחלהגביר את גבית הכספים מהמ  -      

  .על גבית המחאות חוזרות, רהמתן אמצעי שליטה ובק  -              

  בהמחאות , מתן אמצעי שליטה ובקרה על משלמים פוטנציאלים  -     

  ".           חוזרות

פורסמה על ידי גזבר העירייה פירטה את התהליכי ר שזו אהוראת עבודה 

  הפקדת השיקי והטיפול בשיקי חוזרי כולל לוחות זמני עהמחייבי

   .של הטיפולואחריות לשלבי השוני

  

המחאות  �להל� פירוט הליקויי� אות� מצאה הביקורת ביישו� נוהל עבודה 

  :חוזרות

 הביקורת מצאה כי בחלק מיחידות העירייה הנחייה זו לא ידועה ולא משתמשי

  . כמתחייב, "להפקדה בחשבו� עיריית כפר סבא בלבד "�בחותמת 

ג פורסמה בחוזר , זועוד מוסיפה הביקורת כי החובה להשתמש בחותמת כגו� 

  .2001ל משרד הפני מחודש ינואר "מנכ
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הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה ירענ� את הנחיותיו לגבי הטיפול בשיקי� 

כ* שכל , או חוזרי� ויוודא כי הנחיות אלה מקויימות כלשונ�/ובשיקי� דחויי� ו

� עיריית להפקדה בחשבו"יחידות העירייה המקבלות שיקי� יטביעו את החותמת 

ל משרד "כמתחייב מהקבוע בנוהל שהוציא ועל פי חוזר מנכ" כפר סבא בלבד

  .הפני�

  

עוד מצאה הביקורת כי לא כל יחידות העירייה המקבלות שיקי מקפידות על 

  . בנוהל3.1שימוש בחותמת הכוללת את ש היחידה כמתחייב מסעי  

  

לי* הטיפול בשיקי� הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה יבח� מחדש את כל תה

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה , כמו כ�. בכל ההיבטי� ויפרס� נוהל חדש

אשר תבטיח כי ההנחיות בנוהל החדש מבוצעות , ייקבע מערכת בקרה נאותה

  .הלכה למעשה

  

הביקורת ממליצה כי ירוענ� נוהל הטיפול בשיקי� חוזרי� במחלקות העירייה 

תהלי* של דיווח ועדכו� הדדי בי� המחלקות המקצועיות ובכל מקרה ייקבע 

   .המקצועיות לבי� מחלקת הגבייה

  

  ריכוז מידע בדבר היק( התשלומי� בשיקי� כולל מידע על שיקי� חוזרי�  6.5

 בדוח זה מעידי� כי בגזברות העירייה לא קיי� מידע ופורטאשר ממצאי הביקורת 

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

כז על היק( הביקורת מצאה כי לא קיי�  מידע מרו, בנוס(. בהיבט ההיק( הכספי

  .כל השיקי� שלא כובדו

  . מופקדי� במקומות שוני� על ידי מספר גורמי�, כאמור לעיל, השיקי�

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

. נ� א( גורמי� שלא עובדי� ע� מערכת ממוחשבת כללמערכת ממוחשבת ויש

 כל והינ� חלקיי� ולביקורת לא נמסרבגו( הדוח וצגו ההנתוני� ש, לאור כ*

  . חלק מהיחידותעל ידי ני� נתוה
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הקמת מערכת ממחושבת מרכזית לשיפור זמינות  ממליצה כי תבח� הביקורת

  .ייעול תהלכי העבודה בי� המחלקותהמידע ול

  

  החתמה, רענו�, הדרכות   6.6 

המצביעי כי חלק מהעובדי העוסקי לאור ממצאי הביקורת המפורטי בדוח זה 

 הדרכה או הנחייה לגבי בדיקת תקינות ,בטיפול ובגביית כספי לא קיבלו לדבריה

או בעת העברתו / הדרכה לגבי אבטחת הכס  במשרד ו,השיקי וא  לא קיבלו

, ידעהיעדר ריכוז ממצביעי על  ממצאי אלה ,להפקדה במחלקת הגבייה ולפיכ&

מחלקות ובמחלקות  הלאת הנחיות פגמי בתהלי& העבר, ל קיו נהליאי הקפדה ע

, יש לדעת הביקורת לרענ� נהלי שהופצו בעבר ולקבוע את דרכי הפצת, ולפיכ&

  .והעברת לעובדי חדשירענונ , שמירת

טיפול ,  של נהלי בדבר קבלת כס סג� גזבר העירייה המציא לביקורת העתקי

לכל מחלקות העירייה וטע� , אשר הופצו לדבריו', העברת כספי לבנק וכו, בכס 

או בעדכוני /בפני הביקורת כי האחריות על הדרכת עובדי חדשי בנהלי ו

  .מוטלת על מנהל כל אג  ולא על גזברות העירייה

  

רענו� , הדרכה רות העירייהעל ידי גזבער* יהביקורת ממליצה כי מעת לעת ת

, בנוס( .שונות העוסקי� בגביית כספי�המחלקות העובדי כל לוהוראות נהלי� 

ממליצה הביקורת כי הנחיות האבטחה ייבחנו וירועננו אחת לתקופה וא( תבח� 

 העוסקי� בגבייה ובטיפול ה על נהלי אבטחת כספי� את כלהאפשרות להחתמ

  .בכספי�

  

 בגזברות העירייה בדיקה ועדכו� הנהלי�תיער* כי הביקורת ממליצה , לפיכ*

המופצי� למחלקות העירייה השונות ותקבע דר* העברת� לכלל העובדי� 

  .כולל בתי הספר, ה� במחלקת הגבייה וה� במחלקות עירייה אחרות, הדרושי�

כי ייערכו הדרכות מקיפות לכל העוסקי� בגביית כספי� , הביקורתממליצה כ� 

 הבדיקות אות� יש לערו* ע� קבלת תשלו� בשיק תו* תעיקבו* ת ובטיפול בשיקי�

כ* שהשיק , הנהגת רשימת תיוג והנחייה לביצוע בדיקה קפדנית ומלאה לכל שיק

  . של הבדיקה האמורהיתקבל רק לאחר ביצועה המלא



        

        

  

197

  

 כי גזבר העירייה יבח� מחדש את כל תהלי* הטיפול בשיקי� ,הביקורת ממליצה

בט גביית תשלומי� בשיקי� וה� בהיבט של טיפול בשיקי� ה� בהי, בכל ההיבטי�

הביקורת ממליצה כי גזבר העירייה יקבע , כמו כ�.  ויפרס� נוהל חדשחוזרי�

אשר תבטיח כי ההנחיות בנוהל החדש מבוצעות הלכה , מערכת בקרה נאותה

  .למעשה

 

 ליקויי� במחלקות 6.7

  לרבות במחלקת, שונותשיקי במזומ� ושיקי דחויי משולמי לעירייה במחלקות 

בתהלי& קבלת תשלומי  הד� 3מהממצאי שפורטו בדוח זה בפרק . הגבייה

: כגו�שפורטו  נמצאו ליקויי רבי במחלקות שונות, בשיקי והטיפול בה

בה� במחלקות השונות באג(  שוני בשיטות קבלת התשלומי� בשיקי� והטיפול

 הבתוכנ; פי המחלקות באג( וניהול לא אחוד של כל כסנוער וספורט, תרבות

מת� הנחות ; חוגי� לא נית� למיי� בי� שיקי� חוזרי� לבי� שיקי� שבוטלולרישו� ל

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

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

אי הפקדת שיקי� דחויי� בבנקי� בחלק ; ת הסביבהגביית התשלומי� באג( לאיכו

אי גביית עמלת החזר שיק מהחייבי� ; מהיחידות בניגוד להנחיות גזבר העירייה

  . בבתי ספר ועוד

 ובפרקי� נוספי� 3כל הליקויי� וההמלצות לתיקונ� מפורטי� בגו( הדוח בפרק 

  .הביקורת ממליצה על תיקו� כל הליקויי�, ולפיכ*
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