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 ניהול קופות העירייה
 

 כללי .1
התעוררה סוגיית שמירת כספי העירייה , 1998במהל עבודת הביקורת בשנת 

 .וניהול קופות העירייה
 
י "כל הכספי� המתקבלי� ע": לפקודת העיריות) קופת העירייה (189פי סעי� �על

או בכל , העירייה או בשבילה מכוח הוראותיה� של הפקודה או של כל די" אחר
  לפקודת העיריות קובע 192סעי� . "יהיו קופה שתיקרא קופת העירייה, שהיאדר

 .שהאחראי לקופה הוא גזבר העירייה

 מחלקת הגביה .2

ח מפורט על כ "נושא מער הגבייה ופעילות מחלקת הגביה נבדק השנה ודו .2.1
 .1998/99לשנת , 22' ח השנתי מס"בדו,  לעיל1מובא בעמוד 

 
ה על הסדרי� לקויי� של אבטחת הקופות ח זה התריע מבקר העיריי"בדו

גזבר , ט העירייה"הקופאי� במחלקת הגביה ועל כ שקב/ והקופאיות
בו , ל העירייה לא נתנו דעת� על הבטחתו הפיזית של המקו�"העירייה ומנכ

 .מחזירי� כספי� במזומ"
כ" התריעה הביקורת על חוסר נהלי� מתאימי� בכל הקשור לאבטחת �כמו

, או בעת העברת� ממקו� למקו� לצור הפקדה בבנק/ והכספי� בקופות
בקופה הראשית או בתחילת יו� העבודה מהקופה הראשית אל הקופות 

 .הקופאי�/הקטנות של הקופאית

מבקר העירייה מצא . במהל הביקורת במחלקת הגבייה נער סיור במחלקה .2.2
 .ע� כל הכרו בכ, מועסק במשרת קופאי, כי קשיש גמלאי מתנדב

באותו יו� הוציא מבקר העירייה מכתב אל מנהלת מחלקת הגבייה ע� עוד 
 :ל העירייה וגזבר העירייה"מנכ, העתק אל ראש העיר

 
" נמצא כי מועסק מתנדב , 10.9.98בסיור שער מבקר העירייה בתארי

כפי שראיתי המתנדב מבצע גבית כספי� מנישומי� וכ" . במשרת קופאי
 זה של מת" גישה כמעט בלתי מוגבלת לדעתי הלי. מבצע עדכו" במחשב

וכ" מת" הרשאה לעבוד ע� כס� , לבצע שינויי� בקובצי האב של מחלקת
 במזיד יכול /מעבר לסיכו" של עדכו" רשומות בקוב* האב בשוגג. הנו פסול

ל "מת" הרשאות וגישה מהסוג הנ. ויש במעשה משו� פגיעה בצנעת הפרט
 .ר שהוחתמו על טופס סודיותצרי לתת רק לעובדי עירייה וזאת לאח

 
 :אודה ל א� תשלחי לי מידע על הבאי�

 .אילו אמצעי� ננקטו כדי להבטיח שהסיכוני� הנזכרי� לעיל לא יתרחשו .1

א� כ" אנא צרפי העתק ? הא� המתנדב הוחת� על טופס שמירת סודיות .2
 .של הטופס החתו�

וצע או בדיקות הפעילה מחלקת כדי לבדוק שאכ" לא ב/אילו בקרות ו .3
 .כל שימוש פסול בקוב* האב

 .א� כ" אנא צרפי העתק? הא� יש במחלקת נוהל עבודה ע� מתנדבי� .4

צרפי העתקי מכתבי� ? או מי אישר את העסקת המתנדב/את מי יידעת ו .5
 .'וכו

 ".לתשובת המהירה אודה
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 :מנהלת מחלקת הגביה השיבה כעבור חודש וחצי כלהל� .2.3
 
  �� המתנדב מועסק בתחומי העבודה הבאי"
 

קבלת תשלו� בכרטיסי אשראי וכ" גביית כספי� , משלוח חשבונות, תיוק
 .באמצעות הקופה

 
בגביית כספי� באמצעות הקופה הוש� דגש כי הקליטה תבוצע באופ" 
 .אוטומטי וכ קט" באופ" משמעותי פעילות המתנדב במערכות המחשב

� והסדרי� מעבר לכ אי" לו גישה לפעילויות אחרות הכוללות עדכו" קודי
 .במחשב

 
 ".בנושא סודיות המתנדב חת� על הטפסי� במחלקה להתנדבות

2.4.  יצא המתנדב את החדר והשאיר את הכס� ללא כל , 19.01.99בתארי
 סכו� (בזמ" העדרו מהחדר נגנב הכס� מהקופה שהייתה ברשותו . אבטחה
 ).ח" ש11,000 �של כ
 

 :ייהל העיר"הפע� אל מנכ, מבקר העירייה פנה פע� נוספת
 

נודע לי כי היום נגנב סכום כסף נכבד מקופת "
 .מחלקת הגביה

 
 :אבקש להודיעך כלהלן

 התרעתי על כך שנושא כה רגיש 1998בחודש ספטמבר  .1
י "כי גבית כספים ואחריות על קופה מטופל ע

 ).ב מכתבי"מצ(מתנדב 

אני מציין את העדר , ח ביקורת הנמצא בהכנתי"בדו .2
הן בקופות , ת הגביהאמצעי אבטחת הכספים במחלק
 –ח "ב טיוטת הדו"רצ(והן בעת העברת הכסף לבנק 

 ).הרלוונטי, 6.2הפרק 

למרות התרעתי והיות ובעלי תפקידים ניהוליים 
לא ננקטו הצעדים , אחראים היו בין המכותבים למכתבי

 ".זהו מחדל ממדרגה ראשונה. הדרושים
 

 הערת הביקורת .2.5
 

לא (ח " ש11,000 �קת הגביה בכהסכו� שנגנב הסתכ� לדברי מנהלת מחל
ל "עד כה לא הייתה כל תגובה מצד מנכ). נערכה בדיקה מדויקת בנושא

לא על , לא על הסכו� המדויק שנגנב, העירייה ולא דווח למבקר העירייה
מנת שדבר דומה לא ישנה ולא על הדר" שבכוונת �הצעדי� שננקטו על

בקר העירייה הוא הדבר היחידי שנודע למ. העירייה להחזיר את הכס#
 .שפעילותו של המתנדב במחלקת הגביה הופסקה
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 קופה קטנה במחלקה לנוער ואירועי� .3
 

לצור הוצאות קטנות ודחופות של , במחלקה לנוער ואירועי� קיימת קופה קטנה
 .המחלקה

 כי 1998מנהל המחלקה לנוער ואירועי� הודיע למבקר העירייה בנובמבר  .3.1
 .ח אבדו" ש�.859פה הקטנה בס קבלות המיועדות לכיסוי מהקו

הנהלת החשבונות במחלקה לנוער ואירועי� סיפרה לביקורת כי לאחר הכנת  .3.2
י מנהל המחלקה "יומ" קופה קטנה בו רשמה את כל הקבלות שנמסרו לה ע

 .הכניסה את כל החומר לחדר האחסו" הנעול שבמזכירות המחלקה
א קבלות הגזברות לל. למחרת היו� גילתה כי המעטפה ע� הקבלות נעלמה

 .לא יכלה להחזיר את הכספי� לקופה הקטנה
 

 המלצות הביקורת .3.3
 

לאור המצב שנוצר והיות שלפי דברי מנהל המחלקה הנושא הועבר ג� 
 :ט העירייה הריני להמלי% כלהל�"לטיפול קב

מנהל המחלקה לנוער ואירועי� ימסור הצהרה בכתב שכל הסכומי�  .א
ידו במסגרת פעילות שבתחו� � עלשנרשמו ביומ� הקופה הקטנה הוצאו

ל העירייה ינחה את גזבר העירייה "אחריותו ועל סמ" הצהרתו זו מנכ
 .להחזיר את הכספי� לקופה הקטנה

ט העירייה יוציאו הנחיות ברורות לגבי שיטת "גזבר העירייה יחד ע� קב .ב
אבטחת מסמכי� שווי ער" כספי לכל מנהלי היחידות ויוודאו שננקטו כל 

 .בטחת כספי העירייההצעדי� לא

 הערה כללית
 

 השני� 5לפחות במהל , סבא ולא אחת�נושא הקופות הקטנות בעייתי בעיריית כפר
 .ביחידות השונות של העירייה' או אוב דני� וכד, האחרונות מתגלות גנבות

עמד מבקר העירייה על הבעייתיות והציעה הצעת נוהל לניהול קופות ,  שני�5 �לפני כ
 .דמי מחזור אישיי�/ דמי מחזורקופות/קטנות

במש כשנתיי� עד שגזבר , ל העירייה והמתינה"הצעת הנוהל הועברה לטיפול מנכ
במסגרת , במקביל הוציא גזבר העירייה. העירייה עיבד אותה מחדש לפי הבנתו

הנחיות לניהול קופות קטנות ואישר ליחידות השונות להחזיק קופות קטנות , סמכויותיו
 .י� יחסיתבסכומי� נמוכ

 
הקופות הקטנות פעלו א ורק לתקופה , בו נמצאה העירייה, לאור מצב הנזילות הקשה

 .מאוד מצומצמת ומספר היחידות בה" נשארו קופות קטנות פעילות צומצ� א� הוא

אשר אושר במועצת העירייה או , התוצאה היא שבעצ� עד עצ� היו� אי" נוהל מחייב
אשר יבטיח ניהול מסודר ואחיד של הקופות , מחייבאשר פורס� בדר של פרסו� נוהל 

 מחד ומאיד  יבטיח בקרות מתאימות לאבטחת הכספי�

ט העירייה "גזבר העירייה וקב, ל העירייה"כי על מנכ, הביקורת חוזרת וממליצה
לטפל בדחיפות בבעיית הניהול והבקרות של הקופות הקטנות ולהוציא ללא כל דחייה 

 .יסדיר את הנושאנוספות נוהל ברור אשר 


