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2015דוח המבקר הפנימי לשנת 

הקדמה

oממלכתייםשירותיםלתושביהלספקהםהמקומיתהרשותשלהעיקרייםתפקידיה

תקציבבאמצעותמנוהלתהמקומיתהרשות,סטטוטוריגוףככל.מוניציפלייםושירותים

הםהשוטףהתקציבלמימוןהעיקרייםהמקורותאחד.וסמכויותיהמטלותיהלביצוע

שהרשותהארנונהמסבאמצעותבעיקרגובהשהיאתקבוליםדהיינו,עצמיותהכנסות

שטחם,בנכסיםהשימושייעודלפישנקבע,בתחומהבנכסיםהמחזיקיםעלמטילה

.ומקומם

oואכיפהגבייה,חיוב:ממורכבתהגבייהמחלקתפעילות.

oעובדותשלָהָרָבההמסירותאתלטובהלצייןהביקורתמבקשתזובהזדמנות

.המועצהלתושביהניתןהשירותאתלשפרנסיונןואתלעבודתןהגבייהמחלקת
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הטיפול בחובות

oלשםשוניםאכיפהאמצעילנקוטסמכות,המקומיותלרשויותמקנה(גביה)המסיםפקודת

שניתנוההקלות.הגבייהפעילותייעוללצורךשונותהקלותמקנהזוסמכות.מסחובותגביית

מהעבר.המועצהתושביכלשל"המסבנטלשוויון"לצורךנועדוהחובותגבייתלצורךלרשויות

בפגיעהמטבעהכרוכהמנהלייםגבייההליכינקיטתבאמצעותחובותגבייתכילזכוריש,השני

עלאונכסעלעיקולהטלת.ולפרטיותלקנייןהחוקתיתבזכותזהובכלל,החייביםבזכויות

..הטובבשמולפגועעלולהואףבהםלהשתמשזכותואתמגבילהחייבשלבנקחשבון

oעל,הגבייהאמצעיובבחירתחובותלגבייתבהליכיםלפתיחההנוגעבכל,האמורנוכח

והאינטרסחובותלגבותזכותהביןולאזןוסבירמידתיובאופןבזהירותלפעולהרשות

.החייבזכויותעלשמירהלביןיעילהשבגבייההציבורי

oשעושהלרשותבחומרהתייחסמהחוק,אחדלכלבנקיםעיקולייבצעולאשהרשויותמנתעל

אבלסמכותלרשותמקנהשהחוקאומרתזאת.חייבשלאלתושבבנקעיקולומבצעתטעות

.מושכלתבלתיבצורהבהלהשתמשלאמזהיר
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תגובת ראש המועצה לדוח

.2015שמחתי לקבל את דוח מבקר המועצה לשנת 

הלבתשומתוהפנייתהמערכתלמידתלצורךעבודתךעללהודותברצוני,רבבעיוןהדוחבטיוטתעיינתי

.שיפורומצריכיםשהועלולנושאיםהראויה

חלקכילראותניתןכןועלהפניםלממשקיוהןלתושבהן,השירותערךסביבסובבלמועצהמחזוניחלק

.2015לשנתהמבקרח"דוכתיבתכדיתוךטופלוואףההנהלהלשולחןהועלוכברמהנושאים

ברורמועצהכראש.כאחדהגבייהבמלאכתולעוסקיםלחייביםורגישמורכבנושאהינוהתושביםחובותגביית

פחותולאהכנסותהגדלת,תזרימישיפורשיאפשרופרואקטיביזמיןמדויק,יעילגבייהמערךנדרשכילי

להקלשנוכלמנתעלהפניםמשרדונהליהחוקבמגבלותחובלהסדרוהגעההחובהעמקתהפסקת–חשוב

אותנושמציבמהגבייה90%-כלמועצתנוכיהברוכההעובדהאתלצייןשלאאפשראיומאידךהחייביםעל

.זהבתחוםהאזוריותהמועצותבראש
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מעקב אחר תיקון הליקויים וההמלצות

:1'מסהמלצה/ליקוי

תתמחההעובדותאחתכאשר250%-ללפחותהגבייהבמחלקתהמשרהאחוזיאתלהגדיל

.לתושביםהשירותאתלשפריהיהניתןוגםלגדולצפוייםהגבייהאחוזיגםוכךבאכיפה

טבעיבאופן,יפגעזהתהליך.ח"הדוכתיבתמועדבמהלךפרסונלישינויעברההגבייהמחלקת

.השוטפתלעבודההחדשההעובדתשלכניסתהעםשהוסדרנושא-המחלקהבתפוקת

.הרבהחשיבותוכןועלהמועצהותזריםבהכנסותפגיעהבהכרחהיאהישירההמשמעות

הצטרפה2016נובמברובחודשאכיפהמנהלתבמועצהלעבודהתחילה2016ינוארבחודש

למשל)לתושבהשירותבאיכותניכרשיפורישנומאז.גבייהכפקידתנוספתעובדתלמחלקה

פעולותבאחוזוגםהאכיפהפעולותמספרבעלייהישנהכןכמו.(הטלפוניהמענהשעותהארכת

.המוצלחותהאכיפה
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מעקב אחר תיקון הליקויים וההמלצות

:2'מסהמלצה/ליקוי

למערכתתזיןמחלקהשכללדאוגיש,הגבייהבמחלקתולחץעבודהכפללמנועמנתעל

שלהשטחיםאתוכןבנייהאגרותבגיןחיוביםיזינוהנדסה)שלההחיוביםאתהממוחשבת

.('וכוספרבית/גנים/הזנהשלחיוביםיזינווחינוךבארנונהחיובלצורךהבתים

פחותולאהגבייהעבודתייעוללצורךאחידרשותימידעניהוללמערכתהמלצתךאתמקבלאני

.לתושבהשירותשיפורמכך

oהקרובההשנהשכזומערכתואיפיוןלאיתורהיגויצוותתגבששהמועצהלעדכנךהריני.

oבאףואולי2017בתקציבהגבייהלמחלקתא"כתקןהגדלתלבחוןהמועצהל"ממנכביקשתי-

2016.

.תוקןלאעדיין
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:3'מסהמלצה/ליקוי

.מדוייקיםאינםלחיובוהנתוניםסקרבוצעלאבהםבישוביםנכסיםסקרלבצע

במהירותלחדשוהמועצהגזבראתהנחיתי,הביטחוניהמצבלאורהוקפאהנכסיםסקרלדאבוני

.מועצתיהכללהנכסיםעדכוןסיוםלצורךהאפשרית

יישוביםעלבדגשהמועצהבשטחכנסיםסקרלביצועמדידותחברתעםמגעיםישנםלהיוםנכון

.רבזמןשעברלמרותהסקרהתחילולאנסגרלאעדייןבפועל.לאחרונהסקרבוצעלאבהם

:4'מסהמלצה/ליקוי

אוהבנייהסיוםעלהגבייהמחלקתאתלעדכןשיש(בנייהגמר)4טופסהפקתבנוהללרשום

.הנכסבגיןארנונהלחייבשיתחילומנתעלהביתאכלוסתחילת

בוצעלאעדיין

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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:5'מסהמלצה/ליקוי

.החובותאתלצמצםמנתעלחייביםעובדיםעםחובהסדריושיפורחידושלבדוק

ל"הנהחובותגבייתהיתכנותלבחינתהמועצהש"יועממולבדיקהלבצעהגזבראתאנחה

יתרתאתלסגורמנתעלההסדריםאתלשפריש.נסגרוהמועצהעובדיחובותרוב,להיוםנכון

.החובות

:6'מסהמלצה/ליקוי

.לשלםלהםגורמתלאהמנהליתשהאכיפהחייביםכנגדמשפטיתאכיפהלשקול

.ל"הנהחובותגבייתהיתכנותלבחינתהמועצהש"יועממולבדיקהלבצעהגזבראתאנחה

בוצע

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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:7'מסהמלצה/ליקוי

.החובשללהסדרלהגיעחייביהיהבנייההיתרלקבלשמעונייןחובבעללפיונוהלוליישםלרשום

חלקיתבוצע

:8'מסהמלצה/ליקוי

.בזכותחייביםשלשגוירישוםרטרואקטיביתלתקן

.הסתייםלאעדיין,בתהליך

:9'מסהמלצה/ליקוי

.בזכותחייביםשלוישנותקטנותיתרותלמחוק

.הסתייםלאעדיין,בתהליך

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 



2015דוח המבקר הפנימי לשנת 

:10'מסהמלצה/ליקוי

תשלומיםעל.ארנונהחיובבגיןשאינםוחיוביםארנונהחיוביביןהממוחשבתבמערכתהפרדהלבצע

מתעדכן,לשנה1%זהכרגע)והצמדהריביתפסיקתלחוקבהתאםריביתלגבותישארנונהבגיןשאינם

הצמדהוהפרשיריבית)המקומיותהרשויותצולפילגבותלהמשיךישארנונהחיוביעלורק(רבעוןבכל

.לחודש0.5%בגובהריבית2014-ד"תשע,(צמודהריביתשיעורקביעת)(חובהתשלומיעל

.בחוקכנדרשהריביותהפרדתלצורךהמחשוביתהאפשרותופתיחתבנושאטיפולךעללהודותאבקש

.אדםכחבסעיףכאמורומתקדמתעדכניתרשותימידעבמערכתהצורךאתממחישהזוהמלצה

בוצע

:11'מסהמלצה/ליקוי

המשלםכןאםאלא)אחריםחובותכנגדמכןלאחרורקארנונהחובכנגדראשיתלקזזחובתשלוםבעת

.(אחרמשהוכנגדהתשלוםאתלקזזבמפורשאומר

מיושםלאעדיין

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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:12'מסהמלצה/ליקוי

.המועצהבמליאתאותוולאשרהפניםמשרדשללנוהלהמועצהשלחובותמחיקתנוהלאתלהתאים

.יעילותועלבדגשהפניםמשרדשלזהלמולאלהמועצהנוהלענייןלבחינתהמלצתךאתמקבלאני

הפניםמשרדהנוהלוגםהמועצהשלהנוהלגםמיושםבפועל

:13'מסהמלצה/ליקוי

חלקיתלגבייהניתן/לגבייהניתן)החובותאתולסווגהחייביםכלשלויסודיתמקיפהבדיקהלבצעמומלץ

שלהנוהלאתלבצעכןכמו.התשלוםסרבניכנגדהחוקייםהאמצעיםכלאתולהפעיל(לגבייהניתןלא/

.ככאלהבבירורמוגדריםהםכאשר,אבודיםחובותלגביהפניםמשרד

.ל"הנהחובותגבייתהיתכנותלבחינתהמועצהש"יועממולבדיקהלבצעהגזבראתאנחה

בוצע

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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:14'מסהמלצה/ליקוי

ישמשמעותייםפירותמניבותהאכיפהפעולותתוצאותאם.2017שנתסוףעדמוגבריםאכיפהבמאמצילהמשיך

.חובותהסדרתבמבצעלצאתיש,לאאם.אלובפעולותלהמשיך

.חובלהסדרלהגעהשביכולתהכללעשותהגבייהמחלקתעלהחייביםחשבונותעיקולישלהליךנקיטתטרםכאמור

.צורך עיקולי חשבונותכאשר הדבר אינו מתאפשר יש לפעול בהתאם למדיניות ונהלי משרד הפנים ל•

.בנקים לא ביצעו את הוראת עיקול החשבון5ש המועצה לבחון מדוע "אנחה את יועמ•

ם משפטיים כגון עיקולי  ש וגזבר המועצה לנסח נוהל אחיד המגדיר את הקריטריונים להפעלת אמצעי"אנחה את יועמ•

.חשבונות חייבים

.אנדרשת בדיקה ולמידת נושא מבצע הסדרי חובות והנחיות משרד הפנים בנוש, כמו כן•

.2016ל וגזבר המועצה לבצע עבודת מטה ולהגיש המלצות ותכנית עבודה עד סוף "אנחה את מנכ•

.נה בעינייבמקרה של יכולת עתידית למימוש הנכס לצורך גביית החוב בעתיד היא נכו, ראוי לציין כי אי גריעת החוב•

.מאמצי האכיפה מניבים פירות ולכן לא מתוכנן לצאת במבצע הסדרת חובות

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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:15'מסהמלצה/ליקוי

.('וכוחינוך/הנדסה/ש"הנח)שונותלמחלקותהגביהמחלקתביןהתיאוםלהגברתלפעול

גזבראתאנחה.לתושבומקצועיאיכותישירותבמתןמרכזינדבךהינוהמחלקותביןהתיאוםנושא

חריגיםמקריםכילצייןאבקשזאתעם.וההנדסההרווחהמחלקתמולבנושאקוליישורלפעולהמועצה

.והמועצההפניםמשרדנהליעלהקפדהתוךלרגישותובהתאםאישיתיטופלוומורכבים

.משתפרהנדסהמחלקתעםהפעולהשיתוף,חלקיתבוצע

:16'מסהמלצה/ליקוי

.מקצועיותלהשתלמויותהמחלקהעובדותשליציאתןעללהקפיד

ל"מנכאתאנחה.סדורהשנתיתבתכניתלהשתלמויותיוצאות,המועצהלכללבדומה,המחלקהעובדות

המקומיותברשויותוהארנונההגבייהבתחומימקצועיתוהעשרההשתלמויותלאתרהמועצה

בוצעלא

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 



2015דוח המבקר הפנימי לשנת 

:17'מסהמלצה/ליקוי

וכןש"להנחהגבייהמערכתביןשוטפותהתאמותלמשל.העבודהממשקילשיפורלפעול

.אחרותמחלקותעםנוספיםממשקים

.חודשבכלשוטףבאופןמבוצעותחשבונותהנהלתעםהתאמות

:18'מסהמלצה/ליקוי

.במחלקההעבודהוסדריהנהליםכלשלמסודררישוםלנהל

חלקיתתוקן

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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:19'מסהמלצה/ליקוי

לחסוךוכךבדוארבמקוםבמיילשלוהשובריםאתלקבלמעונייןמילבדוקמנתעללתושביםלפנות

של(וביישומון)האינטרנטבאתראישיאזוריהיהשלתושביםהיאנוספתאפשרות.ודוארדפוסבעלויות

.(קודמיםבשובריםצפייהאפשרותכולל)הארנונהבשוברילצפותאפשרותלהםתהיהבוהמועצה

.ובעיתוניםבמיילפרסומיםשהוציאולמרות,במיוחדמרשימההייתהלאהתושביםהיענות,בפועל.בוצע

:20'מסהמלצה/ליקוי

שינוייםשלמדגמיתבדיקהלמשל)הגזברידיעלתקופתיתבקרהפעולותביצוע–תפקידיםהפרדת

.(נכסיםבפרטי

חלקיתבוצע

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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תודה רבה


