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  2022כנית עבודה  ת

                  

 יוסי הדרי        גזברות   מחלקה: 
 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

תכנון ובקרה  
 תקציבית 

  
  

  2023אישור תקציב לשנת 
במליאת המועצה עד  

31.12.2022 

חינוך,   -מנהלי המחלקות הבאות  6עם   2023ישיבות עבודה לבניה תקציב 
 רווחה, שפ"ע, ביטחון, הנדסה, מתנ"ס 

קבלת צרכים והערות של כל  
מנהל מחלקה, ועדכונים  

 בטיוטת התקציב 
מנהלי   גזבר גבוהה ספטמבר 

 מחלקות 

שלישי לשנת  בהתאם לביצוע רבעון   2023גיבוש טיוטת תקציב לשנת 
 , והערות המנהלים 2022

הגשת טיוטת תקציב לראש  
מנהלי   גזבר גבוהה אוקטובר  מועצה 

 מחלקות 

הגשת טיטוא להנהלה וועדת   מראש המועצה   2023ישיבה וקבלת הערות לטיוטת תקציב לשנת 
ראש   גזבר גבוהה נובמבר  הכספים 

 המועצה 

מההנהלה וועדת    2023הערות לטיוטת תקציב לשנת  ישיבה וקבחת
 ו. כספים  גזבר גבוהה דצמבר  הגשת טיוטא למליאה  הכספים 

   גזבר גבוהה דצמבר  אישור הממונה לתקציב  הגשת התקציב המאושר  והמסמכים הנלויים לממונה 

כל המשימות בתכנית  
  2023העבודה לשנת 

מקבלים ביטוי ומגבוים  
 בסעיף תקציבי 

ישיבות עם כל המנהלים לבניית תכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת  
2023 

תוכניות העבודה מקושרות  
מנהלי   גזבר עליונה  נובמבר  תקציב 

 מחלקות 

בקרת ניצול תקציבי של  
מתקציב כל    90%מעל ל

 רווחה( מחלקה )ללא 

 שליחת דוח ביצוע מול תקציב למנהלי המחלקות 
שליחת דוח למנהלים אחת  

לחודשיים עם הדגשת סעיפים  
 חורגים/ לא מנוצלים 

מנהלי   גזבר גבוהה דו חודשי 
 מחלקות 

קיום ישיבות עם מנהלי המחלקות )הנדסה בטחון חינוך רווחה מנכל  
 מתנס( כבקרה על ניצול התקציבים

פעמים בשנה לכל  3לפחות 
מנהלי   גזבר גבוהה דו חודשי  פעמים עד אוגוסט( 2מנהל )

 מחלקות 
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עדכון נתוני רבעון על מנת  
לקבל תמונה נכונה ובהירה  

של המצב והגשת  
 בזמן המסמכים לממונה  

הכנת דוח רבעוני עד חודשיים לאחר סוף הרבעון ושליחת טיוטת רבעון   
 לראש המועצה 

הצגת הדוח הרבעוני לפני  
 רו"ח  גזבר רגילה שוטף  סגירה לראש המועצה 

שידור הדוח הרבעוני לממונה   סיכום הדוח והטמעת הערות ראש המועצה והכנה לשידור 
   גזבר רגילה שוטף  בזמן 

   גזבר רגילה שוטף  הצגת הדוח במליאה    2021עדכון מיליאת המועצה אודות ביצוע וניצול תקציב 

הצגת הדוח הרבעוני לאחר   פרסום דוחות רבעוניים באתר המועצה 
   גזבר רגילה שוטף  הצגתו במליאה 

  80%ניצול תקציבי  של 
 מהתברים

קיום פגישה אחת לחודש עם   ישיבות מעקב, בקרה ומימוש תב"רים
מנכ"ל,   גזבר גבוהה חודשי  מנכל ומהנדס 

 מהנדסת 

כל ההחלטות הוטמעו    הטמעת החלטות מישיבה עם המנכל והמהנדס 
   גזבר גבוהה חודשי  במערכת הגזברות 

 הבאת הכסף ממשרדי ממשלה
תשלום   שליחת הדרישדות

למשרדי ממשלה תוך שבוע  
 מאבן דרך שניצלנו 

   גזבר עליונה  שוטף 

מעקב חריגות של ספקים  
 גדולים

הוצאת דוח מרכז על חשבוניות של: מקורות , שמירה, אשפה, משכורות  
 ביחס לתקופה קודמת וביחס לתקציב 

שליחת הדוח למנכל ולמנהל  
מנכ"ל,   גזבר עליונה  חודשי  שפ"ע 

 שפ"ע 

בקרה על דרכי הפעולה   קבלת דרכי פעולה מהמנכל על הדו"ח
מנכ"ל,   גזבר גבוהה חודשי  ושליחת התייחסות למנכ"ל 

 שפ"ע 

 שיפור השירות לתושב  גבייה

מתן מענה לכל הפניות והערעורים של התושבים דרך המייל או המוקד  
 עד שלושה ימי עסקים 

בדיקה של מייל ופניות של  
ורביעי עד  המוקד בכל ראשון 

 לסיום מענה 
גביה,   גזבר עליונה  שוטף 

 מגע"ר

 שימור ושיפור תהליכי הבקרה של המועצה על מחלקת הגבייה  
מעקב ובקרה דו חודשית  

אודות גביית ארנונה, מים, א.  
 שמירה, ביוב 

גביה,   גזבר עליונה  שוטף 
 מגע"ר

מיקוד מחלקת הגבייה   ניתוח דוחות הגבייה  
גביה,   גזבר עליונה  שוטף  הגבייה בפעילות  

 מגע"ר

הסדרת מערכת ותשלומי   שכר 
 השכר

משא"נ,   גזבר גבוהה חודשי  קובץ הפרשים הועבר למנכל  לחודש 27הכנת השכר וסגירתו עד ה
 שכר

  4התשלום בחשבון העובד עד ה לחודש 3תשלום שכר כל חודש עד ה
משא"נ,   גזבר גבוהה חודשי  לחודש

 שכר

טיעיות    3ירידה למקסימום  בדיקת שכר 
משא"נ,   גזבר גבוהה חודשי  בחודש 

 שכר

והגשת דוחות למיקסום     מימוש ומיצוי הכנסות ממשרד הרווחה   הגדלת הכנסות המועצה  הכנסות 
 רווחה  גזבר גבוהה חודשי  ישיבות בשנה   10התקציב, 
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הגשת המסמכים ומעקב   קבלת כספים ממשרד החינוך בתחום ההסעות   מיקסום
 חינוך  גזבר גבוהה חודשי  תשלום עד לקבלת הכסף 

 ממונה  גזבר גבוהה חודשי  אישור ממונה חתום  קבלת אישור לתבר תוך שבועיים מפרוטוקל מליאה )לא כולל הלוואות( 

 בנקים  גזבר עליונה  1רבעון  מליון ₪   3אישור עקרוני על  יציאה לקבלת אשראי הלוואות מהבנקים 

משרדי   גזבר עליונה  שוטף  מעקב ומצוי קבלת הכספים  הגשת והבאת כספים ממשרדי ממשלה
 ממשלה 

 הגשת קולות קוראים 
מעבר פעם בשבועיים על כל  

הקוראות קולים שיצאו  
 והחלטה על הגשה

 אתי מגן  גזבר עליונה  שוטף 

 רכש 
  

הוצאת הזמנה עד שבוע   הוצאת הזמנות   התמקצעות ושירותיות 
רכש,  גזבר רגילה שוטף  מהגשת הבקשה של המחלקה 

 מנהלים 

הנדסה,   גזבר גבוהה 2רבעון  סגירת ופרסום ספר הספקים  פרסום קול קורא לספר ספקים   התקשרויות 
 מנכ"ל 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 
 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

 שכר 

הסדרת מערכת ותשלומי  
כלל העבודים    .1 - השכר 

יכולו לצפות תלושי השכר  
כיום   . 2באופן דיגטאלי. 

  120 -( ישנם כ2021)סוף 
עובדים להם יש טעויות  
במבנה השכר, היעד הוא  

  120לכל  2022שעד סוף 
העובדים האילו יתוקנו כל  

בסוף שנת   . 3הטעויות. 
עובדים   5-לא יותר מ 2022

עם טעיות במבנה השכר  
)חישוב של וותק, פנסיה,  

 הגדרת תפקיד( 

קופת המעבר בין הטמעת מערכת השכר ובקרה על חישוב השכר בת
( יבוצע השוואת  2021. בחודש ינואר )בהמשך לנוב' ודצמ' 1  - מערכות 

חישובי שכר כפי שחושב במערכת מל"מ )הנוכחית( למערכת אוטומציה  
. תיקוני כלל ההפרשים שנמצאו עוד באותו החודש )לשכר  2)החדשה(. 

 (2.2022 -שמשולם ב

תלושי שכר בחודש    150בדיקת 
  90%פחות ינואר, ומציאת ל

הפרשים/פערים בין החישוב  
של שתי המערכות, ותיקון  

  -מהפרשים שנמצאו )כ 100%
 % בחודש(  20

משא"נ,   גזבר עליונה  פברואר 
 שכר

ערכית ישיבות משותפות של גזברות   - תיקוני טעויות במבנה השכר
 .2בדיקה האם הטעות הרשומה אכן מופיעה בתלוש.   .1 ומשא"ב, בהן: 

. הגדרת מקרים חריגים 3מתן הוראה לחשבת שכר לתיקון הטעויות. 
 אשר דורשים הוועצות על היועמ"ש במקרי הצורך.

  120רשימת כל כלל  .1
הטעויות במבנה השכר אשר  

רשימת   .2מופיעות בתשלום. 
  .3תיקונים לחשבת שכר. 

רשימה ליועמ"ש של המקרים  
החריגים אשר דורשים את  

 טיפולו. 

משא"נ,   גזבר עליונה  1רבעון 
 שכר
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פרסום לעובדים של האפשרות לגישה  . 1 - הנגשת התלושים לעובדים
שנים אחרונה(,  5בתלושי השכר שלהם, הנוכחים ותלושי עבר ) לצפיה

 מתן שם משתמש וסיסמא פרטני לכל עובד ועובד  . 2. 106וטופסי 

נשלחו מייל, סמס, מכתב   .1
בדואר )מצורף לתלוש שכר(  
לכלל העובדים על אפשרות  

לצפיה בתלושים באופן מקוון.  
לכל העובדים יהיה שם   .2

משתמש וסיסמא שלהם  
 לאתר. 

משא"נ,   גזבר עליונה  1רבעון 
 שכר

 פנסיות

  30 -( לכ2021כיום )סוף  .1
עובדים יש בעיות בשיוך  
בפנסיה. היעד לסוף שנת  

הוא שיהיו לא יותר   2022
   . 2עובדים כאמור.  5-מ

מענה להיזון חוזר לא  
יאוחר מחודש ימים  

 מקבלתו 

וחשבת השכר, שבהם יוצאו   פגישות שבועיות עם חברת סמרטי  12. 1
כתיבת נוהל  . 2העובדים הנדונים.  30ממשקי תיקון לשיוך הפנסיות של  

הטמעת ובקרה   .3 טיפול בהיזון חוזר לטיפול של משא"ב וחשבת שכר. 
 על ישום הנוהל ע"י מעקב ממשק מתוקן פעם בחודש 

ממשק תיקונים שודר  . 1
לחברות הפנסיה אשר יסדיר  

הל  נו . 2את כלל הטעיות. 
ממשק התיקונים   . 3כתוב. 

 שודר פעם בחודש

משא"נ,   גזבר עליונה  4רבעון 
 שכר

 גבייה

פרסום לתושבים ושלחית   שליחת שובר החיוב במייל  הנגשה
גביה,   גזבר רגילה 1רבעון  הקבחה במייל 

 מגע"ר

כתיבת נהלי עבודה של מחלקת הגבייה) תושב חדש , החלפת משלם,   הסדרת עבודת הגביה 
גביה,   גזבר רגילה 2רבעון  אישור נהלי מחלקת גביה  אישור היעדר חובות' הוצאת שובר(

 מגע"ר

 יעול שירותי הגביה 

שבשימוש   טפסים דיגיטאלים  5הקמת  -הטעמת שירותים דיגטליים 
הרב ביותר ) תושב חדש , החלפת משלם, אישור היעדר חובות' הוצאת  

 שובר(

אפשרות לקבלת שירות מלא  
באופן דיגטאלי בשירותים  

 שנקבעו 
   גזבר רגילה 3רבעון 

בחירת זוכה ומדידת כלל   פרסום מכרז גבייה ומדידות ארנונה
 אשכול  גזבר גבוהה 1רבעון  היישוב 

  
  

 הכנסות 

ביצוע מדידה לכלל הנכסים   חלוקת הישוב לארבעה רבעים   בהתאם לנכסיםגבית 
   גזבר רגילה 2רבעון  ביישווב רבע ישוב כל רבעון 

 חובות ארנונה  -פרסום מכרז לטיפול משפטי  מיצוי גביית חובות 
בחירת זוכה העברת כל  
התיקים לטיפולו ומעקב  

 תיקי חייבים  6רבעוני, סגירת 
מנכ"ל,   גזבר גבוהה 1רבעון 

 יועמ"ש 

 הכנסות ממשרדי ממשלה 
חתימת חוזה מול משרד   פרסום דור ההמשך וקבלת חלף היטל השבחה 

 הנדסה  גזבר עליונה  2רבעון  השיכון 

חתימת חוזה מול משרד   קבלת חדש מול ישן ממשרד השיכון 
 הנדסה  גזבר עליונה  4רבעון  השיכון 

 


