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 חיובי� בגי
 שימושי� חורגי�

 ביקורת מעקב

  

נבדק הנושא שבנדו�. עיקר  2006לשנת  ,31בדוח השנתי של מבקר העירייה מס' 

    :מובאי� להל�כפי שפורסמו בזמנו ממצאי הביקורת, משמעויותיה� והמלצותיה 

  

            יוב בגי
 שימושי� חורגי� ממגורי� לעסקי� הוא נושא מערכתי מורכב ח

            מטופל בכמה יחידות בעירייה וקיי� בו פוטנציאל להגדלת הכנסות ה

            העירייה ה
 בהיבט של תשלו� היטל השבחה בגי
 שימוש חורג וה
 בגביית 

            משרדי�  �ארנונה תואמת לשימוש על פי תערי� עסקי� בדירות מגורי� 

            מגורי�, לרבות מרפאות  ו/או שירותי� ו/או מסחר המתבצעי� בדירת

  ומרפאות שיניי�.

  

לבצע  הממצאי� שפורטו בדוח אז הצביעו כי פוטנציאל זה אינו מנוצל דיו, יש

השבחה   עבודה יסודית ומסודרת כדי לאתר את כל החובות לעירייה בגי
 היטל

  ובגי
 הסדרת חיובי הארנונה על פי שימוש ולפעול לגביית�. 

  אלה תשפר את הכנסותיה העצמיות של העירייה. נקיטה בפעולות

  

  כי שימוש באחד מחדרי  2007בית המשפט העליו
 קבע בפסיקה בפברואר 

  דירת מגורי� (ובודאי לגבי השימוש בדירה כולה) לצורכי עסקי� נחשב 

  "כשימוש חורג", המחייב קבלת היתר. בית המשפט העליו
 הוסי� וקבע כי 

  ורי� ומקיימי� "קבלת קהל" מחויבי� עסקי� המנוהלי� בדירת מג

  בקבלת היתר לשימוש חורג. נקבע כי עסק המקבל לקוחות עלול להוות 

  מטרד עבור דיירי הבניי
 בו הוא מתקיי�. כ% למשל יכולה להתעורר מצוקת 

  חנייה א� הלקוחות הבאי� בשערי העסק יחנו בחנייה של הבניי
; תנועת 

  ש ולכלו% עבור השכני�; דיירי בניי
 לקוחות יכולה לגרו� למטרד של רע

  שהתקינו מערכת אינטרקו� לשמירה על ביטחונ� האישי עלולי� להרגיש 

  וסר בטחו
 כאשר כל אד� יוכל להיכנס לבניי
 בתואנה שהוא לקוח של ח

  העסק. טעמי� אלו ואחרי�, קבע בית המשפט העליו
, מצדיקי� את 

  היתר לשימוש  קש ולקבללבהדרישה מבעל עסק המופעל בדירת מגורי� 

  חורג.
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  במסגרת בקשת היתר זו יכולה ועדת התכנו
 והבנייה לשקול את כל             

             
  ההיבטי�, האינטרסי� והמטרדי� הפוטנציאליי� ולמצוא את האיזו

  הראוי ביניה�.            

 
  

           י�, על פי שימושי� חורגי� בבתי מגור 218נדגמו בזמ
 הביקורת            

  דלהל
: חלוקה           

 סוג שימוש כמות

 גני ילדי�, משפחתו�, צהרו� 31

21 � רופאי

 רפואה אלטרנטיבית, שרותי רפואה 38

8 � פסיכולוגי

 קוסמטיקה, טיפוח, מספרות 25

 ניהול, ייעו&, יזמות, ביטוח 14

 הנהלת חשבונות, ייעו& מס 6

 עורכי די� 8

7 � מהנדסי

 הוראה, חוגי�, ליקויי למידה 10

2 � מחשבי

 שרותי משרד 10

2 � מתווכי

3 � רופאי� וטרינריי

3 � אדריכלות ועיצוב פני

 שרותי� לבית 3

 מסחר כללי 27

 סה"כ 218

  

  שימושי�  147בפועל על פי המקורות השוני� הביקורת יצאה לאמת 

  שימושי�  71בשטח עוד  נתגלו במסגרת הסיורי� חורגי�, א% למעשה

  חורגי� נוספי�. ממצא זה מוכיח עד כמה נחו+ סקר מקי� על השימושי� 

  החורגי�.
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  בגו� הדוח יש לערו% סקר מקי� של שימושי�  לאור הממצאי� שפורטו 

  בדירות מגורי� ולהנהיג מערכת מעקב ופיקוח על שימושי� חורגי�.

  

 ביקורת מעקב
 

  באשר לחיובי ארנונה בנכסים בהם מבוצעת  ,גף הכנסותמבצע א ןאות ,פעילויותלהלן ה

  פעילות עסקית ואשר בעבר חויבו בתעריף מגורים.

  .יםשימושים ומחזיקים עצמאי על פי  שנים סקר נכסים פראגף הכנסות מבצע מזה מס

  מפקח מטעם העירייה מבקר עפ"י תוכנית  אזורי פיקוח. 14 -מפת העיר חולקה ל 

  בוחן שינויים בגודל נכסים ,חריגות  ,בות אזור הפיקוח המוגדרעבודה רב שנתית ברחו

  גני ילדים,  רופאים, רו"ח, עו"ד,(בנייה ,שלטים של נותני שרותי מקצועות חופשיים 

    ).קוסמטיקאיות ועוד מספרות,

  יוצאת  עם איתור נכס המשמש לעסק או שהשימוש בו השתנה מעסק לשימוש אחר,

  ם המעדכנת את שעורי חיוב הארנונה בגין הנכס הודעת שומה מעודכנת לנישו

  בתעריף גבוה מיוחד. )ממגורים בד"כ  לעסקים(שבחזקתו 

  תוצאות  . על פי)שנים 2-4 (שנים  כמהט בעיר מבוצעים אחת לוליסקרי ש ,כמו כן

  מוצלב עם חיובי הארנונה של הנכסים ונבחן חיוב הארנונה  מאתרים שלטים, הסקר

  הקיים ביחס לנדרש.

   לקתככל שמדווח ע"י מח הנכס ולפיכך, פרהינו נגזרת של מס השלט העסקי  מספר

  נוצרת עילה לבדיקת פיקוח על נכס והתאמת  השילוט קיומם של שלטים חדשים,

  .לשימוש בפועל ארנונה 

  המאתר עסקים רשומים  די אנד בי רתאגף הכנסות נעזר במערכת מידע של חב בנוסף,

  עיסוקים מורשים ורשם החברות.במאגר ומצליב מול מאגר 

  שימוש זה הינו מוגבל ונקודתי. אך דפי זהב, ,144האגף נעזר במאגר המידע של בזק 

  השימוש במאגרי מידע אלה. בעקבותיחד עם זאת אותרו עסקים בדירות מגורים 

  

  נוהל סקר נכסים מתמשך כולל תרשי הזרימה. - 1נספח   מצ"ב :

  דו"ח פקח.  - 2ספח נ      
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