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  היחיוב בגי
 חריגות בנ

  30דוח מבקר העירייה מס'  � ביקורת מעקב 

  

 :המלצות הביקורת כפי שהופיעו בדוחמסקנות ו להל
 ממצאי,

ביקורת בנושא חיוב היטלי� וארנונה  2006מבקר העירייה ער� לסירוגי
 במהל� שנת 

ליכי בגי
 חריגות בניה, המאותרות על ידי מחלקת הפיקוח. הביקורת בחנה את תה

העבודה והבקרה מהשלב בו אותרה חריגת בניה או שימוש חורג בנכס, דר� קביעת 

  החיוב הנדרש ועד ליצירת החיוב בגי
 החריגה במחלקת הגביה.

  מדיניות העירייה בנושא חיוב בגי
 חריגות בניה 

�  :ממצאי

לא קיימי� נוהלי עבודה כתובי� המפרטי� את דר� הטיפול בדוחות חריגות  .1

 ב יצירת� במחלקת הפיקוח ועד להעברת� לחיוב במחלקת הגביה.בניה משל

דוחות חריגות הבניה מהשנתיי� האחרונות הועברו למנהלת השומה (אשר  .2

תפקידה לבדוק בא� יש לחייב בג
 החריגה בארנונה), א� עדיי
 לא טופלו על 

  ידה.

הטיפול בדוחות אלו מתעכב עקב חילוקי דעות מתמשכי� בי
 מחלקת הפיקוח 

מחלקת הגביה אודות השאלה בידי מי נתונה האחריות להמצאת נתוני� לה� ל

 זקוקה מנהלת השומה. לצור� חישוב הארנונה.

  לטפל בה�. כתוצאה, דוחות חריגה חדשי� מתווספי� לרשימת הדוחות שיש         

  

  :המשמעות

הכנסות העירייה נפגעו עקב מדיניות אי הגביה בעבר. ג� כיו�, לאחר שינוי 

דיניות כאמור, לא מטופלי� דוחות החריגה באופ
 נאות על ידי מנהלת השומה, המ

  וכ
 דוחות חדשי� אינ� מטופלי� ובאופ
 זה הכנסות העירייה ממשיכות להיפגע. 
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  :המלצות

יש לקבוע נהלי� המפרטי� את תהלי� העברת דוחות חריגות הבניה ממחלקת   .א

  הפיקוח למחלקת תשתית ולמחלקת הגביה.

י� יקבעו בידי איזה גור� נמצאת האחריות לאיתור הפרטי� הנחוצי� הנהל  .ב

  למנהלת השומה בכדי שתוכל לבחו
 הא� יש לחייב בארנונה עבור החריגה.

יש לפעול בהקד� האפשרי לבדיקת כל דוחות החריגה שהצטברו אצל אחראית   .ג

.�  השומה ולשלוח חיובי ארנונה בהתא

האפשרות לחייב בגי
 דוחות חריגה יש לבחו
 באמצעות המחלקה המשפטית את   .ד

 �מלפני יותר משנתיי�, ובמידה שמתאפשר, לפעול לבדיקה וחיוב כל התיקי

  שלא חויבו בשני� האחרונות.

  

�  :ממצאי

לא מתבצע רישו� ומעקב אחר דוחות חריגות בניה המועברי� ממחלקת  .3

פיקוח למנהלת השומה. דוחות החריגה מועברי� באופ
 ידני, ללא רישו� או 

.� חתימות בעת העברת� וקבלת� אצל הגורמי� הרלוונטיי

לא מתבצע רישו� ומעקב אחר דוחות חריגות בניה המועברי� ממחלקת  .4

הפיקוח אל מחלקת תשתית וממחלקת תשתית אל מנהלת מדור אגרות 

והיטלי�. הדוחות מועברי� באמצעות הדואר הפנימי, ללא רישו� או 

  ורמי� הרלוונטיי�.חתימות בעת העברת� או קבלת� אצל הג

 

5.    �דוחות המעקב של מחלקת הפיקוח אחר דוחות בניה שהתגלו בעבר, מועברי

למחלקת הגביה ללא ציו
 על גבי הדוח כי מדובר בדוח אודות נכס שנבדק 

  בעבר ונמצאו בו בעבר חריגות בניה.

 :המשמעות

. קיימת קיי� קושי לבצע בקרה ומעקב אחר נאותות הטיפול בדוחות חריגות בניה

האפשרות כי דוחות חריגה לא יועברו אל אחראית השומה או אל מחלקת תשתית, 

יתעכבו במחלקות השונות ו/או יאבדו בי
 המחלקות. כתוצאה, ייתכ
 שהחייבי� לא 

  יחויבו בארנונה ובהיטלי פיתוח ובכ� ייפגעו הכנסות העירייה. 
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� כל דוחות החריגות ללא ביצוע מעקב על ידי גור� מפקח, לא נית
 לדעת הא

מועברי� אל מנהלת השומה ואל מנהלת מדור אגרות והיטלי� והא� ה� נבדקי� על 

.
  יד

.�  בנוס&, קיי� חשש כי דוחות חריגה לא יחויבו על מנת להיטיב ע� תושב מסוי

  

  :המלצות

מומל' כי יבוצע רישו� של דוחות חריגות הבניה המועברי� ממחלקת הפיקוח   .א

הלת השומה, וכ
 רישו� של העברת� ממחלקת תשתית למחלקת תשתית ולמנ

למדור אגרות והיטלי�. הרישו� יכלול את תארי� העברת הדוח וחתימות של 

  הפקידות המעבירות.

מומל' כי סגנית מנהל מחלקת תשתית תשמור העתק מכל דוח פיקוח המועבר   .ב

 ממחלקת תשתית, בתיק שייועד לכ� במחלקה.

או גור� אחר שיוסמ� לכ�, יבצעו מעקב באופ
 מומל' כי מנהלת מחלקת הגביה   .ג

מדגמי אחר נאותות החיובי� שיוצרות מנהלת השומה ומנהלת מדור אגרות 

.
  והיטלי� במערכת הגביה, כתוצאה מדוחות חריגות בניה העוברי� לטיפול

מומל' להדגיש על גבי דוחות מעקב אחר חריגות בניה כי מדובר בדוח מעקב אחר   .ד

גלו בעבר (יש לצר& העתק מהדוח הקוד� לדוח החדש או נכס בו חריגות שנת

לציי
 את תארי� הדוח הקוד�), שכ
 כ� יכולה מחלקת הגביה לבחו
 הא� החייב 

  שיל� בעבור החריגה בעבר, או שמא יש לחייבו כעת. 

  חריגות בניה המתגלות במסגרת בקשות לאישור טאבו

� :ממצאי

  אי
 נהלי� כתובי� המסדירי� את אופ
 הטיפול הנדרש באישורי טאבו   .6

 בה� נתגלו חריגות בניה. 

7.    �  דוחות חריגות בניה אשר נוצרו עקב בקשות לאישור לטאבו, אינ

מועברי� למנהלת השומה שכ
 לא מוגדר הגור� שאחראי להעברת דוחות 

  אלו.
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נציי
, כי קיימי� מקרי� בה� מנהלת מדור אגרות והיטלי� מחליטה על 

דעת עצמה להעביר לבדיקתה של מנהלת השומה דוחות חריגות פיקוח, מבלי 

 שנקבעו קריטריוני� בנושא.

 :המשמעות

דוחות חריגות בניה במסגרת אישורי טאבו אינ� מועברי� באופ
 סדיר למנהלת 

נוצרי� חיובי ארנונה וכתוצאה נפגעות הכנסות השומה ועל כ
 לגבי מרבית� לא 

  העירייה. 

העדר נהלי� כתובי� ותהליכי עבודה מסודרי� בנושא עלולי� לגרו� לאיפה ואיפה 

  בי
 מבקשי אישורי טאבו במסגרת� נתגלו חריגות בניה. 

  :המלצות

יש לקבוע נהלי� המפרטי� את הלי� הטיפול בדוחות חריגות בניה אשר מתגלי�   .א

בקשה לאישורי טאבו. על הנהלי� לקבוע גור� אחראי להעברת דוחות במסגרת 

  חריגות בניה למחלקות הרלוונטיות.

מנהלת השומה תפעל באופ
 מידי לאתר ולטפל בכל דוחות החריגה שלא טופלו   .ב

  .שכ
 במידה ויש לבצע חיוב ארנונה רצוי לבצעו טר� התיישנות החוב

  

 
�  :ממצאי

  ה מזינה בטבלת המעקב אחר בקשות.סגנית מנהל מחלקת תשתית אינ8

  לאישורי טאבו, את התארי� בו האישורי� (אשר בחלק� נתגלו חריגות בניה)     

 הועברו ממחלקת התשתית למחלקת הגביה.    

  

  :המשמעות

באופ
 זה קיי� קושי לבצע בקרה ומעקב אחר נאותות הטיפול בבקשות לאישורי 

  היאבד או להתעכב במחלקת תשתית. טאבו. כתוצאה מכ�, אישורי טאבו עלולי� ל

  :המלצות
סגנית מנהלת תשתית תזי
 בטבלת המעקב בה משתמשות מזכירת הפיקוח ומנהלת 

מדור אגרות והיטלי� את התארי� בו אישורי הטאבו עזבו את מחלקתה והועברו אל 

.�  מנהלת מדור אגרות והיטלי
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  שי�, בטר� בדיקהאישורי טאבו במסגרת� נתגלו חריגות בניה ניתני� למבק  .9

  של מנהלת השומה בא� יש לחייב עבור החריגה בארנונה, וזאת למרות שעל      

  גבי הבקשה לאישור הטאבו מצוי
 כי מחלקת הפיקוח איתרה חריגות בניה.     

  :המשמעות

מת
 אישור טאבו למבקשי�, טר� בדיקת הצור� בחיוב ארנונה בגי
 חריגת בניה, 

מקרי� בה� נדרש חיוב. נציי
, כי מת
 אישור לטאבו פוגע בהכנסות העירייה ב

משמעותו מת
 אישור כי למבקש אי
 חובות כלפי העירייה. סיכויי העירייה לגבות 

.�  כספי� אלו פוחתי

  

  :המלצות

לא יינת
 אישור לטאבו במסגרתו נתגלתה חריגת בניה, בטר� נבדקה החריגה   .א

קשה לאישור לטאבו בו במחלקת השומה. מומל' לייעד מקו� מיוחד בטופס ב

מנהלת השומה תחתו� כי האישור לטאבו, אשר בו נתגלתה חריגת בניה, עבר את 

  בדיקתה וחויב במידת הצור�.

מנהלת מחלקת הגביה, או גור� אחר שיוסמ� לכ�, יבצעו בדיקה מדגמית   .ב

שאישורי טאבו אשר נתגלו בה� חריגות בניה, ניתני� למבקשי� רק לאחר 

  ל מנהלת השומה, וזו חייבה אות� בהתא�. שהועברו לבדיקתה ש

מומל' ליצור ממשק ממוחשב לבקשות לאישורי טאבו כ� שהאישור יועבר באופ
   .ג

אלקטרוני ממחלקה למחלקה. באופ
 כזה, לא יתקבל אישור (בי
 א� הוא מכיל 

 בניה או לאו) בטר� הוא נבדק בכל המחלקות הרלוונטיות. חריגת

  

  :  ביקורת מעקב

   גילוי חריגות בנייה מועבר לידיעת אגף הכנסות בעיקר מידע על   .1

  בתהליך בחינת הנכסים באישור לטאבו. שטח הנכס מהיבט הארנונה     

  פקידי השומה ובהיבט של אגרות והיטלים מחויב ע"י  ל ידימחויב ע    

  אחראית תחום האגרות וההיטלים.    
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  צורף למאגר ומסתיימת בנייתו נמדד ומ 4כל נכס המקבל טופס   .2

  הממוחשב המשרת את בעלי הנכסים וכל הנוגעים בדבר, במחלקות     

  העירייה השונות.    

  

  טרם אופיין תהליך האישור על העדר חובות המלווה בכלי מקוון .            .3

 כולל אפיון תיק בניין. 2011הנושא הוגדר בתוכנית העבודה לשנת     

    

של עדכון שטחים המאותרים ע"י מחלקת  : נעשה מאמץ כן ולאורך זמןלסיכום

הפיקוח באגף ההנדסה כגורם אחד המיידע את אגף הכנסות העירייה,לגבי חריגות 

  שטחים לחיוב בארנונה ובהיטלים לקלוט המידע ולבצע, פעילות חיוב כנדרש.

ל בנוסף ממשיך להתקיים הליך הבקרה על שטחים ,שימושים ומחזיקים, המבוצע ע

  העירייה באמצעות פקחי השומה מטעמו. אגף ההכנסותידי 

  המקשר בין אגף הכנסות  מחשובייחד עם זאת, לעצם הנושא אין עדיין כלי 

  העירייה לבין אגף ההנדסה. 

     

  רוב ההמלצות בנושא זה, טרם בוצעו מסיבה של העדר שיתוף יחד עם זאת,    

  ודה שלהם פעולה מלא בין שני האגפים להובלת בחינה ויצירת תהליכי עב   

  ממשק ביניהם.   

  הצריכות  עיקריותלדעת מנהלת אגף הכנסות העירייה ישנן ארבע נקודות    

  להגיע לידי פתרון:    

  

הקמת בסיס מידע עירוני של כלל הנכסים (תיק בניין) שהוגדר בתוכנית  )א(

והתהליך הנדרש הוצג  2011העבודה של אגף הכנסות בתחילת אופיין בשנת 

  יר.בפני מהנדס הע

 טכנולוגיים המלווים פעילויות חיוב.=   פיתוח כלים ל )ב(

 מנהל פרויקט המלווה תהליכי חיוב ובקרה.  )ג(

 יצירת נוהלי עבודה לכל אחד מהתהליכים. )ד(

  

 


