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  והשבחההיטלי פיתוח
 

 כללי

 

מעניקה לרשויות המקומיות סמכות לממ� את עלות השירותי� ) נוסח חדש(פקודת העיריות 

 מכוח חוקי ,היטלי� ודמי השתתפות, והמטלות המצויי� בתחו� סמכות� באמצעות אגרות

 :כלהל�, עזר המתוקני� על ידי הרשות המקומית

 

 הסמכות להתקין חוקי עזר .250"

עזר כדי לאפשר לעיריה ביצוע -צה רשאית להתקין חוקימוע

הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם על פי הפקודה או כל 

נכס או -או כדי לדרוש מבעל, דין אחר או לעזור לה בביצועם

 .מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורה

  ופיצוייםהיטלים, אגרות .251

 –לקבוע הוראות בדבר בחוקי עזר רשאית המועצה 

זולת , ידי כל אדם-היטלים או דמי השתתפות על, תשלום אגרות )1(

 ..."250בקשר לדברים האמורים בסעיף , העיריה גופה

 

עיריית כפר סבא מבצעת עבודות תשתית ופיתוח ברחבי העיר בהתא� להחלטות 

יצוע בבדבר החלטות המועצה . המתקבלות במועצת העיר מכוח חוקי העזר העירוניי�

את מיידעת למחלקת תשתית אשר עתק מה� מועבר שהנרשמות בפרוטוקולי� העבודות 

באמצעות פרסו� בשני עיתוני� , כוונת העירייה לבצע עבודות תשתיתהתושבי� אודות 

  .יומיי� נפוצי� ובמקומו�

ע� סיו� המכרז . קבל� שיבצע את עבודת התשתיתההעירייה מקיימת מכרז לבחירת 

אותו , מהנדס העירייה מוציאה העירייה צו התחלת עבודה חתו� על ידי ובחירת הקבל�

התארי� הנקוב בצו הינו המועד הקובע לעניי� מועד גביית . נדרש הקבל� לאשר בחתימתו

 .ההיטלי� נשואי הצו
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עולה כי , בהתא� לחוקי העזר העירוניי� העוסקי� בגביית היטלי הפיתוח השוני�

טלי� בגי� עבודות תשתית אות� מבצעת העירייה רק במידה שבי� נדרשי� לשל� היתוה

לחוק עזר לכפר סבא ) ב(7להבנת הביקורת ובהתבסס על האמור בסעי  . והוחל בביצוע�

 הקובע כי מועד התחלת הסלילה הינו התארי� שקבע #1998ח"התשנ, )סלילת רחובות(

ובע לעניי� מועד יש לראות את התארי� הנקוב בצו התחלת העבודה כמועד הק, המהנדס

 .גביית ההיטלי� נשואי הצו

 

שתית יוצרת העירייה חיובי� בגי� היטלי עבודות הת על ביצוע קבלת ההחלטהלאחר 

עבודות שטח ביצוע בבעלות� נכס הגובל בש אות� נדרשי� לשל� תושבי� הפיתוח

דרישות תשלו� העירייה שולחת עבודה ההוצאת צו התחלת מועד  כאשר לאחר ,התשתית

 .  אלוושבי�לת

 

הנקבע בהתא� לס� כל ההוצאות בפועל ,  מדרכותבגי� סלילתדמי השתתפות תשלו� למעט 

סכומי .  בחוקי העזר הפיתוחהיטליקבועי� תעריפי , שהיו לעירייה בביצוע העבודה

 .ושרו על ידי משרד הפני�אשר אההיטלי� נקבעו בהתבסס על הוצאות עבודה משוערכות ו

 

עולה כי ,  השוני� הפיתוחהיטליהעירוניי� העוסקי� בגביית זר חוקי העמכי , נציי�

רק במידה אות� מבצעת העירייה היטלי� בגי� עבודות תשתית לשל� נדרשי� התושבי� 

, #1998ח"התשנ, )סלילת רחובות( לחוק עזר לכפר סבא 7סעי  ב כאשר ,�בביצועוהוחל 

דמי היטל כביש וכ� מהתושבי� תיגבה העירייה  בה� מקרי� חריגי�מספר נקבעו 

 . ביצוע העבודהא  א� טר� החלה בהשתתפות בהוצאות סלילת מדרכה 

 

ישולם ההיטל במועדים ) א(על אף האמור בסעיף קטן ) ג. (7"

אם השטח הגובל בנכס , אף לפני התחלת הסלילה, שנקבעו להלן

החלה על , נועד לכביש בתוכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבניה

 :יים אחד מאלהובהתק, אותו נכס

לקבלת , מאת בעל נכס או על דעתו, בעת הגשת בקשה לעיריה )1(

 ;או היתר לבניה נוספת; היתר בניה כדין

 324בעת הגשת בקשה לעיריה לקבלת תעודה כמשמעותה בסעיף  )2(

 ;לפקודה
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בעת שהתגלה לעיריה שבעל נכס בנה בנכסו בנין או חלק ממנו  )3(

 ;תר בניהללא היתר בניה או בסטיה מתכנית או מהי

 ."בעת שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע בניה )4(

 

 ביוב ותיעול, היטלי כבישי

 

 מכינה סגנית מנהל תיעולסלילת כביש והתקנת ביוב וקבלת החלטה בעירייה בדבר ע�  )1

ברוטו ) קרקע(שטח הבה מצויני� ,  בפרויקטותהגובל, מחלקת תשתית רשימת חלקות

 .  ומהות החיוב)ניכוי הפקעות לאחר (נטו לחיובשטח ה, של כל חלקה

המפרטת את השטח בו של העירייה בהתא� לתוכנית העבודה נקבעת  ת החלקותרשימ

, השונותחלקות המספרי את המפרטות ממוחשבות ובהתא� למפות העבודה תבוצע 

בהתא�  נקבעשטח החלקות . "GIS"אות� מפיקה סגנית מנהל מחלקת תשתית מתוכנת 

  .כל חלקהשל ברוטו הינת את שטח  המצי"מפת גוש"לאמור ב

 שטח החלקה בגי� כל אחת מהדירות באופ� מחושב, כי כאשר מדובר בבית משות , נציי�

 בהתא� לטופס גוש חלקה המופק במחלקת הגבייה ואשר מפרט את מספר ,יחסי

 . הדירות הנמצאות באותה חלקה

 

הפקת לש� יה במחלקת הגבירשימת החלקות נמסרת למנהלת מדור אגרות והיטלי�  )2

המבוצעת  בגי� עבודת התשתית היטלי�הנדרשי� לשל� בעלי הנכסי� רשימת שמות 

. לידיה  שנמסרהבהתבסס על רשימת החלקות, החיוב בנוגע לכל אחד ה�וסכו� 

מנהל מחלקת התשתית המורה על הכנת רשימת את מזכר ממצור   ת החלקותלרשימ

 .חיובה

 

רשימה של בעלי ערכת המידע הממוחשבת מממנהלת מדור אגרות והיטלי� מפיקה  )3

ואת שטח הנכס רשימה שנמסרה לידיה בהתא� ל, הנכסי� המתגוררי� בחלקות

אותו נדרש ההיטל גובה את "EXCEL"ומחשבת על גבי תוכנת שבבעלות כל אחד מה� 

ההיטלי� הקבועי� בחוקי העזר   בהתא� לתעריפיבעלי הנכסי�אחד מכל לשל� 

המעודכ� בתערי  והנכס  הינו תוצאת מכפלת שטח החלקה  הסכו� לחיוב.העירוניי�

 .כקבוע בחוקי העזר, לחיוב מטר קרקע
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קובע כי לגבי בית צמוד , #1998ח"התשנ, )סלילת רחובות(כי חוק עזר לכפר סבא , נציי�

 :�לכלה,  כבישהיטלגביית לצור� שטח הקרקע יחושב קרקע 

 

בתוספת לפי שטח ההיטל יחושב לפי השיעורים שנקבעו ) ג. (6"

ולגבי ; בעת הטלת ההיטל, יןילפי הענ, הקרקע ושטח הבניין או נפחו

 :בית צמוד קרקע יחושב ההיטל כלהלן

 ; לפי השיעורים הקבועים בתוספת–שטח הבית   

כפול  קרקע ר" לפי השיעורים שנקבעו בתוספת למ–שטח הקרקע   

 של שטח הבית1.5  
ובלבד ששטח הקרקע לחיוב בהיטל , 1

 ;על שטח הקרקע בפועל לא יעלה

ראתה העיריה כי ישנו הפרש בין שטח הקרקע בפועל של בית צמוד 

, ) יתרת שטח–להלן (קרקע לבין שטח הקרקע שבעדו שולם היטל 

כולן או , בעת מימוש זכויות הבניה, ישלם בעלו של הבית לעיריה

או בעת הגשת בקשה לעיריה לקבלת אישור לרישום , מקצתן

לפי המועד המוקדם , עלות בדירה בספרי המקרקעיןהעברת הב

 ."היטל סלילה בעד יתרת השטח, מביניהם

 

,  בסיו� החישוב" EXCEL" אשר מודפסת מתוכנת  הפיתוחהיטליבחיוב ה טבלת )4

הא� הנתוני�  אשר בודקת תשתיתהלבדיקתה של סגנית מנהל מחלקת מועברת 

הא� החישוב נעשה , טבלהלראוי הוזנו כ טח� ושמספרי החלקותלגבי שנמסרו על ידה 

במידה .  מדגמית של אופ� החישובהבהתא� לתערי  המעודכ� וכמו כ� מבצעת בדיק

מבקשת סגנית מנהל מחלקת תשתית ממנהלת מדור אגרות , ומתגלית טעות כלשהי

 . והיטלי� לבצע את התיקוני� הנדרשי�

 

 

 

 

 

                                                 
 .הדגשת הביקורת 1



 

 
  

148
 

 

ת תשתית את טבלת החיוב מעבירה סגנית מנהל מחלק, כאמור, בתו� ביצוע הבדיקות

 בחישוב או מבקש במידה ומנהל המחלקה מאתר טעויות. לבדיקתו של מנהל המחלקה

 מתבקשת מנהלת מדור אגרות והיטלי� לבצע ,לשנות את החיוב לתושב מסיבה כלשהי

הטבלה המתוקנת . בהתא� להנחיותיו של מנהל המחלקה, את התיקוני� הנדרשי�

 חות� ת תשתיתמחלקמנהל . יקוני� נעשו כנדרשי התאשר מוודאת כ, נמסרת לסגנית

 . למנהלת מדור אגרות והיטלי�חתו� לבסו  על טבלת החיוב המאושרת ומוסר העתק 

 

החיובי� מוזני� התא� לפניית מחלקת התשתית בנושא וב לאחר תחילת ביצוע העבודה )5

די אחת  על י,כל אחד מבעלי הנכסי�ל הקיימי�כרטיסי החשבו� ל, מערכת הממוחשבתל

ע� סיו� הזנת . להעתק טבלת החיוב שנמסר לידיהבהתא� , הגבייהת מחלקמעובדות 

 . כל חיוב למערכת הממוחשבת מופק שובר תשלו� מהמערכת

על ידי עובדת המחלקה " פקודות יומ�"ממולא ידנית טופס  י�חיובהכל בתו� הקלדת 

ה מכתבי דרישת מכינבנוס   ולמערכתעל ידה המפרט את רשימת החיובי� שהוזנו 

  .המפרטי� את אופ� חישוב ההיטל לכל תושב, תשלו� לתושבי�

 

מנהלת מדור בדיקתה של  ל נמסרי�טופס פקודות היומ�והתשלו� ת ומכתבי דריש )6

אגרות והיטלי� אשר מבצעת התאמה בי� הנתוני� המופיעי� בטבלת החיוב שמסרה 

באופ� , מבצעת התאמה, �לעובדת לבי� טופס פקודות היומ� שהעובדת מילאה וכמו כ

מערכת לשהוזנו על ידי העובדת נתוני החיובי� בי� טופס פקודות היומ� לבי� , מדגמי

 . הממוחשבת

 

הקופאית הראשית במחלקת בתו� הבדיקה נמסר טופס פקודות היומ� לבדיקתה של  )7

בי� הפקודות הרשומות בטופס לבי� , באופ� מדגמי, אשר מבצעת התאמה, הגבייה

מאשרת את ביצוע הבדיקה ולאחר מכ� , הוזנו למערכת הממוחשבתהפקודות ש

 . בחתימתה על גבי הטופס ומקבעת את פקודות היומ� במערכת הממוחשבת

 

בצירו  שובר  לתושבי�  מחלקת הגבייהעובדת על ידי דרישות התשלו� נשלחות )8

 .ד  הסבר בנוגע לאופ� התשלו� וכ� מכתב נלווה ממנהל מחלקת התשתית, התשלו�
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 :כי, הביקורת מצאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המשמעות

 .בתושבי, לכאורה, העירייה פועלת בניגוד לחוקי העזר באופ� שיש בו כדי לפגוע

 :המלצות

, כקבוע בחוקי העזר, יש לעדכ� את התושבי באמצעות משלוח ההודעות באופ� אישי לכל תושב

 באופ� המבטיח כי התושבי ידעו על כוונת העירייה לבצע עבודות תשתית וכי בעתיד ייגבו מה

 .היטלי פיתוח בגי� ביצוע עבודות אלה

 

 היתרי בניה ואישורי לטאבו העירייה אינה נוהגת לגבות היטלי כביש במסגרת בקשות למת� ))))2222

במסגרת וכ� , בגי� סלילת כביש אשר התקבלה החלטה בעירייה על ביצועה א� טר החלו לבצעה

אלא רק בעת מימוש הזכויות בקרקע ולאחר , הלי� שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע בנייה

 .)סלילת רחובות (בחוק העזר) ג(7בסעי� בניגוד לאמור , שהחלה בביצוע העבודה

 

העירייה מעדכנת את התושבי בנוגע להחלטות המתקבלות לביצוע עבודות תשתית באמצעות  ))))1111

א� על פי שבחוקי העזר נקבע כי על העירייה לעדכ� את התושבי באמצעות , יתוניפרסו בע

משלוח הודעה במסירה אישית או בדואר רשו ורק א לא נית� לבצע את המסירה האישית 

 .יש לפרס את ההודעה באמצעות פרסו בשני עיתוני יומיי, כאמור
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ה קיימת יותר מיחידת דיור בחלקות עלי, חישוב שטח החלקה לחיוב בעת גביית היטל כביש ))))3333

בניגוד לחוק , נעשה באופ� שווה לכל יחידות הדיור ולא בהתא לשטח בפועל של כל יחידה, אחת

  .רהעז

נהלי כתובי בנוגע לאופ� חישוב שטח הקרקע בחלקה שבה יותר מיחידת דיור אחת נמצאו לא  ))))4444

 העזר העוסקי בגביית למרות שאי� התייחסות לכ� בחוקי, בעת גביית היטלי ביוב ותיעול

  .היטלי אלו

 

 

 :המשמעות

קושי בגביית ההיטל בשלב  העירייה ויוצראי גביית היטל כביש מתושבי כאמור פוגע בהכנסות 

   .מאוחר יותר

 :המלצות

 . בחוקי העזר על מנת למנוע אובד� הכנסות לעירייהיש לגבות את ההיטלי בהתא לקבוע

   .מומל" לבצע בדיקה לכימות סכומי ההיטלי שלא נגבו כאמור ולפעול לאכיפת גביית, כמו כ�

 

 :המשמעות

סכומי היטלי הכביש הנגבי מהתושבי אינ בהתא לקבוע בחוק העזר וישנ תושבי אשר 

בעת , כמו כ�. עליה לשל בפועלש הכי מאלמחויבי ביתר ותושבי אשר מחויבי בסכומי נמו

גביית היטלי ביוב ותיעול מתבצע חישוב שטח הקרקע בחלקה שבה יותר מיחידת דיור אחת באופ� 

 . הפוגע בתושבי ובעירייה מבלי שישנ נהלי כתובי המסמיכי את העירייה לעשות כ�
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 :המשמעות

ושבי אשר נאלצי לשל היטל כביש בסכו גבוה יותר מהנדרש מאחר והינ מחויבי ישנ ת

 עזר בהתא לקבוע בחוק ,  החייבבהתא לשטח כל הקרקע שבבעלות ולא לפי חישוב שטח הקרקע

 ).סלילת רחובות(לכפר סבא 

 :המלצות

רקע בהתא  ולחייב עבור שטח קיש לבצע את חישוב היטל הכביש בהתא לקבוע בחוק העזר

 והכפלת התוצאה בתערי� למטר קרקע כאשר ההפרש בגי� יתרת 1.5 #לתוצאת מכפלת שטח הבניי� ב

ייגבה בעת הגשת בקשה למת� היתר בניה או בעת הגשת בקשה לביצוע ) במידה וישנו(שטח הקרקע 

 .העברת בעלות בנכס

 :המלצות

בהתא לגודל הקרקע , יש לבצע את חישוב שטח החלקות בעת גביית היטלי כביש כקבוע בחוק העזר

את נתוני . על החלקההשיי� לכל בעל נכס ולא באופ� יחסי בהתא למספר יחידות הדיור הנמצאות 

 היתרי הבנייה של לקבוע בהתבסס עלחלוקת גודל הקרקע של נכסי הבנויי על חלקה אחת נית� 

 .המצויי בתיקי הבניי� במחלקת הרישוי והבנייה, נכסי אלו

יש לקבוע נהלי כתובי בנוגע לאופ� חישוב שטח הקרקע בחלקה שבה יותר מיחידת דיור , כמו כ�

 .היטלי ביוב ותיעולאחת בעת גביית 

 

גרת בקשות למת� היתרי בניה או שלא במס(שטח הקרקע לחיוב בעת גביית היטל כביש  ))))5555

אינו , או מרבית�, לתושבי אשר מימשו את כל זכויות הבנייה בנכס שבבעלות) אישורי לטאבו

אלא לפי כל ) והכפלתה בתערי� למטר קרקע (1.5 #נקבע בהתא לתוצאת מכפלת שטח הבניי� ב

 כי , נציי�. ק העזרבניגוד לקבוע בחו, )והכפלתו בתערי� למטר קרקע(שטח הקרקע שבבעלות

חוק העזר מאפיי� את תשלו היטלי הפיתוח בגי� הקרקע כמעי� מקדמה כאשר התשלו בגי� 

או בעת הגשת בקשה ) כול� או מקצת�(יתרת שטח הקרקע מבוצע בעת מימוש זכויות הבנייה 

 . לביצוע העברת בעלות בנכס



 

 
  

152
 

 

 

 

 

 

 

 

כקבוע , שטח הבנוי למעשהחישוב שטח הבניי� במסגרת גביית היטל ביוב לא נעשה בהתא ל ))))6666

למרות שישנ שטחי בנויי אשר אינ , אלא בהתא לשטחי המחויבי בארנונה, בחוק

 . מחויבי בתשלו ארנונה

לא מצאנו התייחסות ברורה . לגבי היטלי כביש ותיעולג מבוצע בפועל דומה  כי חישוב ,ציי�נ ))))7777

 .טח הבניי� הנדרשבחוקי העזר העוסקי בגביית היטלי אלו לאופ� חישוב ש

המלצה לגביית היטלי הפיתוח על פי "בתגובתה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת מחלקת הגביה כי  ))))8888

החלטה זו תבוצע על . השטח הבנוי למעשה ולא על פי השטח לחיוב הארנונה הינה צודקת ונכונה

א� יחד ע זאת יש להמתי� להמלצות ועדת הביקורת , "ידי מחלקת הגבייה בכפו� להנחיה

 .ומועצת העירייה בנושא

 :המשמעות

 .פוגעת בהכנסות העירייה,  שלא לפי כל השטח הבנוי למעשהי פיתוחגביית היטל

 :המלצות

יש ,  כמו כ�. על מנת למנוע אובד� הכנסות לעירייה הביוב  בהתא לקבוע בחוקיש לגבות את היטלי

 .י כביש ותיעול ולקבוע נהלי עבודה בנושאג לגבי היטל, כאמור, לבחו� את מדיניות החישוב

 
ההכרזה ממועד החל , תושביהפיתוח מהראי העוקב אחר שלבי גביית היטלי אי� גור אח )   9

, מחלקת התשתיתעל ידי חלקות וגודל� הדר� הכנת רשימת , ת התשתיתעל ביצוע עבוד 

                         הזנת החיובי במערכת הממוחשבת ועד ביצוע החישוב והעברתה למחלקת הגבייה לש

  . ע תחילת ביצוע העבודה לתושבי מייד לשליחת דרישות התשלו

 ניתנה הנחייה בכתב מאת מנהל מחלקת תשתית למחלקת 1999כי בשנת , הביקורת מצאה 

הגבייה לגבות היטלי פיתוח מתושבי בגי� עבודות תשתית שבוצעו בשכונת הפארק בעיר  

  , ילא בוצעה הנחייה זו והדבר התגלה רק לאחר ארבע שנ, מסיבה כלשהי, ואול

 בגי� הפסד, +לאחר שנגרמו לעירייה נזקי כספיי בהיק� של עשרות אלפי , 2003בשנת  

 .ריבית והפרשי ההצמדה 

ביצעה חשבת אג� , כאמור, בעקבות מקרה שכונת הפארק, 2005תחילת שנת כי עד , נציי� 

, ולהמבדיקת הביקורת ע. גביית היטלי הפיתוח בגינ�ותשתית הההנדסה מעקב אחר עבודות  

המצרי� שיתו� פעולה מאת כל , ביצוע מעקב כאמורקיי קושי ב, בהעדר בקרה ממוחשבתכי  

   .העוסקי בנושאהגורמי
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 :המשמעות
 

עקב נתוני שגויי שנמסרו על , א בהתא לחוקליקוי זה מאפשר גביית היטלי פיתוח מתושבי של

 .כתוצאה מטעות או במטרה להיטיב ע תושב מסוי, ידי מנהל המחלקה המהווי בסיס לחישוב

 

 :המשמעות

למחלקת הגבייה לשלוח את הודעות לא יוציא הנחייה במועד מחלקת התשתית קיי חשש כי מנהל 

 לא תבצע במועד הנחיות , קיי חשש כי מחלקת הגבייה, כמו כ�. מסיבה כלשהי, לתושביהתשלו

, יטלי הפיתוח במחלקות השונותמאחר ולא קיי גור אשר עוקב אחר שלבי גביית ה. אלו ע קבלת�

 . באופ� שייגר לעירייה נזק כספי רב, לא יתגלה הדבר אלא לאחר זמ� רב

 :המלצות

,  גביית היטלי הפיתוח במחלקות השונותהלי� שלבי מומל" לבצע בקרה מיכונית אשר תעקוב אחר 

באופ� ידני על ידי אנו ממליצי לבצע את הבקרה , כאמורעד למחשוב התהלי� . מתחילתו ועד לסיומו

  .כ�לצור� גור אשר ימונה 

 

 .קביעת נתוני חישוב היטלי הפיתוח אינו מתבצע באופ� ממוכ� )10
 

 קביעת, מנהל מחלקת התשתית קובע את אופ� חישוב היטלי הפיתוח ותוצאותיו ובי� היתר ) 11

 תושב חיוב חלקי של,  ושיעור החיוב בהתא לסוג הכבישסוג הכביש הגובל בביצוע העבודה 

 שליחת דרישות התשלו קובע מנהל המחלקה את עיתוי, כמו כ�. 'מסיבה כלשהי וכו 

  .לתושבי

נמסר על ידי מנהל מחלקת תשתית למחלקת הגבייה או הרישוי המידע  נמצא כי יקורתבב )12

 . אחר החלטותיושל גור נוס� בוצעת בקרה על גבי מזכר מבלי שמ, באופ� ידני 
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 :המלצות

ת גור אשר יבצע מעקב אחר נאותות הנחיותיו של מנהל מחלקת תשתית בנוגע לאופ� חישוב יש למנו

חלקי של תושב והסיבות /יש לתעד בכתב כל חיוב חריג, כמו כ�. היטלי הפיתוח וגביית מהתושבי

� . לכ

�מידע בנוגע לסוג הכביש הגובל בשטח ביצוע עבודת את הלהפיק מהמערכת הממוכנת מומל" , בנוס

 .  או הרישוי והבנייה לש ביצוע החישובתשתית אשר יימסר למחלקת הגבייהה

 
נוצרת המשמשת בסיס לחיוב התושבי , וגודל�רשימת החלקות הגובלות בעבודות התשתית  )13

 .  באופ� ידני ולא מופקת מהמערכת הממוכנתמחלקת התשתיתב 

לא מבוצעת בקרה אחר התאמת רשימת החלקות הנמסרת על ידי מחלקת התשתית למחלקת  )14

הגבייה לנתוני החלקות המופיעי במפות העירייה ולמידע הנמצא במערכת הממוחשבת  

 "GIS ." 

 :המשמעות

 השמטת חלקה מהרשימה או הזנת נתוני גודל חלקות שגויי ובאופ� זה ליקויי אלה מאפשרי

 . גבה היטלי פיתוח מתושב כלשהו או שתיגבה בסכומי שגוייקיי חשש כי העירייה לא תי

 :המלצות

מומל" , כמו כ�. מומל" להפיק את נתוני מספרי החלקות וגודל� מהמערכת הממוכנת ולא בצורה ידנית

כי מלבד נתוני החלקות כאמור יופקו מהמערכת הממוחשבת נתוני בנוגע לגודל הנכסי על חלקות 

אנו ממליצי למנות גור אשר , עד למחשוב התהלי� כאמור.  וכתובתשמות בעלי הנכסי, אלה

על מנת לוודא אמיתות ושלמות , יבצע מעקב אחר רשימת החלקות שנמסרת למחלקת הגבייה

 .הנתוני המופיעי בה
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 אליה "EXCEL"מבוצע באמצעות תוכנת ,  המבוצע במחלקת הגבייה,חישוב היטלי הפיתוח )15

ברשת הממוחשבת ולכל עובדי המחלקה הנתוני נשמרי . מוזני הנתוני באופ� ידני 

קיימת גישה אליה . 

כפי שנדרשו מהתושבי , אמת סכומי היטלי הפיתוחלא קיימת בקרה העוקבת אחר הת )16

 . במכתבי דרישת התשלו לסכומי החיוב שאושרו על ידי מחלקת התשתית 

  שנמסרת לעובדת מחלקת הגבייה לש הזנת "EXCEL "# הטבלת החישוב מתוכנת )17

 מחלקת  החיובי במערכת הממוחשבת אינה הטבלה המאושרת בחתימתו של מנהל 

 ".EXCEL "–אלא מופקת שנית מתוכנת ה ,  בדק את נתוניההתשתית אשר 

 הבקרה המבוצעת על ידי מנהלת מדור אגרות והיטלי אחר התאמת נתוני החיובי שהוזנו  )18

 למערכת הממוכנת ושנרשמו בדרישות התשלו לנתוני בטבלת החישוב אשר בתוכנת  

 . הנה מדגמית ולא מתועדת" EXCEL "#ה 

 :המשמעות

. עלולה לגרו לגביית סכומי שגויי מתושבי רבי" EXCEL "#טעות בהזנת נתוני לתוכנת ה

ויכולת לבצע שינויי בנתוני " EXCEL "#מאחר ולכל עובדי המחלקה גישה לתוכנת ה, כמו כ�

 .  מבלי שהדבר יתגלהקיי סיכו� כי עובד יבצע שינוי בחיוב לתושב מסוי, המוזני בטבלת החיוב

אינה , לש הזנת החיובי במערכת הממוחשבת, מאחר שהטבלה שנמסרת לעובדת מחלקת הגבייה

הטבלה שאושרה ונחתמה על ידי מנהל מחלקת התשתית ומאחר ולא מבוצעת בקרה אחר התאמת 

לאחר , "EXCEL "#במידה ויבוצעו שינויי בנתוני ההיטלי שבטבלת ה, כאמור, הסכומי

צר קושי לאתר וכתוצאה יחויבו תושבי שלא בהתא לנדרש או יתכ� א� שלא יחויבו  יו,ורהאיש

 . כלל

 :המלצות

יש לחסו את הגישה , כמו כ�. פיתוח במחלקת הגבייה באופ� ממוכ�חישוב היטלי המומל" לבצע את 

 . לגורמי שאינ עוסקי בנושא" EXCEL "#לנתוני החישוב המרוכזי בטבלת החיוב ב

יש להזי� את נתוני החיוב למערכת הממוחשבת בהתבסס על הטבלה אשר אושרה על ידי מנהל 

יש לבצע בקרה מלאה ומתועדת אשר תתאי בי� החיובי שהוזנו למערכת , בנוס�. מחלקת התשתית

הממוחשבת ולמכתבי דרישות התשלו הנשלחי לתושבי לטבלה שאושרה על ידי מנהל מחלקת 

 . התשתית
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 :המשמעות

שגויי כתוצאה מטעות או בכוונה תחילה על מנת להיטיב ע תעריפי להזי� נתוני נית� , פ� זהבאו

 .קבוצת תושבי מסוימת

 :המלצות

חר לחילופי� לבצע בקרה נוספת אשל התעריפי או הזנה מיכונית לבצע למחשב את התהלי� ומומל" 

 .זברותשנמסרו ממחלקת הגלתעריפי התעריפי התאמת 

 
למחלקת התשתית ולמחלקת , תעריפי היטלי הפיתוח המעודכני נשלחי למחלקת הגבייה )20

אלקטרוני ומוזני לצור� החישוב באמצעות דואר הרישוי והבנייה על ידי גזברות העירייה  

 . אופ� ממוכ�באופ� ידני ואינ מעודכני ב 

 :המשמעות
 

 אחר שינויי המבוצעי בנתוני חישוב היטלי הפיתוח שרוכזו נית� לבצע בקרה נאותהבאופ� זה לא 

 . וי תושבי שוני ואחר הסיבות להאחר זיכ, על ידי מחלקת הגבייה

 :המלצות

 יש להקפיד כי ההנחיות בנוגע לביצוע התיקוני הנדרשי יתועדו ויישמרו על ידי הגורמי

יש לשמור את טבלת . כאשר יינת� הסבר מתועד בנוגע לכל חיוב חריג או מת� זיכוי, הרלוונטיי

 . החיובי טר השינוי ולאחריו

 
בנוגע לתיקוני תשתית למחלקת הגבייה ה מחלקת י� הקפדה על תיעוד הנחיותיו של מנהלא )19

 ".EXCEL "#אשר מבוצעי בנתוני החיוב המופיעי בטבלת ה 
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 היטל מדרכה

 

לסלול רשאית העירייה , #1998ח"התשנ, )סלילת רחובות(בהתא� לחוק עזר לכפר סבא  )1

 :כלהל�,  בתחומהמדרכות

 

העיריה רשאית לסלול מדרכה או לחייב בעלי נכסים גובלים . 12"

 .הכל לפי הוראות חוק עזר זה, במדרכה לסלול את המדרכה

רשאית היא לבצע את הסלילה , ל מדרכההחליטה העיריה לסלו. 13

הכל לפי , כולם או מקצתם, בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן

  :בין אם לכל אורך הרחוב ובין אם קטעים, החלטתה

בין אם ברוחבה , יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי) 1(

 ;המלא של המדרכה ובין אם לא ברוחבה המלא

 ;אבני שפה) 2(

בין אם ברוחבה המלא ובין אם , כה או כיסויהריצוף המדר) 3(

 ;לא ברוחבה המלא

 ;בבת אחת או בשלבים כאמור, השלמת סלילת המדרכות) 4(

סידורם , נטיעת עצים וצמחים, מדשאות, סידור שדרות) 5(

 ;וגידורם ומערכות השקיה

 ;התקנתם של מתקני תאורה) 6(

 ".ריהוט רחוב) 7(

 

ירייה מפקח אשר תפקידו ללוות את ביצוע העבודה עבודה ממנה העהטר� תחילת ביצוע  )2

המבצע את העבודה חשבונות התשלו� מוגשי� על ידי הקבל� . ולבדוק את איכותה

המפקח בודק אמיתות הנתוני� . בהתא� להתקדמות העבודה ולתנאי החוזה, למפקח

 . ומאשר� בחתימתו) בשטח(שדווחו בחשבונות בהתא� לעבודה שביצע הקבל� 
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אשר בודקת התאמת הנתוני� סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי בונות נמסרי� להחש

ומאשרת קיומ� של חריגות לולנתוני� הטכניי� , לתנאי החוזה שנחת� ע� הקבל�

 . בחתימתה

 

לאישור� של החשבונות את סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי רה ימעב, מכ�לאחר 

לאחר . החשבו� בחתימת� את מאשרי� אשר מנהל אג  ההנדסהומהנדס העיר 

 .  לגזברות העירייה לש� ביצוע התשלו� לקבל�נמסרי� החשבונות, אישור�

 

 בגי� תשלו� דמי ההשתתפות מתבצע חישוב, בהתבסס על חשבונות ההוצאות שאושרו

סלילת המדרכה כאשר בעלי הנכסי� הגובלי� באותה מדרכה נושאי� בהוצאות 

כאשר בעלי הנכסי� מחויבי� ,  המדרכה שנסללהס� ההוצאות מחולק באור�. הסלילה

 .  בהתא� לאור� חזית הנכס שבבעלות� הגובל במדרכה שנסללה, באופ� יחסי

 

ישאו בעלי , כאמור בחוק עזר זה, בהוצאות סלילת מדרכה) א. (14"

לפי היחס שבין אורך חזית נכס פלוני , נכסים גובלים באותה מדרכה

 .גובל כאמור לבין אורך המדרכה

, הוצאות תקורה, בין היתר, הוצאות סלילת מדרכה יכללו) ב(

מימון והוצאות אחרות של העיריה לסלילת , גביה, תכנון

 ..."המדרכה

 

הגובלי� , מכינה סגנית מנהל מחלקת תשתית רשימת גושי חלקות, בגמר ביצוע העבודה )3

 לקהמפות הנמצאות במחבהסתמ� על ואור� החזית לחיוב בגי� כל חלקה , בפרויקט

 .והמדידות שבוצעו בשטח

 

אשר מחשבת את התערי  , סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוירשימת החלקות נמסרת ל

בהתא� לס� כל , גינו�עבודות תאורה ומטר התקנת מטר ,  מדרכה סלילתלמטר

מנהל מחלקת תשתית חישוב מורה הטר� ביצוע  . בביצוע� לעירייהההוצאות שהיו

 ואילו יש חישובבביצוע היכללו הוצאות מה ובינוי אילו לסגנית מנהל מחלקת פיתוח

 . להשמיט
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רשימה המפרטת את סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי מכינה  לאחר חישוב ההוצאות )4

בהתא� לנתוני� , של כל חלקהלחיוב אור� החזית ומספרי החלקות הגובלות בפרויקט 

סלילת   החיוב למטרפיאת תערי, שנמסרו לה על ידי סגנית מנהל מחלקת תשתית

 .  מטר חזיתלחיובהכולל ההוצאות  ואת סכו� )במידה והיו (תאורה וגינו�למטר , מדרכה

 

במערכת הממוחשבת   החיובי�הזנתלמחלקת הגבייה לש� הרשימה טר� העברת 

מנהל מחלקת תשתית אשר לבדיקתו של הרשימה נמסרת , ושליחת דרישות תשלו�

במידה ומנהל מחלקת . ב תושב כלשהו באופ� חלקי בלבדלחיייש הא� , בי� היתר, בודק

מציינת זאת סגנית מנהל מחלקת פיתוח , אופ� חלקיתושב בחיובו של תשתית מורה על 

 .רשימהעל גבי הובינוי 

 על מזכירות מחלקת הגבייהנמסרת הרשימה לאחר בדיקתו של מנהל מחלקת תשתית ל

מזכירות . בקשה לביצוע הגבייהמזכר  בצירו  ,ידי סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי

 .המזכר בחתימתה את קבלתמאשרת מחלקת הגבייה 

 

אשר , מנהלת מדור אגרות והיטלי� במחלקת הגבייההרשימה נמסרת לטיפולה של  )5

כמפורט ברשימה , החלקכל מפיקה רשימה של שמות בעלי הנכסי� המתגוררי� ב

על ,  לחיובהתשלו�סכו� את  " EXCEL"באמצעות תוכנת ומחשבת לידיה שנמסרה 

אור� למטר ס� ההוצאות  בהתושבי�ידי הכפלת אור� חזית הנכס שבבעלות כל אחד מ

  .כמצוי� ברשימה, חזית

 

סגנית מנהל לאישורה של מודפסת ומועברת " EXCEL "#בתוכנת החישוב ה טבלת

לת הוזנו כנדרש בטבנמסרו על ידה הנתוני� שמוודאת כי כל   אשרמחלקת פיתוח ובינוי

המאושרת ר אגרות והיטלי� את הטבלה למנהלת מדוולאחר מכ� מחזירה  החיוב

לבצע תיקוני� יש כי סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי מצאה במידה ו. בחתימתה

את התיקוני� הנדרשי� על גבי הטבלה ומחזירה לתיקונה היא מסמנת , טבלת החיובב

 .של מנהלת מדור אגרות והיטלי�
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 יסבכרטי, מערכת הממוחשבתלמחלקת הגבייה עובדת  ידיב מוזני� על סכומי החיו )6

א� להעתק טבלת החיוב הנמסר בהת, כל אחד מבעלי הנכסי�להקיימי� החשבו� 

 . ע� סיו� הזנת כל חיוב למערכת הממוחשבת מופק שובר תשלו� מהמערכת. לידיה

 

 עובדת המחלקה על ידי" פקודות יומ�"בתו� הקלדת כל החיובי� ממולא ידנית טופס 

המפרט את רשימת החיובי� שהוזנו על ידה למערכת ובנוס  מכינה מכתבי דרישת 

 . המפרטי� את אופ� חישוב ההיטל לכל תושב, תשלו� לתושבי�

 

מכתבי דרישת התשלו� וטופס פקודות היומ� נמסרי� לבדיקתה של מנהלת מדור  )7

בטבלת החיוב שמסרה אגרות והיטלי� אשר מבצעת התאמה בי� הנתוני� המופיעי� 

באופ� , מבצעת התאמה, לעובדת לבי� טופס פקודות היומ� שהעובדת מילאה וכמו כ�

מערכת לבי� טופס פקודות היומ� לבי� פקודות היומ� שהוזנו על ידי העובדת , מדגמי

 . הממוחשבת

 

בתו� הבדיקה נמסר טופס פקודות היומ� לבדיקתה של הקופאית הראשית במחלקת  )8

בי� הפקודות הרשומות בטופס לבי� , באופ� מדגמי,  מבצעת התאמהאשר, הגבייה

מאשרת את ביצוע הבדיקה ולאחר מכ� , הפקודות שהוזנו למערכת הממוחשבת

 . בחתימתה על גבי הטופס ומקבעת את פקודות היומ� במערכת הממוחשבת

 

בצירו  שובר על ידי עובדת מחלקת הגבייה דרישות התשלו� נשלחות לתושבי�  )9

  .ד  הסבר בנוגע לאופ� התשלו� וכ� מכתב נלווה ממנהל מחלקת התשתית, ו�התשל

 

  קוד למועד סיו הסלילהבגי� סלילת מדרכה תשלו חיוב 

 

סלילת שתתפות בגי� הדמי התשלו� קובע את מועד ) רחובותסלילת (חוק עזר לכפר סבא 

 :כלהל�,  לאחר סיו� ביצוע העבודהמדרכה

 

פות בהוצאות סלילת מדרכה לפי חוק את סכום ההשתת) א. (15"

עזר זה החלות על בעלי נכסים גובלים ישלם לעיריה כל אחד מבעלי 

לפי חשבון ששלח אליהם , הנכסים כאמור מיד עם השלמת הסלילה

 ..."המהנדס
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 מדרכה עוד קוד� להשלמת דמי השתתפות בגי� סלילתלעיתי� נדרשי� תושבי� לשל� 

לעניי� הקדמת מועד ) ג(7 מחיל את הוראות סעי  האמורעזר לחוק ה) ב(15סעי  . סלילהה

סלילת דמי השתתפות בגי� בשינויי� המחויבי� על תשלו�  ,כאמור, י�היטל כבישתשלו� 

 .מדרכה

 

 ,בקשה למת� אישור לטאבובעת הגשת ,  האמורחוק העזרל) ג(7סעי  בהתא� להוראות 

בעת שהעירייה או ת לקרקע בנייה או לשינויי יעוד קרקע חקלאילמת� היתר בניה בקשה 

לשל� דמי השתתפות בגי� סלילת  התושבי� נדרשי�, חריגות בנייה בנכס מסוי�מאתרת 

  .הוחל בביצועהטר� או טר� הסתיימה העבודה אותה מבצעת העירייה א  א� מדרכה 

 

סגנית מנהל  נקבע בהתא� לאומד� הוצאות משוערות המבוצע על ידי דמי ההשתתפות סכו�

  . ולפי אור� חזית הנכס שבבעלות התושב קת פיתוח ובינוימחל

 

את לסגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי מחלקת התשתית  מנהל לצור� ביצוע האומד� מוסר

סגנית מנהל ולגביה מתבקש ביצוע האומד� אשר ו שבכוונת העירייה לסלולהמדרכה נתוני 

לעירייה הוצאות שהיו על נתוני בהתבסס אומד� ההוצאות מחלקת פיתוח ובינוי מבצעת את 

 למחיר מחירו�בהתא� דומה מבחינת הרכבה והיק  העבודה או סלילת מדרכה גי� בבעבר 

ההוצאות הכרוכות של מ "בע) 1986(שפורס� על ידי חברת דקל שרותי מחשב להנדסה 

 . סלילת מטר מדרכהב

 

על ידי הכפלת אור� מנהל מחלקת התשתית סגנית החיוב לתושב מבוצע על ידי סכו� חישוב 

 . סלילת מדרכהלמטר המשוער בתערי  החזית 
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 :כי, הביקורת מצאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העירייה אינה נוקטת במדינות גבייה אחידה בעת גביית דמי השתתפות מתושבי בגי� סלילת  ))))3333

שלא במסגרת (אישור לטאבו היתר בניה או למת� בקשה למת� מדרכה המבוצעת בעת הגשת 

 כי, הביקורת מצאה. )'רישו ירושה וכד, מכירת נכס אלא במסגרת רישו דירה על ש המבקש

ישנ תושבי אשר נדרשי לחתו על , ישנ תושבי אשר מחויבי בהתא לאומד� הוצאות

וישנ תושבי אשר א� גמר ביצוע העבודה דמי ההשתתפות ב את טופס התחייבות לפיו ישלמו

 .לא נדרשי לחתו על טופס התחייבות כאמור

 . הביקורת לא מצאה נהלי כתובי בנושא ))))4444

 

 

 :המשמעות
 

 . אופ� חישוב זה של ההוצאות שהיו לעירייה בסלילת מדרכות פוגע בהכנסות העירייה

 :המלצות

יש לחשב את דמי ההשתתפות בגי� סלילת מדרכות בהתא לכל ההוצאות שהיו לעירייה בעת סלילת 

 . כקבוע בחוק העזר, מדרכה

 

העירייה אינה מחייבת את התושבי בגי� כל ההוצאות שהיו בביצוע , בניגוד לאמור בחוק העזר ))))1111

 הוצאות בגי� הפקעת שטחי והשבת המצב לקדמותו שאינ נכללי כגו�, סלילת מדרכות

 . במסגרת חישוב ההוצאות

 .בנושאי נקבעו נהלי כתובלא  ))))2222
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 :המשמעות

למחלקת הגבייה קיימת אפשרות כי סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי לא תוציא הנחייה במועד 

 , קיי חשש כי מחלקת הגבייה, כמו כ�. מסיבה כזו אחרת, לתושבילשלוח את הודעות התשלו

לא קיי גור אשר עוקב אחר שלבי גביית דמי מאחר ו. מסיבה כלשהי לא תבצע במועד הנחיות אלו

באופ� , לא יתגלה הדבר אלא לאחר זמ� רב, ההשתתפות בגי� סלילת מדרכות במחלקות השונות

 . שייגר לעירייה נזק כספי רב

 

 

החל , בי בגי� סלילת מדרכהדמי השתתפות מתושאי� גור אחראי העוקב אחר שלבי גביית  ))))5555

מחלקת על ידי חלקות וגודל� הדר� הכנת רשימת , סלילת המדרכהההכרזה על ביצוע ממועד 

מחלקת הגבייה העברת נתוני החיוב ל, סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינויהעברתה ל, התשתית

 . לשליחת דרישות התשלו בגמר סלילת המדרכה במערכת הממוחשבת ועד לש הזנת

 מקרה בו ניתנה הנחייה מאת סגנית מנהל מחלקת פיתוח למחלקת הגבייה יקורת מצאההב

ברחוב ויתקי� א�  לגביית דמי השתתפות מתושבי בגי� מדרכה שסללה העירייה  2001בשנת 

  . 2003 בשנת ,לא בוצעה הנחייה זו והדבר התגלה לאחר כשנתיי, מסיבה כלשהי

 

 :המשמעות
 

ולה להיות חשופה לתביעות משפטיות מצד תושבי בשל נקיטת מדיניות גבייה שאינה העירייה על

 . אחידה לכלל התושבי

 :המלצות

 על העירייה לנקוט במדיניות גבייה אחידה מהתושבי במקרי כאמור וכמו כ� לקבוע נהלי

 .במקרי כאמור, כתובי המסדירי את אופ� גביית דמי השתתפות בגי� סלילת מדרכה
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 :המשמעות
 

מבלי , ליקוי זה מאפשר גביית דמי השתתפות מתושבי בגי� סלילת מדרכה שלא בהתא לחוק

מנהל מחלקת תשתית עלול . יאות על הסכומי הנגבי מהתושבי ואופ� חישובשנית� לפקח כ

ועל ידי כ� תיגבה , שלא כדי�, להשמיט הוצאות שהיו לעירייה בעת סלילת המדרכה מביצוע החישוב

 העירייה מהתושבי סכומי נמוכי מהנדרש וכמו כ� עלול להעניק לתושבי הנחות שלא בהתא

 .לחוק

  :המלצות

נות גור נוס� אשר יבצע מעקב אחר נאותות הנחיותיו של מנהל מחלקת תשתית בנוגע לאופ� יש למ

יש לתעד בכתב כל חיוב , כמו כ�. חישוב דמי ההשתתפות בגי� סלילת מדרכות וגביית מהתושבי

 . חלקי של תושב והסיבות לכ�/חריג

 

6666((((  מנהל מחלקת תשתית קובע את אופ� גביית דמי השתתפות בגי� סלילת מדרכות מתושבי

  .מבלי שמבוצעת בקרה נוספת אחר החלטותיו, וחישוב וכ� מורה על חיוב חלקי של תושב

  :המלצות

גביית דמי ההשתתפות בגי� סלילת הלי� שלבי ת אשר תעקוב אחר מומל" לבצע בקרה מיכוני

אנו ממליצי לבצע , כאמורעד למחשוב התהלי� . מתחילתו ועד לסיומו,  מדרכות במחלקות השונות

 .כ�לצור� את הבקרה באופ� ידני על ידי גור אשר ימונה 
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 :המשמעות

 השמטת חלקה מהרשימה או הזנת נתוני אור� חזית שגויי על ידי סגנית י אלו מאפשרליקויי

מנהל מחלקת התשתית או על ידי סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי ובאופ� זה קיי חשש כי 

 . י� סלילת מדרכה מתושב כלשהו או שתיגבה בסכומי שגוייהעירייה לא תיגבה דמי השתתפות בג

 :המלצות

עד . מומל" להפיק את נתוני מספרי החלקות ואור� החזית מהמערכת הממוכנת ולא בצורה ידנית

אנו ממליצי למנות גור אשר יבצע מעקב אחר רשימת החלקות שנמסרת , למחשוב התהלי� כאמור

על מנת לוודא נאותות ושלמות הנתוני ,  ולמחלקת הגבייהלסגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי

 .המופיעי בה

 

המשמשת בסיס ,  של כל נכסרשימת החלקות הגובלות בסלילת המדרכה ואור� החזית לחיוב ))))7777

 .נוצרת במחלקת התשתית באופ� ידני ולא מופקת מהמערכת ממוכנת, לחיוב התושבי

לא מבוצעת בקרה אחר התאמת רשימת החלקות ואור� החזית לחיוב הנמסרת על ידי מחלקת  ))))8888

התשתית לסגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי לנתוני החלקות המופיעי במפות העירייה ולמידע 

 ".GIS"מצא במערכת הממוחשבת הנ

רשימת נתוני חישוב דמי ההשתתפות בגי� סלילת מדרכות נוצרת על ידי סגנית מנהל מחלקת  ))))9999

 . מופקת מהמערכת הממוחשבתואינה פיתוח ובינוי באופ� ידני

לא מבוצעת בקרה אחר התאמת רשימת נתוני החיוב הנמסרת על ידי סגנית מנהל מחלקת פיתוח  ))))10101010

 .בייה לרשימת החלקות שנמסרה לה על ידי מחלקת תשתיתובינוי למחלקת הג
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 :המשמעות
 

. עלולה לגרו לגביית סכומי שגויי מתושבי רבי"  EXCEL "#טעות בהזנת נתוני לתוכנת ה

ויכולת לבצע שינויי בנתוני " EXCEL "#חר ולכל עובדי המחלקה גישה לתוכנת המא, כמו כ�

 . קיי סיכו� כי עובד יבצע שינוי חיוב לתושב מסוי מבלי שהדבר יתגלה, המוזני בטבלת החיובי

 

אינה , לש הזנת החיובי במערכת הממוחשבת, מאחר שהטבלה שנמסרת לעובדת מחלקת הגבייה

 ומאחר ולא מבוצעת בקרה אחר סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינויחתמה על ידי הטבלה שאושרה ונ

, "EXCEL "#במידה ויבוצעו שינויי בנתוני ההיטלי שבטבלת ה, כאמור, התאמת הסכומי

יוצר קושי לאתר וכתוצאה יחויבו תושבי שלא בהתא לנדרש או יתכ� א� שלא , לאחר אישורה

 . יחויבו כלל

 

מבוצע באמצעות תוכנת , ייה המבוצע במחלקת הגב,דמי ההשתתפות בגי� סלילת מדרכותחישוב  ))))11111111

"EXCEL"באופ� ידני  אליה ברשת הממוחשבת ולכל עובדי הנתוני נשמרי . מוזני הנתוני

 .המחלקה קיימת גישה אליה

לא קיימת בקרה העוקבת אחר דרישות התשלו שנשלחות לתושבי על ידי מחלקת הגבייה  ))))12121212

 . פיתוח ובינויוהתאמת לסכומי החיוב שאושרו על ידי סגנית מנהל מחלקת 

טבלת חיובי הבעלי שנמסרת לעובדת מחלקת הגבייה לש הזנת החיובי במערכת  ))))13131313

הממוחשבת אינה העתק של הטבלה אשר אושרה ונחתמה על ידי סגנית מנהל מחלקת פיתוח 

  .ובינוי

הבקרה המבוצעת על ידי מנהלת מדור אגרות והיטלי אחר התאמת נתוני החיובי שהוזנו  ))))14141414

 כנת ושנרשמו בדרישות התשלו לנתוני בטבלת החישוב אשר בתוכנת למערכת הממו

 . הנה מדגמית ולא מתועדת" EXCEL "#ה
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 :המלצות

, כמו כ�. תתפות בגי� סלילת מדרכה במחלקת הגבייה באופ� ממוכ�דמי ההשחישוב מומל" לבצע את 

לגורמי שאינ " EXCEL "#יש לחסו את הגישה לנתוני החישוב המרוכזי בטבלת החיוב ב

 . עוסקי בנושא

 

יש להזי� את נתוני הגבייה למערכת הממוחשבת בהתבסס על הטבלה אשר אושרה על ידי סגנית 

יש לבצע בקרה מלאה ומתועדת אשר תתאי בי� החיובי ,  בנוס�.מנהל מחלקת פיתוח ובינוי

שהוזנו למערכת הממוחשבת ולמכתבי דרישות התשלו הנשלחי לתושבי לטבלה שאושרה על 

 .ידי סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי

 

 

כגו� הא יש , לא קיי נוהל כתוב אשר מסדיר את אופ� ביצוע אומד� הוצאות סלילת מדרכות ))))15151515

לבצעו בהתא להוצאות שהיו לעירייה בעבר בסלילת מדרכה דומה או בהתא למחיר מחירו� 

 .'באילו מקרי יש לבצעו וכו, ת הכרוכות בסלילת מדרכה דומהשל הוצאו

 . לא קיימת בקרה אחר ביצוע חישוב האומד� כנדרש בהתא לסוג המדרכה הנסללת ))))16161616

לא מבוצעת בקרה אחר נאותות הנתוני שנמסרי על ידי מחלקת התשתית לסגנית מנהל  ))))17171717

 .וצע חישוב האומד�מחלקת פיתוח ובינוי בנוגע למדרכה שנסללת ושבהתבסס עליה מב

 לא מבוצעת בקרה העוקבת אחר החישוב המבוצע במחלקת התשתית של הסכו אותו נדרש  ))))18181818

 . והתאמתו לנתוני אומד� ההוצאות ואור� חזית הנכס שבבעלות התושב, התושב לשל
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 :המשמעות
 

אחר ,  אחר אופ� חישוב ההוצאות הכרוכות בסלילת מדרכותנית� לבצע בקרה נאותהבאופ� זה לא 

אחר זיכוי תושבי שוני ואחר הגור שנת� את הוראת התיקו� , שינויי המבוצעי בנתוני החישוב

 . יבות לכ�והס

 :המלצות

יש להקפיד כי מת� הוראות בנוגע לחיוב תושבי בתשלו דמי השתתפות בגי� סלילת מדרכה 

אופ� ביצוע החישוב והתיקוני הנדרשי יתועדו ויישמרו על ידי , )לרבות באמצעות אומד� הוצאות(

 .תו� מת� הסבר בכתב בנוגע לכל חיוב חריג, הגורמי הרלוונטיי

 

אי� הקפדה על תיעוד הנחיותיה של מנהל מחלקת התשתית או סגניתו למחלקת פיתוח ובינוי  ))))19191919

לביצוע אומד� הוצאות סלילת מדרכות , בנוגע לאופ� חישוב תערי� למטר הוצאות סלילת מדרכות

 .ובנוגע לחישוב סכומי החיוב לתושבי

 

 :המשמעות
 

י ביצוע אומד� הוצאות סלילת מדרכות באופ� שגוי ושלא בהתא למדרכה מאפשרליקויי אלה 

על מנת , הנסללת וכ� ביצוע אומד� אשר אינו כולל את כל ההוצאות הכרוכות בסלילת המדרכה

 אשר יחויבו עלולה להיגר פגיעה בהכנסות העירייה או בתושבי, באופ� זה. להיטיב ע התושב

 .ביתר

 :המלצות

יש לקבוע נהלי כתובי המסדירי את אופ� ביצוע אומד� הוצאות סלילת מדרכות ולבצע בקרה  

נוספת אחר אופ� ביצוע האומד� המבוצע על ידי סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינוי ואחר אופ� חישוב 

 . סכומי החיוב לתושבי המבוצע על ידי מחלקת תשתית
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 :המשמעות
 

אי גביית הפרשי תשלו מתושבי ששילמו פחות מהנדרש בהתא לאומד� הוצאות שבוצע פוגע 

ביצוע החזרי כספיי לתושבי רק בעקבות פנייה של התושב עלול , כמו כ�. בהכנסות העירייה

שכ� ההפרש ישול לו כשהוא נושא , לגרו לעירייה נזק כספי במקרה בו תושב יפנה לאחר זמ� רב

 .מדה וריביתהפרשי הצ

 :המלצות

יש לבצע רישו מרוכז של כל התושבי אשר שילמו דמי השתתפות בגי� סלילת מדרכות טר מועד 

ולאחר סיו סלילת המדרכה לבצע בדיקה מול הרשימה על , בהתא לאומד� הוצאות, סיו הסלילה

שבי אשר מנת לבצע החזר כספי לתושבי אשר שילמו יותר מהנדרש או לגבות את ההפרש מתו

 . שילמו פחות מהנדרש

 

אחר הוצאות , לפי אומד�דמי השתתפות בגי� סלילת מדרכה  בעת תשלו, לא מבוצע מעקב ))))20202020

תושבי בהפרשי הוצאות ) או לזכות(על מנת לחייב , היו בפועל בביצוע העבודההסלילה ש

  .סלילת מדרכה

21212121((((  העירייה אינה גובה את הפרשי התשלו מהתושבי וכמו כ� אינה מבצעת החזרי כספיי

 מולנגבה ממנו סכו שמבקש כי תבוצע בדיקה בנוגע לב תושלתושבי אלא רק במידה ש

 . ההוצאות שהיו בפועל
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 גביית היטלי במסגרת בקשה להיתר בניה

 

בניית נכס בעת נדרשי� תושבי� לשל� היטלי פיתוח , בהתא� לחוקי העזר העירוניי� )1

 .ובגי� כל תוספת בנייה אותה ה� מבצעי�

 

טר� הגשת בקשה לקבלת היתר בניה פוני� התושבי� למחלקת אדריכלות באג   )2

 .אודות הנכס) חוק התכנו� והבניה ל33לפי תיקו� (ההנדסה לש� קבלת מידע תכנוני 

ינת� לתושב יהמידע , #1989ט"התשמ, )מסירת מידע(בהתא� לתקנות התכנו� והבניה 

 ח לכל חלקה" ש157סכומי האגרה המעודכני� נכו� להיו� הינ� . אגרהתמורת תשלו� 

 עומד, צמודותהינ�  במידה והחלקות שלגביה� נמסר המידע כאשרלגביה נמסר מידע 

 .ח לכל חלקה נוספת" ש84 #ח לשתי החלקות הראשונות ו" ש253על ס� רה סכו� האג

 

במחלקת סגנית מנהל מחלקת מידע ותכנו� על ידי לתושב שובר האגרה נמסר 

אשר מאשרת את התשלו� באמצעות חותמת של  במחלקת הגבייה ומשול� האדריכלות

מידע  מנהל מחלקת ידי התושב לסגניתעל נמסר השובר החתו� . העירייה על גבי השובר

 .ותכנו� ונשמר על ידה בתיק הבניי� שבמחלקת הרישוי והבניה

 

לש� כ� . סימו� קווי בניי�לקבל מאת העירייה התושב נדרש הבנייה תכנו� לש�  ,לעיתי� )3

בצירו  אישור  טופוגרפית ותמפ שלוש  לסגנית מנהל מחלקת מידע ותכנו�מגיש התושב

  .ת המידעתשלו� אגר

 

ע ולש� בדיקת " הבניי� בהתא� לתבת למחלקת תשתית לש� סימו� קוויהמפות נמסרו

לרבות היטלי� בגי� עבודות תשתית ,  אות� נדרש התושב לשל� הפיתוחהיטלי

 מחלקת תשתית מצרפת לכל מפה .שהעירייה הכריזה על ביצוע� א� טר� החלה לבצע�

 אות� נדרש תוחפיההיטלי יני� והפקעות ומצ, בניי�הקווי מני� ועל גביו מסנספח 

 נמסר ,בצירו  הנספח, עותק מהמפה הטופוגרפית המסומנת .התושב לשל� בגי� הבנייה

.  בצירו  מידע ממוחשב אודות הנכס,סגנית מנהל מחלקת מידע ותכנו�למבקש על ידי 

בשלב זה הא� הוא נדרש לשל� כבר יודע התושב המצוי� על גבי הנספח בהתא� למידע 

 להמציא אישור ממחלקת הגבייה בדבר תשלו� היטלי� והא� עליוהיטלי פיתוח 

 . קודמי�
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התושב מגיש , אדריכל מחלקת התכנו�ובדיקתה על ידי , גיבוש תוכנית הבנייהלאחר  )4

פקידת הרישוי פותחת  .בצירו  נסח טאבו מרוכז, את בקשת ההיתרהרישוי פקידת ל

 .בתוכנת קומפלוט, בקשה במערכת הממוחשבת

מנהל , מהנדס העיר: כגו�, לאישור� של הגורמי� המקצועיי�בקשת ההיתר נמסרת 

 וראש וכ� אדריכל העירפיקוח ורישוי בנייה ה, תשתיתהמנהלי מחלקת אג  ההנדסה 

 לאחר אישור .אשר דני� בבקשות בהתא� להוראות חוק התכנו� והבנייה, העיר

ט את המפר, בצירו  גיליו� דרישות,  ההחלטה למבקש בדואר רשו�נשלחת ,הבקשה

אות� הוא  ואת סוגי ההיטלי� השוני� האישורי� השוני� אות� נדרש המבקש להמציא

  .חוקכקבוע ב, לשל�נדרש 

 

נרשמי� על גביו   לתיק הבקשה ד  ביקורתתו מצרפ והבנייהמחלקת הרישויפקידות  )5

למנהל מחלקת התשתית לש� בדיקת התאמת נמסר  תיק הבקשה .בקשההנכס והפרטי 

בניי� שסומנו על ידי מחלקת התשתית על גבי המפה הטופוגרפית תוכנית לקווי הה

 אות� נדרש המבקש לשל� ואת אופ� ביצוע היטלי הפיתוח ולרישו� שנמסרה למבקש

 .רתו על גבי ד  הביקחישוב�

 

 אופ� חישוב היטלי הפיתוח 

 

תשריט בהתא� לשל הנכס שטחי הבניי� והקרקע מחשבת את והבנייה מחלקת הרישוי 

,  הפיתוחהיטליאת ולאחר מכ� מחשבי� תוכנית שאושרה מבקש ובהתא� לשהגיש ה

 . כאמור,  לפי שטח הבניי� והקרקע,בהתא� להנחיותיו של מנהל מחלקת התשתית

 

פקידות : כלהל�, בתוכנת הקומפלוט, חישוב ההיטלי� נעשה במערכת הממוחשבת

 סוג ההיטל בוחרות את, במערכתשנפתחה נכנסות לבקשה והבנייה מחלקת הרישוי 

 ומזינות את השטח )'בניי� וכד 100%היטל כביש ,  קרקע100% היטל כביש: כגו� (הנדרש

בהתא� לשטח ,  ההיטל נעשה באופ� אוטומטי במערכתסכו�חישוב  .לחיוב המתאי�

, נציי� .מעודכני� במערכת הממוחשבתהתעריפי ההיטלי�  לפי וקרקע שהוזנו וההבניי�

 אינההמערכת  וכי במערכתשל מדד המחירי� לצרכ� מתבצע עדכו� מדי חודש כי 

 . חישוב במידה ולא עודכ� המדדהמאפשרת ביצוע 
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בגי� אגרות  חשבו� לתשלו�  מהמערכת הממוחשבתלמבקשמופק , חישובביצוע הלאחר 

ואת הסכו� לתשלו� בגי� השוני� המפרט את סוגי ההיטלי� , היטלי פיתוחבניה ובגי� 

במקרי� בה� ציי� מנהל מחלקת . נרש� הס� הכולל לתשלו�בו� החשבסו  . כל היטל

רושמות פקידות ,  קודמי� על ידי התושבש לבדוק תשלו� היטלי פיתוחתשתית כי י

על מנת שמחלקת הגבייה תבצע מחלקת הרישוי והבנייה הערה בנושא על גבי החשבו� 

  .בדיקה כאמור

והבניה שכיו� אי� ה� נוהגי� לרשו� כי נמסר לנו על ידי מנהלת מחלקת הרישוי , יצוי�

הערה כאמור על גבי החשבו� אלא המבקש נדרש להמציא למחלקת הרישוי והבניה 

 . אישור ממחלקת הגבייה על העדר חובות לעירייה

 

במקרי� בה�  .דואראו באמצעות משלוח ב מסירה אישיתב ,למבקשחשבו� נמסר ה

למבקש בנוס  נמסר , וצאה מהבניהנוצרה השבחה כתנקבע על ידי שמאית העירייה כי 

 .חשבו� לתשלו� היטל השבחה

 

 קישור ממוחשב בי� בקשת  והבנייהשוילאחר חישוב ההיטלי� מבוצע במחלקת הרי

 באמצעות .מגה שבמחלקת הגבייההלבי� תוכנת בתוכנת הקומפלוט שנפתחה ההיתר 

כולי� לצפות עובדי מחלקת הגבייה י שכ�המגה לתוכנת מוזני� נתוני הבקשה  הקישור

 .אלה �בנתוני

 

למנהלת מדור אגרות והיטלי� במחלקת לפנות מבקש תשלו� נדרש הביצוע הטר� 

המופיעי�  הבקשה נתונילוהתאמת� התשלו� חשבונות בודקת את הגבייה אשר 

 מנהלת מדור אגרות והיטלי�  יוצרתבתו� בדיקת החשבונות .במערכת הממוחשבת

  .ידנית על גבי החשבונות על ידה הנרש�, תשלו�ל שוברמספר במערכת 

 

. בהתא� למדד המחירי� לצרכ�, מדי חודש, כאמור,  מתעדכני� הפיתוחתעריפי היטלי

 תעריפי�הווהבנייה במחלקת הרישוי לתושב ממועד הפקת החשבונות חל  זמ� במידה ו

 . נדרש התושב לפנות למחלקת הרישוי על מנת שיפיקו לו חשבו� מעודכ�, השתנו
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בודקת מנהלת מדור אגרות  , לתשלו�שוברמספר יצירת בדיקת החשבונות ו לאחר

  בכרטיס החשבו� של המבקשיומ� של חובות קודמי� בגי� היטלי פיתוחקוהיטלי� 

 . במערכת הממוחשבת

 יש לבדוק תשלו� היטלי פיתוח לפיהעל גבי החשבו� מופיעה הערה במקרי� בה� 

הא� לבעלי� בנוס  ת מדור אגרות והיטלי� מנהלבודקת , קודמי� על ידי המבקש

מבקש לא יקבל היתר בניה טר� . חוב בגי� היטלי פיתוחקיי�  הקודמי� של הנכס

  .תשלו� מלוא ההיטלי� בגי� הנכס

 

יוצרת מנהלת מדור אגרות , חוב קוד� בגי� היטלי פיתוחבמקרי� בה� נמצא כי למבקש 

 .  זהתרת חוב תשלו� בגי� ישוברוהיטלי� במערכת הממוחשבת 

 

מחלקת נעשה אצל פקידות ) לרבות תשלו� חובות קודמי�( היטלי הפיתוחתשלו� 

 במערכת הממוחשבת ולהנפיק �לאשר,  מאזרחי�המוסמכות לגבות תשלומי�, הגבייה

 רק לא יקבל היתר בניה אלא, באמצעות המחאהמבקש אשר משל� .  מתאימהקבלה

 בחשבו� הבנק של נפרעההמחאה הנמצא שלאחר ש, מועד התשלו�משבוע לאחר 

  .העירייה

 

 את ביצוע ,על גבי ארבעת העתקי החשבונות, �ת בחתימתות הגבייה מאשרופקיד

, חשבו� אחד נמסר למבקשהעתק . תשלו� ומספר הקבלה שהופקהמועד ה, התשלו�

העתק שני נמסר למנהלת מדור אגרות והיטלי� ושני ההעתקי� הנוספי� נמסרי� 

 . למחלקת הרישוי
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 :כי, הביקורת מצאה

 

 

 

 

 

 

 

 :המשמעות

ויי אלה מאפשרי חישוב היטלי הפיתוח באופ� שגוי וביצוע החישוב לפי סוג היטל שגוי או ליק

קיי , כמו כ�. על מנת להיטיב ע המבקש, או שלא כדי�, נתוני גודל קרקע ובניי� שגויי בטעות

 .  חשש כי ייגבו היטלי פיתוח ממבקשי שלא בהתא לתעריפי המעודכני

�בי� א , ייגבו ממבקשי תשלומי בגי� חובות היטלי פיתוח ישניקיי חשש כי לא , בנוס

 .כתוצאה מטעות ובי� א מאחר שמנהלת מדור אגרות העלימה עי� מחובות אלה

 

 

הפיתוח סוג היטל באפשרות� של פקידות מחלקת הרישוי והבנייה לבחור בעת חישוב היטלי  ))))1111

 .שונה מזה אשר לפיו יש לבצע את החישוב

2222((((   על ידי פקידות מחלקת הרישוילא מבוצעת בקרה אחר חישובי היטלי הפיתוח המבוצעי

והבנייה על מנת לבדוק נכונות והתאמת להנחיות שניתנו על ידי מנהל מחלקת התשתית 

 .בנוגע לאופ� ביצוע החישוב

 חשבונות היטלי הפיתוח המשולמי על ידי המבקשי הינ לא מבוצעת בקרה המוודאת כי ))))3333

 .בהתא לתעריפי המעודכני

4444((((  קודמי של הבעלי העל ידי לא מבוצעת בדיקה לאימות תשלו חובות היטלי פיתוח ישני

 נרשמה הערה בנושא על ידי מחלקת הרישוי והבנייה על גבי חשבו� לא הנכס במקרי בה

  . מבקששנמסר להתשלו

קיימת בקרה אחר הבדיקה המבוצעת על ידי מנהלת מדור אגרות והיטלי לאיתור תשלו לא  ))))5555

 .חובות היטלי פיתוח ישני על ידי מבקשי

באופ� ממוכ� במידע אודות תשלו חובות ישני מחלקת הרישוי והבנייה אינה יכולה לצפות  ))))6666

ל ידי מחלקת הגבייה בגי� היטלי פיתוח על ידי מבקשי היתרי בניה ומשכ� מתבצעת הבדיקה ע

    .כאמור לעיל, בלבד
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 :המשמעות

 . נעשה בהתא לנהלי כתובילא שהדבר היות  ,נגרמת פגיעה בהכנסות העירייה יתכ� ו,באופ� זה

 :המלצות

 .יש לקבוע נהלי כתובי המסדירי את אופ� מסירת המידע התכנוני וגביית האגרה תמורת המידע

 

לבקשת , בעל פה או בכתב,  סגנית מנהל מחלקת מידע ותכנו�המידע התכנוני נמסר על ידי ))))7777

 . התושב כאשר אגרה בגי� המידע נגבית רק בעת מסירת המידע בכתב

 . ידע התכנוני למבקשימסירת המלא נקבעו נהלי עבודה המסדירי את אופ�  ))))8888

 

 :המלצות

 חישוב היטלי הפיתוח במחלקת הרישוי אופ� ביצוע  אשר יבצע בקרה אחר אחראייש למנות גור

על ידי מנהלת מדור אחר הבדיקה המבוצעת בקרה ו בהתא להנחיות מנהל מחלקת תשתית והבנייה

יש לבדוק , כמו כ�.  של מבקשי וגביית מה לאיתור חובות היטלי פיתוח ישניאגרות והיטלי

  במקרי בה לא נרשמה גהבעלי הקודמי של הנכס מתשלו חובות היטלי פיתוח ישני

 .  הערה בנושא על גבי חשבו� התשלו

יש ליצור ממשק ממוכ� בי� מחלקת הגבייה לבי� מחלקת הרישוי והבנייה באופ� שעובדי , כמו כ�

ה יוכלו לצפות בנתוני לגבי תושבי ששילמו חובות ישני בגי� היטלי מחלקת הרישוי והבניי

 .פיתוח
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 ת אישור לטאבווהיטלי במסגרת בקשגביית 

 

: כגו� (כאשר תושב מעוניי� לממש את הנכס שבבעלותובקשת אישור לטאבו מוגשת  )1

רישו� בטאבו הוא ביצוע האחד מהתנאי� ל. )' העברה על ש� וכו,רישו� ירושה, מכירה

  .כלפיהחובות אי� לתושב כי קבלת אישור מהעירייה 

 

טופס " ממלאותאשר  גבייההמחלקת פקידות לפונה המעוניי� באישור לטאבו תושב 

פרטי , סוג הבקשהאת  ני�יימצ  בו" נכס בפנקסי רישו� מקרקעי�מת� אישור להעברת

כרטיס בפקידות מחלקת הגבייה לאחר קליטת הבקשה פותחות  .הבעלי�הנכס ו

בו מזינות ו " ושונותאישורי�"סוג שירות  מערכת הממוחשבתהחשבו� של המבקש ב

 . קוד של הגשת בקשה לאישור לטאבו

 

יס החשבו� של המבקש במערכת הממוחשבת הא� פקידות הגבייה בודקות בנוס  בכרט

תושב אשר שיל� חוב . המבקש לשל�נדרש אות� , קיימי� חובות בגי� תשלומי ארנונה

 . לא יקבל אישור לטאבו עד לגמר ביצוע התשלומי�, באמצעות שיקי� דחויי�

 

נמסרי� לבדיקתה של מנהלת מדור אגרות , בצירו  המסמכי� שהוגשו, טפסי הבקשה )2

במקרי� בה� .  את הבקשות בהתא� לסוג הנכס נשוא הבקשהמיינתמ� אשר והיטלי

דירת , בניי� צמוד קרקע: מאלדוג(מדובר בנכסי� אשר נית� לבצע בה� תוספות בנייה  

נדרשת מחלקת הפיקוח על הבנייה לבדוק את הנכס ולראות הא�  )'דגג וכדירת , ג�

נדרש המבקש להכשיר חריגות אלה  ,במידה ונמצאו חריגותשכ� בוצעו בו חריגות בנייה 

 .לשל� בגינ� היטלי פיתוחכ� באמצעות בקשה למת� היתר בנייה ו
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 נכס אשר לא נית� לבצע בו תוספות בנייה

 

דירה אמצעית בבניי� : כגו�(כאשר מדובר בנכס אשר לא נית� לבצע בו תוספות בנייה 

 את טופס הבקשה לסגנית מנהל מנהלת מדור אגרות והיטלי�מעבירה ) 'משות  וכד

,  אשר בודקת הא� המבקש נדרש לשל� היטלי פיתוח בגי� הנכסמחלקת תשתית

  :כלהל�

 

מסומני� האזורי� אשר חוברו  בהברשותה של סגנית מנהל מחלקת תשתית מפת העיר 

מפה , ומפת העיר בה מסומני� האזורי� אשר חויבו בתשלו� היטל תיעוללביוב 

 במידה והנכס נשוא הבקשה .2000חילת עבודתה בעירייה בשנת המעודכנת למועד ת

 המבקש מחויבלא , וה� חויב בתשלו� היטל תיעול באזור יש� אשר חובר לביובנמצא 

אינו מסומ� על גבי אשר במידה והנכס נמצא באזור , כמו כ�. ביובתיעול ובגי� היטל 

 מועד תחילת עבודתה( 2000 שנת לאחרבמסגרת עבודות שבוצעו חובר לתיעול המפה א� 

סגנית מנהל מחלקת תשתית למחלקת הגבייה על גבי הבקשה לבדוק מציינת , )בעירייה

 .הא� המבקש שיל� היטלי� אלו כנדרש

 

היטלי כבישי� ומדרכות נעשית בהתא� לפרוטוקולי� של חיוב בהבדיקה בנוגע ל

ת כבישי� בדבר סלילשהתקבלו להחלטות בנוגע הנמצאי� במחלקת התשתית המועצה 

תשתית בה� האת עבודות  בהתא� למידע הנמצא בתיק הרחוב המציי� , בעירומדרכות

ונמצא כי במידה .  ובהתא� למידע הנמסר ממנהל מחלקת התשתיתחויבו התושבי�

מנהל  מציינת סגניתמדרכה הכביש או הסלילת  לשל� היטל בגי�בעבר נדרש המבקש 

 . על ידי המבקשאלו בדוק תשלו� היטלי� על גבי הבקשה כי יש להערה מחלקת תשתית 

 

בעבר שלא לפי כל גודל הקרקע שבבעלותו היטל כביש שיל� ונמצא כי המבקש במידה 

היטל כביש בגי� וכעת עליו לשל� ) כאמור לעיל, 1.5 # הבניי� בשטחאלא לפי הכפלת (

מבצעת סגנית מנהל מחלקת תשתית חישוב ידני של ההיטל , יתרת הקרקע שבבעלותו

בניכוי גודל הקרקע שבגינו (" מפת גוש"מצוי� בכפי ש ,גודל הקרקעבאמצעות הכפלת 

 ממחלקת  המתקבל,גודל הנכסנתו� בתערי  למטר קרקע והכפלת ) שול� בעבר ההיטל

  . בתערי  למטר בניי�,הגבייה
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מחשבת סגנית מנהל מחלקת תשתית את , סוללת מדרכה באותו מועדבמידה והעירייה 

תערי  למטר הוצאות באמצעות הכפלת י ההשתתפות בגי� סלילת המדרכה סכו� דמ

 באור� ,יאומד� שבוצע על ידי סגנית מנהל מחלקת פיתוח ובינובהתא� ל, משוערות

  .כמפורט לעיל, שבבעלות המבקש חזית הנכס

 

מציינת על גבי הבקשה ות את החישובי� כאמור מבצעסגנית מנהל מחלקת התשתית 

 כאשר טופס החישוב מצור  על ידה סכומ�ו� נדרש המבקש לשל� אותההיטלי� את 

בודקת תשלו� היטלי למנהלת מדור אגרות והיטלי� אשר נמסר בקשה טופס ה .לבקשה

מזינה והתשתית בהתא� להנחיות סגנית מנהל מחלקת , על ידי המבקשקודמי� פיתוח 

היטלי ומי סכבגי�  בכרטיס החשבו� של המבקש במערכת הממוחשבת ת חיובופקוד

  .סגנית מנהל מחלקת התשתית שצוינו על ידי הפיתוח

 

גובה אותה במערכת הממוחשבת ש הלטקהבקשה נמסרת לפקידת הגבייה אשר 

שהוזנו על ידי מנהלת פקודות החיוב בהתא� ל, הנדרשי� מי�תשלוהאת מהמבקש 

 . חובות לעירייההעדרעל אישור המעיד  למבקשומוסרת מדור אגרות והיטלי� 
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      :כי, הביקורת מצאה 

 

 

 

 

 

 

 
 :המשמעות

קיימת , כמו כ�.  ביצוע חישוב בהתא לנתוני גודל חלקה וגודל נכס שגוייליקויי אלה מאפשרי

מו בעבר אפשרות כי סגנית מנהל מחלקת תשתית לא תורה על גביית היטל מסוי או על בדיקת תשלו

 . על ידי המבקש כתוצאה מטעות או בשל רצונה להיטיב ע המבקש

�קיי חשש כי מנהלת מדור אגרות והיטלי תזי� חיובי בגי� היטלי פיתוח באופ� שגוי , בנוס

 . מבלי שהדבר יתגלה, במערכת הממוכנת או תימנע מהזנת חיובי למבקש

 :המלצות

מידע בגי� עבודות תשתית , ש בעל הנכס, ודל הנכסג, מומל" להפיק את נתוני החלקה וגודלה

יש לבצע את חישוב , כמו כ�. באופ� ממוכ�' סוג הכביש הגובל בנכס וכו, שבוצעו בעבר בחלקות אלו

יש למנות גור אחראי אשר , בנוס�. סכומי היטלי הפיתוח באמצעות מערכת ממוכנת ולא באופ� ידני

בהתא , קת תשתית בנוגע לגביית היטלי פיתוח מהמבקשיבצע בקרה אחר הנחיות סגנית מנהל מחל

 .לחוק

יש למנות גור אחראי אשר יבצע בקרה אחר גביית היטלי פיתוח ממבקשי על ידי מחלקת , כמו כ�

 .הגבייה וביצועה בהתא להנחיות סגנית מנהל מחלקת תשתית

 

נתוני חישוב היטלי הפיתוח במסגרת בקשות המוגשות למת� אישור לטאבו נרשמי באופ� ידני  ))))1111

לא מופק מידע , כמו כ�. גודלה וגודל הנכס, מספר החלקה: כגו�, ואינ מופקי בצורה ממוכנת

  .'ס נשוא הבקשה וכוממוחשב בנוגע לעבודות תשתית קודמות שביצעה העירייה הגובלות בנכ

 הפיתוח מבוצע על ידי סגנית מנהל מחלקת תשתית באמצעות מחשבו� או בתוכנת חישוב היטל ))))2222

 .ולא במערכת ממוחשבת" EXCEL"#ה

 מנהל מחלקת תשתית  סגניתאות מבצעת חישובי היטלי הפיתוח לא מבוצעת בקרה אחר ))))3333

 .בהתא לחוק, והנחיותיה

פיתוח המבוצעת על ידי מחלקת הגבייה ומידת התאמת גביית היטלי ה בקרה אחר קיימתלא  ))))4444

 . להנחיות סגנית מנהל מחלקת תשתית
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 נכס אשר נית� לבצע בו תוספות בנייה

 

בקשה למחלקת נמסרת ה, נית� לבצע בו תוספות בנייהר שאמדובר בנכס במקרי� בה� 

בצעת רישו� של הבקשות אשר מנהלת מדור אגרות והיטלי� מ. יהי והבנהרישוי

העתק מהרישו� נמסר . ומועד המסירהובנייה למחלקת הרישוי על ידה נמסרות 

  אשר מבצעת מעקב אחר הבקשות והבנייהרישוי מנהלת מחלקת הה שללמזכירת

 . לטיפולהשנמסרות 

 

מחלקת מנהל לשהתקבלו  ותאת הבקשמדי יו�  מעבירה  והבנייהמחלקת הרישוי

  . בה�חריגות בנייה וקיומ� של י�הנכס תבדיקש� ל , ד  המעקבבצירו , הפיקוח

 

ת  א והבנייהבמחלקת הרישוישמאתרי� בתיק הבניי� במחלקת הפיקוח המפקחי� 

נכס ובהתא� לתשריט אותו לגבי תשריט היתר הבנייה האחרו� שהוצא על ידי העירייה 

טופס ל גבי הבדיקה נרשמי� עממצאי . בודקי� בשטח הא� בוצעו חריגות בנייה

הבקשה כאשר במידה ונתגלו חריגות בנייה ממלאי� המפקחי� דוח ביקורת המציי� את 

 . הנכס מצור  לדוח כאשר על גביו מסומני� החריגותתשריט . החריגות שנמצאו

 

מטע� שמאית אשר בודקת יחד ע� ובנייה הרישוי נהלת מחלקת מהבקשות נמסרות ל

, הבנייהחריגות בגי� נכס וה גי�בהשבחה המבקש נדרש לשל� היטל הא� העירייה 

מקרי� ב .על גבי הבקשהואת שיעור ההשבחה הממצאי� את ת ו ומציינ,במידה ונתגלו

 תשלו� היטל .שומה בדואר רשו�הנשלחת למבקש , השבחה בנכסבה� הייתה 

  .ההשבחה נעשה במחלקת הגבייה

 

הא� התושב  אשר בודקת  למחלקת תשתיתנמסרות הבקשותבדיקה  ביצוע הבגמר

מבצעת סגנית מנהל , לא נמצאו חריגות בנייהי� בה� במקר. נדרש לשל� היטלי פיתוח

 על הבקשה חותמת,  לעילכאמור,  באופ� ידניחישוב ההיטלי�את מחלקת תשתית 

  . בצירו  טופס החישובלמחלקת הגבייהחזרה  התוומעבירה א
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. מנהל מחלקת תשתיתבדיקתו עוברת הבקשה ל, חריגות בנייה נמצאו ה� בבמקרי�

 צוות הפיקוח ומציי� על גבי ח הביקורת שהוגש על ידימנהל מחלקת תשתית בודק את דו

 ,בגי� חריגות הבנייהאות� נדרש המבקש לשל�  סוגי היטלי הפיתוח השוני�את הדוח 

סכו� חישוב  את מבצעתכאשר מחלקת הגבייה , ושטח הבניי� לחיוב אופ� חישוב�

ביצוע עבודות  לע ישנה הכרזה  ובאותו מועדבמידה .� להנחיותיו בהתאההיטלי�

 . דוח הביקורתל גביעמנהל מחלקת תשתית מציי� זאת , �בביצועשטר� הוחל תשתית 

 

בנוגע לחיוב ההערות שנרשמו על ידי מנהל מחלקת התשתית על גבי דוח הביקורת 

במקרי� בה� . פס הבקשהעל גבי טו) או על ידי סגניתו(נרשמות על ידו בהיטלי פיתוח 

 ל גביעשנרשמו צילו� של הערותיו לבקשה מצרפת היא , סגניתו את ההערותמעתיקה 

של דוח צילו� לצר  הסגנית נוהגת לאחרונה , בהתא� לנמסר לנו .דוח הביקורת

עתיק את הערותיו ההוא אשר מחלקת התשתית  מנהל  במקרי� בה�ג�הביקורת 

 . לטופס הבקשה

 

בצירו   ,דוחות הביקורת של מחלקת הפיקוחמתייקת את קת תשתית מנהל מחלסגנית 

במועד זה .  שבמחלקת הרישוי והבנייה הבניי�י בתיק,הערותיו של מנהל המחלקה

ובמידה בקשה על גבי טופס ההעתיק את הערותיו המחלקה הא� מנהל היא בודקת 

 .  בעצמהמעתיקה אות�, ולא

 

באמצעות מחשבת את ההיטלי� אשר , טלי�למנהלת מדור אגרות והיהבקשות נמסרות 

 במערכת הממוחשבת �חיוביהאת , כאמור, מזינהו" EXCEL"#מחשבו� או בתוכנת ה

 .אצל פקידות הגבייהכאשר התשלו� נעשה 

 

 . בנכסנתגלו חריגות בנייהמצוי� כי למבקש האישור שנמסר על גבי 
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  מתגלות באופ� יזו אשרחריגות בניה

 

במקרי� בה� . ת פעולות יזומות לאיתור חריגות בנייה על ידי תושבי�העירייה מבצע

שהוציאה העירייה נתגלה כי מבוצעות עבודות בנייה המהוות חריגות מהיתר הבנייה 

והעירייה אשר נבדק על ידי מנהל מחלקת הפיקוח דוח ביקורת ממלאי� המפקחי� 

ממלאי� הפקחי� , קיימותבמקרה בו נתגלו חריגות בנייה . מוציאה צו להפסקת עבודה

נרש� על ידי מזכירות מחלקת הרישוי והבניה במערכת הממוחשבת  אשר דוח ביקורת

מנהל נמסר לבדיקתו של  ,בצירו  תשריט הנכס, והעתק מדוח הביקורת הממוחשב

 . תשתיתמחלקת 

 

אות� נדרש  סוגי היטלי הפיתוח תשתית מציי� על גבי דוח הביקורת את המנהל מחלקת 

והעתק מהדוח  , הבניי� לחיובושטח  אופ� חישוב�,בגי� חריגות הבנייה לשל� התושב

באמצעות נמסר למנהלת מדור אגרות והיטלי� אשר מחשבת את סכו� ההיטלי� 

. בהתא� להנחיותיו של מנהל מחלקת תשתית, "EXCEL"#מחשבו� או בתוכנת ה

 כאשר התשלו� מנהלת מדור אגרות והיטלי� מזינה את החיובי� במערכת הממוחשבת

 .נעשה אצל פקידות הגבייה

 
 :כי, הביקורת מצאה

 

 

 

 

 

 

 

 
 :המשמעות

 .העירייהת ות הכנסובאופ� זה נפגע

 :המלצות

 . ההיטלי שלא נגבו כאמור ולפעול לגבייתמומל" לבצע כימות של סכומי

 

לא גבתה העירייה היטלי פיתוח בגי� חריגות בנייה שאותרו באופ� יזו על  2004טר חודש יוני  ))))2222

 ). ולא במסגרת בקשות למת� אישור לטאבו(די מחלקת הפיקוח י
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ת בנייה שנתגלו על ידי לא מבוצעת בקרה העוקבת אחר גביית היטלי פיתוח מתושבי בגי� חריגו ))))2222

 . העירייה באופ� יזו

נתוני חישוב היטלי הפיתוח במסגרת בקשות המוגשות למת� אישור לטאבו נרשמי באופ� ידני  ))))3333

כמו . גודל הנכס וגודל חריגת הבנייה, גודלה, מספר החלקה: כגו�, ואינ מופקי בצורה ממוכנת

דמות שביצעה העירייה הגובלות בנכס לא מופק מידע ממוחשב בנוגע לעבודות תשתית קו, כ�

  .'נשוא הבקשה וכו

, הנחיותיו של מנהל מחלקת תשתית בנוגע לאופ� חישוב היטלי הפיתוח לא מבוצעת בקרה אחר ))))4444

 .בהתא לחוק

דוח הביקורת של מחלקת הפיקוח המפרט את חריגות בנייה שנמצאו ואשר בהתבסס עליה�  ))))5555

 .  הבקשהאינו מצור� לטופס, מחושבי היטלי הפיתוח

 הפיתוח מבוצע על ידי מנהלת מדור אגרות והיטלי באמצעות מחשבו� או בתוכנת חישוב היטל ))))6666

 .ולא במערכת ממוחשבת" EXCEL"#ה

גביית היטלי הפיתוח המבוצעת על ידי מחלקת הגבייה ומידת התאמת  בקרה אחר קיימתלא  ))))7777

 .להנחיות מנהל מחלקת תשתית
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 היטלי השבחה

 

או על (בעלי� על  #1965ה"תשכ, תכנו� והבניה מכוח חוק ה מס המוטלינוהשבחה ההיטל 

בעקבות אישור תוכנית � העליית הער� שלשל קרקע או של בית בגי� ) חוכר לדורות

  .חורג היתר לשימושאו מת�  ות בניההקלמת� , משביחה

 

במקרקעי� הוא אחד " מימוש זכויות". "מימוש הזכויות"השבחה משול� בעת היטל 

 : הבאי�שלושת המקרי�מ

,  אישור התוכניתאותו אלמלאשלא נית� היה לתת , לת היתר לבניה או לשימוש בה�קב )1

 . שבעקבותיה� חל היטל ההשבחה, מת� הקלה  או התרת שימוש חורג

כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית , התחלת השימוש במקרקעי� בפועל )2

 . שבעקבותיו חל היטל השבחה

 
 :המשמעות

קיימת אפשרות כי מנהל מחלקת תשתית לא יורה על גביית היטל מסוי או על בדיקת תשלומו 

קיימת אפשרות כי , בעבר על ידי המבקש כתוצאה מטעות או בשל רצו� להיטיב ע המבקש וכמו כ�

� שגוי במערכת הממוכנת או מנהלת מדור אגרות והיטלי תזי� חיובי בגי� היטלי פיתוח באופ

 .מבלי שהדבר יתגלה, תימנע מהזנת חיובי למבקש

� חישוב היטלי הפיתוח באופ� שגוי ובהתא לנתוני גודל חלקה וגודל ליקויי אלה מאפשרי, בנוס

 . נכס שגויי

 :המלצות

נתוני , ש בעל הנכס, גודל חריגות הבנייה, גודל הנכס, מומל" להפיק את נתוני החלקה וגודלה

, כמו כ�. באופ� ממוכ�' סוג הכביש הגובל בנכס וכו, לגבי עבודות תשתית שבוצעו בעבר בחלקות אלו

יש , לחילופי�. יש לבצע את חישוב סכומי היטלי הפיתוח באמצעות מערכת ממוכנת ולא באופ� ידני

וב היטלי למנות גור אחראי אשר יבצע בקרה אחר הנחיות מנהל מחלקת תשתית בנוגע לאופ� חיש

 .בהתא לחוק ובהתא לדוח הביקורת של מחלקת הפיקוח, פיתוח מהמבקש

�יש למנות גור אחראי אשר יבצע בקרה אחר גביית היטלי פיתוח ממבקשי על ידי מחלקת , בנוס

 .הגבייה וביצועה בהתא להנחיות מנהל מחלקת תשתית
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או הענקת זכויות בה� ,  בשלמות או חלקית,העברת המקרקעי� או החכירה לדורות )3

 . בתמורה או ללא תמורה, הטעונה רישו� בפנקסי המקרקעי�

 

והעברה ללא תמורה מאד� לקרובו אינה נחשבת למימוש ) 'ירושה וכד(העברה מכוח הדי� 

 .תשלו� היטל השבחהאי� חובת זכויות ומשכ� 

 

ע והיתרי "בהתא� לתבכס שמאי מקרקעי� מטע� העירייה קובע את שיעור השבחת הנ

 תושב . השומה נשלחת לתושב בדואר רשו�. מסכו� זה50%כאשר העירייה גובה  ,הבנייה

 יו� חוות דעת נוגדת של שמאי 30המעוניי� לערער על קביעת השמאי חייב להציג תו� 

במידה והשמאי� מגיעי� להסכמה בנוגע לשיעור ההשבחה נחתמת . מקרקעי� מטעמו

על ידי מתמנה , במידה ושני השמאי� אינ� מגיעי� לעמק השווה. כמתשומה מוסביניה� 

 .שמאי מכריע שהחלטתו היא סופית ולא נית� לערער עליה הצדדי�

 

 את חשבו�  מפיקות פקידות מחלקת הרישוי והבנייהיהי היתר בנבעת הגשת בקשה למת�

 כאשר התשלו� נעשה בהתא� לשומה המוסכמת, מערכת הממוחשבתמה התשלו�

על גבי שמאית העירייה מציינת , במסגרת בקשות למת� אישור לטאבו. חלקת הגבייהבמ

 ר מדות ההשבחה כאשר מנהלסכו�ה ואת השבחהיטל הבקשה הא� התושב נדרש לשל� 

 לפי #או למדד תשומה בבניה  ( את הסכו� למדד המחירי� לצרכ� מצמידהאגרות והיטלי�

 וגובה  התשלו�יו� ממועד ההשבחה ועד ל,"כל נתו�"בתוכנת באמצעות  ) מביניה�הנמו�

  .ההשבחה מצור  לבקשהשיעור  טופס הצמדת .המעודכ�הסכו� את 

 

כי הייתה השבחה במסגרת� בקשות למת� אישור לטאבו אשר נמצא מוגשות במקרי� בה� 

מציינות מנהלת מחלקת הרישוי , כאמור לעיל, בנכס ואול� לא מדובר במימוש זכויות

המבקש על טופס הבקשה כי נית� להחתי� את טופס העירייה על גבי והבנייה ושמאית 

מנהלת מדור  .היטל ההשבחה בעת מימוש הנכסלפיו ישל� את התחייבות בלתי חוזרת 

נשמרי� החתומי� טפסי ההתחייבות  כאשר ,אגרות והיטלי� מחתימה את המבקש כאמור

  .בקלסר המיועד לכ�ה על יד
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הנשלחות ההשבחה שומות עי� מטע� העירייה מבצעת מעקב אחר כי שמאית המקרק, נציי�

השומות , השומות שנקבעו על ידי העירייהסכומי המציי� את , העירייהלתושבי� על ידי 

על ידי כנדרש ההשבחה  יהיטל ותשלו�ת ועי מכרותשומ קיומ� של ,בי� הצדדי�שהוסכמו 

  .י�התושב

 

 :כי, הביקורת מצאה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המשמעות

 במסגרת בקשות למת� אישור ,  הגבייהגביית היטלי השבחה על ידי מחלקתליקויי אלה מאפשרי

מאחר ולא מבוצעת בקרה . בניגוד לשומה המוסכמת שנקבעה, שלא כדי� או בסכומי שגויי, לטאבו

אחר סכומי היטלי ההשבחה הנגבי מהמבקשי ומאחר ומחלקת הרישוי והבנייה אינה יכולה 

 .  קיי חשש כי הדבר לא יתגלה, לצפות בנתוני התשלו

 :המלצות

בהתא , קת הגבייהעל ידי מחלהשבחה  למנות גור אחראי אשר יבצע בקרה אחר גביית היטלי יש

 .לשומה המוסכמת

יש ליצור ממשק ממוכ� בי� מחלקת הגבייה לבי� מחלקת הרישוי והבנייה באופ� שעובדי , כמו כ�

 . מחלקת הרישוי והבנייה יוכלו לצפות בנתוני תשלו היטלי השבחה על ידי מבקשי

 

 

לא מבוצעת בקרה העוקבת אחר גביית היטלי השבחה על ידי מחלקת הגבייה במסגרת בקשות  ))))1111

למת� אישורי טאבו ומידת התאמת לשומה שנקבעה על ידי מנהלת מחלקת הרישוי והבנייה 

 .ושמאית העירייה

כולה לצפות באופ� ממוכ� במידע אודות מבקשי ששילמו היטלי השבחה מחלקת הרישוי אינה י ))))2222

נדרשת מחלקת הרישוי , על מנת לקבל מידע זה. במסגרת הלי� בקשה למת� אישור לטאבו

 .   מחלקת הגבייהבאמצעות, בנוגע לכל מבקש, והבנייה לבצע בדיקה
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  היטליתשלומיהחזר ביצוע תיקוני ו

העירייה הכריזה על ביצוע� בגי� עבודות תשתית שתושבי� אשר שילמו היטלי פיתוח  )1

בנייה או בקשה למת� אישור  היתר במסגרת בקשה למת�, כגו�( �בביצועא� טר� החלה 

 על מו ששולי� ההיטלסכומיאת חזרה לקבל זכאי� , �שנה לא החלה לבצעותו� ) טאבו

 . יד�

 

את אופ� , בי� השאר, כאמור, קובע) סלילת רחובות(חוק עזר לכפר סבא  ל15סעי  

בהתא� להוראות סעי  זה רשאית . ומועד התשלו�תשלו� בגי� סלילת מדרכה ה

 :כלהל�, מקדמה בגי� הוצאות משוערות של הסלילה לגבות מהתושבי� העירייה

 

, העריה רשאית לחייב את בעלו של נכס גובל לשלם מראש) ג (15"

מחצית מתשלום סכום חובו בחלקו , אף לפני תחילת סלילת מדרכה

, ) מקדמה לסלילת מדרכה-להלן(בהוצאות המשוערות של הסלילה 

לאחר ,  ישולם בגמר הסלילהובלבד שיתרת סכום חובו כאמור

לפי , שערוך המקדמה לסלילת מדרכה וסיכום הוצאות הסלילה

 .חשבון שיגיש המהנדס

 

 :המשמעות

 .מת� הנחות שלא כדי�ליקוי זה מאפשר 

 :המלצות

 לבצע בקרה אחר ההנחות הניתנות על ידי שמאית העירייה לתושבי וכ� לקבל אישור להנחות יש

 .אלה

 

 משיעור השומה שנקבעה על #30%לשמאית המקרקעי� של העירייה ישנה סמכות להפחית כ ))))3333

, נציי�. מבלי שמבוצעת בקרה הולמת בנושא, ידה לתושבי הפוני אליה ללא חוות דעת נוגדת

 .נחתמת שומה מוסכמת בי� הצדדי, כי במקרה כזה
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לא סללה העיריה את המדרכה כאמור בתוך שנה) ד(
 מיום 2

תחזיר העיריה למשלם את , תשלום המקדמה לסלילת מדרכה

סכום המקדמה
    ".בכפוף להוראות כל דין, כאמור 3

 

 י�מבצעת העירייה החזרהוראות סעי  זה כוח מ, רי מנהל מחלקת תשתיתבהתא� לדב

לאחר  �שלא הוחל בביצוע ת תשתיתובי� אשר שילמו היטלי� בגי� עבוד לתושכספיי�

 .ממועד התשלו�שנה 

 

ההנחיות בדבר ביצוע ההחזר הכספי מתקבלות על ידי מנהל מחלקת התשתית אשר 

� את הסכו� הכספי אותו יש להחזיר לתושב מוציא מזכר בכתב למחלקת הגבייה המציי

  .יש לבצע הצמדה למדד המחירי� לצרכ�ואת התארי� לפיו 

 

בכרטיס החשבו� של התושב מנהלת מדור אגרות והיטלי� בודקת לצור� ביצוע ההחזר 

במקרה בו חייב התושב כספי�  . קיומ� של חובות לעירייהבמערכת הממוחשבת

) כאמור, כשהוא צמוד למדד(יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי הסכו� הנדרש  ,לעירייה

נותרת יתרת זכות לתושב מידה וב. בכרטיס החשבו� של התושב במערכת הממוחשבת

. מקבל התושב החזר כספי, שלא קיימי� לתושב חובות כלפי לעירייהבמקרי� בה� או 

דרש אשר נמסר לאישור מנהלת מדור אגרות והיטלי� מזינה פקודת זיכוי בסכו� הנ

בצירו  טופס הצמדת הסכו� למדד ובצירו  , מנהלת מחלקת הגבייה וגזברות העירייה

מכתב זיכוי לתושב המופק מהמערכת הממוחשבת ובצירו  הנחייתו של מנהל מחלקת 

  .תשתית בנוגע לביצוע ההחזר

 

עבודות תשתית שביצעה בגי�  לאחר משלוח דרישות תשלו� לתושבי� ,לעיתי� )2

את היטלי הפיתוח נשואי בעבר כי שילמו תושבי� מועלות טענות על ידי , העירייה

בשיעור לחייב� לבטל את החיוב או יש החישוב הינו שגוי וביצוע אופ� הדרישה או כי 

 .נמו� יותר

 

                                                 
 .הדגשת הביקורת 2
 .הדגשת הביקורת 3
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ת על ומתקבלבמערכת הממוחשבת או ביטולו תיקו� סכו� החיוב  בדבר ביצוע ותההנחי

 מזכר למחלקת י�אשר מוציא מחלקת רישוי הבנייה או /ו ידי מנהל מחלקת התשתית

סכו� אותו יש לבטל האו את אותו יש לחייב המתוק� הגבייה המציי� את הסכו� 

 .יש לבצע הצמדה למדד המחירי� לצרכ�התארי� לפיו ו

 

מערכת הממוחשבת מבטלת את החיוב המקורי שהוז� למנהלת מדור אגרות והיטלי� 

כעת ו את ההיטל  בעברשיל� התושבבמקרה בו .  המתוק�את סכו� החיובומזינה 

הסכו� ששול� הצמדה של מנהלת מדור אגרות והיטלי� מבצעת נדרש ביטול החיוב 

 ומזכה את התושב בסכו�  על ידי מנהל מחלקת תשתיתבהתא� להנחיות שניתנו, למדד

 . לבשהתק

 

בעת ביצוע , בייהמנהלת מחלקת הג על ידי למידע שנמסר לביקורתבהתא� כי , נציי�

נדרשת , ביטולי� של סכומי חיוב בגי� היטלי�/או ביצוע תיקוני�/זיכויי� כספיי� ו

 בעת ביצוע הנרש� על ידהמנהלת מדור אגרות והיטלי� לצר  לטופס פקודת היומ� 

  .את ההנחיות שהתקבלו בנוגע לביצוע�, התיקוני� במערכת הממוחשבת
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 : כי,הביקורת מצאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המשמעות
 

 .י חיובי שלא בהתא לחוקביטול בהיטלי פיתוח ולתושבי הנחות מת� ליקויי אלה מאפשרי

 :המלצות

 �תיקוני , זיכוייאחר מת� הנחיות לביצוע  למנהל מחלקת התשתיתיש לבצע בקרה על ידי גור נוס

 . כאמור, וביטולי חיובי של היטלי פיתוח

 . יש לתעד בכתב כל מת� הנחיה לביצוע החזרי כספיי לתושבי והסיבות לביצוע�, כמו כ�

 . לבצע בדיקה של הזיכויי שבוצעו בעבר ועמידת בהוראות החוקמומל"

 

הניתנות לביצוע ההחזרי הכספיי וביצוע הנחיות לא מקפידי לתעד את ה ))))1111

 . ביטולי של סכומי חיוב/התיקוני

 מקרי בה בוצעו זיכויי ותיקוני סכומי חיוב  נמצאו,קורתבבדיקות שביצעה הבינציי� כי  ))))2222

 . במערכת הממוחשבת מבלי שתועדו הסיבות לה� וההנחיות לביצוע�

3333((((  לא קיי נוהל כתוב המסדיר את אופ� ביצוע ההחזרי כספיי לתושבי וביצוע התיקוני

 .  והביטולי במערכת הממוחשבת
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   בגי� היטלי פיתוחעבר חובות

 

אות� היא תשתית גובה עיריית כפר סבא היטלי� בגי� עבודות , מכוח חוקי העזר העירוניי�

פי היטלי� לנדרשי� התושבי� לשל� , כאמור, בהתא� לחוקי העזר. מבצעת ברחבי העיר

  .במידה והוחל בביצוע העבודההודעות שנשלחות אליה� מטע� העירייה 

 

 פעולותלא נקטה העירייה ב , לחייבי� שליחת מכתבי התראהלמעט  כיהביקורת מצאה

בהתא�  ושיעור החובות עמד תושבי�מהיטלי פיתוח בגי� לגביית חובות נוספות  אכיפה

 : כלהל�להתפלגות

 

סוג 

 היטל

נת נכו� לשסכו החוב 

2002 

 סכו החוב נכו� לשנת

 2003 

 סכו החוב נכו� לשנת

 2004 

כ "סה כ חיוב"סה 

 גבייה

כ "סה כ חיוב"סה כ גבייה"סה כ חיוב"סה

 גבייה

 996,592 11,868,889 630,136 11,701,840 464,965 10,040,904 כביש

 1,247,673 6,766,628 207,882 7,574,072 354,879 5,593,682 תיעול

 559,613 3,056,697 289,451 2,930,891 491,599 2,461,967 המדרכ

 509,706 1,895,726 290,597 2,006,964 328,934 1,712,703 ביוב

אבני 

 שפה

139,352 18,797 142,253 25,959 119,007 19,691 

 275,3,333 23,716,929 1,444,025 24,356,020 1,659,174 19,948,608 כ"סה

אחוזי 

 גבייה
%8 %6 %14 

 

נוצרו מעל לשבע שני� ויתכ� וחלה , 2002במיוחד עד שנת , כבחלק החובות לעילכי , נציי�

 .קיי� קושי לגבות�יתכ� עליה� התיישנות ולכ� 

 

לבצע פעולות שלא הייתה מדיניות העירייה כי עולה , משיחות שקיימנו ע� גורמי� בעירייה

, בשלב מאוחר יותר חובות אלו ייגבוחה כי תו� הנ ,היטלי פיתוחבגי� אכיפה לגביית חובות 

היתר בנייה בקשה למת� במסגרת  א�, בעת שהחייבי� יבקשו לממש את הנכס שבבעלות�

  .בניגוד לחוקי העזר העירוניי�, אישור לטאבולמת� וא� במסגרת 

 



 

 
  

192
 

 

נעשה פילוח השנה האחרונה במהל� עולה כי ,  שקיימנו ע� מנהלת מחלקת הגבייהמשיחות

טר� ר שאחלפה תקופת ההתיישנות לגביה� וחובות ר שאלחובות   היטלי הפיתוחותשל חוב

לנקוט בפעולות אכיפה של חובות בעלי מחלקת הגבייה החלה  כי עוד נמסר. נוהתייש

של משקי בית היטלי פיתוח בכל הנוגע לחובות ,  ואול�. שטר� התיישנו בעירעסקי�ה

כתוצאה שהתעוררו כות המשפטיות עקב ההשל, נשארה מדיניות אי האכיפה בעינה

 .אכיפת החובות בעברממדיניות אי 

 

 מינוי צוות לבדיקת מדיניות גביית חובות היטלי פיתוח

 

זכויות המימוש מועד עד לפיתוח הגביית היטלי לפיה נדחית הקיימת בעירייה מדיניות ה

הביאה ,  כמו כ�. בגביית חובות אלוישויצרה קהביאה לדילול קופת העירייה ו ,כאמור, בנכס

בתושבי העיר מאחר וסכומי החוב תפחו בשל הפרשי הצמדה וריבית לפגיעה מדיניות ה

 . פיגורי�

 

מחלקת , בו חברי� נציגי מחלקת הגזברות, צוות בראשות סגנולאחרונה מינה ראש העיר 

הקיימת  והיועצת המשפטית של העירייה לבדיקת מצבת החובות ר.ע.ג.חברת מ, הגבייה

גבי לכיו� ומת� המלצות  ואכיפת חובות אלה ת בחינת מדיניות גביי,טלי פיתוחבגי� הי

  .חובות אלההדרכי� בה� צריכה העירייה לנקוט לגביית 

 

שינוי המדיניות הקיימת , בנושא שעיקר�גיבש הצוות המלצות , 30.6.2005בישיבה מיו� 

 לחובות משני� קודמות וה� ה� בנוגע, בנושא גבייה ואכיפת חובות בגי� אגרות והיטלי פיתוח

קביעת נהלי� והנחיות מפורטי� , בנוגע לחובות אשר ייווצרו ממועד זה ואיל� וכמו כ�

 .ליישו� המדיניות החדשה

 

היועצת , ל העירייה בנוכחות סג� ראש העיר"מסקנות והמלצות הצוות נדונו אצל מנכ

 האפשרויות והוחלט לבצע נשקלו כל. יה בעירייהיהמשפטית לעירייה ונציגי הגזברות והגב

צעדי� ממשיי� לקראת קידו� מערכת קביעת השומות וגביית היטלי הפיתוח כולל גביית 

 .החובות מהיטלי�

 

 . הנהלי החדשי בנושאקביעת כי הביקורת תלווה את תהלי� המחשוב ומומל"


