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 ות החנייהרש
 

 כללי .1

במסגרת תוכנית העבודה של מבקר העירייה נערכה ביקורת בקשר לשלמות 

ה ממערכת המחשב של החברה לאוטומציה למערכת יינהעברת נתוני דוחות הח

דוח זה בא להשלי� את הביקורת . מ"יה בעישרותי חנ" שוהר"המידע של חברת 

לשנת , 28' קר העירייה מסבנושא החנייה בעיר אשר פורס� בדוח השנתי של מב

2004. 

 מטרות הבדיקה .2

אוטומציה ל החברהבחינת שלמות הנתוני� שהועברו ממאגרי המידע של  .א

 ."שוהר"לחברת 

 .בדיקת הסיבות שהובילו לאי גביית דוחות חנייה מהתושבי� .ב

הקוב" ("ביצוע פעולות לאיתור רשימת הדוחות שבוטלו מחמת התיישנות  .ג

 ").ההיסטורי

 . הנתוני�לאובד$שהובילו , בא� היו, בחינת הכשלי� .ד

 .בחינת הנזק הכספי שנגר� לעירייה כתוצאה מאי גביית דוחות חנייה .ה

 הפעולות שבוצעו .3

 :התקיימו שיחות ע� הגורמי� הבאי� .א

 .מנהלת מדור חנייה לשעבר .1

 .באחריותו היתה רשות החנייה, חשבת אג% איכות הסביבה .2

 .עירייהגזבר ה .3

חברה קבלנית העוסקת בניהול ובגביית דוחות , "שוהר"ל חברת "מנכ .4

 .חנייה בעיר

 ".שוהר"נציג חברת  .5
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 כרטסת הנהלת חשבונות המתייחסת לתשלומי� לידי הביקורתנתקבלו  .ב

 .לחברה לאוטומציה בגי$ דוחות חנייה

 .טומציהנסקרו חשבוניות לתשלו� שנשלחו לעירייה על ידי החברה לאו .ג

 .נבדקו מסמכי� שוני� של רשות החנייה .ד

 הממצאי� .4

 רקע .א 

 2002סבא נוהל עד לחודש נובמבר )הלי' גביית דוחות חנייה בעיריית כפר .1

 בשיתו% ,בעירייהבמסגרת האג% לאיכות הסביבה על ידי  רשות החנייה 

 .אוטומציה אשר סיפקה את תוכנת ניהול דוחות החנייהל החברהע� 

 

רשות החנייה היה אמו$ על איכות הסביבה אשר שימש כמנהל מנהל אג%  .2

ניהול הלי' גביית דוחות החנייה ועל מת$ דיווחי� ליוע" המשפטי של 

העירייה בנוגע להסרת� של דוחות חנייה שאינ� ברי גבייה מהמערכת 

 .הממוכנת

 

 הי שרותי חני"שוהר" התקשרה העירייה ע� חברת 2002בחודש נובמבר  .3

בחוזה להפעלת שרותי החנייה המוסדרת בעירייה ") שוהר: "להל$(מ "בע

 אשר תספק את כלל השרותי� הנוגעי� לניהול הליכי גביית הדוחות

 ). של מבקר העירייה28ראה דוח שנתי מספר (

 

אוטומציה והעברת הנתוני� ל החברהבמסגרת סיו� ההתקשרות ע�  .4

, ומות דוחות החנייה סווגו חלק מרש"שוהר"הממוחשבי� לחברת 

אוטומציה לקוב" ל החברהממערכת המחשב של , שאינ� ברי גבייה

 .אשר נשאר בידי החברה לאוטומציה" היסטורי"

 

 מטע� מנהל רשות על ידי הביקורת נמצאו מכתבי�נערכה בבדיקה ש .5

אוטומציה ה ל אשר נשלחו לחבר, דאז, החנייה והיוע" המשפטי לעירייה

אוטומציה להסיר ממערכת המחשב לקוב" ה לחברהבה� מתבקשת 

 . דוחות חנייה שאינ� ברי גבייה מחמת התיישנות150,000 )ההיסטורי כ
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 הלי� גביית דוחות חנייה  .ב 

דוחות חנייה נרשמו על ידי פקחי החנייה העירוניי� באופ$ ידני ונמסרו  .1

בסו% כל משמרת לעובדי רשות החנייה לצור' הזנת פרטי הדוחות 

 היה מתקבל ,ע� הזנת פרטי העבירה שבוצעה. ת הממוכנתלמערכ

 . סכו� הקנס הקבוע בגי$ העבירה,במערכת באופ$ אוטומטי

 

במידה וחייב לא שיל� את הקנס תו' שלושה חודשי� מהמועד בו נרש�  .2

נדרשה העירייה על מנת , הדוח וא% בחר שלא להגיש ערעור על הקנס

' שנה הודעת תשלו� שנייה למנוע התיישנות הקנס לשלוח אליו תו

במידה .  נדרש החייב לשל� תו' שלושה חודשי�ה אות,בדואר רשו�

היתה המערכת הממוכנת מחייבת , והחייב לא שיל� תו' פרק זמ$ זה

 .אותו בהצמדה למדד ובריבית פיגורי�

 

 החברההודעת התשלו� השנייה היתה נשלחת לחייבי� על ידי  .3

 .מנהל רשות החנייהיה של יאוטומציה בהתא� להנחל

 

כי נוהל טיפול בדוחות חנייה אשר מתייחס לתקופת הביקורת העלתה  .4

אוטומציה אינו כולל התייחסות לאופ$ ביצוע ל החברההעבודה מול 

המעקב אחר תשלו� דוחות חנייה ותדירות משלוח הודעות תשלו� 

 .לחייבי� וכ$ אינו קובע גור� אחראי לביצוע המעקב כאמור

 לדוח 'כנספח אל טיפול בדוחות חנייה ברשות החנייה מצור% העתק נוה(

 .)זה

 

ע� עובדת רשות החנייה בעבר עולה כי ביצוע ה הביקורת משיחות שקיימ .5

 .  המעקב וניהול גביית הדוחות נעשה באופ$ שרירותי מדי תקופה
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 על ידי "היסטורי"דוחות חנייה הוסרו מהמערכת הממוכנת לקוב"  .6

אוטומציה בהתא� להנחיות אשר התקבלו ממנהל רשות ל החברה

 .החנייה

יה לקוב" יאוטומציה להסרת דוחות חנל ההעתק הוראה לחבר

 'כנספח במצורפת החנייה  אשר חתומה על ידי מנהל רשות "ההיסטורי"

 .לדוח זה

 אי גביית דוחות חנייה כנדרש .ג 

ה כי נכו$ לחודש  עול"שוהר"על ידי חברת ביקורת מדוח חייבי� שנמסר ל .1

 39) עמד היק% החוב בגי$ אי תשלו� דוחות חנייה על ס' של כ2003מר" 

 .-מיליו$ 

 ודוח סיכו� דוחות חנייה מחברת 30.3.2003העתק דוח חייבי� מיו� (

 ). לדוח זה'כנספח ג מצור% 31.10.2002ליו� " שוהר"

 הועברו לטיפולה "שוהר"מחברת ביקורת בהתא� לנתוני� שנמסרו ל

 .)'נספח ד(. בלבד-  מיליו$ 5.5)ובות בהיק% של כח

 

 כי החברה קיבלה לטיפולה "שוהר"חברת ל "ביקורת על ידי מנכנמסר ל .2

אוטומציה לקוב" ל החברהמנתוני " ניפו"לאחר ש, רק דוחות ברי גבייה

 . את הדוחות אשר התיישנו ואינ� ברי גבייה"ההיסטורי"

 

כי דוח החייבי� אשר , ביקורת ל"שוהר"מסר מנהל חברת , בנוס% .3

מיליו$  39)אוטומציה והמעיד על סכומי חובות של כל החברההתקבל מ

 . אינו כולל נתוני דוחות חנייה אשר שולמו או בוטלו- 

 

34�מהאמור לעיל נית� לומר כי יתרת החוב בס� של כ .4 �אשר לא !  מיליו

 אשר לא  הינה בגי� דוחות חנייה"שוהר"הועברה לטיפולה של חברת 

נית� היה להמשי� ולפעול לגביית� מאחר שחלה עליה� התיישנות בשל 

אי נקיטה בהליכי הגבייה כנדרש בתקופת עבודת רשות החנייה מול 

 .אוטומציהל החברה
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 דוחות חנייה הוסרו מהמערכת הממוחשבת ,לעיל) 6.(כאמור בסעי# ב

 ,על ידי החברה לאוטומציה בהתא� להנחיות" היסטורי"לקוב' 

 .באישור ובחתימת מנהל רשות החנייה

  

5. �אוטומציה וביקשה ל ה לחבר,כי העירייה פנתה לבקשת הביקורת, נציי

עד למועד הגשת דוח זה לא . "ההיסטורי"לקבל עותק של נתוני הקוב' 

התקבלו הנתוני� ולכ� קיי� קושי להתחקות אחר מועד רישומ� של 

 �  .ק את סכומ�ימדוידוחות החנייה אשר התיישנו ולכמת באופ

 

אוטומציה על ידי מנהל ל הכי בהתא� למכתבי� שנשלחו לחבר, $ייצוי .6

 בנוגע להסרת� של , כאמור,רשות החנייה והיוע" המשפטי של העירייה

 דוחות חנייה הוסרו מהמערכת 150,000 )דוחות חנייה עולה כי לפחות כ

לפי , - מיליו$ 15 ששווי� לפחות, מאחר שהתיישנו ולא נית$ היה לגבות�

 ער' משוער ממוצע של

 .)'נספח ה. (לדוח - 100.) 

 

7. � הסיבות להתיישנות דוחות החנייה ה� כלהל

אשר טופלו במסגרת רשות החנייה א' לא נשלחו , דוחות חנייה .א

במשלוח חוזר בדואר רשו� לבעלי הרכבי� במהל' שנה מיו�  

ודי� מבחינת יכולת ועל כ$ חלה עליה� התיישנות וה� אב, העבירה 

  . הגבייה על ידי העירייה 

דוחות שנשלחו בגינ� הודעת קנס בדואר רשו� א' לא נשלחה הודעה  .ב

לה ג� לגביה� ח,  שני� מיו� ההודעה הראשונה3נוספת במהל'  

 .התיישנות ואי יכולת גבייה 

אשר לא טופלו במש' פרקי הזמ$ לעיל מסיבות של , דוחות חנייה .ג

חלה עליה� , )עקב אי התאמה(סיו� /המתנה/הקפאה  סטאטוס של 

 .הקפאה ואי$ אפשרות לגבות� 
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 להל� פירוט דוחות החנייה והסיבות לביטול�

 

 כמות דוחות סיבות לביטול דוחות

לא נשלחה הודעה ראשונה תו' שנה 

 מיו� העבירה

21,936 

 שני� 3לא נשלחה הודעה נוספת במהל' 

 משליחת ההודעה האחרונה

23,591 

המתנה סיו� /דוחות במצב הקפאה

 )עקב אי התאמה(טיפול 

61,572 

 39,000 דואר חוזר

 700 אי שליחת דואר לחברות השכרת רכב

 146,799 כ"סה

  

 

 בחברה "היסטוריה"הועברו לקוב" (הדוחות שהוצגו לעיל בוטלו 

באותה , על פי דרישת מנהל רשות החנייה והיוע" המשפטי) לאוטומציה

י "מאחר ועפ": כפי שהובא בדרישה היה, הנימוק לביטול הדוחות. התקופ

ל "נבקש להעביר את הדוחות הנ, החוק אי$ באפשרותנו לגבות חובות אלה

 )".קרי ביטול�(לקוב" היסטוריה 

 

צבירת המספר הבלתי סביר של דוחות חנייה שלא , על פי הערכת הביקורת

החלה בשנת � לאי ברי גבייה הפכו, וכפועל יוצא, טופלו כראוי על פי חוק

 .2003 כאשר המחיקה נעשתה כאמור בתחילת שנת 1990

 

הביקורת קובעת כי אי� כל הסבר סביר אשר יוכל להצדיק מצב חמור שבו 

נגרמו לעירייה הפסדי� של מיליוני , או טיפול כושל/עקב חוסר טיפול ו

  .שקלי� רבי�

 .)'נספח ה(
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 חות שאינ� ברי גבייה תשלו� דמי שמירה עבור דו .ד 

אוטומציה ל העבור השימוש בתוכנה הממוכנת שילמה העירייה לחבר .1

תשלו� חודשי קבוע ותשלו� חודשי נוס% שנקבע בהתא� לכמות דוחות 

 ".שמירת רשומות ")החנייה אשר הייתה רשומה במערכת בכל חודש 

 

ביית  באמצעות תוכנה לניהול ג"שוהר"בפילוח ממוחשב שביצעה חברת  .2

עולה כי במועד תחילת עבודתה , "פארק)מטרו"דוחות חנייה שבבעלותה 

 אל% דוחות 35 )הועברו לטיפולה כ) 2002נובמבר  ("שוהר"של חברת 

 .  כאמור לעיל,- מיליו$ 5.5בהיק% כספי של , חנייה

 

 ה שילמה העירייה לחבר2002כי עבור חודש אוקטובר , הביקורת מצאה  .3

-  5,627בס' של ) שמירת רשומות(רת דוחות חנייה אוטומציה דמי שמיל

 אל% דוחות חנייה 35 )מה� כאמור רק כ,  אל% דוחות חנייה279 )עבור כ

או דוחות /ברי גבייה ואילו שאר הדוחות הינ� דוחות שהתיישנו ו

 2002העתק חשבונית תשלו� של חודש אוקטובר (. ששולמו או שבוטלו

 .) לדוח זה'וכנספח מצור% 

 

אשר שול� בגי$ -  5,627עולה כי מתו' הסכו� של ,  לעילהאמורמ .4

שולמו בגי$ שמירת -  700 )רק כ, 2002שמירת הדוחות בחודש אוקטובר 

שול� בגי$ !  4,900 )דוחות ברי גבייה ואילו שאר הסכו� בגובה של כ

 .שמירת דוחות שאינ� ברי גבייה

 

 החברה מ"יסטוריהה"הקוב" נתקבל בידי הביקורת מאחר שכאמור לא  .5

ק את הנזק הכספי שנגר� ייאי$ אפשרות לכמת במדו, אוטומציהל

לעירייה במש' השני� כתוצאה מתשלו� דמי שמירה בגי$ דוחות חנייה 

שאינ� ברי גבייה ואשר היו אמורי� לעבור לקוב" ההיסטורי עליו לא 

 .  שילמה העירייה דמי שמירה
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� שנשלחו לעירייה במהל' שנת מעיו$ בחשבוניות התשלו, יחד ע� זאת .6

אוטומציה דמי שמירה ל ה עולה כי העירייה שילמה מדי חודש לחבר2002

 בממוצע ונית$ להערי'  דוחות אל265% )כ של עבור דוחות חנייה בהיק%

רק בגי� ! ל#  א50 �כ(עשרות אלפי שקלי�  מדי שנהכי העירייה שילמה 

 .ה שאינ� ברי גבייה עבור שמירת דוחות חניי,ללא צור�) 2002שנת 

 סיכו� ומסקנות .5

כי הדוח מתייחס לתקופה של הביקורת מציינת  ,המסקנותפירוט בטר�  .א

כאשר היא , טר� העברת רשות החנייה לחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

חתימת ההתקשרות ע� חברת טר� היתה חלק מהאג# לאיכות הסביבה וב

ות ע� רעד למועד ההתקש. יהלניהול החנייה וגביית חובות החני" שוהר"

היתה מוטלת האחריות לביצוע מעקב וגביית דוחות חנייה " שוהר"חברת 

בראשותו של מנהל האג# לאיכות הסביבה , על רשות החנייה של העירייה

 .ששימש ג� כמנהל רשות החנייה

 

 החברהנוהל טיפול בדוחות חנייה אשר היה תק% במועד העבודה מול  .ב

תייחס לאופ$ ביצוע המעקב אחר תשלו� דוחות חנייה אוטומציה אינו מל

ותדירות משלוח הודעות תשלו� לחייבי� ואינו קובע גור� אחראי לביצוע 

 . המעקב כאמור

 

�כעולה כי דוחות חנייה בהיק% של הביקורת  המבדיקות שביצע .ג 34 � !  מיליו

נדרש התיישנו ולא נית$ היה עוד לגבות� מאחר שלא ננקטו הליכי גבייה כ

 . בחוק

 

תשלו� אוטומציה ל הכי העירייה שילמה לחברהביקורת  המצא, כמו כ$ .ד

עשרות  עבור שמירת דוחות חנייה במערכת הממוכנת בס' של חודשי מיותר

 .)2002רק בגי� שנת !  50,000 �כ( בשנה ! אלפי 

 

 

ק את היק% הנזקי� הכספיי� שנגרמו יעל מנת שנית$ יהיה לכמת במדוי .ה

ה בגי$ אי גביית דוחות חנייה ובגי$ תשלו� דמי שמירה עבור דוחות לעיריי
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 כנגד ,צעדי� המתחייבי�שולמו או בוטלו ולנקוט ב, חנייה אשר התיישנו

לבדוק את נתוני הקוב" הביקורת מבקשת , הגורמי� הנושאי� באחריות

  .לידי העירייהוסרו והחברה לאוטומציה מסרבת למ" ההיסטורי"

 

בעת אינו ממלא , 2002אשר כיה$ עד לשנת , רשות החנייהמנהל ומאחר  .ו

לקבל י הביקורת לא עלה ביד, תפקיד כלשהו בעירייהעריכת הביקורת 

אשר הובילו לנזקי� הכספיי� המתוארי� לעיל נסיבות התייחסותו ל

אוטומציה למסור לעירייה או ל החברה לא התבקשה $ולסיבות אשר בגינ

לצור' , "ההיסטורי"ת שהוסרו לקוב"  את נתוני הדוחו"שוהר"לחברת 

 .בדיקה ואימות

 

בשנה האחרונה הועברה רשות החנייה לניהול החברה הכלכלית לפיתוח  .ז

 ".שוהר"כפר סבא והניהול של הנושא ממשי� באמצעות חברת 

 

מומל' כי הגורמי� האחראי� בעיריית כפר סבא ייעשו כל מה שבידיה� על  .ח

 ועל "ההיסטורי" למסור לעירייה את הקוב' מנת לגרו� לחברה לאוטומציה

לאמוד את הנזק האמיתי הביקורת פי ניתוח הנתוני� שבקוב' זה תוכל 

 .גביית דוחות חנייה בעקבות טיפול לא ראוי בדוחות אלה�שנגר� עקב אי

 

כדי למזער את , על הנהלת העירייה להחליט כיצד לפעול וא� אפשר בכלל .ט

 שקלי� חדשי� אשר נגרמו כתוצאה מטיפול הנזקי� הכספיי� של מיליוני

 .לא נכו� בדוחות חנייה בעבר
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