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מחלקת הגבייה
 ביקורת מעקב –

בשנת  ,1998נבדק מער הגבייה בעיריית כפר סבא וממצאי הביקורת
פורסמו בדוח השנתי מס'  22של מבקר העירייה.
מטרת הביקורת ,שנערכה אז ,הייתה לבדוק א #פעולות מחלקת הגבייה
תואמות את הוראות החוק והמינהל התקי ,$זאת תו התייחסות
לעבודות המבוצעות על ידי קבלני #חיצוניי) #חברת מ.ג.ע.ר(.
והשתלבות $במער הגבייה .הבדיקות התרכזו בנושאי חיוב ,גבייה
ואכיפה ,וה $הקיפו את השני.1994(97 #
עיקר הממצאי כפי שפורסמו בזמנו :
הגבייה בעיריית כפר(סבא מבוצעת על ידי מחלקה באג +הכספי,#
המסתייעת בעבודה בצורה הולכת וגדלה בשירותיה של חברה חיצונית.
דוח ביקורת זה מלווה שורה ארוכה של ליקויי #הנוגעי #להיבטי#
השוני #בעבודת מחלקת הגבייה והעירייה.
להל $תמצית הממצאי #העיקריי #כפי שפורסמו בזמנו בדוח שנתי 22
של מבקר העירייה :
.1

שיעור גבייה פחות מהחיובי( #
נמצא שבפועל בשנת ) 1994(7התקופה המבוקרת( למעט שנת
 ,1996ס הגבייה בפועל נמו מס החיוב בפועל .היתרות לגבייה
בתחילת שנה צמחו בשנת  ,1997בהשוואה לשנת  1994ב(
 27,991,000ש"ח ,היינו גידול של  168%בס היתרות שלא נגבו.
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.2

נמצאו ליקויי #מהותיי #בנושא אבטחת קופה וכספי #מהכנסות
גביית היטלי #וארנונה .בשלבי סיו #כתיבת הדו"ח בוצעה במהל
יו #העבודה ,גניבה במחלקת הגבייה בה נגנבו  11,000ש"ח מקופת
העירייה.
אירוע זה ממחיש ,ה $את חומרת הליקויי #וה $את הסיכוני#
הטמוני #בשמירה לא נאותה של כספי העירייה

.3

הביקורת העלתה שוב שורה ארוכה של תהיות הנוגעות לאופ$
בחירת הקבל ,$צורת ההתחשבנות ע #הקבל ,$חוזה ההתקשרות,
והעמימות בכל הקשור למעמד והתפקיד שממלא הקבל.$

.4

אופ $תהלי חישוב קביעת גובה היטלי #מעלה תהיות לגבי יעילות
ודיוק ביצוע קביעת גובה השומא מחד ומהווה פתח להגשת
ערעורי #מצד נישומי ,#מאיד .לביקורת לא ברור מדוע המדידות
שעל בסיס $נקבע גובה ההיטל לתשלו #לא נעשה בצורה מדוייקת
וקבועה .כמו(כ ,$ג #בטיפול בערבויות המוגשות כבטחו $לתשלו#
היטלי השבחה נמצאו ליקויי .#ע #התקדמות בביצוע סקר
המדידות המצב הול ומשתפר.

.5

לא נשמר הכלל הבסיסי של הפרדה בי $קובע החיוב )יח' שומא(
לבי $גובה הכס) +יח' קבלת קהל( .מהסברי #שקיבלנו עולה כי
בעקבות שינויי #שנערכו במחלקת גבייה נקבעה הפרדה בי$
יחידות השומא וקבלת הקהל.

.6

התקשרות ע #חברת גיאוקרטוגרפיה לעריכת מדג #לצור מדידות
נכסי #לצורכי גביית ארנונה הופסקה עקב אי יכולת החברה
לספק את התוצר עליו היא התחייבה .
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להל ההמלצות כפי שפורסמו בדוח שנתי מס'  22של מבקר
העירייה :
 .1.1אי $לכלול מרכיבי שכר בחישוב התגמול לקבל $היינו תשלו #שכר
על(פי דיווח חודשי לרבות תשלומי נסיעות ,מרכיבי #פנסיוני #וכו'
והכל כדי להימנע מיצירת יחסי עובד מעביד בי $העירייה לעובדי
הקבל.$
 .1.2יש לעג $את תנאי ההתקשרות ע #קבלני #בחוזה בכתב וכ $לקבל
חוות דעת משפטית בכתב על כ ,מאת היוע /המשפטי כפי שמורה
החוק .
 .1.3ככלל אי $העירייה צריכה לחתו #על מסמכי התקשרות שמכי$
קבל $המספק לעירייה שירותי.#
 .1.4בכל מקרה יש לכלול בחוזה ההתקשרות את סעיפי חובות הקבל.$
הסמכות של הרשות לבצע שינוי בתנאי החוזה ,חובת פיצוי
העירייה במקרה נזיקי ,$איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני
משנה ,התחייבות הקבל ,$ע #פקיעת מועד התקשרות בכל חוזה
התקשרות ע #קבל $המספק שירותי #לעירייה.
 .1.5יש להקפיד שתמורה לקבל $תהיה או עפ"י תנאי המכרז שקבעה
החברה למשק וכלכלה או נמו ממנה .לדברי גזבר העירייה אכ$
העירייה משלמת לחברת מ.ג.ע.ר על פי תנאי המינימו #של מכרז
של החברה למשק וכלכלה ,אול #הסכמה זו לא עוגנה במסמ
בכתב.
 .1.6רצוי לעג $במסגרת ההתקשרות שבי $העירייה לקבל $מבחני תק$
זמ $ביצוע זאת כדי לקיי #בקרה נאותה על היעילות ואפקטיביות
עבודת הקבל.$
 .1.7במקרי #בה #הקבל $מעמיד כח אד #לטובת יחידה בעירייה חלה
החובה ששיבו /עובדי הקבל $והמטלות יעשה בקפידה ,זאת על(ידי
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מנהל יחידה שלטובתה מקצה העירייה עובדי קבל $בשיתו+
הממונה על אותו מנהל.
 .1.8לא תשול #חשבונית של קבל $מבלי שהיא אושרה ,בחתימה ע"ג
החשבונית ,על(ידי מנהל היחידה שלטובתו ביצע הקבל $את
העבודה .הדבר היה נכו $בשנת ההתקשרות הראשונה ע #החברה,
א בהמש כל חשבונית לתשלו #נבדקה ואושרה על(ידי מנהל
מחלקת הגבייה.
 .1.9יש לשקול קביעת בקרות על חלוקת כס +מקופה קטנה לקופאית
באופ $שיבטיח את כספי הקופה.
 .1.10יש לפעול למג $את אול #קבלת הקהל – המשמש לגביית חובות
ארנונה באופ $שיבטיח מיגו $ראוי לקופת העירייה.
 .1.11על קב"ט העירייה ,בשיתו +גזבר העירייה ומנהלת מחלקת הגבייה
לקבוע נוהל שיבטיח תגובה של מחלקת הבטחו $במקרה של גניבה
וה $לתרגל בתדירות סבירה ,נוהל זה.
 .1.12יש לקבוע נוהל העברת כספי #לבנק.
 .1.13יש לקבוע נוהל להעברת סכומי כס +גבוהי #במהל העבודה.
 .1.14לא מספיק שיוע /חיצוני יכתוב לעירייה נהלי #אלא צרי
שנהלי #אלה ,לאחר דיוני #ובחינה ,יאושרו לעבודה על(ידי דרג
מתאי #בעירייה.
 .1.15יש לנפק לפקחי #בשטח תעודת פקח.
 .1.16יש לקבוע בקרות שיבטיחו שאכ ,$רק הזכאי #להנחה בגי$
הכנסה נמוכה ,יקבלו הנחה ו/או זיכוי.
 .1.17יש לבחו $את חוקיות וכדאיות אישור בדיעבד ,שנותנת גזברות
העירייה ,להחלטות האחראית על ההנחות להעניק הנחות
לנישו.#
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 .1.18יש להפריד בצורה מוחלטת בי $יח' שומא ליח' קבלת קהל.
אסור שיחידת קבלת קהל תוכל לשנות בקוב /האב נתוני
סטאטוס הנכס ולהיפ.
 .1.19יש לשקול לאחד בי $שתי יחידות אכיפת הגביה .בא #יוחלט
שביצוע פונקציה זו יבוצע על ידי הקבל $אזי יש לוודא שהקבל$
יתוגמל רק על חובות עבר )לא שוט (+וזאת בדומה לנעשה
ברשויות מקומיות אחרות.
 .1.20באחריות מנהלת מחלקת הגבייה ,על מדור היטלי #והשתתפות
בעלי ,#לנהל רישו #מסודר ומרוכז של ערבויות וכ $לבצע מעקב
אחר תוקפ #של הערבויות.
 .1.21השינוי שבוצע בתהלי קביעת גובה היטלי #מסיר את בקרות
הבלעדיות ובכ הוא חוש +את התהלי לסיכוני .#יש לדעת
הביקורת לבחו $ולחדש את התהלי.
 .1.22כדי להימנע מאי בהירות וחשיפת העירייה לערעורי #ותביעות
חשוב לדעת הביקורת ,שקביעת חריגות בניה בטפסי מת $אישור
להעברת נכס בפנקסי רישו #מקרקעי $יהיה מדויק.
 .1.23יש לקבוע הגבלות שימנעו ממנהל מדור הנהלת חשבונות למלא
את מקו #הקופאית הראשית.
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ביקורת מעקב :
כללי
החל משנת  2001מונתה מנהלת חדשה למחלקת הגבייה .אי לכ,
.1
ביקורת המעקב התמקדה בתקופה החל משנת  2001ואיל ,מאז מונתה
המנהלת החדשה למחלקה.
הביקורת מציינת כי למרות המאמצי #להעמקת הגבייה ולמרות
ההצלחות בהעמקת הגבייה לא תיתכ $גבייה של  100%של הארנונה
המוטלת על התושבי #במש שנה אחת.
מתו בדיקת המעקב מסתמנת ירידה מתמדת ביתרת חייבי הארנונה
השוטפת:
בשנת  – 2001יתרת חייבי הארנונה השוטפת עמדה על .15.4%
בשנת  – 2002יתרת חייבי הארנונה השוטפת עמדה על .13.4%
בשנת  – 2003מגמה זו מתמשכת ומחלקת הגבייה פועלת בטווחי זמ$
קצרי #יותר לגבי מי שאינו משל #את התשלו #השוט ,+תו שימת דגש
מיוחדת לגבי מחזיקי #בנכסי #אשר צברו שתי תקופות דו – חודשיות
של חוב שלא נפרע.
מתו כוונה לצמצ #ככל הנית $את חובותיה #של שוכרי #בנכס שע#
עזיבת #את הנכס ,ללא תשלו #החובות  ,חובות אלה הופכי #להיות
חובות קשי #לגבייה ,א #בכלל .לצור פעילות זו פיתחה חב' מגע"ר
תוכנת מעקב ותגובה מהירה ,אשר מצד אחד מאתרת את החייבי#
ומצד שני ,מעדכנת את קוב /האב כל העת ושומרת ,על איכות הקוב/
)תוכנה זו נמצאת בשימוש מבח $במחלקת הגבייה ומניבה תוצאות
גבוהות(.
מחלקת הגבייה עוקבת אחרי תוצאות הגבייה מדי חודשיי #על מנת
לתכנ $את פעילויות האכיפה בצורה האפקטיבית ביותר.
.2

כיו #כל קופאית מקבלת בתחילת שנת הכספי #כ(  2 120כדמי פריטה.
קופת הפריטה האישית מצויה במגירה נעולה בסו +יו #העבודה מול
הקהל ,נסגרת הקופה מבוקרת ומופקדת בכספת נעולה ,עד למחרת
בבוקר ,מועד הפקדת הכספי #בבנק.
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בא #במהל יו #העבודה מתקבל סכו #כס +גדול ,הוא מטופל מיידית
ומופקד בבנק מיידית ללא המתנה ליו #המחרת .בשעות הצהריי#
כאשר יש קהל טלפוני הגבייה נעשית רק באמצעות כרטיסי אשראי.
הוכ $נוהל כתוב ומחייב ,המנחה אופ $העברת הכספי #לבנקי.#
.3

הקבל $שנבחר ללוות את עבודת מערכת הגבייה נבחר עפ"י המכרז של
החברה למשק וכלכלה .בנוס +לסעיפי ההתקשרות כפי שהוגדרו במכרז
התקיי #מו"מ בלווי מבקר העירייה והיועצת המשפטית ונחת #חוזה
המעג $את יחסי הגומלי $של מת $השרות ואופ $התיגמול.

.4

כידוע היטל ההשבחה מוטל על ידי שמאי הועדה לתכנו $ובנייה,
מחלקת הגבייה מהווה גור #מבצע החיוב בהתא #לכללי #הנדרשי#
והמקובלי.#
באשר לתושבי #אשר נמצאו כי נכסיה #נבנו שלא על פי היתר,
ההודעות לחיוב מועברות אל מחלקת הגבייה על ידי מחלקת רישוי
ובנייה ותשתיות ועל פי הערותיה #והנחיותיה ,#במחלקת הגבייה
מבצעי #את החיוב לתושב.
היטל ההשבחה משול #במקרי #שהנישו #בוחר לשל 50% #במזומ$
ו(  50%נית $לפרוס ב(  6תשלומי #בכפו +לערבות בנקאית .הערבות
מופקדת בכספת ומתנהל מעקב ממוחשב לגבי מועדי הפקיעה ,או בא#
יש צור לחלוט הערבויות.

.5

נשמרת בקפדנות ההפרדה בי $יוצרי החיוב ( יחידת השומא לסוגיה,
לבי $גובי המס השוט +והיתרות ביחידת שרותי קהל/אכיפה.

לגבי המלצות הביקורת :
תנאי התקשרות ע #קבל $מעוגנות בחוזה בכתב.
נתקבלה חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית כפי שמורה החוק.
בחוזה נכללו כל סעיפי ההתקשרות עפ"י המכרז של החברה למשק וכלכלה
ובנוס +סעיפי #נוספי #עליה #סוכ #במסגרת המו"מ.
לסעי ( 1.4 +זכויות וחובות הקבל $ועוד ,מעוגני #בחוזה.
לסעי ( 1.5 +על פי התייחסות גזבר העירייה ,העירייה משלמת לחברת מ.ג.ע.ר.
על פי תנאי המינימו #של המכרז של החברה למשק וכלכלה.
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לסעי ( 1.7 +בכל מקרה של קליטת עובדי קבל ,$נעשה מיו $מדוקדק ברמת
האיתור על ידי מנהלת משאבי אנוש של החברה .העובד מרואיי $ג #על ידי
מנהלת מחלקת הגבייה ובא #מאושר על ידה ,מוחת #העובד על טופס שמירת
סודיות ובנוס ,+מועברי #טפסי #ממשטרת ישראל על העדר רישו #פלילי.
בקרוב יתנהל תהלי קליטת עובדי הקבל $עפ"י נוהל משרד הפני #המשק+
כמעט במלואו את כללי העבודה הנהוגי #כיו #במחלקה.
לסעי ( 1.8 +חשבונית עוברת לתשלו #אחרי ביצוע בקרה ונחתמה על ידי
מנהלת מחלקת הגבייה.
לסעי – 1.9 +על פי נוהל תהליכי עבודה בקופה שנכתב במחלקת הגבייה,
סעיפי #רלוונטיי #בנוהל זה עוני #על המלצת הביקורת.
לסעי – 1.10 +כספת המחלקה נמצאת במקו #מוסתר ומוגנת בכל האמצעי#
שתוכננו במהל תכנו $השיפו ,/שנער בשני #האחרונות ,במחלקת הגבייה.
מחלקת הגבייה בסו +יו #העבודה ,ננעלת ומופעלת מערכת אזעקה .אי$
אפשרות לזר להיכנס למחלקה ללא שימוש בקוד מערכת סודי.
אי $סידורי שומר או מאבטח בקומת מחלקת הגבייה ואג +הנדסה ולא פע#
נגנבו כספי #של עובדי #מתיקיה #האישיי.#
לסעי ( 1.12 +נכתב נוהל העברת כספי #לבנק כולל במצב של הצטברות כס +רב
וצור בליווי מאבטח.
לסעי ( 1.14 +נוהלי העבודה בתחומי #השוני #נכתבי #על ידי מנהלת מחלקת
הגבייה ולא על ידי גור #חיצוני.
לסעי ( 1.15 +פקחי השטח מצויידי #בתעודה מזהה.
לסעי ( 1.16 +הבקרה על מקבלי ההנחות מבוצעת על ידי מנהלת מחלקת
הגבייה וסגניתה.
במקרי #בה #מתעורר חשד לאי סבירות הנתוני #או בבקרה אקראית מדגמית
משתמשת מחלקת הגבייה בשרותי חברת חקירות המאמתת את נתוני
התושבי.#
בנוס ,+מבוצעת במחלקה מספר פעמי #בשנה בקרה על זכאי ההנחות עפ"י
התקנות) .נפטרי ,#מקבלי הבטחת הכנסה וזכויות אחרות( ומבוצע עדכו$
במהל השנה לגבי התושבי #שאינ #זכאי #ולגבי תושבי #שנוספו למערכת
מקבלי ההנחות עפ"י התקנות.
עבודה זו במהל שנת  2002הביאה לירידה בסכומי ההנחות של כ ( 5,000,000
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לסעי ( 1.17 +האישור הנית $על ידי הגזברות מתבצע לאחר ביצוע בקרות על
ידי מנהלת מחלקת הגבייה .לוחות הזמני #הצטמצמו והבקשות לאישור
מועברות אחת למספר חודשי #ובכל מקרה בטווח שנת כספי.#
לסעי ( 1.18 +ישנה הקפדה על ההפרדה בי $יתרות השומה היוצרות את החיוב
לבי $גובי המס ביחידות שרותי קהל/אכיפת גבייה.
לסעי ( 1.19 +יחידת האכיפה מנוהלת על ידי חב' מגע"ר כשכל ההנחיות –
קביעת המדיניות והבקרות ,ה #באחריות מנהלת מחלקת הגבייה.
לסעי – 1.23 +אי $כיו #מצב שמנהלת מדור הנה"ח ממלאת את מקומה של
הקופאית הראשית.
בהעדרה של הקופאית הראשית ,קיימת מחליפה הממלאת את מקומה.
אי מעורבות מנהלת מדור הנה"ח בקופה הראשית נשמרת בקפידה.
מחלקת הגבייה ממשיכה באופ $שוט +לבחו $תהליכי עבודה ולכתוב נוהלי#
המשקפי #את הפעילות העדכונית.
כתיבת הנהלי #באה להסדיר את אופ $העבודה ,אחידותה ושקיפותה במערכת
יחסי הגומלי $של הרשות והתושב תו שמירה על רמה מקצועית אחידה של כל
מבצע ,בתחומו הוא.
בחינת עדכניות #של הנהלי ,#נבחנת אחת לתקופה מול מנהלי המדורי#
בישיבות צוות .בא #עולה צור למסד תהלי כלשהו הוא מתבצע בשיתו,+
האחראי על התחו #ועובר ,הלי הדרכה והטמעה של העובדי #בתחו.#

