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עיריית כפר סבא – היטל השבחה
-דוח מעקב-

.1

כללי
בשנת  1997/98נערכה ביקורת באג ההנדסה – מחלקת רישוי הבנייה
ובמחלקת הגבייה ,ונבדקו ההיבטי השוני של קביעת היטלי ההשבחה.
במסגרת הביקורת בנושא היטל השבחה נסקרו נהלי העבודה והדיווח
במחלקת הרישוי באג ההנדסה ובמחלקת הגבייה המטפלי בקביעת
שומות היטל ההשבחה.
בבואה לבחו! את נהלי העבודה במחלקות השונות ,התייחסה הביקורת
ה! לדרישות החוק בתוספת השלישית לחוק התכנו! והבניה )תשכ"ה $
 (1965וה! להמלצות מבקר המדינה בדוח מס'  46בעניי! קביעת נהלי
פנימיי בנושא שומות מס רכוש.
כפי שעלה מממצאי הביקורת ,נהלי העבודה בקביעת שומה על ידי
העירייה וכ! שינויי בשומה בעקבות ערעור על השומה ,אינ חורגי
מהוראות החוק.
יחד ע זאת ,לדעת הביקורת נוהלי עבודה אלו אינ תואמי כללי
מינהל תקיני .הליקויי עליה מצביעה הביקורת מוכיחי כי יש צור,
בקביעת נהלי מפורטי אשר יחייבו את מחלקות העירייה העוסקות
בגביית היטל ההשבחה.
לצור ,קביעת נהלי אלה המליצה הביקורת על הקמת צוות מקצועי
בכיר ,במסגרת העירייה אשר יטפל בקביעת נהלי מפורטי לגבי
השיטה והבקרות הדרושות בתהלי ,קביעת וגביית היטל ההשבחה.
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.2

עיקרי הליקויי עליה הצביעה הביקורת בזמנו
.2.1

העדר דיווחי מרכזיי
העדר דיווחי מרכזיי מהימני של הפעילות בנושא היטל
השבחה במחלקות העירייה השונות .העדר מידע מרכז בידי הדרג
הניהולי ,בקשר למספר התיקי שנפתחו ומצב הטיפול בה אינו
מאפשר קיו בקרה ארגונית וכספית נאותה.

.2.2

ליקויי בנהלי הקשורי למעקב ותיעוד
מחלקת רישוי
♦

קיי קושי באיתור מסמכי הקשורי לקביעת סכו
היטל ההשבחה במחלקת הרישוי וכ! העדר מסמ ,המסכ
את השומות השונות שהוגשו בגי! אותו תיק.

♦

העדר בקרות מספיקות במערכת המחשוב במחלקת
הרישוי .במצב הנוכחי יש אפשרות לבטל תיק הרשו
במערכת וכ! להפיק דוח על ידי עובד מסוי בעוד הכניסה
למערכת היתה ב"קוד" של עובד אחר .בנוס לא קיימת
במערכת אפשרות לשמירת מספר גרסאות שונות של שומת
היטל השבחה.

♦

"תיקו!" שומה שנערכה על ידי שמאי ,בידי עובדת
המחלקה ,כשנתגלתה בשומה טעות טכנית.

מחלקת הגבייה
♦

אי שמירת ניירות עבודה לחישוב הצמדת היטל השבחה
והעדר בקרה על חישובי אלה.
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♦

העדר בקרה על רישו חיובי היטל השבחה בכרטיס הנכס.

♦

אי הקפדה על צירו מסמכי מבססי להעתק האישורי
לטאבו המתוייקי במחלקה.

♦

פנקסי ריקי של אישורי לטאבו "תעודה על תשלו
חובות לעירייה" נשמרי על מד פתוח בחדר קבלת קהל
במחלקת הגבייה ,ללא בקרה על מסירת הפנקסי
לעובדות המחלקה וללא תיוק ברצ ,של עותקי אישורי
שנמסרו.

.2.3

ליקויי בשיטת הכנת "שומת הועדה" ו"שומה מוסכמת"
♦

ממדג תיקי שנבדקו על ידי הביקורת עולה כי היתה
הקטנה משמעותית בסכומי השומה בעקבות הגשת ערעור $
נתו! זה מצביע על מדיניות של קביעת שומות "גבוהות"
שהביסוס המקצועי לקביעת אינו אית! דיו.

♦

"שומה מוסכמת" נקבעת בהסכמת הצדדי ללא כל פירוט
והנמקה.
לדעת הביקורת נוהל זה אינו תוא כללי מינהל תקיני.

.2.4

איחור בגביית הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל
כפי שעולה ממצאי הביקורת ,הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל
התקבלו באיחור של כמעט שנה .יש לנהל מעקב רצו אחר
ההתחשבנות ע מינהל מקרקעי ישראל ,על$מנת לוודא כי לא
מצטברי פיגורי בהעברת הכספי לעירייה.
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.2.5

המלצות הביקורת מתייחסות לתחומי הבאי:
 .2.5.1שיפור ברמה המקצועית של הדוחות המתייחסי להיטל
השבחה במחלקות הגבייה והרישוי כ ,שהדוחות יוכלו
להוות מקור מידע מהימ! לדרג הניהולי.
 .2.5.2שיפור בנהלי עבודה הכוללי נהלי לגבי תיעוד בקרה
פנימית ואמצעי בקרה הקשורי לשימוש במחשב.
 .2.5.3מומל /לשקול בהתייעצות ע גורמי מקצועיי שינוי
המדיניות הנוגעת לקביעת "שומת הוועדה" כ ,שלא
ייווצרו פערי מהותיי בי! שומת הוועדה לשומה
הסופית.
 .2.5.4קביעת נוהל המחייב עריכת דוח המפרט ומנמק את
ההפרשי בי! סכומי שנקבעו בשומה המוסכמת
בהשוואה לסכומי שנקבעו בשומת הוועדה.
 .2.5.5בדוח מבקר המדינה מספר  46יוחד פרק לנושא שומות
והשגות במס רכוש .הדוח כולל ממצאי הנוגעי לנהלי
הטיפול בהשגות ובהערכות שווי שונות הניתנות לנכסי
דומי  $ממצאי הרלוונטיי ג לנושא היטל השבחה.
הביקורת ממליצה לשקול הקמת צוות בכיר במסגרת
העירייה לקביעת נהלי פנימיי בנושא קביעת שומת
היטל השבחה במחלקות השונות ,וזאת בהתבסס על דוח
מבקר המדינה בנושא מס רכוש.

להל! פירוט של יתר הממצאי והמלצות הביקורת כפי שהתפרסמו בדוח
השנתי מס'  21של מבקר העירייה :
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.3

העדר דיווחים מרכזיים מהימנים בנושא היטל השבחה
.3.1

נושא היטל ההשבחה מטופל במסגרת שתי מחלקות בעירייה:
א.

מחלקת רישוי.

ב.

מחלקת גבייה.

בכל אחת מהמחלקות קיימות רשימות מרכזות לגבי תיקי היטל
השבחה שבטיפול המחלקה א ,עקב אי התאמות שנתגלו בדוחות
כמפורט להל! ,אי! הרשימות יכולות להוות מקור מידע מהימ!
לדרג הניהולי.

.3.2

הכנסות מהיטל השבחה במחלקת הרישוי  התאמה בי דוחות
שוני במערכת
♦

אי התאמה בי הדוחות במחלקת הרישוי באג! ההנדסה.
כפי שנראה מהטבלה להל! ,קיי הפרש בלתי מוסבר בי!
הדוחות המחלקתיי לגבי תשלומי היטל השבחה כפי
שה מרוכזי לפי סעיפי ובי! הריכוז לפי חודשי .לא
קיבלנו הסבר לאי התאמה זו.
1996
%

1995
%

סה"כ לפי דוח חתכי של סעיפי היטל השבחה

6,852,379

4,085,257

סה"כ לפי הכנסות בפועל )מיו! לפי חודשי(
הפרש לא מוסבר בי! הדוחות המקבילי

8,452,800
)1,600,421

4,694,880
)(609,623
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משמעות קיו אי התאמה בסכומי מהותיי היא כי אי!
אפשרות לדרגי הניהוליי לקבל נתוני מסכמי לגבי
הפעילות הכספית במחלקה.
.3.3

העדר התאמה בי מערכת הגבייה לספרי הנהלת החשבונות
כפי שעולה מנתוני הטבלה להל! ,לא קיימת התאמה בי! סכומי
ההכנסות מהיטל השבחה כפי שה רשומי בספרי הנהלת
החשבונות לבי! הנתוני בדוחות הגבייה.
הנתוני בספרי הנהלת החשבונות מבוססי על דוחות הקופה
והבנקי.
1996
ש"ח

הכנסות במחלקת הרישוי )דוח (33
הכנסות במחלקת הגבייה )דוח (3
סה"כ דוחות
לפי כרטיס הנהח"ש
הפרש לא מוסבר

1995
ש"ח

3,264,231 9,444,903
1,321,301 __673,995
4,585,532 10,118,898
)(9,263,619
855,279

)(7,663,270
3,077,738

אי התאמה של דוחות הגבייה לנתוני אלה גורמת לבעיות
הבאות:
 (1דוחות הגבייה אינ יכולי לשמש את הדרג הניהולי כמקור
מידע בגי! נתוני הכנסות העירייה.
 (2יתכ! והרישומי בכרטיס התושב אינ משקפי את
הפעולות ,כפי שנעשו בפועל.

מנהלת מחלקת הגבייה הסבירה לביקורת בזמנו כי בהנהלת
החשבונות נרשמות הכנסות הקשורות להיטלי השבחה )פרוגרמת
הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל( ואלה הכנסות שבדר ,כלל אינ!
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עוברות באמצעות מחלקת הגבייה .הפרשי הסכומי המופיעי
בהתאמות בי! שתי המערכות )גבייה והנה"ח( הינ עקב אי
רישו ההכנסות הנ"ל .החל משנת  1997נעשות התאמות מלאות
ומקפידי על דיוק הרישומי בשתי המערכות .הדבר אושר ג
על ידי גזבר העירייה.
.3.4

הביקורת המליצה:
♦

דוחות במחלקת הרישוי:
יש לפנות לחברה לאוטומציה לקבלת הסברי מקיפי
לגבי הדוחות שנית! להפיק מהמערכת בחתכי שוני כ,
שנית! יהיה להפיק מה מידע מהימ! עבור הדרג הניהולי.

♦

דוחות מערכת הגבייה:
בשנת  1995הוגש דוח לחברת מחשוב אשר בדקה את אי
ההתאמה של דוח מערכת הגבייה )ראה נספח מס' (9
לנתוני הנהלת החשבונות .מדוח זה עולה כי רוב הליקויי
הגורמי לאי התאמות מקור בטעויות אנוש הנובעות
מחוסר הכרת תוכנת מערכת הגביה.
מומל /לפעול לשפור הידע המקצועי של המשתמשי
במערכת ובנוס לערו ,התאמות שוטפות בי! המערכות
על$מנת לאתר בעיות ולתקנ! ,ובכ ,להבטיח רמת בקרה
נאותה.

מנהלת מחלקת הגבייה הסבירה ,בזמנו ,לביקורת כי
במהל ,השנתיי האחרונות מלווה חברת מ.ג.ע.ר .את
מחלקת הגבייה בסיוע שוט בנושאי מגווני ומסובכי
ובביצוע של פרויקטי מיוחדי ,בי! יתר הנושאי הוש
דגש באפשרויות השימוש הרבות הגלומות במערכת
הגבייה ,הוטמעו נהלי רישו ושיטות עבודה חדשות וכ!
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שופרו תהליכי הבקרה בי! המערכות השונות .כל הפעולות
הנ"ל נעשו על$מנת להקטי! למינימו האפשרי את
אי$ההתאמות.
.4

ליקויי בנהלי הקשורי למעקב ותיעוד

.4.1

עיקרי הליקויי בנהלי עבודה בעת בקשת היתר בניה
 .4.1.1קושי באיתור מסמכי בגי היטל השבחה
שומות בגי! היטל השבחה מתוייקות במחלקת הרישוי
בתו ,תיקי הנכס הכולל מסמכי רבי נוספי ,כ ,שקשה
לעתי לאתר את המסמכי הרלוונטי.
 .4.1.2העדר שיטת תיוק מסודרת כאשר מוגשות מספר בקשות
לבניה
מתו ,סקירת תיקי היטל השבחה בעירייה עולה ,כי בחלק
מהתיקי מוגשות מספר בקשות לבניה ומתקבלות שומות
שונות .החומר הרב המצטבר בתיקי מקשה על
ההתמצאות.
 .4.1.3אפשרות לבטל תיק במערכת המחשוב
לפקידת הרישוי ישנה אפשרות לבטל תיק בדר ,הבאה:
פקידת הרישוי נכנסת למספר תיק קיי ומשנה את
הפרטי של ש המבקש ופרטי הנכס ,כ ,אותו מספר תיק
משמש לטיפול בנכס חדש ואי! עקבות לפרטי של התיק
הקוד שהיה קיי במערכת.

285
 .4.1.4אי הקפדה על נוהל כניסה למערכת המחשוב
כפי שדווח לביקורת על ידי פקידת הרישוי אי! הקפדה על
נוהל המחייב כל פקידת רישוי להפיק חשבונות מהמסו
בו נכנסה בקוד הפרטי שלה ,כ ,שיש מקרי שהש של
המפיקה המודפס על השומה אינו זהה לש המפיקה
בפועל.
 .4.1.5תיקו שומה על ידי פקידת רישוי בעקבות טעות טכנית
של שמאי
שומה בתיק  15454בגי! תוספת בניה על גג :השומה
מתייחסת לבקשה לתוספת בניה של  27.14מ"ר של גג
)מתו ,סה"כ  39.11מ"ר( .החיוב שהוצא בפועל הוא בגי!
 16.11מ"ר בלבד .חישוב סכו השומה המוקטנת נעשה על
ידי פקידת הרישוי בכתב יד על גבי מכתבו של השמאי.
נהלי עבודה תקיני מחייבי קבלת שומה מתוקנת
מהשמאי כאשר מתגלה טעות בעריכת השומה וזאת ג
כאשר מדובר בטעות טכנית לכאורה.
הביקורת המליצה לפעול לשיפור הנהלי במחלקת הרישוי
בתחומי הבאי :
♦

תיוק
תיוק שומות ,תכתובת והעתקי חשבונות בגי! היטל
השבחה בתיק נפרד אשר נית! יהיה לאתר לפי מס' תיק
הבני! ,ולפי גוש/חלקה .התיק יכלול רשימה מסכמת של
המסמכי העיקריי בתיק :שומת ועדה ,שומה אחרת,
שומה מוסכמת/מכרעת ,והסכומי שנקבעו בכל אחת
מהשומות.
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♦

ריכוז נתוני מכל הבקשות בתיק הבניי
לדעת הביקורת היה צור ,להכי! טופס מרכז לכל
גוש/חלקה לסיכו נתוני השומות שהוגשו בבקשות
השונות כמפורט להל!:

הדוח המרכז יכלול את הנתוני הבאי לגבי כל אחת מהבקשות
בתיק:
♦

הבקשה אליה מתייחסת השומה.

♦

תארי ,הוצאת השומה.

♦

גובה השומה.

♦

התארי ,הקובע של השומה.

♦

ש השמאי.
נתוני אלה יפורטו לכל שומה :שומת וועדה ,שומה אחרת
ושומה מוסכמת/מכרעת.

♦

מחשוב
יש לפעול בשיתו ע חברת האוטומציה לשיפור הבקרות
במערכת המחשוב שבשימוש המחלקה בהתייחס לנושאי
הבאי:
 .1נהלי בקרה שלא יאפשרו ביטול תיק במערכת.
 .2שמירה במחשב של כל גרסאות החשבונות שהופקו.
 .3בקרות אשר יאפשרו לפקיד רישוי להפיק חשבונות רק
על ידי זיהוי בקוד הפרטי שנית! לו.

♦

"תיקו שומות"
הקפדה על נהלי בקרה במקרה שמתגלה טעות בשומה,
אשר יחייבו החזרה של שומה לשמאי האחראי לעריכתו.
אי! לאפשר לפקידת הרישוי ל"תק!" שומה ג כאשר
מדובר בטעות טכנית בלבד.
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.4.2

עיקרי הליקויי בנוהלי עבודה בעת בקשת אשור לטאבו
א.

אי שמירת ניירות עבודה לחישוב הצמדת היטל השבחה
מנהלת מדור היטלי במחלקת הגביה מבצעת את חישובי
ההצמדה באופ! ידני ללא שמירת תיעוד מתאי .בתיקי
שנבדקו על$ידינו לא נמצאו ניירות עבודה המפרטי את
אופ! חישוב ההצמדה להיטל ההשבחה.

ב.

טעות בחישוב ההצמדה בסכו מהותי
לדוגמה ,בתיק בניי! גוש  7606חלקה  64$56הנתוני היו
כדלקמ! :סכו ההשבחה לפי לוח שומה שהתארי ,הקובע
בו הוא  25.5.1992היה בס 578,510 ,ש"ח.
חשוב ההצמדה של לוח השומה נעשה בתארי:,
 .15.12.1996לפי לוחות המדדי שיעור ההצמדה הגיע
לגובה של .48.24%
על בסיס נתוני אלה סכו היטל השבחה המחושב הוא
 428,793ש"ח 50%) .מההשבחה צמוד למדד(.
סכו היטל השבחה כפי שנרש בתיק המבקש היה
 377,998ש"ח .לא היה בתיק נייר עבודה לחישוב סכו
ההצמדה .כמו$כ! לא קיבלנו הסבר לאופ! חישוב הסכו
הנ"ל .משמעות טעות החישוב היא הפסד של כ50,000 $
ש"ח עבור העירייה.

מנהלת מחלקת הגבייה הודיעה ,בזמנו ,לביקורת כי
הופסק ביצוע חישובי ההצמדה באופ! ידני .החל מ1.1.98 $
החישוב נער ,באמצעות תוכנת עזר )חישוב הצמדה
למדד/תשומות הבניה הנמו ,ביניה( .דפי החישוב
מתוייקי בפקודת היומ! וג מצרפי העתק לטופס
האישור לטאבו.
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ג.

רישו סכו חיוב מוטעה בכרטיס הנכס
בכרטיס נכס שנבדק על$ידי הביקורת נמצא סכו חיוב
בגי! היטל השבחה של  49,840ש"ח לתארי.16.5.96 ,
לא נית! היה לקבל הסבר למהות סכו זה.
רישו סכומי ללא בקרה מתאימה גור לכ,
שהרישומי בכרטסת אינ משקפי את החיובי בפועל
ואינ יכולי לספק נתוני מתאימי למקבלי החלטות.

ד.

תיק שחסר בו מסמ' מבסס.
טופס תעודה )אשור לטאבו( מס'  230מיו .23.7.96
לתעודה זו צור טופס בקשה מיו  5.7.96בו מחלקת
הרישוי מעירה כי יש לבדוק במסמכי הנכס בטאבו הא
הגג מוצמד לדירה.
לא צור! לאישור כל מסמ' בגי בדיקה זו.
בעקבות הביקורת הוגש לנו טופס בקשה נוס בגי! תיק זה
מיו  21.11.95ובו הערה של מחלקת הרישוי כי "הגג
מוצמד על פי הנסח הרצ"ב" .הנסח לא נמצא מצור!
לבקשה.

לדברי מנהלת מחלקת הגבייה ,בעקבות ממצאי הביקורת
ותו ,כדי הביקורת ,הנושא נבדק מחדש ונמצא כי בדר,
כלל כל המסמכי הקשורי לבקשת התושב מתויקי
יחד ע העתק האישור שנשאר במחלקת הגביה.
ה.

תעודות שלא צורפו אליה טופס "אישור להעברת נכס
בפנקסי רישו המקרקעי "
תעודה מס'  210מיו 11.7.96
תעודה מס'  408מיו 1.8.96
לתעודות אלה לא צורפו טופסי האישור עליה חותמי

289
במחלקת הגבייה ,במחלקת התשתית והרישוי ,ובמחלקת
ההשבחה ,כי אי! לפונה חובות לעירייה.
אי צרו טופס אישורי כנדרש אינו תקי!.
ו.

העדר בקרה על פנקסי  "תעודה על תשלו חובות
לעירייה"
פנקסי של "תעודה על תשלו חובות לעירייה" מונחי
על מד פתוח בחדר קבלת קהל במחלקת גבייה.
אי! כל רישו של מספרי הפנקסי שנתקבלו מבית הדפוס
וכמו$כ! ,אי! רישו למי נמסרי הפנקסי.
אי! תיוק לפי מספר ר /של העתקי התעודות שנמסרו,
והתיוק הוא לפי "גוש/חלקה".

מנהלת מחלקת הגביה הבטיחה כי בעקבות הביקורת
הנושא ייבדק מחדש ויטופל בהתא.
הביקורת המליצה לפעול לשיפור הנהלי במחלקת הגבייה בתחומי
הבאי:
♦

בקרה על חישובי
יש לקבוע נהלי בקרה על חישובי ההצמדה של היטל ההשבחה
הכוללי שמירה של ניירות עבודה מפורטי ובדיקה נוספת של
האחראי במחלקה.

♦

בקרה על רישו בכרטיסי התושב
מומל /לפעול לשיפור הבקרה על הרישומי בכרטיסי התושב כ,
שישקפו את החיובי והתשלומי בפועל לגבי כל נכס.

♦

תיוק העתקי אישורי שניתנו בצירו מסמכי מבססי העתקי
אישורי לטאבו יש לתייק בצירו מסמכי מבססי כנדרש.

♦

בקרה על פנקסי "תעודה על תשלו חובות לעירייה"
הבקרה לגבי פנקסי אלו תהיה ברמה הדומה לבקרות הדרושות
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לגבי מסמכי בעלי ער ,כספי  $הבקרות יכללו את האלמנטי
הבאי:
) (1מעקב אחר מספרי הפנקסי שנתקבלו מבית הדפוס.
) (2מעקב אחר פנקסי שנמסרו לפקידות קבלת הקהל.
) (3תיוק לפי מספר ר /של העתק אישורי שניתנו.
.4.3

ליקויי בנהלי ביצוע החזרי
בתיק שנבדק על$ידינו בגי! גוש  6427חלקה  ,139נמצאו הליקויי
הבאי:
א.

רשו הערות בכתב יד על מכתב חישוב ההחזר
הערות של מחלקת הגבייה בנוגע לחובות ארנונה ,אגרת
בית משפט ומס שילוט נרשמו בכתב$יד בשולי מכתב חישוב
ההחזר.
שיטה זו אינה תקינה ויכולה לגרו לחוסר בהירות במערכת.

ב.

אי עדכו סכו ההחזר בריבית ובהצמדה
הוראת התשלו בגי! ההחזר הנ"ל הוכנה בתארי 5.6.97 ,ללא
תוספת הצמדה וריבית מיו  12.4.97שעבורו הוכ! חישוב ההחזר.
אי עדכו! סכו ההחזר מנוגד לחוק וגור להפסד לתושב.

ג.

מת אשור לביצוע החזר בגי היטל השבחה כאשר חובות ארנונה
שולמו בהמחאות דחויות
ביו  5.6.97אישר מהנדס הרשות ביצוע החזר בגי! היטל השבחה
לאחר אישור מחלקת הגבייה לגבי העדר חובות .אישור העדר
החובות נית! על סמ ,תשלו המחאות דחויות לתאריכי שלאחר
תארי ,מת! הוראה לביצוע ההחזר ) ,1.7.97 ,1.6.97ו.(1.8.97 $
לדעת הביקורת נוהל זה של קבלת המחאות דחויות בגי! חובות
של הפונה ובמקביל תשלו ההחזר על ידי העירייה אינו תקי!.
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ממחלקת הגבייה הוסבר לביקורת,בזמנו ,כי תהלי ,ביצוע החזר
לתושבי נבח! מחדש ושופר על$מנת לזרז הטיפול בנושא.
תרשי הזרימה של אופ! טיפול בפעולות החזר ,כפי שמתבצע
היו:

.4.4

.1

מחלקת רישוי הבניה
משלוח מכתב לתושב על זכאותו להחזר )העתק למחלקת
הגבייה(.

.2

מחלקת הגבייה
ביצוע חישוב סכו מעודכ! להחזר  +בדיקת חובות
קיימי .ביצוע רישו פעולות ההחזר והעברת העתק
לגזברות העירייה.

.3

גזברות העירייה
הכנת ההחזר  +משלוח המחאה לתושב  +העברת העתק
למחלקת הגבייה לעדכו! הרישו בספרי.
הסדר חדש זה מוצא ביטוי בהוראת עבודה אשר נקבעה
על$ידי גזבר העירייה.

המלצות הביקורת היו:
הביקורת המליצה לפעול לשיפור נהלי ביצוע החזרי בתחומי
הבאי:
♦

תיעוד
נוהל בדיקת חובות הפונה לעירייה ,כתנאי לקבלת החזר,
צרי ,לכלול הקפדה על רישו אישורי המחלקות השונות
על טופס מסודר) .נית! לצור ,זה להשתמש בטופס אישור
להעברת נכס בפנקסי רישו המקרקעי – )ראה נספח מס' .(3
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♦

עדכו סכו ההחזר
יש לקבוע נהלי בנוגע לעיתוי ביצוע חישוב ההחזר בקשר
להיטל השבחה כ ,שהפונה יזוכה במלוא סכו הריבית
וההצמדה המגיעה לו על פי החוק.

♦

נוהל בדיקת חובות הפונה
יש להקפיד על נוהל המחייב ביצוע החזרי לפונה רק
כאשר כל חובות הפונה לעירייה שולמו עד תארי ,מת!
האישור.

.5

מדיניות מקצועית בקביעת "שומת וועדה"" ,שומה
אחרת" ו"שומה מוסכמת"
א .אי הגשת "שומה אחרת" על ידי שמאי
במספר מקרי לא הוגשו שומות ערעור על שומת הוועדה בה! קבל
הנישו .לפי ה"תוספת השלישית" לחוק ,סעי ) 14א( רשאי החייב
להגיש "שומה אחרת" תו 30 ,יו ,ערוכה על ידי שמאי מוסמ,
מטעמו.
לדוגמא :
בגוש  6428חלקות ) $ 560 $ 556הקלות(.
בתיק זה הסתכ גובה היטל ההשבחה על פי שומת וועדה מ$
 6.12.94בס 740 ,אל ש"ח )צמוד למדד  (10/94על ידי שמאי מטע
העירייה .ב 24.1.94 $נשלח מכתב למנהלת מחלקת רישוי בנייה
בעיריית כפר$סבא על ידי בעל הפרויקט המערער על גובה התשלו.
לא הוגשה שומה אחרת כמפורט בתוספת השלישית.
בעקבות מכתב זה הוצאה על ידי שמאי מטע העירייה שומה
מוסכמת ע"ס  557אל ש"ח.
ב .הקטנה משמעותית בסכו השומה לאחר הגשת "שומה אחרת"
מנתוני בגי! מדג תיקי )ראה טבלה בסעי  (3.3.6שבה הוגשה
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"שומה אחרת" עולה כי בעקבות ערעור על שומת הוועדה היתה
הקטנה משמעותית בסכו השומה.
הסכו בו הוקטנה השומה נע בי!  13אל ש"ח ל 1,266 $אלפי ש"ח
לתיק )בי!  15%ל 43% $מסכו שומת הוועדה( .יתכ! ושעורי הנחות
אלה מצביעי על מדיניות של קביעת שומות גבוהות
על$מנת לאפשר מרחב למשא ומת! בעקבות הגשת שומה אחרת.
ג .העדר הנמקה מקצועית בקביעת "שומה מוסכמת"
על טופס ובו סכו השומה המוסכמת חותמי נציגי העירייה
והנישו כנדרש על פי החוק ,לא נית! כל פירוט או הסבר להפרשי
בי! הסכו שנקבע בשומת הוועדה לסכו שנקבע בשומה המוסכמת.
לדעת הביקורת נוהל זה אינו תוא את כללי המינהל התקי! מאחר
ואינו מאפשר בקרה על השיקולי המקצועיי שהיוו בסיס להקטנת
סכו השומה.
הביקורת המליצה:
♦

לשקול בהתייעצות ע גורמי מקצועיי קביעה של מדיניות
המחלקה הנוגעת לאופ! חישוב שומת הוועדה ,כ ,שיהיה
ביסוס מקצועי נאות לסכו השומה שנקבעה ונית! יהיה
"להג!" על הקביעה בדיו! בפני שמאי מכריע ,כל זאת במטרה
לצמצ את הפער בי! שומת הוועדה לבי! השומה הנקבעת
לאחר הליכי הערעור .לדעת הביקורת מדיניות ברוח זו תתרו
לשיפור הבקרה הניהולית והמקצועית בנושא היטל ההשבחה.

♦

קביעת נוהל אשר יחייב עריכת דוח לביסוס השומה שנקבעה
בשומה המוסכמת אשר יכלול את המרכיבי הבאי:
פירוט הסעיפי בה יש הפרש בי! הסכו שנקבע
בשומת הוועדה לסכו שנקבע בשומה המוסכמת.
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הנמקה מקצועית לביסוס השינוי בשיטת חישוב
השומה בכל סעי.
הסכו בו משתנה השומה בגי! כל סעי.
♦

.6

לשקול קביעת נוהל המחייב הקפדה על קיו הוראות
ה"תוספת השלישית" כלשונ!  $וביניה! ההוראה המחייבת
הגשת שומה אחרת במקרה של ערעור על גובה שומת הוועדה.

התייחסות לדוח מבקר המדינה שומות והשגות במס
רכוש
בדוח מספר  46של מבקר המדינה יוחד פרק לנושא שומות והשגות במס
רכוש .שומת מס רכוש ,בדומה לשומת היטל השבחה ,מבוססת על
הערכת שווי מקרקעי!.
להל! מובאי מספר ממצאי מתו ,דוח מבקר המדינה הרלוונטיי ג
לנושא היטל השבחה:
♦ לא נשמרה הוראת נוהל פנימי שלפיה מי שקבע שומה לא ידו! בהשגה
על אותה שומה.
♦ הביקורת העלתה שבמקרי לא מעטי נקבע מס הרכוש ,לבעלי
נכסי דומי ,לפי הערכות שווי שונות.
♦ להחלטות בעניי! ההשגות על שומות מס רכוש ניתנו נימוקי
סתמיי .מבקרת המדינה הגיעה למסקנה כי לאור הממצאי
שהועלו ,על נציבות מס הכנסה לתת את דעתה למס הרכוש ולתק!
את הטעו! תיקו!.
הביקורת המליצה:
לשקול הקמת צוות בכיר במסגרת העירייה על$מנת לקבוע נהלי
פנימיי בנושא קביעת שומת היטל השבחה במחלקות הנכסי ,הרישוי
והתכנו! באג ההנדסה.
הנהלי ייקבעו בהתבסס על נהלי של נציבות מס הכנסה המתייחסי
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למיסוי מקרקעי! וכ! על הניסיו! שנצבר בעירייה ועל הממצאי שהועלו
במסגרת דוח זה.

ביקורת מעקב
.I

מחלקת רישוי הבנייה 
כללי
עד יולי  2001העבירה הועדה המקומית את הכנת השמאויות בגי! היטלי
השבחה לשמאי קבועי שהועסקו על ידי הועדה )להל! "שמאי
הועדה"(.
שמאי אלה קיבלו את כל עבודות השומה ,תו ,חלוקה לאזורי ,כאשר
כל שמאי היה אחראי על עריכת שומות באזור מסויי בכפר$סבא )עד
כמה שנית! היה לקיי חלוקה כאמור(.
מאז יולי  2001החלו עבודת! שתי שמאיות.
היק עבודת! היה  40שעות חודשיות ,תפקיד! כלל:
א .מענה לאישורי לטאבו כולל עריכת שומות )בגי! מרתפי ,עליות גג
וגלריות(.
ב .ריכוז של השמאויות וייחוס! לגוש/חלקה.
ג .ריכוז תשלומי לשמאי הועדה.
ד .מעקבי אחר ביצוע תשלומי היטל השבחה.
ה .מת! שומות בנושא הקלות ,שימושי חורגי בהיתרי בניה.
ו .יעו /בנושאי שמאויות )שומה מוסכמת ומכרעת(.
ז .מת! מענה לתושבי בנושא שמאיות.
בינואר  2003לאחר תקופת ניסיו! ,הוחלט כי משרה זו תאויש על ידי
שמאית אחת בלבד ,כל הגדרות התפקיד ,שצויינו לעיל ,הופנו לטיפולה
הבלעדי.
היק עבודתה  80שעות חודשיות.
השמאית השניה ,הפסיקה לעבוד ע העירייה באופ! קבוע וכיו נשלחות
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אליה בקשות לעריכת שומה ,כפי שאלה נשלחות לשמאי הועדה האחרי
)לפי אזור מסוי(.
עבודות "מסובכות" יותר נשארו בידי שמאי הועדה.
במסגרת שינוי נוהלי העבודה בנושא היטל השבחה ,נערכה ביו
 25/12/02פגישה ע שמאי הועדה ומהנדס הרשות שמטרתה היתה
להנהיג חוזה ע השמאי ,בו יוסדרו נוהלי התשלו ותעריפי שכר
הטרחה ומעקב אחר ביצוע התשלומי ויקבע לוח זמני להכנת שומה.
באותה פגישה הונחו שמאי הועדה על ידי מהנדס הרשות כי בטר
קביעת השומה ישקלו היטב השיקולי לקביעת ההיטל ,על$מנת
שהשומות יהיו ריאליות ,למניעת פערי על ידי הגשת שומות אחרות.

כמו$כ! ,נבחר צוות מקצועי אשר מטפל במסגרת העירייה ,בנהלי וה
מהנדס הרשות ,שמאית הועדה ומנהלת מחלקת רישוי הבנייה.
שינוי נוס נער ,במסגרת נוהלי העבודה בי! מחלקת הרישוי ומחלקת
הגבייה ,השינוי נעשה על ידי התקנת קישוריות בי! שתי המחלקות בנושא
המיחשוב ,כ ,שכל חשבו! שנער ,ומופק במחלקה משוגר למחלקת
הגבייה ,בשלב הבא מיד לאחר התשלו מחלקת הגבייה תשגר מספר
קבלה ותארי ,התשלו.
.1

סעי!  2.2בדוח המעקב:
* קושי באיתור מסמכי הקשורי לקביעת סכו היטל ההשבחה –
בהמלצת הדוח בכל תיק בני! מתוייק בנפרד שומות ,התכתבויות והעתקי
החשבונות.
התיוק נער ,בכל בקשה להיתר חדשה ובתיקי בני! שנמצאי בארכיב,
נער ,סידור בכל פע שנעשה שימוש בתיק הבניי!.

* העדר בקרות במערכת המיחשוב – הנושא הועבר לידיעת חברת
"קומפלוט" אול ,לטענת מצרי ,שינוי גרסה .הנושא ייבדק על יד
ויינת! פתרו! .בשלב זה נבדקת אפשרות שימוש במערכת מעקב היטל
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השבחה של "קומפלוט" ,שבה תוכל להשתמש שמאית הועדה ולעקוב ג
אחר ביצוע תשלומי .השימוש במערכת יית! פתרו! לעניי! היטל
ההשבחה בלבד ומאחר והבעיה הינה ג באגרות ובהיטלי ,התבקש
מחברת "קומפלוט" פתרו! כולל.
בקרוב תועבר על יד הצעת מחיר לשינוי ,אשר תבח! ותיבדק על ידי אג
הנדסה.
בעניי! ביטול תיקי ,הדבר לא נית! לביצוע ,שכ! הוא מגובה בהרשאות,
כלומר לא לכל פקידת רישוי הרשאה לביצוע מחיקה.
* "תיקו שומה שנערכה על ידי שמאי ובידי עובדת המחלקה$
"תיקוני" כגו! אלו אינ מתבצעי יותר" ,התיקו!" נעשה א ,ורק על
ידי שמאי הועדה ,אשר ער ,את השומה המקורית.

.2

לעניי המלצות הביקורת סעי!  2.5לדוח המעקב
לסעי $ 2.5.1

נער ,שיפור ברמה המקצועית של הדוחות
המתייחסי להיטל ההשבחה במחלקת רישוי ובנייה
)שיפור בתוכנה(.

לסעי $ 2.5.2

נעשתה פנייה לחברה לאוטומציה ,לשיפור ושינוי בכל
נוהלי העבודה הקשורי במחשב )ראה ג לעיל(.

לסעי $ 2.5.3

לעניי! שינוי המדיניות הנוגעת לקביעת "שומת
הועדה" כ ,שלא ייווצרו פערי משמעותיי ננקטו
צעדי משמעותיי לשיפור המצב )ראה ג לעיל(.

לסעי $ 2.5.4

בדבר קביעת נוהל המחייב עריכת דוח המפרט ומנמק
את ההפרשי )ננקטו צעדי כמפורט לעיל( .בנוס,
יצויי! ,כי שמאית הועדה עורכת מעקב אחר שומות
שמאי הועדה" ,שמאות אחרת" ושומה מוסכמת ,על
מנת לאתר פערי ולמנוע אות.
כל שומה שיש בה פער מעבר לסביר מובאת לבדיקתו
של הצוות הבכיר שנבחר ,כפי שתואר לעיל.
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.3

העדר דיווחי מרכזיי ומהימניי בנושא היטל השבחה
סעי!  3.2בדוח המעקב.
אי התאמה בי הדוחות במחלקת רישוי הבנייה בי מערכת הגבייה $
בתוכנת רישוי בנייה נית! להפיק תשלומי רק בגי! היתרי בנייה ,לעומת
הדוחות שבמחלקת הגבייה שהינ ג בגי! אישורי לטאבו .על כ! ,זוהי
ככל הנראה הסיבה להיווצרות הפערי שבי! הדוחות.
לאחרונה ,הותקנה קישוריות בי! מחלקת רישוי ובנייה ומחלקת הגבייה
בכל נושא החשבונות.
דהיינו ,כל חשבו! שנער ,על ידי מחלקת רישוי ובנייה בגי! בקשות
להיתרי בניה בלבד ,משוגר למחלקת הגבייה .בעתיד הקרוב הקישוריות
תורחב ,כ ,שע תשלו החשבו! תתעדכ! מערכת הרישוי ישירות על ידי
מחלקת הגבייה.

.4

.5

סעי!  4בדוח הביקורת – ליקויי הקשורי למעקב ותיעוד:
סעי! - 4.1.1

תיקוני נערכי א ,ורק על ידי שמאי הועדה.

סעי! $ 4.1.3

מטופל על ידי החברה לאוטומציה תו ,הבטחה למצוא
פתרו! לבעיה.

סעי! $ .4.1.4

ישנה הקפדה שכל פקידת רישוי תנפיק חשבו! רק
מהמסו שלה ע כניסה בקוד הפרטי שלה.
על החשבו! מופיע ש המפיקה בפועל.

סעי! $ 4.1.5

אי! עוד תיקוני של שומת השמאי הנעשי על ידי
עובדות המחלקה .התיקו! נעשה א ,ורק על ידי שמאי
הועדה ,אשר ער ,את השומה המקורית.

סעי!  5לדוח – מדיניות מקצועית בקביעת שומת ועדה ,שומה אחרת
ושומה מוסכמת:
סעי א' – אי הגשת "שומה אחרת" על ידי שמאי .הועדה מקפידה כי
ערעור על גובה שומה ,יתאפשר א ,ורק על ידי הגשת שומה אחרת תו,
הקפדה על  30הימי מיו שנמסרה הודעת השומה.
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אול ,במסגרת נוהלי העבודה כפי שפירטה מנהלת מחלקת רישוי ובנייה,
שמאית הועדה הונחתה על ידי מהנדס הרשות ,כי במקרי בה סכומי
השמאות הינ נמוכי יחסית ,עליה להגיע לשומה מוסכמת ישירות ע
הבעלי ,על$מנת לחסו ,הוצאות מיותרות.
סעי! ב' – הקטנה משמעותית בסכו השומה לאחר הגשת שומה
אחרת .וסעי! ג' – העדר הזמנה מקצועית בקביעת "שומה מוסכמת".
לעניי! זה ,יש להתייחס להוראות החוק בתוספת השלישית לחוק התכנו!
והבנייה.
בתוספת השלישית לחוק נקבעו שלבי להחלטה סופית בדבר שומת
השבחה ,במידה וקיימת מחלוקת .שלבי אלה מיושמי ומופעלי אחד
אחרי השני עד לקביעת שומה סופית:
א .קביעה בידי שמאי מקרקעי! שממנה הועדה מטעמה )סעי (1) 4
לחוק(.
ב .שומה אחרת שהגיש שמאי מקרקעי! מטעמו של בעל המקרקעי! )לפי
סעי  14א' לחוק(.
ג .שומה של שמאי מכריע שנבחר על ידי הועדה המקומית ובעל
המקרקעי! בהסכמה )לפי סעי  14ב' לחוק(.
ד .קביעת בית משפט השלו בערעור על פי סעי ) 14ג(.

סעי  (1) 14לחוק קובע בנוס כי "המועד לקביעת השומה הוא בסמו,
לאחר אישור תוכנית ,התרת השימוש החורג ,או מת! הקלה".
בקשר לשומה המתייחסת לתוספת זכויות עקב אישור תוכנית ,רשאית
הועדה המקומית להכי! לוח שומה בסמו ,לאישור התוכנית וג רשאית
היא לדחות את השומה עד למימוש הזכויות )סעי .((2) 4
קביעת השומה כמובהר לעיל ,הינה על פי הקביעה בחוק ,עניי! לשמאות
של שמאי מקרקעי! ,אול לפעמי ,קביעת השומה איננה דבר פשוט
ודורשת לעיתי ,בנוס ,התערבות של חוות דעת משפטית בנוגע לבעיות
וסוגיות שמתעוררות במהל ,המנגנו! של קביעת שומה.
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ביצוע "שמאות" איננה בגדר קביעה ברורה וחד משמעית בגדר "מדע
מדויק" וכי שלובי וגלומי בה שאלות של יישו ,פירוש ,בדיקת
התאמה בי! תוכניות ,ונוס ,קיימת המחלוקת של מחירי השוק בזמ!
נתו! ,שג ה משליכי על קביעת השומה.
לנוכח מכלול הפרמטרי והפירושי שנית! לתת למצב תכנוני שחל על
מקרקעי! מסוימי ,ידוע ,כי בשומות מקרקעי! קיימת לא אחת )וברוב
המקרי( פערי בי! השמאי שפתרונ בא לפעמי על ידי "שומה
מוסכמת" ,בי! שמאי הועדה לבי! עור ,השומה האחרת ובאי! הסכמה
באמצעות "שמאי מכריע" ולפעמי א באמצעות בית משפט.
יש להדגיש כי קורה לא אחת שלאחר שנתקבלו שתי שמאויות ,זו של
הוועדה וזו של בעל המקרקעי! כשומה נגדית ,השמאי של שני הצדדי
מסכימי על "מיקצה שיפורי" ,ומסכימי ביחד על שומה מוסכמת וכי
אז נחס ,המנגנו! של שמאי מכריע ,אשר כשלעצמו כרו ,בעלות כספית,
אשר הצדדי מנסי לחסו ,בדר ,של הסכמה על נתוני ,שמסייעי
להגיע לידי שומה מוסכמת מבלי ההיזקקות לשמאי מכריע.
על כ! ,הפערי הקיימי ,ה פועל יוצא מהיותו של המקצוע נעדר כל
מאפייני מדוייקי כמקובל לחשוב "במדע מדוייק" ,שהרי לעול אי!
לדעת מה המספרי שהשמאי יציב לכל פרמטר בשעת קביעת השומה.
אול ,למרות האמור לעיל ,כפי שכבר פורט להל הוק הצוות המקצועי
אשר בוח כל פער .שמאי הועדה הונחו לצמצו הפערי ונער' ג
מעקב על ידי שמאית הועדה למניעת פערי.
לעניי סעי! ג' – אי! החוק מחייב את שמאי הועדה לפרט ולנמק את
הבסיס להקטנת הסכו ואול ,שוב ג במקרה זה הונחו שמאי הועדה
כי במקרי וקיימי פערי גדולי כתוצאה מגילוי פרטי שלא היו
ידועי ושלא נלקחו בחשבו! בעת עריכת הדוח ,לציי! זאת בשומה
המוסכמת.
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.II

מחלקת הגבייה 
כללי
מחלקת הגבייה הינה הגור המבצע את החיוב המושת על נישו בהיטל
השבחה במספר נקודות זמ!:
בעת בקשה של בעלי לקבלת אישור על העדר חובות $מועבר
.1
טופס הבקשה אל אג ההנדסה .אג ההנדסה בהחזירו הטופס
מציי! בא חל היטל השבחה על הנכס ובגי! איזה תוכניות .בשלב
זה נוצר החיוב בכרטיס המשל.
בא לא משול ההיטל כולו או בחלקו ,צובר החיוב הפרשי
הצמדה עד לתשלו.
במקרה של מחלוקת לגבי גובה השומה ,ופירעו! חלקי ותשלו על
החשבו! על היתרה בא תוסכ ,יוספו הפרשי ריבית בנוס
להפרשי ההצמדה.
בעת הגשת בקשה להיתר בנייה $חישוב כל ההוצאות נער,
.2
באמצעות פקידי מחלקת רישוי בנייה.
מחלקת הגבייה צופה בחיוב ויוצרת ספח לתשלו ,המבוצע על
ידי מבקש ההיתר.
לסעי  2.2בדוח המעקב $
ניירות העבודה המשקפי את ביצוע הצמדות המדד להיטל השבחה
מוצמדי לפקודת היומ! ,וכוללי :תארי ,פרסו התוכנית עד יו
ביצוע החישוב כאשר ד תוכנת " כל נתו!" מהווה חלק מהמסמכי
המצורפי.
מנהלת מחלקת הגבייה מבצעת בקרה מדגמית על חישובי אלה מעת
לעת.
חיובי ההיטל נרשמי בכרטיס הנכס כנדרש.
בשנה האחרונה נרשמי בכרטיס הנכס ג הנתוני על מועד תחילת
החיוב ובגי! איזה תוכנית.
אי! מקו ,לדעת מנהלת מחלקת הגבייה ,לצר לעותק אישור לטאבו
המתוייק במחלקה את שומת היטל ההשבחה.
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שומות היטלי ההשבחה מתוייקות במחלקת הגבייה על פי גוש/חלקה
ובסדר פנימי כרונולוגי.
פנקסי האישורי על העדר חובות )אישור לטאבו( מצויי בחדרה של
מנהלת מחלקת הגבייה ,בארו! נעול וסגור וניתני לפקידי המטפלי
באישורי ,בתמורה לפנקסי ריקי.
אי! צבירה של פנקסי חתומי בעמדות קבלת קהל ובודאי פנקסי
שאינ נעולי.
לסעי!  – 2.4הועבר לגבייה לחברה הכלכלית ולכ! אינו באחריות מחלקת
הגבייה.
לסעי!   2.5.1מחלקת הגבייה מפיקה דוח עבור שמאית הועדה לגבי כל
התשלומי ששולמו בגי! היטלי השבחה לאותו חודש עבור כל משל.
לדברי מנהלת מחלקת הגבייה אי! אפשרות במערכת לקבל דוח על
תשלו היטל ההשבחה בזיהוי על פי גוש וחלקה.
לסעי!   .2.5.2כל פעולה המתבצעת על ידי כל אחד מהמורשי נרשמת
במחשב על פי קוד המבצע = מספרו ,הפעולה נרשמת ג על פי תארי,
ומהות הפעולה נרשמת במס ,האסמכתאות.
לסעי!  - 3.1העדר דיווחי מרכזיי מהימני בנושא היטל השבחה.
מזה כשנתיי קיימת הקפדה רבה ברישו החיובי של היטלי השבחה.
במערכת הגבייה נית! להוציא דוח על פי חת ,שנה ,על פי חת ,ש
התוכנית .לא נית! כאמור להוציא מידע בדוח לגבי החיוב /תשלומי על
פי גוש וחלקה.
תעשה פנייה לחברה לאוטומציה על ידי מחלקת הגבייה בנושא ,לצור,
בדיקת אפשרויות של הפקת דוחות על פי כל הפרמטרי הנדרשי.
לסעי!  3.3העדר התאמה בי! מערכת הגבייה לספרי הנהלת החשבונות.
משנת  1999נעשית התאמה בי! מחלקת הגבייה להנהלת החשבונות על
כל סוגי השרות,למעט נושא חינו.,
הכרטיסי מותאמי לקראת הדוח השנתי המועבר לרואה חשבו!,
מטע משרד הפני.
באופ! כללי אי! פערי סכומי .לגבי מקרי פרטניי של אי התאמה,
נית! הסבר לגבי כל סכו והסיבה להיותו בלתי מותא.
כל זאת בתנאי שמועברי כרטיסי הנהלת חשבונות המנוטרלי
מסכומי שאינ שייכי לכרטיס.
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לסעי!   3.4בנוס לאמור בסעי  ,3.3נעשית התאמה בי! מערכת
הגבייה למערכת הנהלת חשבונות שלוש פעמי בשנה ,בשונה משני
עברו בה נעשתה התאמה רק בסו שנה .החלטה זו באה למנוע אי
התאמות מצטברות וטיפול בניטרול סעיפי שאינ רשומי נכו!,
מוקד ככל האפשר.
תוכנות החיוב מוכרות למשתמשי .הוכנס שיפור טכנולוגי המאפשר
צפייה במחלקת הגבייה על פי מספר הבקשה .בימי אלה נבחנת
האפשרות שמחלקת רישוי בנייה תוכל לצפות בביצוע תשלו על ידי
מבקש ההיתר.
לסעי!   4ליקויי בנהלי הקשורי למעקב ותיעוד.
מתו ,הנחה שכל העתקי השומות מועברי למחלקת הגבייה קיי איסו
שומות על פי מפתח גוש/חלקה ותאריכי כרונולוגיי לכל שומה
שהוצאה בגוש.
מנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת כי אי! מחלקת הגבייה יכולה
לקבל על עצמה אחריות לגבי שומות שלא הועברו לידיעתה.
לסעי!  .4.2א' ראה התייחסות לסעי  2.2לעיל.
כל מבקש בקשה על העדר חובות לצור ,הרישו בטאבו ,באות מקרי
של נכסי צמודי קרקע ,דירות גג ,פנטהאוז וג! ,מגרשי ,רישו בית
משות והעברה ללא תמורה ,מתבקש מבקש הבקשה ,להמציא
למחלקת הגבייה נסח טאבו מעודכ! .יוצא מ! הכלל הזה הוא לאחר
רישו בניי! כבית משות שלב יחוד הנכסי לבעלי ).יחוד דירות( שכ!
בשלב זה מועבר העתק מצו הבתי המשותפי ונסח טאבו מרוכז.
ללא המצאת מסמכי אלה לא מתבצע השלב השני של העברת הבקשה
לגורמי באג הנדסה.
לסעי! 4ו' תיוק טופסי הבקשה מתבצע על פי מס' גוש חלקה.
אי! ער ,,לדעת מנהלת מחלקת הגבייה ,לבצע התיוק לפי מספר ר /שכ!
אופ! הזיהוי של הטופס ללא ביצוע רישו ממוחשב יומיומי אינו עונה על
הדרישה .מאיד ,איתור אישורי שניתנו על פי שיטת גוש/חלקה עונה על
הנדרש.
לסעי!   4.3ליקויי בנהלי ביצוע החזרי.
א .מערכת הגבייה עברה הסבה למספר משל על פי ת.ז .ולא מספר
נומרי כלשהו.

304
תוצאה של הסבה זו גרמה לריכוז כל היתרות תחת כרטיס מרכז
של המשל מס .(310) ,תהלי ,זה מאפשר הוצאת מידע אל
החייב על פי סוגי השרות )פעילויות( הכספיות השונות .אי לכ,,
אי! מקו ולא נרש שו מידע בכתב יד בשולי מכתב .המכתב
לכל היותר ,נות! הסבר לרשו בכרטיס המשל.
ב .כל החזר שמוחזר למשל מקבל הפרשי הצמדה וריבית כחוק,
בנוי על תוכנת "כל נתו!" המהווה חלק מהמסמכי המצורפי
להחזר.
ג .אי! כיו אירועי המתוארי בתת סעי ג' ,כל חייב החייב בסוג
שרות כלשהו ,כולל ארנונה עד סו השנה לא יקבל החזר ללא
תשלו כל חובותיו קוד .יתרת הסכו בא נשארת ,תועבר
לזכאי.
גזברות העירייה בהנחיות הגזבר מבצעת בקרה על סכו ההחזר,
אופ! חישובו וסיבות ההחזר.

