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  הנחות מארנונה למפעלי תעשייה

  
  כללי  .1

הקמת אזורי תעשייה חדשי
 ופיתוח
 של אזורי תעשייה ישני
 על מנת 

  . למשו� תעשיות מתקדמות לעיר הינ
 מרכיב נכבד במדיניות העירייה

  :סבא החליטה בשני
 האחרונות לצור� כ� �מועצת עיריית כפר  

  

על ) היש (רח העיר לפתח ולשנות את חזותו של אזור התעשייה שבמז  .א

  .HI-TECHמנת להפו� אותו למוש� יותר תעשיות מתקדמות 

  

לאשר הקמת אזור תעשייה חדש בדרו
 מזרח העיר המיועד כולו   .ב

  . HI-TECHלתעשיות מתקדמות ולתעשיות 

  

באזורי ) לא מסחר(להעניק תמריצי
 להקמת מבני תעשייה ועסקי
   .ג

ה מצד הקמת במיוחד בתקופה של תחרות הקש, התעסוקה בעיר

והנחות , מפעלי
 במגזר החקלאי סביב לתחו
 העירוני של כפר סבא


בערי
 אחרות , ניכרות שניתנו למפעלי תעשייה על מנת למשו� אות

  . באזורנו

  

מנעו במש� השני
 את , חוסר גישה נוחה ובעיות תחבורתיות קשות ביותר

$ של כבישי לאחרונה לאור הפיתוח המוא. הגעת המפעלי
 החדשי
 לכפר סבא

החלה לגדול , גישה ותחזיות לפיתוח עורקי תנועה ראשיי
 בקרבת העיר

אשר , ההתעניינות של מפעלי
 לקביעת מקומ
 באזורי התעשייה של כפר סבא

  .שינו את חזות
 והתאימו עצמ
 כל הזמ  לדרישות התעשיות המתקדמות

  

 מת   בדק מבקר העירייה את נושא2001/2במסגרת תכנית העבודה לשנת 

  .הנחות מארנונה למפעלי תעשיה

  

מטרת הביקורת היתה לבדוק הא
 הפעילות בנושא תואמת את הוראות 

  . החוק
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שהיות והנושא הובא לדיו� מועצת , מלכתחילה הביקורת מוצאת חובה לציי�

 מועצת העירייה ביטלה את החלטותיה, העירייה בעקבות הצעה לסדר

במסגרת אישור , מ� נתקבלו החלטותבמקו. לכאורה, הקודמות והלא תקניות

המסדירות את נושא מת� ההנחות למפעלי תעשייה , 2002צו הארנונה לשנת 

�יש לציי� שנושא ההנחות למפעלי� חדשי� אשר ניתנו , כמו כ�. חדשי

  . טיפול ואישור משרד הפני�, הועבר לבדיקה, בעבר

    

עד עריכת ח נכוני� למו"לכ� הביקורת מציינת מלכתחילה כי ממצאי הדו

בינתיי� נערכו דיוני� במועצת העירייה . 2001דצמבר /נובמבר, הביקורת

להל� החלטת מועצת . ח זה"ונתקבלו החלטות לגבי הנושאי� שמופיעי� בדו

   :20.2.2000 מיו� 400. העירייה מס

 2002כמו כ� נושא תעריפי הארנונה למפעלי� הוסדר בצו הארנונה לשנת 

        ).23.1.2002 מיו� 397. ה מסראה החלטת מועצת העיריי(

    

מתוך רצון לקדם את פיתוח מתוך רצון לקדם את פיתוח מתוך רצון לקדם את פיתוח מתוך רצון לקדם את פיתוח , , , , ל וסגנו ציינו כי נהגו בעניין זה בתום לבל וסגנו ציינו כי נהגו בעניין זה בתום לבל וסגנו ציינו כי נהגו בעניין זה בתום לבל וסגנו ציינו כי נהגו בעניין זה בתום לב""""המנכהמנכהמנכהמנכ""""

, , , , ציינו כי מתוך אינטרסים ציבורייםציינו כי מתוך אינטרסים ציבורייםציינו כי מתוך אינטרסים ציבורייםציינו כי מתוך אינטרסים ציבוריים. . . . והתנצלו על החריגה בנושאוהתנצלו על החריגה בנושאוהתנצלו על החריגה בנושאוהתנצלו על החריגה בנושא, , , , איזור התעשייהאיזור התעשייהאיזור התעשייהאיזור התעשייה

מתוך שראו לנגד עיניהם  את טובת העיר ולא היו כאן שיקולים של טובות מתוך שראו לנגד עיניהם  את טובת העיר ולא היו כאן שיקולים של טובות מתוך שראו לנגד עיניהם  את טובת העיר ולא היו כאן שיקולים של טובות מתוך שראו לנגד עיניהם  את טובת העיר ולא היו כאן שיקולים של טובות 

להביא מפעלים להביא מפעלים להביא מפעלים להביא מפעלים , , , , ונם היה לפעול ברוח מדיניות המועצהונם היה לפעול ברוח מדיניות המועצהונם היה לפעול ברוח מדיניות המועצהונם היה לפעול ברוח מדיניות המועצהכל רצכל רצכל רצכל רצ, , , , הנאה אישיותהנאה אישיותהנאה אישיותהנאה אישיות

        ....חדשים לכפר סבא ולעמוד בתחרות עם הערים באיזורחדשים לכפר סבא ולעמוד בתחרות עם הערים באיזורחדשים לכפר סבא ולעמוד בתחרות עם הערים באיזורחדשים לכפר סבא ולעמוד בתחרות עם הערים באיזור

לפיכך לפיכך לפיכך לפיכך , , , , מועצת העירייה החליטה על מבנה חדש לארנונה במפעלים חדשיםמועצת העירייה החליטה על מבנה חדש לארנונה במפעלים חדשיםמועצת העירייה החליטה על מבנה חדש לארנונה במפעלים חדשיםמועצת העירייה החליטה על מבנה חדש לארנונה במפעלים חדשים

ל וסגנו יעסקו בעידוד הפעלת מפעלים חדשים אולם הסמכות לקביעת ל וסגנו יעסקו בעידוד הפעלת מפעלים חדשים אולם הסמכות לקביעת ל וסגנו יעסקו בעידוד הפעלת מפעלים חדשים אולם הסמכות לקביעת ל וסגנו יעסקו בעידוד הפעלת מפעלים חדשים אולם הסמכות לקביעת """"המנכהמנכהמנכהמנכ

תבוצע מעתה על ידי מחלקת תבוצע מעתה על ידי מחלקת תבוצע מעתה על ידי מחלקת תבוצע מעתה על ידי מחלקת ', ', ', ', כוכוכוכותעריפים ותעריפים ותעריפים ותעריפים ו, , , , לרבות שטחיםלרבות שטחיםלרבות שטחיםלרבות שטחים, , , , חיובי ארנונהחיובי ארנונהחיובי ארנונהחיובי ארנונה

        . . . . הגבייההגבייההגבייההגבייה

מאחר שמועצת העיר החליטה לחזור בה מהחלטותיה מאחר שמועצת העיר החליטה לחזור בה מהחלטותיה מאחר שמועצת העיר החליטה לחזור בה מהחלטותיה מאחר שמועצת העיר החליטה לחזור בה מהחלטותיה , , , , לעניין החיוב האישילעניין החיוב האישילעניין החיוב האישילעניין החיוב האישי

ולקבוע תעריפים מיוחדים ולקבוע תעריפים מיוחדים ולקבוע תעריפים מיוחדים ולקבוע תעריפים מיוחדים , , , , הקודמות בדבר מתן הנחות למפעלים חדשיםהקודמות בדבר מתן הנחות למפעלים חדשיםהקודמות בדבר מתן הנחות למפעלים חדשיםהקודמות בדבר מתן הנחות למפעלים חדשים

שיבואו לידי ביטוי בצו המיסים כך שכל נושא ההנחות למפעלים שיבואו לידי ביטוי בצו המיסים כך שכל נושא ההנחות למפעלים שיבואו לידי ביטוי בצו המיסים כך שכל נושא ההנחות למפעלים שיבואו לידי ביטוי בצו המיסים כך שכל נושא ההנחות למפעלים , , , , למפעלים אלהלמפעלים אלהלמפעלים אלהלמפעלים אלה

מקום לדון במושגי העבר או לבחון את שאלת החיוב מקום לדון במושגי העבר או לבחון את שאלת החיוב מקום לדון במושגי העבר או לבחון את שאלת החיוב מקום לדון במושגי העבר או לבחון את שאלת החיוב אין עוד אין עוד אין עוד אין עוד , , , , יוסדר כדת וכדיןיוסדר כדת וכדיןיוסדר כדת וכדיןיוסדר כדת וכדין

    . . . . והנושא בכללותו בא על תיקונווהנושא בכללותו בא על תיקונווהנושא בכללותו בא על תיקונווהנושא בכללותו בא על תיקונו, , , , שכן המדיניות ממילא שונתהשכן המדיניות ממילא שונתהשכן המדיניות ממילא שונתהשכן המדיניות ממילא שונתה, , , , אישי לגביהםאישי לגביהםאישי לגביהםאישי לגביהם

  

    

    

    

  



  150

  כללי� מחייבי�  .2

  .)1940תיקו�  (1938, )פיטורי�(פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה   .2.1

    

ציינת את מ, 1938, )פיטורי (פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה   

  . הגופי
 הפטורי
 מתשלומי מיסי העירייה ושיעורי הפטור

�  . אי� בפקודה זו אזכור על מת� פטור כלשהו למפעלי תעשייה פרטיי

  

  תקנות הסדרי� במשק המדינה  .2.2

  

המתחדשות מדי שנה , )הנחה מארנונה(תקנות הסדרי
 במשק המדינה 

  . קובעות את הזכאי
 להנחה, י החקיקה בכנסת"ע

זהו , משמע, פירושו שאינו יכול לקבל הנחה, י שלא הוזכר כזכאימ

   .המצב לגבי מפעלי תעשייה

  

  : למרות האמור לעיל קובעות התקנות כלהל    

  

    ))))גגגג""""תשנתשנתשנתשנ::::תיקון תיקון תיקון תיקון ((((הנחות לתעשיה הנחות לתעשיה הנחות לתעשיה הנחות לתעשיה         ....14141414""""  

    8888ברשות מקומית אשר שיעור האבטלה בה עולה על ברשות מקומית אשר שיעור האבטלה בה עולה על ברשות מקומית אשר שיעור האבטלה בה עולה על ברשות מקומית אשר שיעור האבטלה בה עולה על         ))))אאאא((((

אחוזים רשאית המועצה לתת הנחה למחזיק בבנין אחוזים רשאית המועצה לתת הנחה למחזיק בבנין אחוזים רשאית המועצה לתת הנחה למחזיק בבנין אחוזים רשאית המועצה לתת הנחה למחזיק בבנין 

תעשיה חדשה לתקופה מיום שהחל לשמש תעשיה חדשה לתקופה מיום שהחל לשמש תעשיה חדשה לתקופה מיום שהחל לשמש תעשיה חדשה לתקופה מיום שהחל לשמש המשמש להמשמש להמשמש להמשמש ל

    : : : : הכל כמפורט להלן הכל כמפורט להלן הכל כמפורט להלן הכל כמפורט להלן , , , , ובשיעורים מירבייםובשיעורים מירבייםובשיעורים מירבייםובשיעורים מירביים, , , , כאמורכאמורכאמורכאמור

    ;;;;         אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים75757575    ----בשנה הראשונה או חלק ממנה בשנה הראשונה או חלק ממנה בשנה הראשונה או חלק ממנה בשנה הראשונה או חלק ממנה  ))))1111((((

    ;;;; אחוזים  אחוזים  אחוזים  אחוזים 50505050    ----בשנה השניה או בחלק ממנה בשנה השניה או בחלק ממנה בשנה השניה או בחלק ממנה בשנה השניה או בחלק ממנה  ))))2222((((

    .... אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים25252525    ----בשנה השלישית או בחלק ממנה בשנה השלישית או בחלק ממנה בשנה השלישית או בחלק ממנה בשנה השלישית או בחלק ממנה  ))))3333((((

            ----בתקנה זו בתקנה זו בתקנה זו בתקנה זו         ))))בבבב((((

 מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום  מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום  מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום  מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום ----" " " " תעשייה חדשהתעשייה חדשהתעשייה חדשהתעשייה חדשה""""

רשות המקומית או שהועתק מתחום רשות מקומית רשות המקומית או שהועתק מתחום רשות מקומית רשות המקומית או שהועתק מתחום רשות מקומית רשות המקומית או שהועתק מתחום רשות מקומית הההה

    ;;;;אחרת אחרת אחרת אחרת 

 ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת  ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת  ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת  ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת ----" " " " שיעור האבטלהשיעור האבטלהשיעור האבטלהשיעור האבטלה""""  

לפי לפי לפי לפי , , , , החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה להנחההחודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה להנחההחודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה להנחההחודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה להנחה

כפי שפרסם שירות כפי שפרסם שירות כפי שפרסם שירות כפי שפרסם שירות , , , , שיעור האבטלה החודשי בהםשיעור האבטלה החודשי בהםשיעור האבטלה החודשי בהםשיעור האבטלה החודשי בהם

    ."."."."התעסוקההתעסוקההתעסוקההתעסוקה

  



  151

  שיעורי אבטלה כמצויי� בתקנה אינ� אופייניי� לכפר סבא ולכ� ניראה   

  .            כי הוראות תקנה זו אינ� חלות על כפר סבא

  

  החלטות מועצת העירייה  .2.3

    

 לאשר מת  6.7.92החלטת מועצת העירייה בישיבתה מיו
   .א

 
 20הנחה מארנונה למפעלי
 תעשייתיי
 חדשי
 המעסיקי

  : עובדי
 ומעלה כלהל  

  .90% הנחה של � שנה ראשונה    

  .50% הנחה של �  שנה שניה   

  .25% הנחה של �  שנה שלישית     

  

בעקבות החלטה זו ובהתא
 להמלצת ועדת ההנהלה ממאי 

1992 , 
פרס
 ראש העיר הוראות טיפול בבקשות המפעלי

  : לקבלת הנחה מארנונה 

  

  : להל  הנחיות ראש העיר 

החליטה על מתן הנחה החליטה על מתן הנחה החליטה על מתן הנחה החליטה על מתן הנחה , , , , 13.5.9213.5.9213.5.9213.5.92הנהלת העירייה בישיבתה מיום הנהלת העירייה בישיבתה מיום הנהלת העירייה בישיבתה מיום הנהלת העירייה בישיבתה מיום """"

 עובדים  עובדים  עובדים  עובדים 20202020ם חדשים המעסיקים ם חדשים המעסיקים ם חדשים המעסיקים ם חדשים המעסיקים בארנונה למפעלים תעשייתייבארנונה למפעלים תעשייתייבארנונה למפעלים תעשייתייבארנונה למפעלים תעשייתיי

    : : : : מ מ מ מ """"ומעלה לפי הפירוט הרומעלה לפי הפירוט הרומעלה לפי הפירוט הרומעלה לפי הפירוט הר

    

    ....90909090%%%% הנחה של  הנחה של  הנחה של  הנחה של ----שנה ראשונה  שנה ראשונה  שנה ראשונה  שנה ראשונה  

    ....50505050%%%% הנחה של  הנחה של  הנחה של  הנחה של ----        שנה שניה שנה שניה שנה שניה שנה שניה         

    ."."."."25252525%%%% הנחה של  הנחה של  הנחה של  הנחה של ----        שנה שלישית שנה שלישית שנה שלישית שנה שלישית                 

  

  וד  זאת וע

  

החליטה כי בקשות החליטה כי בקשות החליטה כי בקשות החליטה כי בקשות , , , , 13.5.9213.5.9213.5.9213.5.92הנהלת העירייה בישיבתה מיום הנהלת העירייה בישיבתה מיום הנהלת העירייה בישיבתה מיום הנהלת העירייה בישיבתה מיום """"

ני ני ני ני יובאו לדיון בפיובאו לדיון בפיובאו לדיון בפיובאו לדיון בפ, , , , שבמצוקהשבמצוקהשבמצוקהשבמצוקה, , , , להנחה בארנונה של מפעל יצרנייםלהנחה בארנונה של מפעל יצרנייםלהנחה בארנונה של מפעל יצרנייםלהנחה בארנונה של מפעל יצרניים

אשר תבחן את הבקשות בהתאם אשר תבחן את הבקשות בהתאם אשר תבחן את הבקשות בהתאם אשר תבחן את הבקשות בהתאם , , , , הנהלת העיר בלבדהנהלת העיר בלבדהנהלת העיר בלבדהנהלת העיר בלבד

        :  :  :  :  לקריטריונים הבאים לקריטריונים הבאים לקריטריונים הבאים לקריטריונים הבאים 
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 עובדים וקיים חשש לסגירתו  עובדים וקיים חשש לסגירתו  עובדים וקיים חשש לסגירתו  עובדים וקיים חשש לסגירתו 20202020ידונו במפעל המעסיק לפחות ידונו במפעל המעסיק לפחות ידונו במפעל המעסיק לפחות ידונו במפעל המעסיק לפחות 

    . . . . עקב היטל הארנונהעקב היטל הארנונהעקב היטל הארנונהעקב היטל הארנונה

    

    ::::המפעל יצרף לבקשההמפעל יצרף לבקשההמפעל יצרף לבקשההמפעל יצרף לבקשה

    ....ח רווח והפסדח רווח והפסדח רווח והפסדח רווח והפסד"""" דו דו דו דו----מאזן מאזן מאזן מאזן 

    ....חות כספיים נוספיםחות כספיים נוספיםחות כספיים נוספיםחות כספיים נוספים""""דודודודו                

    ....רשימת המועסקים בעלי אזרחות ישראליתרשימת המועסקים בעלי אזרחות ישראליתרשימת המועסקים בעלי אזרחות ישראליתרשימת המועסקים בעלי אזרחות ישראלית                        

            

    :::: לגבייה תצרף לבקשה לגבייה תצרף לבקשה לגבייה תצרף לבקשה לגבייה תצרף לבקשההמחלקההמחלקההמחלקההמחלקה                

    ....חיובי ארנונה דו חודשייםחיובי ארנונה דו חודשייםחיובי ארנונה דו חודשייםחיובי ארנונה דו חודשיים                

    ....החוב לתאריך הבקשההחוב לתאריך הבקשההחוב לתאריך הבקשההחוב לתאריך הבקשה                

    ....זמן פתיחת המפעלזמן פתיחת המפעלזמן פתיחת המפעלזמן פתיחת המפעל                

    

    ....הבקשה תלווה בדיקה כלכלית מקיפההבקשה תלווה בדיקה כלכלית מקיפההבקשה תלווה בדיקה כלכלית מקיפההבקשה תלווה בדיקה כלכלית מקיפה                        

    ".".".".הטיפול בבקשות יעשה במהירות לאחר הגשת המסמכיםהטיפול בבקשות יעשה במהירות לאחר הגשת המסמכיםהטיפול בבקשות יעשה במהירות לאחר הגשת המסמכיםהטיפול בבקשות יעשה במהירות לאחר הגשת המסמכים                        

    

הוראות ראש העיר לעיל מהוות מבחינת הביקורת נוהל טיפול 

  .נחות מארנונהבבקשות מפעלי התעשייה לקבלת ה

  . הביקורת לא מצאה שההוראות אלה שונו מאז פרסומ�

  

מנוסח ההוראה לעיל קשה להבי  מי הוא הפורו
 שבסמכותו 

גו/ שאינו  ("הנהלת העיר"היות מצויי  , לדו  בבקשות אלה

 שהיא ועדת ההנהלה שהיא "הנהלת העירייה"לעומת ) מוגדר

  .כ  מוזכרת בחוק

  

, )ועדה(י היה להקי� פורו� מוגדר הביקורת בדיעה שמ� הראו

�  . עליו תוטל הסמכות לטפל בבקשות להנחות מארנונה למפעלי

      

 לאשר המלצת 4.12.96החלטת מועצת העירייה בישיבתה מיו
   .ב

 
  : כדלקמ 18.11.96ועדת הכספי
 מיו

שאינם שאינם שאינם שאינם ((((עסקים עסקים עסקים עסקים . . . . לאשר הנחה בארנונה לעסקים גדולים חדשיםלאשר הנחה בארנונה לעסקים גדולים חדשיםלאשר הנחה בארנונה לעסקים גדולים חדשיםלאשר הנחה בארנונה לעסקים גדולים חדשים""""        

ר יקבלו ר יקבלו ר יקבלו ר יקבלו """" מ מ מ מ2,5002,5002,5002,500שר שטחם מעל שר שטחם מעל שר שטחם מעל שר שטחם מעל  תעשייה ועסקים א תעשייה ועסקים א תעשייה ועסקים א תעשייה ועסקים א----) ) ) ) מסחרמסחרמסחרמסחר

מפעלי תעשייה חדשים אחרים מפעלי תעשייה חדשים אחרים מפעלי תעשייה חדשים אחרים מפעלי תעשייה חדשים אחרים . . . . פטור מארנונה למשך שנתייםפטור מארנונה למשך שנתייםפטור מארנונה למשך שנתייםפטור מארנונה למשך שנתיים
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י י י י """"י המועצה  בעבר עפי המועצה  בעבר עפי המועצה  בעבר עפי המועצה  בעבר עפ""""ימשיכו להנות מההנחה אשר נקבע עימשיכו להנות מההנחה אשר נקבע עימשיכו להנות מההנחה אשר נקבע עימשיכו להנות מההנחה אשר נקבע ע

    25252525%%%%    ---- שנה שניה ו  שנה שניה ו  שנה שניה ו  שנה שניה ו 50505050%%%%, , , ,  שנה ראשונה שנה ראשונה שנה ראשונה שנה ראשונה90909090%%%%: : : : אותם קריטריונים אותם קריטריונים אותם קריטריונים אותם קריטריונים 

        ".".".".שנה שלישיתשנה שלישיתשנה שלישיתשנה שלישית

    

באפריל , בעקבות החלטת מועצת העירייה פירס
 ראש העיר

ודעה לציבור על התמריצי
 להקמת מפעלי תעשייה ה, 1997

  :ועסקי
 בכפר סבא ובה קריטריוני
 לקבלת תמריצי
 אלה

יזכה יזכה יזכה יזכה , , , ,  עובדים עובדים עובדים עובדים20202020מפעל תעשייתי חדש המעסיק מעל מפעל תעשייתי חדש המעסיק מעל מפעל תעשייתי חדש המעסיק מעל מפעל תעשייתי חדש המעסיק מעל         ....1111""""

        : : : : להנחה בארנונה כדלקמןלהנחה בארנונה כדלקמןלהנחה בארנונה כדלקמןלהנחה בארנונה כדלקמן

    .... בשנה הראשונה בשנה הראשונה בשנה הראשונה בשנה הראשונה90909090%%%%

    .... בשנה השנייה בשנה השנייה בשנה השנייה בשנה השנייה50505050%%%%        

    .... בשנה השלישית בשנה השלישית בשנה השלישית בשנה השלישית25252525%%%%        

, , , , קה של העירקה של העירקה של העירקה של העירבאזורי התעסובאזורי התעסובאזורי התעסובאזורי התעסו, , , , אשר איננו מסחראשר איננו מסחראשר איננו מסחראשר איננו מסחר, , , , עסק חדשעסק חדשעסק חדשעסק חדש ....2222

יזכה לפטור מלא יזכה לפטור מלא יזכה לפטור מלא יזכה לפטור מלא , , , , רררר"""" מ מ מ מ2,5002,5002,5002,500ואשר שיטחו עולה על ואשר שיטחו עולה על ואשר שיטחו עולה על ואשר שיטחו עולה על 

    ".".".".מארנונה בשנתיים הראשונות לקיומו בכפר סבאמארנונה בשנתיים הראשונות לקיומו בכפר סבאמארנונה בשנתיים הראשונות לקיומו בכפר סבאמארנונה בשנתיים הראשונות לקיומו בכפר סבא

    

 �הביקורת מתייחסת למסמ( זה כנוהל הקובע את הקריטריוני

למרות שלא נקבע בו הגו* שרשאי לאשר את , למת� הנחות

  . ההנחה

  

 ועדת  לאשר המלצת7.6.99החלטת מועצת העירייה מיו
   .ג

 
  :  כלהל 31.5.99הכספי
 מיו

המהווה עוגן באזור המהווה עוגן באזור המהווה עוגן באזור המהווה עוגן באזור , , , , מומלץ בפני המועצה לאשר הטבה למיזם ייחודימומלץ בפני המועצה לאשר הטבה למיזם ייחודימומלץ בפני המועצה לאשר הטבה למיזם ייחודימומלץ בפני המועצה לאשר הטבה למיזם ייחודי""""        

, , , ,  עובדים מיומנים עובדים מיומנים עובדים מיומנים עובדים מיומנים400400400400    ----שיעסיק למעלה מ שיעסיק למעלה מ שיעסיק למעלה מ שיעסיק למעלה מ , , , , רררר"""" מ מ מ מ7,0007,0007,0007,000התעשייה בשטח התעשייה בשטח התעשייה בשטח התעשייה בשטח 

ח ח ח ח """" ש ש ש ש100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000    ----החברה תשקיע כ החברה תשקיע כ החברה תשקיע כ החברה תשקיע כ . . . .  שנים שנים שנים שנים5555    ----י פטור מארנונה ל י פטור מארנונה ל י פטור מארנונה ל י פטור מארנונה ל """"עעעע

        .... שנים שנים שנים שנים10101010    ----ל ל ל ל ל ל ל ל """"ושכרה שטח מבנה כנושכרה שטח מבנה כנושכרה שטח מבנה כנושכרה שטח מבנה כנ

        ".".".".תקשורת והפקותתקשורת והפקותתקשורת והפקותתקשורת והפקות, , , , ופיה מהווה החברה עוגן לחברות הייטקופיה מהווה החברה עוגן לחברות הייטקופיה מהווה החברה עוגן לחברות הייטקופיה מהווה החברה עוגן לחברות הייטקלפי אלפי אלפי אלפי א

  

  הערת הביקורת  .2.4

לדעת הביקורת אי� כל סמכות חוקית למועצת העירייה להחליט על מת� 

  . או הנחות מארנונה למפעלי תעשייה/פטורי� ו

לא מצאה , היות והנושא בסמכותו הבלעדית של שר הפני�, כמו כ�

מסמכי� אשר יעידו על העברת ההחלטות הביקורת וג� לא הוצגו לה ה

  . לאישור שר הפני� וממילא לא נמצא אישור שר הפני� להחלטות אלה
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החלטות מועצת העירייה ג� לא נכללו בצווי הארנונה , מעבר לאמור לעיל

�  .אשר המועצה מחליטה עליה� מדי שנה, השנתיי

ה בנושא בינתיי� מועצת העירייה דנ, בסעי* כללי, כפי שנאמר כבר לעיל

לבטל את ההנחות שניתנו למפעלי� החדשי� , וקיבלה החלטה מתקנת

 נקבעו תעריפי� למפעלי� 2002בצו הארנונה לשנת . שבאו לכפר סבא

�, לגבי המפעלי� שכבר קיבלו הנחות שלא בהתא� למקובל. חדשי

  . הנושא הועבר לטיפול משרד הפני� וממתיני� לאישורו

  

    ממצאי הביקורת  .3

  נכו  למועד עריכת (ז נתוני מפעלי
 מקבלי הנחות לפני שני
 להל  ריכו .3.1

  ):11/2001הביקורת 

  

)�  )הסכומי� מעוגלי� באלפי שקלי� חדשי

2000  

  

אחוז   2003  2002  2001

  הנחה

מספר 

�  מפעלי

הנחה 
  שנתית

חיוב 
  שנתי

חיוב 
שנתי 

  נטו

הנחה 
  שנתית

חיוב 
  שנתי

חיוב 
שנתי 

  נטו

הנחה 
  שנתית

חיוב 
  שנתי

חיוב 
י שנת
  נטו

הנחה 
  שנתית

חיוב 
  שנתי

חיוב 
שנתי 

  נטו
100%  9  �  �  �  1,001  2,903  1,902  880  2,903  2,023  12�  2,903  2,774  

90%  53  686  1,024  338  512  1,024  512  256  1,024  768  �  �  �  

50%  34  318  1,168  850  232  1,168  876  �  1,168  1,168  �  �  �  

25%  32  353  2,054  1,701  �  2,054  2,054  �  2,054  2,054  �  �  �  

  2,774  2,903  129  6,013  7,149  1,136  5,344  7,149  1,805  2,889  4,246  1,358  128  כ"סה

  

  :החיובי
 וההנחות שניתנו, כ ההנחות"להל  גר/ המתאר את סה

מפעלי תעשייה אינה ) 9(לתשעה ) פטור (100%מת  הנחה בשיעור של  .3.2

  :לחוק, לכאורה, תקינה בהיותה מנוגדת 

  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
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כ הנחה שנתית"סה כ חיוב שנתי"סה כ חיוב שנתי נטו"סה

2000

2001

2002

2003
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  מאפשרות ) הנחה מארנונה(ות ההסדרי
 במשק המדינה תקנ  .א.3.2

                                      מת  הנחות למפעלי
 ברשויות מקומיות בה
 שיעור האבטלה 

  .בכפר סבא אי  שיעורי אבטלה כאלה. 8%                                     עולה על 

  

הנחה ( המדינה השיעור המירבי שנקבע בתקנות ההסדרי
 במשק  .ב.3.2

  . בשנה הראשונה75%הינו ) מארנונה

   החלטות מועצת העירייה והפטור מתשלו
 ארנונה לא הובאו   .ג.3.2


  .                                    לאישור שר הפני

3.3. 
כפי שנקבעו בהחלטות מועצת העירייה , מת  הנחות בשיעורי
 אחרי


 הנוספי
 הבאי
אינ  תקינות א� ה  בהיות  מנוגדות לחוק ומהטעמי:  

  

אשר קיבלו הנחות מארנונה בהסתמ� ,  מפעלי
 אחרי
119לגבי   .א.3.3

 
החלטות , 4.12.96 ומיו
 6.7.92על החלטות מועצת העירייה מיו

הביקורת מבקשת לציי  , שלא תאמו את האמור בחוק ובתקנה

שלא מצאה ולא הומצאו לה המסמכי
 אשר יצדיקו את 

בהתא
 להוראות , ת שנעשוההחלטות למת  ההנחות ואת הבדיקו

  .1997וג
 משנת , 1992ראש העיר משנת 

  

ל "הביקורת מצאה שההנחות ניתנו על סמ� מכתבי
 בחתימת מנכ  .ב.3.3

ל "אשר הועברו אל הנהלת המפעלי
 ובה
 אישור המנכ, העירייה

ל העירייה "סמנכ/ל"לסיכומי
 אשר סוכמו בי  המפעלי
 לבי  מנכ

לא נמצאו . נונה בכפר סבאוהקובע כי המפעל יזכה להנחות מאר

 
הוראות מפורטות אל מחלקת הגבייה על מת  הנחה מכל גור

אשר ניתנו למפעלי
 בשלוש " המדורגות"בנוס/ ההנחות . שהוא

שנותיה
 הראשונות בכפר סבא לא הולמות את הנחיות חוק 

 
ההסדרי
 במשק אשר אינו מאפשר העלאת ארנונה בשיעורי

נושא זה הועבר . פי
 של הכנסתמעבר לנקבע על ידי ועדת הכס

  . טיפול והחלטת משרד הפני
, לבדיקה

  

�הבולטי� , הביקורת העלתה כי במקרי� מאוד מסוימי

מנהלת מחלקת הגבייה , בחריגת� מהחלטת מועצת העירייה

שהנתוני� שבידיה לגבי הנכס , בכתב, ל העירייה"מעירה למנכ

י� אינ� עונ, עבורו הוא סיכ� על מת� הנחה מארנונה
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קיו� מוצר , מש( שהות, מספר עובדי�, לקריטריוני� של שטח

ל העירייה "אי� כל התייחסות של מנכ. 'או פיתוח מוצר וכד

להערותיה של מנהלת מחלקת הגבייה וממילא ההנחה מארנונה 

ל ע� הנהלות "ניתנת כפי שנקבע בסיכו� הראשוני של המנכ

�מנהלת נמצאו במקרי� מסוימי� הערות , כמו כ�. המפעלי

מחלקת הגבייה המתייחסות לכפל הנחות ועל העובדה שחברות 

כאילו שלא נהנו בעבר , משנות שמ� ומבקשות הנחה נוספת

  .מהנחה בארנונה

  

הביקורת מציינת שלדעתה האמור בהחלטת מועצת העירייה מיו
   .ג.3.3

, , , , בקשות להנחה בארנונה של מפעלים יצרנייםבקשות להנחה בארנונה של מפעלים יצרנייםבקשות להנחה בארנונה של מפעלים יצרנייםבקשות להנחה בארנונה של מפעלים יצרניים""""לאמור , 13.5.92

לא קויי
 היות , ..."..."..."..."י הנהלת העיר בלבדי הנהלת העיר בלבדי הנהלת העיר בלבדי הנהלת העיר בלבדשבמצוקה יובאו לדיון בפנשבמצוקה יובאו לדיון בפנשבמצוקה יובאו לדיון בפנשבמצוקה יובאו לדיון בפנ

ל העירייה "סמנכ/ל העירייה"ומנכ" הנהלת העיר"ולמיטב הבנתה 

נשאלת השאלה שלמרות שבעלי התפקידי
 לעיל . אינ
 היינו ה�

. הא
 ה
 פעלו ברשות ובסמכות, פעלו בהתא
 להחלטת המועצה

ת הביקורת לא מצאה ולא הוצגו לה מסמכי
 אשר יוכיחו כי רשו


החלטות מועצת העירייה .  כזו ניתנה ושסמכות כזו הואצלה לה


  .כמקובל, לא היו חוקיות ומבלי לקבל אישור משר הפני

  

בנוס/ מציינת הביקורת כי לא מצאה ולא הוצגו לה העתקי הפניות   .ד.3.3

לשר הפני
 לקבלת אישור להנחות החריגות מארנונה למפעלי 


  .תעשיה וממילא לא נמצאו אישורי שר הפני

  

הביקורת מעירה על כ� כי עקב החלטות מועצת העירייה שלא היו   .ה.3.3

תקינות מבחינת התאמת
 לחוק ולתקנות ולא קיבלו אישור שר 


ח " מיליו  ש4.4 �ייגר
 לעירייה הפסד ארנונה של כ /נגר
, הפני

" המחיר"אמנ
 נית  לקבוע בוודאות שזה היה .  שני
4במש� 

ללא מפעלי
 . יה בעירלהבאת מפעלי
 חדשי
 לאזורי התעשי

  . חדשי
 יתכ  והיה נגר
 הפסד כלכלי עתידי

  

הביקורת מציינת בנוס/ שקיי
 חוסר בהירות לגבי ההגדרה על   .ו.3.3

  ..."..."..."..." תעשייה ועסקים תעשייה ועסקים תעשייה ועסקים תעשייה ועסקים----) ) ) ) שאינם מסחרשאינם מסחרשאינם מסחרשאינם מסחר((((עסקים עסקים עסקים עסקים """": הזכאי
 להנחה 

 
בי  המפעלי
 הנהני
 מהנחות מארנונה קיימי
 מספר מפעלי
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להגדרה שבהחלטת , מצומצ
 ביותר שאינ
 מתאימי
 לכאורה

 
  ).'תיוו� נכסי
 וכד, שיווק: לדוגמא  (18.11.96המועצה מיו

  

 קבלה תנאי נוס/ לזכאות 18.11.96 �אותה החלטת מועצה מ   .ז.3.3

  : לקבלת פטור מתשלו
 ארנונה לשנתיי
 והוא גודל הנכס 

    ..."..."..."..."רררר"""" מ מ מ מ2,5002,5002,5002,500תעשייה ועסקים אשר שטחם מעל תעשייה ועסקים אשר שטחם מעל תעשייה ועסקים אשר שטחם מעל תעשייה ועסקים אשר שטחם מעל                      "...                      "...                      "...                      "... 

תעשייה הנהני
 מהנחות /ה כי שטח
 של העסקי
הביקורת מצא

  : מארנונה מתחלק כלהל 

  

  

 100עד   ר"שטח במ

  ר"מ

ר  " מ101

  ר" מ499

  ר" מ500

  ר" מ1,000

  ר" מ1,001

  ר" מ2,500

 2,501מעל 

  ר"מ

�  9  16  17  75  11  תעשייה/מספר עסקי

  7%  12%  13%  60%  8%  128כ "באחוזי� מסה

  

  

ברשות , וכנה המחזיקה נכסהביקורת העלתה מקרה של חברת ת  .ח.3.3

אותה חברה . ר"ששטחו אלפי
 רבי
 של מ, מקומית שכנה

החזיקה בעת קבלת פטור מארנונה בתחומי כפר סבא נכס ששטחו 

החברה ). ר" מ2,392למע  הדיוק (ר " מ2,500 �היה אז נמו� מ 

בו בזמ  שבעיריית כפר , האמורה משלמת ארנונה לרשות השכנה

מאז עריכת הביקורת בסו/ . 
 ארנונהסבא קיבלה פטור מתשלו

 עברו שטחי הנכסי
 שבהחזקת המפעל 2002 ועד קי$ 2001

  . כיו
, ר" מ5,264שינויי
 וה
 עומדי
 על 

  

חלוקת המפעלים לפי שטחם

8%

60%

13%

12%
7%

ר" מ100עד 

ר"מ 101-499

ר"מ 500-1000

ר"מ 1001-2500

ר" מ2500מעל 
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ל "י מנכ"הביקורת העלתה שככל הנראה הבדיקות שנעשו ע  .ט.3.3

ל העירייה בבוא
 להעניק פטור מארנונה לא "או סמנכ/העירייה ו

  :  היו מספיקות

  ר " מ2,500
 אשר שטח
 מתחת לתקרה של  עסקי8נמצאו  ♦

  ר " מ170. (                                          אשר נקבע בהחלטת המועצה ובהנחיות ראש העיר

  ר כאשר " מ721;                                          בטענה שזו חברה בת של חברת א
 אחרת

   1,680; ר " מ2,000 �     במת  הפטור הסתמכו על הערכה של כ                                     

  ר " מ1,923, ר" מ6,000ר כאשר ההערכה היתה "                                         מ

               ;                   ר" מ2,080; ר " מ325; ל העירייה"י מנכ"                                         כשהזכאות נקבעה ע

 
  ).ר" מ1,155; ר" מ1,719                                         חברת נכסי

בניגוד להחלטת המועצה                                          , כמו כ  הביקורת מצאה ♦

            ולהנחיות ראש העיר מפעלי
 שמספר עובדיה
 בעת מת                                     

  : עובדי
20 �ההנחה היה פחות מ 

44 
  . עובדי
20 � עובדי
 ועד פחות מ 5 עסקי
 ע

 עובדי
                                                      20 � עובדי
 או למעלה מ 20 � עסקי
 ע
 כ 25

                         .                        עובדי
20 �או בעתיד יגיעו ל ) מספר לא ברור(

 עסקי
 לגביה
 לא היתה כלל התיחסות למספר                                                          30


  .העובדי

יחד ע
 זאת יש לדייק ולציי  כי היות ומדובר לרוב בחברות 

מספר עובדיה משתנה מעת לעת על פי התפתחות ,  אפ�סטארט 

  . ות פוטנציאל התרחבותכשכול  צופ, החברה

  

הביקורת מציינת שלא הוצגו לפניה מסמכי� אשר יעידו כיצד נקבע מספר 

  . עובדי העסקי� אשר זכו בהנחות

הביקורת כ  העלתה מספר מקרי
 בה
 נלקחו יחד עובדי חברות מאותה 

על מנת להגיע למספר המינימלי ', וכד, או חברות בנות וחברת הא
, קבוצה

בחלק מהחברות למספר עובדי החברה , כמו כ ). י
 עובד20(הנדרש 


על מנת להגריל , הקבועי
 נוספו ג
 עובדי קבלני
 או זמניי
 חיצוניי

  .מלאכותית את מספר עובדי העסק

  

בה
 ההטבה והתמרי$ נית  ,  מקרי
 ברורי
10נמצאו לפחות   .י.3.3

.   אשר משווקות את אזור התעשייה"באמצעות חברות נדל

י מת  "היות שע, חריג בלתי תקי  לחלוטי הביקורת רואה בכ� 

    למכור או להשכיר נכסי
"ההטבה העירייה סייעה לחברת הנדל
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  .                                     ולהרוויח דמי תיוו�

  

ל "י מנכ"כאמור ע,רוב רוב
 של הסיכומי
 ע
 העסקי
 נעשו   .יא.3.3

רו ל העירייה ואוש"י סמנכ" סיכומי
 נעשו ע30 �העירייה וכ 

  . ל"י המנכ"בדיעבד ע

  

לפי הבנתה של הביקורת לגבי מספר קט  של עסקי
 הגדרת
   .יב.3.3

על פי , ל"י המנכ"כתעשייה אינה חד משמעית והיא נקבעת ע

  . שיקול דעתו וללא קריטריוני
 ברורי
 וקבועי
 מראש

  

 מפעלי
 הפסיקו פעילות
 בכפר 18 �הביקורת מצביעה על כ� ש   .יג.3.3

ני
 בה  נהנו מהנחה מארנונה או סבא במהל� תקופת שלושת הש

  : כלהל , מייד לאחר סיו
 תקופה זו

 מפעלי
 תו� כדי השנה הראשונה או מייד לאחר תומה 8 ♦

  ; הנחה מארנונה90% �ולאחר שנהנו מ 

 שנה ולאחר שנהנו מהנחה בשיעור של 1 ½ � מפעלי
 לאחר כ 4 ♦

  ; בהמש�50% בשנה הראשונה ושל 90%

ולאחר שנהנו מהנחה בשיעור של  שני
 2 � מפעלי
 לאחר כ 2 ♦

  ; בשנה השנייה50% בשנה הראשונה ושל 90%

 שני
 ולאחר שנהנו מהנחה בשיעור 2 ½ � מפעלי
 לאחר כ 2 ♦

  ; בהמש�25% בשניה ושל 50% בשנה הראשונה ושל 90%של 

♦ 2 
   שני
 ולאחר שנהנו מהנחה בשיעור של 3 מפעלי
 לאחר תו

  ; בשלישית25% בשניה ושל 50% בשנה הראשונה ושל 90%

 המפעלי
 שנהנו 128 מכלל 14% � מפעלי
 שעזבו ומהווי
 כ 18כ "סה

לא היה בידי העירייה כל אמצעי לפעול במקרי� . מהנחות מארנונה

  . כאלה

  

   ל העירייה"תגובת מנכ  .4

ל העירייה לסוגיות אשר הועלו על ידי "להל  מובאת התייחסותו של מנכ

  :   הביקורת

 נועדו למשוך מפעלי תעשיה  נועדו למשוך מפעלי תעשיה  נועדו למשוך מפעלי תעשיה  נועדו למשוך מפעלי תעשיה 7.6.957.6.957.6.957.6.95 ומיום  ומיום  ומיום  ומיום 6.7.926.7.926.7.926.7.92 מיום  מיום  מיום  מיום החלטות מועצת העירהחלטות מועצת העירהחלטות מועצת העירהחלטות מועצת העיר""""

לעמוד בתחרות הבלתי נסבלת מצד הקמת מפעלים במגזר לעמוד בתחרות הבלתי נסבלת מצד הקמת מפעלים במגזר לעמוד בתחרות הבלתי נסבלת מצד הקמת מפעלים במגזר לעמוד בתחרות הבלתי נסבלת מצד הקמת מפעלים במגזר , , , , סבאסבאסבאסבא----לכפרלכפרלכפרלכפר

    ....סבאסבאסבאסבא----החקלאי סביב כפרהחקלאי סביב כפרהחקלאי סביב כפרהחקלאי סביב כפר
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עידוד מפעלי התעשיה לבוא עידוד מפעלי התעשיה לבוא עידוד מפעלי התעשיה לבוא עידוד מפעלי התעשיה לבוא . . . . אאאא.... ז ז ז ז----פעלנו בנושא זה ברוח החלטת מועצת העיר פעלנו בנושא זה ברוח החלטת מועצת העיר פעלנו בנושא זה ברוח החלטת מועצת העיר פעלנו בנושא זה ברוח החלטת מועצת העיר 

    ....סבאסבאסבאסבא----לכפרלכפרלכפרלכפר

    

 יכולים להציג  יכולים להציג  יכולים להציג  יכולים להציג לא היולא היולא היולא היו, , , , בהיותם חדשיםבהיותם חדשיםבהיותם חדשיםבהיותם חדשים, , , , מובן כי רוב המפעלים החדשיםמובן כי רוב המפעלים החדשיםמובן כי רוב המפעלים החדשיםמובן כי רוב המפעלים החדשים

המבטא את רוח החלטת המבטא את רוח החלטת המבטא את רוח החלטת המבטא את רוח החלטת , , , , לפיכך עברנו לנוהל אחרלפיכך עברנו לנוהל אחרלפיכך עברנו לנוהל אחרלפיכך עברנו לנוהל אחר. . . . המסמכים המבוקשיםהמסמכים המבוקשיםהמסמכים המבוקשיםהמסמכים המבוקשים

    ....מועצת העירמועצת העירמועצת העירמועצת העיר

    

    ....הכרזנו על ההטבות ברביםהכרזנו על ההטבות ברביםהכרזנו על ההטבות ברביםהכרזנו על ההטבות ברבים ....1111

. . . . העמדנו את עצמנו לרשות היזמים המבקשים להביא מפעלים לכפר סבאהעמדנו את עצמנו לרשות היזמים המבקשים להביא מפעלים לכפר סבאהעמדנו את עצמנו לרשות היזמים המבקשים להביא מפעלים לכפר סבאהעמדנו את עצמנו לרשות היזמים המבקשים להביא מפעלים לכפר סבא ....2222

, , , , קבע פגישה עמיקבע פגישה עמיקבע פגישה עמיקבע פגישה עמי, , , , אשר התקשר עם לקוח פוטנציאליאשר התקשר עם לקוח פוטנציאליאשר התקשר עם לקוח פוטנציאליאשר התקשר עם לקוח פוטנציאלי, , , , כל מתווך ובעל מגרשכל מתווך ובעל מגרשכל מתווך ובעל מגרשכל מתווך ובעל מגרש

תוך הכרה תוך הכרה תוך הכרה תוך הכרה , , , , י המזכירהי המזכירהי המזכירהי המזכירה"""" הפגישה נקבעה מיידית ע הפגישה נקבעה מיידית ע הפגישה נקבעה מיידית ע הפגישה נקבעה מיידית ע....ולימים גם עם רפי סערולימים גם עם רפי סערולימים גם עם רפי סערולימים גם עם רפי סער

    ....בחשיבות הנושאבחשיבות הנושאבחשיבות הנושאבחשיבות הנושא

    ....בפגישות הובהרו לחברות התנאים המיוחדים לכפר סבאבפגישות הובהרו לחברות התנאים המיוחדים לכפר סבאבפגישות הובהרו לחברות התנאים המיוחדים לכפר סבאבפגישות הובהרו לחברות התנאים המיוחדים לכפר סבא ....3333

שטח העסק שטח העסק שטח העסק שטח העסק , , , , ויצא סיכום דברים על גודל החברהויצא סיכום דברים על גודל החברהויצא סיכום דברים על גודל החברהויצא סיכום דברים על גודל החברה, , , , בכל פגישה נרשמו פרטי החברהבכל פגישה נרשמו פרטי החברהבכל פגישה נרשמו פרטי החברהבכל פגישה נרשמו פרטי החברה ....4444

        ....ומספר העובדים הפוטנציאליםומספר העובדים הפוטנציאליםומספר העובדים הפוטנציאליםומספר העובדים הפוטנציאלים

        

יקר כאשר יקר כאשר יקר כאשר יקר כאשר בעבעבעבע, , , , י המועצהי המועצהי המועצהי המועצה""""נוהל זה בא לתת מענה לעקרונות אשר נקבעו ענוהל זה בא לתת מענה לעקרונות אשר נקבעו ענוהל זה בא לתת מענה לעקרונות אשר נקבעו ענוהל זה בא לתת מענה לעקרונות אשר נקבעו ע

טק אשר טק אשר טק אשר טק אשר ----או חברות מתחום ההייאו חברות מתחום ההייאו חברות מתחום ההייאו חברות מתחום ההיי', ', ', ', אפ וכואפ וכואפ וכואפ וכו----חברת סטרטחברת סטרטחברת סטרטחברת סטרט, , , , מדובר במפעל חדשמדובר במפעל חדשמדובר במפעל חדשמדובר במפעל חדש

    ....מספר העובדים בהם איננו קבועמספר העובדים בהם איננו קבועמספר העובדים בהם איננו קבועמספר העובדים בהם איננו קבוע

יזמנו את יזמנו את יזמנו את יזמנו את , , , , מ מקדים עם אחד ממנהליהמ מקדים עם אחד ממנהליהמ מקדים עם אחד ממנהליהמ מקדים עם אחד ממנהליה""""אשר בעקבות מואשר בעקבות מואשר בעקבות מואשר בעקבות מו, , , , החברה הראשונההחברה הראשונההחברה הראשונההחברה הראשונה ....5555

אשר הקימה את האגף אשר הקימה את האגף אשר הקימה את האגף אשר הקימה את האגף .." .." .." .." טטטט"""" היתה חברת  היתה חברת  היתה חברת  היתה חברת 6.7.926.7.926.7.926.7.92החלטת המועצה מיום החלטת המועצה מיום החלטת המועצה מיום החלטת המועצה מיום 

להוציא את הייצור להוציא את הייצור להוציא את הייצור להוציא את הייצור ) ) ) )  סודי בזמנו סודי בזמנו סודי בזמנו סודי בזמנונושא אשר היהנושא אשר היהנושא אשר היהנושא אשר היה... (... (... (... (בו מיוצר הקבו מיוצר הקבו מיוצר הקבו מיוצר הק, , , , החדשהחדשהחדשהחדש

.. .. .. .. הפכה שלוחת טהפכה שלוחת טהפכה שלוחת טהפכה שלוחת ט... ... ... ... בעקבות הקמת החדר הסטרילי לייצור ומארז הבעקבות הקמת החדר הסטרילי לייצור ומארז הבעקבות הקמת החדר הסטרילי לייצור ומארז הבעקבות הקמת החדר הסטרילי לייצור ומארז ה. . . . הכימיהכימיהכימיהכימי

פ ומרכז המבקרים  של פ ומרכז המבקרים  של פ ומרכז המבקרים  של פ ומרכז המבקרים  של """"בכפר סבא למרכזית ולימים הורחבה במרכז המובכפר סבא למרכזית ולימים הורחבה במרכז המובכפר סבא למרכזית ולימים הורחבה במרכז המובכפר סבא למרכזית ולימים הורחבה במרכז המו

        .                                          .                                          .                                          .                                          החברההחברההחברההחברה

        

ירת מגורים ירת מגורים ירת מגורים ירת מגורים אשר הבאתי לכפר סבא מדאשר הבאתי לכפר סבא מדאשר הבאתי לכפר סבא מדאשר הבאתי לכפר סבא מד, , , , ........עעעע----........דוגמא אחרת היא חברת אדוגמא אחרת היא חברת אדוגמא אחרת היא חברת אדוגמא אחרת היא חברת א

        ....לאחר ביקור בעסקלאחר ביקור בעסקלאחר ביקור בעסקלאחר ביקור בעסק, , , , בעיר סמוכהבעיר סמוכהבעיר סמוכהבעיר סמוכה

וצמחה וצמחה וצמחה וצמחה " " " " משוגעים לדברמשוגעים לדברמשוגעים לדברמשוגעים לדבר""""החברה העסיקה בעת העברה מספר קטן של החברה העסיקה בעת העברה מספר קטן של החברה העסיקה בעת העברה מספר קטן של החברה העסיקה בעת העברה מספר קטן של 

 מליון  מליון  מליון  מליון 50505050וגייסה וגייסה וגייסה וגייסה , , , , ....וווו....בהדרגה עד שהפכה לייצרן מספר אחד בעולם של אבהדרגה עד שהפכה לייצרן מספר אחד בעולם של אבהדרגה עד שהפכה לייצרן מספר אחד בעולם של אבהדרגה עד שהפכה לייצרן מספר אחד בעולם של א
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ר והעסיקה בשיא פעילותה ר והעסיקה בשיא פעילותה ר והעסיקה בשיא פעילותה ר והעסיקה בשיא פעילותה """" מ מ מ מ4000400040004000החברה הקימה היום מבנה של החברה הקימה היום מבנה של החברה הקימה היום מבנה של החברה הקימה היום מבנה של . . . . בבורסהבבורסהבבורסהבבורסה

        ....מאות עובדים בכפר סבא ובעולםמאות עובדים בכפר סבא ובעולםמאות עובדים בכפר סבא ובעולםמאות עובדים בכפר סבא ובעולם

צימצמה את צימצמה את צימצמה את צימצמה את , , , , עקב המשבר הכלכלי העולמיעקב המשבר הכלכלי העולמיעקב המשבר הכלכלי העולמיעקב המשבר הכלכלי העולמי, , , , החברה במצב של צימצוםהחברה במצב של צימצוםהחברה במצב של צימצוםהחברה במצב של צימצוםהיום היום היום היום 

    ....ר והפחיתה את מספר העובדים באופן משמעותיר והפחיתה את מספר העובדים באופן משמעותיר והפחיתה את מספר העובדים באופן משמעותיר והפחיתה את מספר העובדים באופן משמעותי"""" מ מ מ מ----2000200020002000שטח הפעילות לשטח הפעילות לשטח הפעילות לשטח הפעילות ל

לוודא לוודא לוודא לוודא : : : : דוגמאות אלה הבאתי על מנת להמחיש את כוונת מועצת העיר אותה מימשנודוגמאות אלה הבאתי על מנת להמחיש את כוונת מועצת העיר אותה מימשנודוגמאות אלה הבאתי על מנת להמחיש את כוונת מועצת העיר אותה מימשנודוגמאות אלה הבאתי על מנת להמחיש את כוונת מועצת העיר אותה מימשנו

 יש להן  יש להן  יש להן  יש להן חברות אשרחברות אשרחברות אשרחברות אשר, , , , כי מדובר בחברות אמיתיות ולא בפיקציות לצורך הנחה בארנונהכי מדובר בחברות אמיתיות ולא בפיקציות לצורך הנחה בארנונהכי מדובר בחברות אמיתיות ולא בפיקציות לצורך הנחה בארנונהכי מדובר בחברות אמיתיות ולא בפיקציות לצורך הנחה בארנונה

    ....אזרחי מדינת ישראלאזרחי מדינת ישראלאזרחי מדינת ישראלאזרחי מדינת ישראל, , , , פוטנציאל העסקה של עובדיםפוטנציאל העסקה של עובדיםפוטנציאל העסקה של עובדיםפוטנציאל העסקה של עובדים

אלא אלא אלא אלא , , , , שוב איננה עוסקת בדרישות פרטניותשוב איננה עוסקת בדרישות פרטניותשוב איננה עוסקת בדרישות פרטניותשוב איננה עוסקת בדרישות פרטניות, , , , החלטת מועצת העיר בדבר עסקים גדוליםהחלטת מועצת העיר בדבר עסקים גדוליםהחלטת מועצת העיר בדבר עסקים גדוליםהחלטת מועצת העיר בדבר עסקים גדולים

    ....וזאת על סמך הניסיון שנצברוזאת על סמך הניסיון שנצברוזאת על סמך הניסיון שנצברוזאת על סמך הניסיון שנצבר, , , , בדיקת השטח בלבדבדיקת השטח בלבדבדיקת השטח בלבדבדיקת השטח בלבד

, , , , וסייע בידנו בכל עת צורך בשיכנועוסייע בידנו בכל עת צורך בשיכנועוסייע בידנו בכל עת צורך בשיכנועוסייע בידנו בכל עת צורך בשיכנוע, , , , ראש העיר היה מודע כל התקופה לדרך בה פעלנוראש העיר היה מודע כל התקופה לדרך בה פעלנוראש העיר היה מודע כל התקופה לדרך בה פעלנוראש העיר היה מודע כל התקופה לדרך בה פעלנו

        ."."."."ובהחלטהובהחלטהובהחלטהובהחלטהבעצה טובה בעצה טובה בעצה טובה בעצה טובה 

    

  מסקנות והמלצות   .5

כפי שנאמר כבר לעיל בסעי/ כללי מועצת העירייה קיבלה החלטה למשו� 

  . לכאורה, החלטות אלה לא היו תקינות. מפעלי
 חדשי
 לעיר


מועצת העירייה , ח הביקורת"כפי שמוצאי
 ביטויי
 בדו, בעקבות הממצאי

 הארנונה למפעלי
 דנה מחדש וקיבלה החלטות חדשות וקבעה נהלי
 לגבי


יחד ע
 זאת . 2002החלטות אלה מוצאות  ביטוי בצו הארנונה לשנת . חדשי

  בעת עריכת הביקורת ונכו  לאותו מועד הפעולות היו תקינות ולכ  האמור 

  :להל 

על פי ההסברי
 , הביקורת חוזרת שוב שהחלטות מועצת העירייה היו  .5.1

ה מתקדמי
 לכפר סבא נבעו מהרצו  להביא מפעלי תעשיי, שקיבלה

בנוס/ היה רצו  . ולהגדיל על ידי כ� הכנסותיה העתידיות מארנונה

וכל זאת בתקופה , ליצור מקורות פרנסה ולמשו� מפעלי היי טק לעיר

של תחרות מצד המושבי
 בסביבה ועיריות שכנות אשר נתנו 


למרות כל זה  כל . וממשיכות להעניק הנחות מארנונה למפעלי
 חדשי

ח ביקורת זה היו לכאורה לא "ת מועצת העירייה אשר פורטו בדוהחלטו


ההחלטות האמורות נתקבלו . תקינות ולא הובאו לאישור שר הפני

  .בניגוד לחוות דעת משפטיות ובהתנגדותו המקצועית של גזבר העירייה



  162

, כפי שמופיעות בפרוטוקולי
 של ישיבותיה, החלטות מועצת העירייה  .5.2

מבלי כל התייחסות של מועצת , חלקת הגבייהמועברות לביצוע מ

העירייה לכ� שביצוע ההחלטה כלשונה אינו תוא
 ככל הנראה את 

  . הנחיות החוק

המתבססי
 על החלטות , הביקורת מתייחסת למכתבי ראש העירייה  .5.3

יחד ע
 זאת היות ויש ספק  . המועצה כהנחיות ונוהל על פיה
 יש לפעול

צה יש לדעת הביקורת לקבל תחילה אישור לגבי חוקיות החלטות המוע

כולל סמכויות , שר הפני
 להחלטות ובהמש� לקבוע נוהל מפורט

  .ואחריות לביצוע ההחלטות

, "הכללי
 לחיוב אישי של נושאי משרה"לאור פרסו
 , לדעת הביקורת  .5.4

היות ובמקרה של החלטות בלתי חוקיות , יש לנהוג משנה זהירות

ה לחול ה  על הדרג המחליט וה  על הדרג האחריות עלול, לכאורה

  . המבצע

ל העירייה "ל וסמנכ"י מנכ"הטיפול במת  הנחות לתעשייה ועסקי
 ע  .5.5

היה צרי� להיות מלווה בהוראות ביצוע והאצלת סמכויות בחתימת 

במיוחד שבמקרי
 רבי
 הביצוע הסתמ� על שיקול הדעת , ראש העיר

הבדיקות המתחייבות ל העירייה ולא נעשו "הבלעדי של מנכ

  . מההחלטות

כל . נושא ההנחות בארנונה נמצא בתחו
 אחריותו של גזבר העירייה  .5.6

ל העירייה בנדו  לא הובאו לידיעתו של "ההחלטות שנתקבלו על ידי מנכ

ל העירייה כמוסבר "גזבר העירייה ועל המכתבי
 שהוצאו מטע
 מנכ

  . הגזבר א/ לא מכותב לידיעה, ח"בדו

, מהות� של החלטות מועצת העירייה והסיבות שהיו לקבלת�, כו�לסי  .5.7

קרי תמרי. ועידוד הבאת , יתכ� שהיו חיוביות מבחינת כוונת� ומטרת�

יחד ע� זאת ישנה . מפעלי� חדשי� לאזורי התעשייה של העיר

אלה לא תקינות  משמעות ברורה וחמורה לגבי היות� של החלטות

  . לכאורה מבחינת החוק

להפסיק באופ� מיידי את מת� ההנחות הבלתי חוקיות , לכ� מומל.

י מועצת "וליזו� ביטול ההחלטות ע, ללא אישור שר הפני�, לתעשייה

על מנת למזער את הנזק ולנסות לעמוד על ההתחייבויות . העירייה
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שהעירייה לקחה על עצמה יש לקבוע תערי* מיוחד לתעשייה חדשה 

  . בצו הארנונה השנתי

י "כפי שנעשה עד כה ע, נות את דר( הטיפול בנושאבכל מקרה יש לש

מ� הראוי היה . בעלי תפקידי� ג� כשה� הבכירי� ביותר בעירייה

�  . לקבוע נהלי� ברורי� לגבי מת� הנחות בארנונה למפעלי� חדשי

בנוס* רצוי להסתייע בייעו. משפטי ה� לגבי הטיפול שיש לעשות 

בכל הקשור , העתידלגבי העבר וה� לגבי ההחלטות החדשות לגבי 

  . עסקי�/למת� הנחות מארנונה לתעשייה

מועצת . ח חלו שינויי� רבי� בנושא "עד לסיו� הביקורת ופרסו� הדו

  :העירייה הבינה את המצב הבלתי תקי� בה היא נמצאת והחליטה

  .להפסיק מת� הנחות בלתי תקינות מבחינת החוק ♦♦♦♦

עות לעיר לקבוע תערי* מינימו� לתעשיות חדשות וחדישות המגי ♦♦♦♦

  .בצו הארנונה

למסור לבדיקת משרד הפני� ולהחלטתו את האישור לגבי  ♦♦♦♦

�  . ההנחות שנתנו בעבר למפעלי� קיימי

בכל מקרה בהמש( להחלטות המועצה ולאישור משרד הפני� יש 

בהנחיות , להשלי� את ההגדרות לגבי מת� הנחות בארנונה לתעשייה

    .מתאימות
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