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 לשכת ראש העיר

 ותשע"  אייר ח 
 5101   למאי  01

 10350סימוכין: 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר
 יהודה-אור

 
 שלום רב,

 
 

 1062לשנת  60ה מס' דו"ח מבקר העיריי הנדון:
 
 

ג'. לפקודת העיריות, אני מתכבדת להגיש לעיונכם את דו"ח  071בהתאם לסעיף 
 . 5102מבקר העירייה לשנת 

 
יהודה נמצאת בעיצומו של תהליך פיתוח לשיפור איכות חיי תושביה בכל -העיר אור

ת תחומי הפעילות העירונים:  חזות העיר, חינוך, פיתוח עירוני, שיפור תשתיו
 וכיו"ב. 

 
 עבודת הביקורת היא חלק בלתי נפרד מהעשייה בעירייה.

 
אני רואה חשיבות גדולה ביישום הערות והמלצות הביקורת שיביאו לשיפור תהליכי 

 עבודה ונהלים, במקביל להמשך הפיתוח בכל תחומי העשייה.  
 

 אנו פועלים ליישום דו"ח המבקר, בהתאם להנחיות החוק. 
 

העיריה על הביקורת האובייקטיבית ועל שיתוף הפעולה בין כל אני מודה למבקר 
 הגורמים. 

 
 

 בכבוד רב,
 

 וחטשליאת                                              
 ראש העיר

 העתקים:
 מנכ"ל העירייה -מר עופר תודר 

 מבקר העירייה -מר רמי בן סעדון 
 היועמ"ש לעירייה -עו"ד שלומית שפינדל 

 מ"מ גזבר העירייה  -מר גיל גבריאל 
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 משרד מבקר העירייה

 ותשע"      אדר ב'     'כ

  1061מרס                 00

 216 סימוננו: ביקורת                                                                                                   

 לכבוד,

 ראש העירייה ,עו"ד ליאת שוחט

 י!תנכבד
 2106לשנת   60דו"ח מבקר העירייה מס'  הנדון:

. 5102לשנת  01להגיש אליך את דין וחשבון מבקר העירייה מס'  הרני מתכבד .0

בה בעת  ג )א( לפקודת העיריות. 071הדו"ח מוגש על פי הוראות סעיף 

מועברים עותקים מהדו"ח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת 

 העיריות.

יה מוגש הדו"ח מקיף את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהלך השנה שלגב .5

, ובעלי ההדו"ח, לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרים, באשר היית

 התפקידים מולם נערכה הביקורת.

בדו"ח כלי עזר מועיל לשיפור ניהול התחומים שנסקרו  יאני מקווה כי תמצא .3

 בעירייה.

תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנדרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף  .1

כן מודגש עניין איסור פירסום פרטי הדו"ח  .עיריות( לפקודת הו) -ג )ג( 071

 בטרם חלף המועד להגשתו למועצה.

 בכבוד רב,
 רמי    בן סעדון                                                                                    

 מבקר העירייה                                                                                    
 והממונה על תלונות הציבור

 העתקים:
 , יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.טל אשכנזי מר

 , מנכ"ל העירייה.עופר תודרמר 
 עו"ד שלומית שפינדל, היועמ"ש לעירייה.

 חברי הוועדה לענייני ביקורת.
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 תוכן העניינים
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 תוכן העניינים
 
 

מס' 
 הנושא 

 עמ' שם הנושא

 
6. 
 

 
 י השבחההיטל

 
2 

 

 
1. 

 
 ניהול כספי בגני הילדים

 
611 

 
0. 

 
 מערכות מידע ואבטחת מידע

 
120 

 
2. 

 
"ניהול רשומות  -ביקורת מבקר המדינה

אלקטרוניות ורשומות נייר ברשויות 
 מעקב תיקון ליקויים –המקומיות" 

 
122 

 
2. 

 
 הבסיס החוק לעבודת הביקורת

 
110 
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקורת 

 

 היטלי השבחה

 
 611062דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמוד הנושא

 7 מבוא -פרק א 

 1 עובדות -פרק ב

 62 ממצאים -פרק ג 

 661 המלצות -פרק ד 

 611 נספחים
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 מבוא -פרק א

 
 כללי

 
( )להלן: "חוק התכנון 0612 -התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה )תשכ"ה  .0

ית לגביית היטלי השבחה על ידי הרשות והבניה"(, קובעת את המסגרת החוק

 המקומית.

 

בעקבות קבלת  ים של מקרקעיןעליית שווחבות בהיטל השבחה נוצרת עקב  .5

או מהוראות התב"ע, , מתן הקלה בניין עיר )להלן: "תב"ע"( תכנית תוקף של

 .תב"עב הקבועים" מהשימושים המותרים שימוש חורג"התרת 

 
ן היתר, כי חבות היטל ההשבחה תהיה לתוספת האמורה נקבע, בי 3בסעיף  .3

 כמחצית מההשבחה של המקרקעין.  

 
 ל ידיעוד נקבע, כי מועד תשלום ההיטל הוא בעת מימוש הזכות במקרקעין ע .1

קבלת היתר בניה, התחלת השימוש בפועל לראשונה, או העברת הזכויות 

 במקרקעין.

 
י מקרקעין ההשבחה תקבע בידי שמאכי בין היתר, לתוספת נקבע,  1בסעיף  .2

  לה.בסמוך לאחר אישור התכנית, התרת השימוש החורג או מתן ההק

 
קיימת אפשרות לדחות את ביצוע השומה עד לתכנון ובניה לוועדה המקומית  .1

 למימוש בפועל של הזכויות, בתנאי שתודיע על כך לבעלי המקרקעין.

 
או ליום , בניין העיר )תב"ע( השומה תיערך ליום תחילת תכניתעוד נקבע, כי  .7

ין, בהתחשב בעליית ערך המקרקעין יההקלה או השימוש החורג, לפי הענ

   וכאילו נמכרו בשוק החופשי.

 

 מטרת הביקורת

על ידי הוועדה לתכנון מטרת הביקורת לבחון את תהליך חיוב בהיטל השבחה  .8

בעירייה ובכלל זה: עמידה בהוראות חוק, כללי פיקוח ובקרה, יעילות, ובניה ו

 תהליכים וקשרי הגומלין בין המחלקות השונות וכד'.נאותות ה
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 מתודולוגית הביקורת

 הביקורת קיימה פגישות עם בעלי תפקידים, כדלקמן: .6

  - אחראית תחום היטלי השבחה לשעבר .6.0

  -   אחראי תחום היטל השבחה .6.5

  -   מ"מ מנהלת מחלקת גביה .6.3

  -   מנהל מחלקת חשבות .6.1

  -    אחראי רישוי בניה .6.2

  -  סקים במחלקת גביהמנהלת מדור ע .6.1

  -   ממונה נכסים בעירייה .6.7

  - שיחות עם שמאי הוועדה במיקור חוץ .6.8

 

 שומות הוועדה המקומית לתכנון ובניה. סקרההביקורת  .01

 בוצעה בחינת מסמכים בתיקי בניין עיר. .00

 בהתאם להחלטות הוועדה המקומית לתכנון ובניה. בחינת חיובי היטל השבחה .05

 .ערכת קומפלוטניתוח קבצי היטל השבחה ממ .03

 .ניתוח קבצי גביה ממערכת מטרופולין .01

להוראות ביחס בנכסים בפועל שימוש הסיורים בשטח לבחינת התאמת  .02

 התב"ע.

 סקירת תב"עות ובחינת קיום "שימוש חורג". .01

 בחינת נתונים וקבצי תקבולים מרשות מקרקעי ישראל וממונה נכסי העירייה. .07

 

ר העירייה לבדוק, אם סדרי הבוחן א לפקודת העיריות על מבק 071לפי סעיף  .08

והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר מידות 

 סכון.יועקרונות היעילות והח

 
 .1062יוני  -ינואר  החודשיםהביקורת נערכה במהלך  .06
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 עובדות -פרק ב

 תשכ"ה בניהלתוספת השלישית לחוק התכנון וה 0הגדרת "השבחה" לפי סעיף  .51

 : , כדלקמן"החוק"( הינה-)להלן 0612 –

עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת "

 .".שימוש חורג

 

תר לבניה יה יוצא א.)ג( לתוספת השלישית לחוק נקבע, כי ל01בסעיף  .50

או ל יטההלא שולם  עודרג כל ויותר שימוש ח במקרקעין ולא תינתן הקלה ולא

 ואקעין, רקמפת זו בשל אותם סות יפ גיע אותה שעה עלאותו חלק ממנו המ

 דרש על פי תוספת זו.ו, הכל כנשניתנה ערובה לתשלום או לחלק ממנ

 

, יש לשלם היטל השבחה על השבחה במקרקעין, לחוקא' 061בהתאם לסעיף  .55

ן בדרך אחרת, למעט הפטורים יבין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול וב

 חוק.ל 06מהיטל בהתאם לסעיף 

 
שנה( הכלול  52החייב בהיטל השבחה הינו בעל מקרקעין או חוכר לדורות )מעל  .53

בתחום התכנית או גובל בה. בקרקע בבעלות משותפת כל אחד מהשותפים 

במקרקעין )או בחכירה לדורות( ישלם ההיטל באופן יחסי לחלקו במקרקעין 

 המשותפים. 

 
 בהיטל תחייב האינ ותהרש, רשות מקרקעי ישראלבמקרה של קרקע בבעלות  .51

 , כדלקמן:לשלם לרשות המקומית ה, אלא עליהשבחה

לפני  בקשר למקרקעין המתקבולי 01% -  01/05עד לחודש  .51.0

  מע"מ.

מתקבוליה בקשר למקרקעין לפני  05% - ואילך  01/05מחודש  .51.5

 מע"מ.

 

מועד החבות בהיטל )להבדיל ממועד החיוב/התשלום( חל במועד אישור  .52

את המקרקעין )או במועד מתן ההקלה או התרת שימוש התכנית שהשביחה 

 (.חורג
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מועד החיוב בהיטל השבחה הינו המועד בו מבוצע מימוש "הזכויות"  .51

 במקרקעין. 

המהווה עילה לבחינת קיום חבות בהיטל השבחה, "מימוש זכויות" במקרקעין 

 :הבאיםממוגדר כאחד 

לדורות  העברת המקרקעין או החכירה - שינוי בעלות במקרקעין .51.0

, או הענקת זכויות בהם מבעלים אחד לאחר )בשלמות או חלקית(

 הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין. 

או לשימוש בהם, שלא ניתן היה לתיתו  בניההיתר קבלת  - היתר בניה .51.5

  בתב"ע.ללא אישור 

בניית נכס והשימוש בו אמורים להיעשות בהתאם  - שימוש חורג .51.3

חלה על הקרקע או הבניין ובהתאם לתוכנית מתאר מקומית )תב"ע( ה

להיתר הבניה שאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. יחד עם 

זאת, חוק התכנון והבניה מאפשר לוועדה המקומית להתיר שימוש חורג 

 בנכס לתקופה קצובה באופן החורג מהיעוד שנקבע בתוכנית.

מעבר  יהבנתוספת זכויות  תהמאפשרמתן הקלה  - בניההקלה בזכויות  .51.1

 . בתב"ע למוגדר

התחלת השימוש במקרקעין בפועל, כפי  - אישור תוכנית בניין עיר .51.2

 חל היטל השבחה. השבעקבותי תב"עשהותר לראשונה, עקב אישור 

 

"הוועדה המקומית"( ממציאה לבעל  -)להלן בניההוועדה המקומית לתכנון ול .57

"שומת  -לןהמקרקעין שומה מטעמה בדבר גובה ההשבחה החלה על הנכס )לה

השבחה"(. בקביעת שומת השבחה מתחשבים בתכניות החלות על הנכס, נכון 

למועד עריכתה, לעומת התכניות שחלו באזור בו מצוי הנכס, קודם לאישור 

 התכניות. 

 

ההפרש בין שווי הנכס במועד שלאחר אישור תכנית משביחה )במצב התכנוני  .58

ית משביחה )במצב התכנוני החדש( לבין שווי הנכס במועד שלפני אישור תכנ

 הישן( הינו ההשבחה החלה על הנכס.

 
היטל ההשבחה אשר בעל המקרקעין מתבקש לשלם הינו מחצית מגובה עליית  .56

 שווים של המקרקעין )מחצית ההשבחה(.
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"(. התיקון 81"תיקון -לחוק )להלן 81נכנס לתוקף תיקון  5116במאי,  0ביום  .31

 ,המחלוקת ביחס לגובה היטל ההשבחהשינויים מהותיים בדרך בירור קובע 

 .בניהאשר מטילה הוועדה המקומית לתכנון ו

 
חלק  "בעל המקרקעין/החייב"(-)להלן , במידה ובעל המקרקעין81עד לתיקון  .30

עדה המקומית מטעם הוושמאי ה דייל שהומצאה לו עההשבחה  תשומגובה  על

ן שמאי אחר כיהש נגדיתלהגיש שומה היה רשאי  ,("שמאי הוועדה" - )להלן

 "השומה הנגדית"(.  -)להלן מטעמו 

 
חוק, שמאי החייב ושמאי הוועדה היו רשאים מצב טרם התיקון לבהתאם ל .35

להגיע לשומה מוסכמת וככל שלא עלה בידם להגיע להסכמות מינו הצדדים 

 מכרעת. הייתהשומתו ש ("שמאי מכריע" -שמאי מקרקעין אחר )להלן 

 

מסלולים בהם חייב בהיטל השבחה  5קבע אמור ו, שינה את המנגנון ה81תיקון  .33

במקרה שבו החולק על שומת ההשבחה יכול לנקוט )מסלולים אלו אינם חלים 

טעות בגודל הנכס, טעות בתכניות החלות : נפלה טעות טכנית בשומת ההשבחה

 על הנכס או טעות ביחס לזכויותיו של החייב במקרקעין(: 

 : שמאי מכריע .33.0

לק על גובה החיוב אולם הוא אינו ככל שהחייב בהיטל חו .33.0.0

חולק על עצם חיובו בהיטל, הוא רשאי לפנות ליו"ר מועצת 

יום מיום שהשומה הובאה  12שמאי המקרקעין, תוך 

לידיעתו, בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין 

גובה החיוב. יו"ר מועצת שמאי מקרקעין רשאי להאריך את 

 דים שיירשמו.התקופות האמורות מטעמים מיוח

מקרקעין להודיע לחייב בהיטל העל יו"ר מועצת שמאי  .33.0.5

יום  02ולוועדה המקומית, את זהות השמאי המכריע בתוך 

ה אליו. על החלטתו של השמאי המכריע יממועד קבלת הפני

עדה המקומית לערור בפני ועדת ויכולים החייב בהיטל או הו

ם המצאת ימים מיו 12הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 

ההחלטה של השמאי המכריע. יו"ר ועדת הערר רשאי 

 להאריך תקופה זו מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

ועדת הערר לאחר דיון בערר, רשאית, בהחלטה מנומקת,  .33.0.3

 לקבל את הערר או לדחותו במלואו או בחלקו. 
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על הכרעת השמאי המכריע ניתן יהיה לערור בפני וועדת הערר  .33.0.1

 ים.ילבית המשפט לעניינים מינהלהערר  ועל החלטת ועדת

 :ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה .33.5

ככל שהחייב בהיטל ההשבחה חולק על עצם החיוב בהיטל  .33.5.0

ההשבחה ו/או על גובה היטל ההשבחה רשאי הוא להגיש ערר 

ו. יום מיום שהובאה השומה לידיעת 12תוך , לוועדת הערר

ת יו"ר ועדת הערר, רשאי להאריך את התקופות האמורו

 מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

ועדת ו. כמו כן, ועדת הערר רשאית, לקבל את הערר או לדחות .33.5.5

הערר רשאית לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה 

עדת הערר חוות דעת בכתב ואשר יגיש לו ,שימנה שמאי מייעץ

 בעניין הנוגע לערר.

הגשת הערר לא תעכב את מימוש הזכויות במקרקעין, אם  .33.5.3

בהיטל שילם את ההיטל. במקרה שמדובר במי החייב 

לצורכי מגוריו או מגורי קרובו והגיש  בניהשמבקש היתר 

ערר, לא תעכב ההגשה את מתן ההיתר, אם נתן ערובה 

 לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת.

 

בעל המקרקעין היה חייב , בו 81יש לציין, כי בניגוד למצב שהיה לפני תיקון  .31

, על מנת (נערכה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך )אשרלהגיש שומה מטעמו 

להפחית חיוב בהיטל השבחה, כיום, השמאי המכריע, לבקשת המבקש, רשאי 

לפטור אותו מהגשת שומה כאמור, אם ראה כי אינה נדרשת לשם הכרעה 

 במחלוקת.

 

, הקובע שעניינו שמאים מכריעים 0נוסף פרק טבנוסף, במסגרת התיקון לחוק,  .32

הכשירים לכהן כשמאים  ,רשימה של שמאי מקרקעין פטים יקבעשר המש כי

 שתפורסם ברשומות. נכון למועד הביקורת קיימת רשימה כאמור. מכריעים

 
)ג( של התוספת השלישית לחוק, אין לראות בבניית תוספת 06בהתאם לסעיף  .31

"מימוש זכויות" כהגדרתו בחוק, אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש  בניה

בנוגע למקרקעין ששימשו למגוריו או למגורי קרובו, במשך  בניהיתר בקשה לה
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/ההרחבה ובלבד שהשטח הכולל של דירת בניהשנים לפחות מיום סיום ה 1

 מ"ר. 011המגורים לאחר בנייתה או הרחבתה אינו מעל 

 
טופל במועד הביקורת ובוועדה לתכנון ובניה  עירייהתחום היטלי ההשבחה ב .37

 עובדת משרד רו"ח חיצוני. במיקור חוץ היטלי השבחה  על ידי אחראית תחום

 
שערך את שומות במיקור חוץ, התקשרה עם שמאי ועדה חיצוני  העירייה .38

הוועדה בהן נקבע היטל ההשבחה לחיוב הנישומים.  תשלום בפועל של ההיטל 

 בוצע במשרדי מחלקת הגביה.
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 תהליך עסקי

השבחה וממשקי העבודה  להלן סכמה כללית לתיאור תהליך גביית היטל .36

 בעיריית אור יהודה, כדלקמן:
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 ממצאים -פרק ג 

 

 נהלי עבודה, ממשקים בין מחלקות ומערכות מידע

 נהלי עבודה

שמדובר בתחום  ,הצורך בקיום נוהל עבודה בנושא היטלי ההשבחה נובע מכך .11

ובהליך הכולל ממשקים בין מספר  רגיש הכרוך בחיובים כספיים משמעותיים

 .לקות ומערכות מידע שונותמח

 

צורך זה מקבל משנה תוקף, לנוכח העובדה שהחיובים נקבעים עפ"י שומות של  .10

לקבוע כללים להסדרת הנושא ולקיים לגביו  העירייהשמאי חיצוני, ומחובת 

 בקרה ופיקוח.

 
הלי עבודה כתובים לכלל הפעילויות נ אין בעירייהכי מסקירת הביקורת עולה,  .15

לגבי אופן ההתקשרות עם שמאי התייחסות  :בחה, ובכלל זהבתחום היטלי הש

חיצוני, הסכמי סודיות, ניגודי עניינים, צורת ומבנה השומות, קביעת מנגנוני 

בקרה ופיקוח, תהליכי העברת דרישה לביצוע שומות, הקשר בין האחראית על 

אופן העברת בקשות לעריכת שומות, היטלי השבחה לבין מחלקת הגביה, 

מים, אופן קבלת ערבויות מנישוסירת שומות לנישום ומערכת גביה, תיעוד מ

 ועוד. העברה בטאבו, זכאות לפטורים

 
 :הגבייה 'מ מנהל מח"עיקרי תגובת מ

"אין נוהל כתוב אך קיים הליך עבודה מול הוועדה שמבוצע שנים רבות. התאור המפורט 

 בדו"ח נאמן למציאות."

 הגבייה. 'מ מנהל מחתגובתה המלאה של מ. - 'ראה נספח יט

 

 :, אגף הנדסהGISהיטלי פיתוח, השבחה ו עיקרי תגובת מנהל מחלקת 

  .במסגרת פעילות המחלקה החל הליך כתיבת נוהל היטל השבחה" 

  הליך הכתיבה מלווה בתיאום בין מחלקות, יצירת תשתית תואמת במערכות מידע

 דרישות.(, עדכון והכנת טפסים תואמי GISתומכות )כגון: קומפלוט, 

  הנוהל מתבסס על הגישה "התהליכית" בהתאמה לסעיפים ייעודיים מתקן מערכת

, אשר נמצאו תואמים למשאבים קיימים, מאפייני ISO 9001-2008ניהול איכות 

 הועדה לבניין עיר ומחלקות העירייה. 
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  ,הנוהל כולל נושאים כגון: דרישות על פי דין, מערכות תומכות וממשקים בין מחלקות

 ן שרות ללקוח, תהליכי יישום ובקרה.מת

 "....בכתיבת הנוהל ייושמו סעיפים לנושאים עליהם עמדה הביקורת 

 , אגף הנדסה.GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ 

 

 ממשקים בין מערכות מידע

"י  עהוקמה "קומפלוט", ש הינה מערכתמערכת המידע המרכזית באגף הנדסה  .13

 .החברה לאוטומציה

 

  .עובדת עם מערכת "מטרופולין"מחלקת הגביה  .11

 
מסקירת הביקורת עולה, כי אין קישור בין מערכת היטל השבחה "קומפלוט"  .12

 למערכת הגביה "מטרופולין".

 

מערכות המידע, ביצוע  5 -: מבוצע הליך של הקלדת נתונים כפולה בכתוצאה .11

בפועל אינם מוזנים שבוצעו  תשלומיםהצמדה כפולה בשתי המערכות, 

הפקדת דרישות תשלום  ,ואין תיעוד אודות הגביה למערכת "קומפלוט"

אין "סגירת מעגל" בין מח' הגביה לבין  לנישום כפולות משתי מערכות,

שאכן  , במטרה לוודאאחראי רישוי בניהולאחראית תחום היטל השבחה 

ר בניה, שימוש חורג טרם נופק היתהוראת תשלום היטל השבחה שולמה בפועל 

 .או אישור להעברת זכויות בנכס

 

 תגובת מהנדס העיר:

 ממשק ממוחשב בין מח' הרישוי ,מח' ההיטלים ומח' הגביה שיבטיח העברת מידע מידי ומדויק  יש להקים

 מה שאיננו קיים כיום. - המחלקות 3בין 

 יה שונים אחרים בהתאם לראייה ואולי גם לגורמי עירי המחלקות 3-ם תכנה משותפת לומותנה כמובן בקי

 המערכתית שיוחלט לגביה בהנהלת העיר.

  בימים אלו שוקד מנהל מח' היטלי השבחה ופיתוח מר אלון להב על כתיבת הצעה לנוהל אשר יועבר בין

 גורמי העירייה השונים לקבלת הערותיהם ולהפצתו.

 תגובתו המלאה של מהנדס העיר. – 'ראה נספח כג 

 

 :הגבייה 'מ מנהל מח"עיקרי תגובת מ

"אכן לא קיים ממשק בין המערכת בה מתנהל הליך ההיטל )קומפלוט( לבין מערכת החיוב 

והגבייה במח' הגבייה )מטרפולינט( והתהליך המפורט בדו"ח לגבי רישום כפול בשתי 

 המערכות )הקלדה, הצמדה, אין רישום תקבולים בקומפלוט( אכן נכון.
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יות המקומיות בישראל ממשקים בין מערכת הקומפלוט אין ברשו -ממידע הקיים בידי

 למערכת המטרופולינט."

 הגבייה. 'תגובתה המלאה של מ.מ מנהל מח - 'ראה נספח יט

 

 :, אגף הנדסהGISהיטלי פיתוח, השבחה ו עיקרי תגובת מנהל מחלקת 

  לקישור בין מערכת קומפלוט למערכת מטרופולין לא נמצא עדין פיתרון והנושא"

בדיקה )דורש היערכות מבחינת עדכון נתונים, התקנת מודולים, תשלום נמצא ב

שירות(. כשלב ראשון, הותקנה מערכת מטרופולין )הרשאת צפייה( במחלקת השבחה 

 לצורך בחינת פיתוח הליך בקרה לתשלומים. 

  בוצעו ישיבות תיאום עם מחלקת רישוי וגביה, בהן נבחנו אפשרויות חיזוק התיאום

 מבחינת הפקת דרישות התשלום, תהליכי גביה ואישורי התשלום. בין המחלקות 

  מול מחלקת הרישוי אוחד נוהלית הפקת דרישת תשלום ואישור תשלום היטל

השבחה ביחד עם היטלי פיתוח ואגרה. לאחר סגירת הנושא הכספי ע"פ קבלה/אישור 

ה תשלום, מבוצעת סריקת מסמכים, סגירת אירוע ובקשה למימוש. אישור לעמיד

בדרישת תשלום היטל מועבר ע"י מחלקת השבחה למחלקת רישוי בצרוף העתק 

 קבלות/אישור.

  .מול מחלקת הגביה נבחנו אפשרויות טכניות למציאת פתרונות במשאבים הקיימים

כשלב ראשון, הוחלט לרשום את מספר דרישת התשלום/בקשה למימוש בהערות 

 "הקבלה כך שניתן יהיה לשייך את התשלום לדרישה.

 , אגף הנדסה.GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ 

 

 סריקת מסמכים במערכת היטל השבחה "קומפלוט"

ומסמכים בהתאם למספר  במערכת "קומפלוט" קיים מודול לסריקת שומות .17

 .תיק הבקשה

 

 מסקירת הביקורת עולה, כי למרות שהמודל קיים ומוטמע במערכת .18

בפועל לא מבוצעת סריקת מסמכים למערכת ומבוצע , פלוט בעירייההקומ

 .פרטיים במייליםותיוק ידני בקלסרים או שמירת מסמכים בתיקיות 

 כתוצאה: קושי באיתור מסמכים, שומות, קבלות תשלום וכד'.

 

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, שאחראית היטל השבחה למועד 

לעובדה וץ מטעם משרד רואה חשבון חיצוני. הביקורת הינה עובדת במיקור ח

 פוטנציאל להחלפת בעלי תפקידים, כפי שאכן קרה בפועל במהלך הביקורת. זו
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 :תגובת מהנדס העיר

מועסקת כיום ישנה מזכירה במחלקת רישוי הבניה אשר  –תפעול ארכיב באופן מינימלי "

ייצר מראית עין בלבד , ואשר אחראית גם על הארכיב. המצב הקיים מבחצי משרה בלבד

ליכולת לבצע את מכלול המטלות והמשימות שנדרשות ממזכירה של מחלקת רישוי הבניה , 

עובדה הפוגעת הן במתן שירותי מזכירות הכרחיים למחלקת רישוי הבניה , ובוודאי שלא 

 ." נותן מענה כלל לטיפול הנדרש בתפעול ארכיב

 יר.תגובתו המלאה של מהנדס הע – 'ראה נספח כג 

 

 :, אגף הנדסהGISהיטלי פיתוח, השבחה ו עיקרי תגובת מנהל מחלקת 

, נפתח ארכיב מיוחד להיטל השבחה בכונן קומפלוט שרת אגף 5102"מחודש מרץ 

הנדסה. כלל דרישות התשלום, קבלות/אישור תשלום, שומות, מסמכים רלוונטיים, 

 מספר בקשה למימוש." נסרקים לארכיב על פי שנים ומקושרים למערכת קומפלוט ע"פ 

 , אגף הנדסה.GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ 

 
 התקשרות עם בעלי תפקידים

 תחום היטל השבחה מהווה הכנסה מהותית בפעילות העירייה. .16

 

גביית היטל השבחה מהווה הליך מורכב הכולל, בין היתר, ממשק עבודה עם  .21

ים ארגוניים בעירייה בין מחלקת מחד וממשקי עבודה פנ תושבים ויזמים

 .גביה, מחלקת נכסים וגזברות מנגדמחלקת השבחה, הנדסה, 

 
בעלי התפקידים המרכזיים למועד הביקורת מסקירת הביקורת עולה, כי  .20

 , כולם ככולם,העוסקים בליבת תהליך היטל השבחה למועד הביקורת הינם

 לקמן:עובדים חיצוניים במיקור חוץ, כד

ממונה תחום היטל   .20.0
 השבחה

עובדת משרד רואה חשבון אופיר בוכניק  -
 )עזבה את תפקידה במהלך הביקורת(.

 
שמאי הוועדה האחראי על קביעת ערך  - שמאי הוועדה  .20.5

משרד ב ו עובדהשבחת הנכסים הינ
)שמאי  שמאים שאול לב במיקור חוץ

 .יחיד(
השמאי מועסק בעירייה כשמאי יחיד 

 שנה(. 62 -)למעלה מ 10 -עוד משנות ה
 

 עובד מחלקת הנדסה במיקור חוץ. - אחראי רישוי בניה  .20.3
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לדעת הביקורת השענות העירייה בתחום כה רגיש, המהווה הכנסה מהותית  .25

יומי עם הציבור, על בעלי תפקידים המועסקים אצל -בפעילותה והממשק היום

 ית לעירייה.קבלנים חיצוניים במיקור חוץ, מהווה כשל וחשיפה מהות

 

 . שנה 02 -מזה למעלה מ כמו כן, בעירייה מועסק שמאי ועדה אחד בלבד .23

לדעת הביקורת, ניהול מערך היטלי השבחה עם שמאי אחד במיקור חוץ 

 מהווה חשיפה לעירייה.לתקופה של עשרות שנים רבות, 

 
לדעת הביקורת, מינוי מספר שמאי וועדה מאפשר לבצע, חלוקת עבודה 

)ראה פרק  יעצות עם מספר שמאים, אפשרות ניהול ניגוד ענייניםמאוזנת, התי

הקטנת החשיפה והתלות של העירייה  ,השוואה תפוקות בין שמאים להלן(

 , כמו גם, רענון בעל תפקיד בנושא כה רגיש.בשמאי אחד

 
 תגובת מהנדס העיר:

 ""ל מבחינה מעשית, התנהלות מח' היטלי פיתוח והשבחה מתבצעת ישירות מול מנכ

העירייה, וכפועל יוצא נקבעו בעבר, אופן העסקתה של גב' מירב קורל במיקור חוץ ובהיקף 

המשרה שלה וגם החלטה לגבי אופן העסקתו של מר אלון להב והגדרת תפקידו גם כמנהל 

 בעירייה. GISמכלול נושא 

 .אין ספק שיש להעסיק מנהל למחלקת רישוי הבניה אשר יהיה עובד עירייה במשרה מלאה 

בין שאר הדרישות ההכרחיות הקיימות לצורך תפקוד מינימלי נדרש בתחומים השונים של 

 מחלקת הנדסה. 

  בהמשך לבקשתי מיד עם כניסתי לתפקידי כמהנדס העיר, וכן בימים אלו לקראת דיוני

אדם במחלקת הנדסה. מצ"ב -הגשתי נייר עמדה ודרישה בנושא כוח 5101התקציב לשנת 

 וגש אף הוא בימים אלו.מכתבי למנכ"ל אשר מ

  אין ספק שממצאי טיוטת דו"ח הביקורת מוכיחים את דברי ובקשתי לאיוש התפקידים

 השונים ובהם מנהל מח' רישוי הבניה במשרה מלאה.

  בנוסף על האמור לעיל, קיים צורך קריטי לאיוש התפקידים הנוספים הנדרשים במחלקת

ויכנס  5101ו"ב אשר נכנס לתוקף באוגוסט לחוק הת 010רישוי הבניה, לצורך יישום תיקון 

 .5101במלוא היקפו החל בינואר 

  המצב כיום שמחלקת רישוי הבניה מתפקדת בחסר משמעותי של בעלי התפקידים השונים

היכולת להתמודד עם היקפי המשימות הקיימות כבר -במחלקה זו, עובדה המגבירה את אי

 היום במחלקה זו."

 לאה של מהנדס העיר.התגובה המ - 'ראה נספח כג
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 עיקרי תגובת שמאי הוועדה:

 

 

 התגובה המלאה של שמאי הוועדה. - 'ראה נספח כא

 

 התייחסות הביקורת לתגובת שמאי הוועדה:

יועץ  גם השענות העירייה על שמאי ועדה אחד, בודד, שהינו בהתאם לתגובתו גם מתכנן עירוני

תחומים כה מהותיים של העירייה, מהווה בהיטלי השבחה ועוד, שומות  מבצע גם כלכלי

חשיפה של העירייה והשענות על ספק אחד בתחומים כה רגישים בעלי השלכה מהותית על 

 הכנסות ופעילות העירייה.

לאור האמור במכלול דוח הביקורת, הביקורת בדעה שיש למנות מספר שמאי וועדה לטיפול 

 בהכנסות העירייה בתחום היטלי השבחה.
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 ענייניםניגוד 

משרד הפנים פרסם נוהל והנחיה מחייבת בנושא "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש  .21

לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות", במסגרת חוזר 

 .5100באפריל  1מתאריך  5/5100מנכ"ל משרד הפנים 

 

, 5/5100בין היתר נקבע במבוא לנוהל המפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .22

 לקמן:כד

"מטרת נוהל זה הוא לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם 

העסקתם של יועצים ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים 

לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי הצורך, שימנעו מצבים 

 שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים".

 

 )א(, כדלקמן:5עוד נקבע בסעיף  .21

כל מכרז, או בהליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, "ב

התנאי לתחילת עבודתו של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד 

 העניינים ומילוי שאלון...".

 

חוזר מנכ"ל משרד הפנים כולל, בין היתר, שאלון מפורט שהיועץ נדרש להצהיר  .27

 ולחתום עליו כתנאי לתחילת ההתקשרות.

 

 רש להיות מאושר על ידי היועץ המשפטי של העירייה.הטופס נד .28

 

מסקירת הביקורת עולה, כי שמאי הוועדה מר שאול לב ומזכיר הועדה לתכנון  .26

 .5101חתומים על טופס העדר ניגוד עניינים משנת  .ע .ובניה מר ר

 
לטופס הנ"ל, ציין שמאי הוועדה מר שאול לב, כי אין לו כל  6כמצוין בסעיף 

 עניינים, כדלקמן:חשש לניגוד 
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במקביל  בע"מ" בניה מ."לחברת על ידי שמאי הוועדה ת ופרטי ותשומביצוע 

 על ידי שמאי הוועדהובגין אותות נכס  שומת וועדה באותו רחובלביצוע 

ומבצע, ביצע הוועדה לתכנון ובניה שמאי כי  מבדיקה שהביקורת ביצעה נמצא, .11

חברה מ. בבעלות חברת " כסיםלנעבודה פרטית )"הערכת שווי"( מדי שנה, 

, בהתאם לדרישת תקן (חברה א.)להלן:  )חברת בניה בורסאית( לבניין בע"מ"

"שווי הוגן לנכס נדלן" לצורך הדוחות הכספיים של  IAS40 בינלאומי חשבונאי

 .א' החבר

 

 מהשיל ,א השביצע שמאי הוועדה מר שאול לב לחבר בגין השומה הפרטית .10

₪,  21,111של  סךשאול לב מקומית לתכנון ובניה לשמאי הוועדה ה א. החבר

(, זאת 31.1.01מתאריך  שומה הפרטיתל 0.5.3סעיף לא כולל מע"מ )כמצוין ב

 כמובן, במקביל לקבלת תמורה חודשית מהרשות המקומית כשמאי הוועדה.

 התשלום הנ"ל בוצע באופן עקבי, מדי שנה.

 
א.  ההוועדה לחבר להלן סיכום השומות הפרטיות שבוצעו על ידי שמאי .15

במסגרת הערכת שווי לדוחות הכספיים של החברה הקבלנית, זאת בהתאם 

 , כדלקמן:50.8.03למסמך שהשמאי המציא מתאריך 
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, 5103)בדומה לשנת  5101לשנת  א'  הניתן להיווכח שבדוחות הכספיים של חבר .13

ספים, כי לפני כן לא נבדק( מצוין בביאורים לדוחות הכ – 5101, 5100, 5105

הערכת "שווי הוגן" של נכסי מקרקעין החברה להשקעה בוצעו על ידי השמאי 

 שאול לב, כדלקמן:
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לביצוע עבודות פרטיות ובמקביל בסמיכות זמנים מבדיקת הביקורת נמצא, כי  .11

 מקומית ת וועדהוהוועדה הפיק שומ, שמאי א השל שמאי הוועדה לחבר

ונכסים של אותו מקרקעין טל השבחה, בגין לתכנון ובניה אור יהודה לחיוב בהי

בשטח הנמצאים )כאמור: לקוח פרטי של השמאי(,  א הנישום חבר

ובחלק מהמקרים אף בגין אותו נכס בדיוק  המוניציפאלי של אור יהודה

)לאמור: שומה פרטית לדוחות כספיים ושומת וועדה מקומית לתכנון ובניה, 

 (.זמנים ובסמיכות לאותו נישום ,בגין אותו נכס

 

המופקות על ידי שמאי הוועדה מדי שנה , כמצוין בגוף השומות הפרטיות .12

 החברהעבודה הפרטית בוצעה בהתאם לבקשת , א הואילך( לחבר 5101)משנת 

 .א'

 
 :להמחשת ביצוע שומה פרטית ושומת וועדה לאותו נכס 0מספר להלן דוגמה  .11

 א' הרטית לחברשמאי הוועדה המקומית לתכנון ובניה ביצע וערך שומה פ

ברחוב  ,05מספר מגרש  037חלקה  1183, בגין נכס בגוש 31.3.01בתאריך 

 יהדות קנדה.

שומת היטל השבחה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בדיוק בגין אותו 

 . 51.8.01בתאריך  חודשים מאוחר יותר 2 -כנכס, בוצעה על ידי שמאי הוועדה 

 

 ת, כדלקמן:להלן העתק דפי הפתיחה של השומו
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, 05מספר מגרש  037חלקה  1183שומה פרטית של שמאי הוועדה לנכס בגוש 

 :31.3.01ברחוב יהדות קנדה מתאריך 
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מספר  037חלקה  1183שומת ועדה לתכנון ובניה של שמאי הוועדה לנכס בגוש 

 :31.3.01, ברחוב יהדות קנדה מתאריך 05מגרש 

 

 

 

 

 צוע שומה פרטית ושומת וועדה לאותו נכס:להמחשת בי 5להלן דוגמה מספר  .17

לצורך  )נוספת אחרת( שמאי הוועדה המקומית לתכנון ובניה ביצע שומת וועדה

-55סימוכין  57.05.05מתאריך  , שומהחברה א'חיוב בהיטל השבחה לנישום 

בגינו שמאי הוועדה ( 00, מגרש 036, חלקה 1183)גוש  בדיוק בגין אותו נכס, 05

 .חברה א'ית לנישום ביצע שומה פרט



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

27 

 
 :להלן העתק קטע משומת הוועדה, כדלקמן

 
 

בגין מגרש מס'  א' הלחברפרטית  הערכת שווי שמאיתלהלן אסמכתא לביצוע 

לשומה מתאריך  05)עמוד  מסמך סיכום הערכת השמאי, כמצוין בגוף 00

 :סימוכין(, כדלקמן 50.8.03
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לצורך חיוב היטל מטעם העירייה העובדה ששמאי הוועדה מבצע שומות וועדה  .18

(, במקביל לעובדה שאותו שמאי מבצע, מדי חברה א'השבחה ללקוח פרטי שלו )

שנה, שומות פרטיות לאותו נישום בגין אותם נכסים לצורך הערכת "שווי 

נישום, ומקבל ממנו תמורה -הלקוח הפרטיים שלהוגן" לדוחות הכספים 

  -שמקבל מהעירייה  במקביל לתמורה₪ שנתית של עשרות אלפי 

 

שלא דווח, חריגה מהקוד האתי של  לכאורה, ניגוד עניינים,חשש למהווה הנ"ל 

עמיד בספק את יכולת שמאי הוועדה לבצע עשוי להשמאי ועדה לתכנון ובניה, ו

 שוא פנים.מאת תפקידו כשמאי וועדה באופן אובייקטיבי וללא 
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 עיקרי תגובת שמאי הוועדה:

 השמאי )התגובה המלאה מופיעה במלואה בנספח כא(: מתגובתקטע ציטוט 

 

 

 ציטוט קטע נוסף מתגובת השמאי )התגובה המלאה מופיעה במלואה בנספח כא(:

 

 

 ציטוט קטע נוסף מתגובת השמאי )התגובה המלאה מופיעה במלואה בנספח כא(:

 

 

 

 התגובה המלאה של שמאי הוועדה. - 'ראה נספח כא

 

 ת לתגובת שמאי הוועדה:התייחסות הביקור

  הביקורת קובעת נחרצות, כי עריכת שומה פרטית לנישום )בגינה מתקבל שכר טרחה בסך

( בסמיכות זמנים לעריכת שומה וועדה מטעם עיריית אור , מדי שנהמהנישום₪  20,000

 ניגוד עניינים מובהק וחריג.חשש למהווה  – !יהודה, לאותו נישום! בגין אותו נכס בדיוק
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 ביצע את השומה וכל שנה רק עדכן את  1007בדה המצוינת בתגובת השמאי שבשנת העו

מלמדת כי הקשר בין שמאי הוועדה ללקוח שלו הנישום, הינו קשר רציף,  –הערכים בשומה 

מתמשך, הכולל הכנסה משמעותית שנתית ואף מחריפה את ניגוד העניינים, שכן אין 

 המדובר בשומה בודדת ישנה.

 הוועדה במשך מספר שנים רב, בחר ביודעין ובאופן מכוון, לא לדווח  העובדה ששמאי

מהווה כשל  –לגורמים הרלוונטיים בעירייה )מנכ"ל, יועצ"מ, מהנדס, מבקר העירייה וכד'( 

ניגוד עניינים בסעיף חשש לוהסתרה ביודעין של סוגיה משמעותית בתחום כה רגיש של 

 ההכנסה משמעותי של העירייה.

  בתגובתו הכתובה לדוח הביקורת )ראה תגובתו המלאה בנספח כא'(, כי לא טענת השמאי

דיווח ולא הציג את החשש לכאורה לניגוד עניינים, כדי "לא להשית על העירייה תשלום 

מקוממת, אינה במקומה, ומוכיחה את החובה והצורך של העירייה  –שכר טרחה נוסף..."  

 שלא להתבסס על שמאי ועדה בודד.

 לא כך חברהאשערך לנישום  "בתיק בודד באתר אחד...", כי המדובר בבתגובתו ייןהשמאי מצ .

 , כדלקמן:א' הת שהשמאי שאול לב ערך לחבר. להלן רשימת השומוהדבר

 

 ששמאי הוועדה, לא צירף אישור רואה חשבון בתוספת כרטסת הנהלת המצר הביקורת ,

. בגין כל השומות א' הרחשבונות, להצגת מכלול ההכנסות של שמאי הוועדה מחב

 המפורטות לעיל.

 ניגוד העניינים בו מצוי שמאי הוועדה מקבל משנה תוקף, גם לפי השוני והחריגה החשש ל

 "שומה הפרטית"נכס באותו ביחס לתיאור  "שומת הוועדה"המהותית בתיאור הנכס ב

 השבחה.חודשים קודם לכן( והמצב בפועל, שיש בה כדי להשפיע על ערכי ה 2 -)שבוצעה כ

חודשים לפני שומת הוועדה צוין שטח בנוי בסך  2 -שטח הבניה בשומה הפרטית שנעשה כ

ובניה ללא היתר, הגדול  "חריגות בניה"מ"ר( הכולל  212מ"ר )לא כולל חנות בשטח  2,817

 . ללא ציון חריגות הבניה מ"ר( 2,186מהותית מהשטח המצוין בשומת הוועדה )
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על ידי הנישום הלקוח הפרטי של שמאי וללא היתר  "יהחריגות בנ"השטחים שנבנו ב

 לא מוזכרים בשומת הוועדה, כדלקמן:הוועדה 

 

 :00.0.62להלן תיאור הנכס בשומה הפרטית מתאריך 

 

 

 

 :חודשים לאחר מכן( 2 -)כ 10.8.62להלן תאור הנכס בשומת הוועדה מתאריך 

 

 

  מצוין בתגובת שמאי הוועדה(. מדוע רק "אושררה" מדי שנה )כ 1007במידה והשומה משנת

כל ₪,  20,000אם כן, שולם שכר טרחה מהנישום לשמאי הוועדה בהיקף משמעותי של 

 שנה, שלא מצדיק את מהות העבודה?!

  ,ניגוד החשש ל סוגייתכי  צהממלי הביקורתבמצב דברים זה ולאור תגובת שמאי הוועדה

ועדת האתיקה של מועצת ה ובחינה של יעובא לידת , לאחר בירורה בעירייה,העניינים לעיל

 ., המהווה גורם חיצוני מוסמךהשמאים
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 בחינת הערכים בין השומה הפרטית לשומת הוועדה

, ביחס 31.3.01הביקורת בחנה את הערכים הקבועים בשומה הפרטית מתאריך  .16

, 1183בגין נכס בגוש  - 52.8.00לתאריך קובע  51.8.01לשומת הוועדה מתאריך 

)הנכס הוערך על ידי השמאי שאול לב הן בשומה פרטית  05מגרש  036חלקה 

 להלן השוני בערכים: והן בשומת ועדה(.

 

של של הנכס בדוחות הכספים  "שווי הוגן"לצורך הצגת  :בשומה הפרטית

 -חניות  521וכולל  משרדים ללא אחזקה בנוישווי למ"ר ה, הוערך א'. החבר

 . פרק ה' לשומה( 5.3)סעיף  מ"ר 2,867של לשטח משרדים ₪  22,111,623 בשווי

 .חניות 521משרדים עם בנוי  למ"ר₪  6,111לאמור שווי של 

דמי ₪  521בסך  )על מנת לחלץ שווי מ"ר בנוי משרדים בלבד( קיזוז שווי החניות

ים בשיעור נחודשים מהוו 05חניות,  521שכירות חודשיים לחניה, במכפלת 

 הנדרשים לקיזוז ₪ 6,372,111מסתכם לסך  - 8%היוון 

 (000,375,9
08.0

12*250*250
). 

 ללא חניות משרדיםמ"ר בנוי ל₪  11,160,623של הוגן כתוצאה: שווי 

(000,375,9953,466,55  )מ"ר בנוי משרדים ללא אחזקה וללא  2,867 שטח שלל

  .חניות

 .קה וללא חניהזלמשרדים ללא אח למ"ר₪  7,801שווי של לאמור: 

 
תחשיב השווי הבנוי לשטחי משרד )ללא שטח מסחרי כולל העתק צילום להלן 

 :31.3.01חניות( בשומה הפרטית מתאריך  521

 
 

שמאי הוועדה לתכנון העריך : לצורך חיוב בהיטל השבחה, בשומת הוועדה

 בגין אותו נכס 52.8.00לתאריך קובע  51.8.01בשומה מתאריך ובניה, שאול לב, 

 משרדים למ"ר₪  0,111בשווי של  -בלבד(  )קרקע שווי מ"ר מבונה קרקע

  )בלבד(.

 

למ"ר(, ₪  0,111) 05למגרש הוועדה לתכנון ובניה  תחשיב בשומהלהלן 

 :52.8.00לתאריך קובע  01.8.51מתאריך 
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מתאריך למ"ר(, ₪  0,111) 00למגרש תחשיב בשומה הוועדה לתכנון ובניה 

 :52.8.00לתאריך קובע  57.05.05

 

 

למ"ר קרקע מבונה )לצורך חיוב בהיטל ₪  0,111ת הביקורת הערכה של לדע .71

)לצורך הערכת שווי נכס לדוחות  משרדים למ"ר בנוי₪  7,801השבחה(, ביחס ל 

 .לבחינה הראוי –( של הנישום הכספים

 

חלקות  1183כך לשם המחשה, השמאי יצחק זרניצקי העריך נכס סמוך בגוש 

לתאריך קובע ( 0)רח' יוני נתניהו  01 -ו 8, 7, 2מגרשים  038ו  031, 032, 030

קרקע לבניה חדשה, )מבונה  למ"ר₪  0,111( בסך כשנה קודם לכן) 30.05.01

בלבד בניה תוספת חשש לכאורה לניגוד עניינים הכולל, בניגוד למקרה בו יש 

 .(, הכוללת עלויות נמוכות באופן משמעותילמבנה קיים
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 %20גבוהה בשיעור  בגין נכס סמוך רניצקייודגש, הערכת השמאי יצחק ז

 כדלקמן: משומת הוועדה,

 

 -לניגוד העניינים בו נמצא שמאי הוועדה לחשש בהמשך לאמור לעיל וכפוף  .70

 -ו 00המגרשים השוני בערכים בין השומה הפרטית )לצורך הצגת שווי הוגן של 

דה לצורך בדוחות הכספים של הנישום( לשומה הווע ,036חלקה  1183בגוש  05

 .ובחינה דרוש בדיקה -חיוב בהיטל השבחה 

 

 , אגף הנדסה:GISעיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 

  הועברה בקשת התייחסות לסעיפים הנ"ל לשמאי הועדה ע"י מבקר"

 העירייה.

  לאחר קבלת התייחסות כתובה, יבחן מסלול המשך בדיקה בשיתוף

 היועצת המשפטית של העירייה."

התגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ

GIS.אגף הנדסה , 

 

 עיקרי תגובת שמאי הוועדה:

 

 

 התגובה המלאה של שמאי הוועדה. - 'ראה נספח כא
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 :התייחסות הביקורת לתגובת שמאי הוועדה

  נה למשרדים מבוקרקע שווי מ"ר נקבע כי בתגובתו,  שמאי הוועדההערכות שהציג על פי

מלא )ללא הפחתה  יאקוויוולנטבשווי שחושבו שטחי שירות בתוספת שטחים עיקרים בגין 

 ., בגין קרקע פנויהלמ"ר מבונה ₪ 6,000שירות( הינה השטחי  בשווי

בין  מחייבים התאמות מהותיות ,יש לשים לב, כי הנתונים הייחודיים בנכס נשוא דוח הביקורת

 :, כדלקמןורת לתגובת שמאי הוועדההמקרה המוצג בגוף דוח הביק

 משרדים שטחים מבונים בבניין תוספת ב המדובר ,נשוא דוח הביקורתשומה בגין הנכס ב

עובדה שמפחיתה באופן ניכר את  - וכד'שבו קיימת מעטפת, שלד, קונסטרוקציה קיים, 

 . לעומת מגרש ריק, הנדרשות להשלמת תוספת שטחי המשרדים המבוקשים עלויות הבניה

גבוהה באופן מהותי  ,בבניין קייםשטחים מבונים  התרתההשבחה כתוצאה מ :כנגזרת

 הציג ערכי שווי בתגובתושמאי הוועדה ) מגרש ריקמהשבחה המתבקשת בגין הקמת מבנה ב

 .(ביחס לבניה במגרש ריק

  בהקמת כרוכהאינה לבניין המשרדים הקיים הבניה  תוספתדוח הביקורת בנכס נשוא 

הוצאות בניה גבוהות שבחלקן בלתי שהקמתם כרוכה ב ,קיימים(מרתפים המרתפי חניה )

נשוא דוח  בנכסהמקנה יתרון כלכלי נוסף לתוספת שטחי משרדים  ,עובדה .מכוסות

 .וכנגזרת היטל השבחה גם בגין מרכיב זה, גבוה יותר הביקורת

וועדה בתגובתו, במהלכה לשומה שמציג שמאי ה 10ראה התייחסות השמאית גב' מלי בנימין רוזן בעמוד ]

 .[בגין הוצאות לא מכוסות להקמת מרתפים₪ מיליון  2,280השמאית קיזזה סך של 

 כי שביצע ביחס לנכס הנדוןבשומה הפרטית כי שמאי הוועדה קבע ומציין במפורש , יודגש ,

 ."סגירת חללים וגלריות פנימיות"השטחים נשוא שומת הוועדה הינם שטחים כתוצאה מ

ה שמדובר ב"סגירת חללים וגלריות פנימיות" בלבד, שמשמעותה הקטנה לאור העובד

משמעותית בהוצאות הבניה, הרי שמדובר בהגדלת ההשבחה באופן ישיר שלא הובאה 

 בחשבון בתגובת שמאי הוועדה.

 "סגירת חללים וגלריות פנימיות" כמובן, שלא ניתן להשוות שווי מבונה למ"ר במקרה של

(, לבניית מבנה ונכס מקרקע פנויה וריקה )כמצוין ין בדוח הביקורתהרלוונטי למקרה המצו)

 בתגובת שמאי הוועדה(.

  נקבע בגין הנכס בגוש  חברה א'.יתרה מכך, בשומה הפרטית שערך שמאי הוועדה לנישום

(, כי המדובר לבניה 00.0.62לשומה מתאריך  8-1)עמודים  61מגרש מס'  607, חלקה 1280

 קיימות בפועל במועד עריכת השומה.  "חריגות בניה"( שהיו  )להלן: שבוצעה בפועל

 כדלקמן: להלן ציטוט מגוף השומה
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שערך ניתן להיווכח, כי שמאי הוועדה של עיריית אור יהודה, מציין בשומה הפרטית 

לנישום במסגרת הדוחות הכספיים המדווחים לרשות לניירות ערך, שיהיה ניתן לאשר את 

ינם באופן פרטני בגוף השומה, ללא וף לתשלום אגרות אשר השמאי מציהבניה בכפחריגות 

 ציון תשלום "היטל השבחה" אשר הוא אחראי להנפיק אותה לאותו נישום לקוח פרטי שלו!

כל שכן, שהמדובר ב"חריגות בניה" שכבר בוצעו, הלכה למעשה, אשר חייבו את העירייה 

 ".להטיל על הנישום קנס זאת בנוסף ל"היטל השבחה

  שומת סעיף "תאור הנכס" בציין בבאופן חריג, שמאי הוועדה )המהווה נציג העירייה( לא

, כי המדובר בבניה שבוצעה בפועל, המהווה לאחר מכן !חודשים 2 -שביצע כ הוועדה

 ."חריגת בניה"

העובדה שהמשרדים ברובם כבר בנויים ומושכרים בפועל, כפי שעולה מהשומה הפרטית 

נכס, יתכן ואף מקטינה את הוצאות ההקמה שיש להביא בחשבון וכנגזר,  שביצע בגין אותו

 שוב, הגדלת היטל ההשבחה.

 ניגוד העניינים בו מצוי שמאי הוועדה מקבל משנה תוקף, גם לפי השוני והחריגה החשש ל

 2 -כ ההמהותית בתיאור הנכס בשומת הוועדה ביחס לתיאור הנכס בשומה הפרטית )שבוצע

 ( והמצב בפועל, שיש בה כדי להשפיע על ערכי ההשבחה.חודשים קודם לכן

  00.0.62להלן תיאור הנכס בשומה הפרטית מתאריך: 

 

 
 :חודשים לאחר מכן( 2 -)כ 10.8.62אור הנכס בשומת הוועדה מתאריך ילהלן ת
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 ניגוד עניינים מהותי חשש ליודגש, כי כל האמור לעיל מתנהל כאשר שמאי הוועדה מצוי ב

חודשים לאחר  2 -כ עריכת שומת וועדה בגיןשלא דווח לממונים עליו בעירייה( וחריף )

 .לאותו נישום שביצע שומה פרטית בגין אותו נכס

  בתוקף – בדיקה ובחינהלהמלצת הביקורת כפי שמופיעה בגוף דוח הביקורת, שהנושא ראוי 

 .לאור האמור לעיל ומקבלת משנה תוקף

 
 

 ירייהבע יםפנים ארגוני ממשקי עבודה

בהליך גביית היטל השבחה מבוצע ממשק שוטף ומהותי בין אחראית תחום  .75

 , שמאי הוועדה ומחלקת גביה.אחראי רישוי בניההיטל השבחה, 

 

מסקירת הביקורת עולה, כי ממשקי העבודה בעירייה לוקים בחסר בכל  .73

 הקשור לתחום גביית היטל השבחה, כדלקמן:

מבוצע  -חה למחלקת גביה העברת דרישת התשלום ממחלקת היטל השב .73.0

 על ידי הנישום בלבד.

 אין בקרה ופיקוח שלא בוצע שינוי בחיוב.

 

מבוצע על ידי  -העברת קבלת התשלום ממחלקת הגביה למחלקת הנדסה  .73.5

 הנישום בלבד.

 אין בקרה ופיקוח שלא בוצע שינוי בחיוב. 

סכום התשלום תואם לשומה ולדרישת התשלום אין בקרה ופיקוח ש

 בחה.מהיטל הש

 

 אחראי רישוי בניהקיום היטל השבחה מבוצע על ידי פוטנציאל בחינת  .73.3

בלבד, ללא בקרה וללא שיתוף מנהל תחום היטל השבחה או שמאי 

 הוועדה. 

, מהווה סמכות בלעדית לקביעת חבות אחראי רישוי בניה בהנדסה

 בהיטל השבחה והעברת הבקשה למסלול בדיקת חבות בהיטל השבחה.

חבות פוטנציאל אין  אחראי רישוי בניהשל  יטב שיפוטולמבמקרים בהם 

הבקשה כלל לא מועברת לעיון שמאי הוועדה ומונפק היתר  היטל השבחה

שאכן אין פוטנציאל  בקרה מתועדת של בעל תפקיד נוסף ללא -בניה 

 .להיטל השבחה
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 –לדו"ח הביקורת  80סעיף בבטבלה  7לסעיף הביקורת מפנה תשומת לב 

 1חנת דלק בגין תיקון ה במהלכו ניתן היתר בניה לבניית תבו מפורט מקר

ללא העברת הנושא לשמאי הוועדה לקבלת הערכת היטל  - 08לתמ"א 

 השבחה וללא חיוב הנישום בהיטל השבחה.

 

במקרה זה, לדעת הביקורת, ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון רע"א 

אליק רון,  הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ. מר 3115/05

 , יש מקום לחיוב היטל השבחה.02.7.01מתאריך 

 
" בין שלושת הגורמים קויאודות "תיאום ללהלן תכתובת דואר אלקטרוני  .71

ת תחום היטלי השבחה לאחראי בעירייה אחראי רישוי בניהשנשלח ע"י 

 :, כדלקמן3.7.5101ואחראית גביה בתאריך 

 

 

 
 , אגף הנדסה:GISהשבחה ו עיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, 

  בוצעו ישיבות תיאום עם מחלקת רישוי וגביה, בהן נבחנו אפשרויות"

חיזוק התיאום בין המחלקות מבחינת הפקת דרישות התשלום, תהליכי 

 גביה ואישורי התשלום. 

  מול מחלקת הרישוי אוחד נוהלית הפקת דרישת תשלום ואישור תשלום

ואגרה. לאחר סגירת הנושא הכספי היטל השבחה ביחד עם היטלי פיתוח 

ע"פ קבלה/אישור תשלום, מבוצעת סריקת מסמכים, סגירת אירוע 

ובקשה למימוש. אישור לעמידה בדרישת תשלום היטל מועבר ע"י 

 מחלקת השבחה למחלקת רישוי בצרוף העתק קבלות/אישור.
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  מול מחלקת הגביה נבחנו אפשרויות טכניות למציאת פתרונות במשאבים

ם. כשלב ראשון, הוחלט לרשום את מספר דרישת הקיימי

התשלום/בקשה למימוש בהערות הקבלה כך שניתן יהיה לשייך את 

 התשלום לדרישה.

  במסגרת הכנת הנוהל וישיבות תיאום בין מחלקתי, יבחנו נושאי יישום

 ובקרה."

, אגף GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ 

 סה.הנד

 
 גביית היטלי השבחהנאותות 

 

 היטלי השבחה גבייתבחינת 

מסמיך את הועדה המקומית לגבות היטל השבחה מבעל  כנון והבניהחוק הת .72

  לדורות. מקרקעין חוכר ממקרקעין או 

 

 מועד לתשלום, ה שיעור ההיטל,  קבע מתי חלה חובת תשלום השבחה, נחוק ב .71

 .'וכד , ר מתשלום היטל השבחהפטו שומה אחרת וערעור,  אכיפה, אופן ה

 

 א' לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, נקבע בין היתר, כדלקמן: 5בסעיף  .77

חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך "

 ...".אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה

 

ביצעה  ,העירייהחיובי היטלי ההשבחה על ידי נאותות על מנת לבדוק את  .78

מקרים בהם בחלקם בהתאם למערכת קומפלוט  51הביקורת מדגם בגין 

בהנדסה בוצע דיון בוועדת המשנה לתכנון ובניה ו/או בוצע פרסום )אינדיקציה 

 שהבקשה כוללת חריגה מתב"ע(.

 

 מפורטים בפרק הזה ואחד בפרק העוקב( 8)מקרים  6מסקירת הביקורת נמצאו  .76

הביקורת היה מקום לגביית היטל השבחה,  מקרים שנבדקו, שלדעת 51מתוך 

 בעוד היטל השבחה כאמור לא נגבה.

 המדובר בהפסד כספי מהותי של העירייה.
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במהלכו ₪, לתשומת לב: המדובר בממצא מהותי בהיקף כספי של מילוני 

 חיובי היטלי השבחה לא נגבים.

 

 להלן פירוט המקרים:

 

מס'  #

 בקשה

כתו

 בת

בעל 

 ההיתר

החלטת 

 וועדה

ריך תא

 החלטה

 הערה

0 

51
16

11
17

 

 

ין
רב

ה 
וו
בנ
ן 
צ
ני
ח' 

ר
 

ם
רי
גו
מ
ר 
פי
ש

 

החלטת 

הועדה 

המקומית 

לתכנון 

ובניה למתן 

שימוש חורג 

למבנה 

שישמש 

משרד 

מכירות 

למשך 

 2תקופה של 

 שנים.

8.7.16 

)היתר 

נופק 

בתאריך 

51.01.16) 

  ועד היום. 5116בפועל לא נגבה היטל השבחה משנת 

 פקו דרישות תשלום חדשות לאור הערת הביקורת, הו

 )כולל הצמדה וללא ריבית(.₪  021,111לנישום בסך 

₪  021,111יודגש: כתוצאה מהביקורת נגבה סכום של 

 מהנישום.

ראה בתחתית הטבלה דרישת תשלום שנשלחה לנישום, 

 לאור הביקורת.

  מתקיים במקביל 81בניגוד להוראות החוק ותיקון ,

בה היטל השבחה לעבודת הביקורת משא ומתן על גו

ראה  –הקבוע בשומה בין שמאי היזם לשמאי הוועדה 

 לדוח. 080בהרחבה סעיף 

 .'ראה אסמכתאות בנספח א 

5 

51
18

11
01

 

ש
תע

ה
י

ה 
י

03 
ם
רי
וצ
הי
ת 
ינ
פ

 

מ
ע"

 ב
ין
רע

הג
 

5118111 08.1.18   לנישום הופקה דרישת תשלום היטל השבחה בתאריך

 ₪. 5,831,808בסך  3.5.18

 טל השבחה בחתימת הצדדים שומה מוסכמת להערכת הי

קבעה חבות היטל השבחה בסך  07.8.18מתאריך 

0,527,178 .₪ 

 0,277,711לתשומת לב: השומה המוסכמת נמוכה בסך 

 22%משומת הוועדה, המהווים קיטון בשיעור של כ ₪ 

 משומת הוועדה!

  נופקה מהעירייה לנישום  0,527,178דרישת תשלום בסך

 .00.6.18בתאריך 

 תשלום היטל ההשבחה.אין תיעוד ל 

  שומות ודרישות התשלום.ה -נספח יא' ראה 
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מס'  #

 בקשה

כתו

 בת

בעל 

 ההיתר

החלטת 

 וועדה

ריך תא

 החלטה

 הערה

3 

51
11

11
33

ת  
ש
רו
ח
ה
ח' 

ר
01

 

רד
מו

ח 
שי

מ
 

"שימוש 

חורג" 

מתעשייה 

ר חלמס

עבור חנות 

 נעלים.

52.0.11  .)"במקום פועל מזה שנים חנות נעלים )"כל נעל סנטר 

  יש החלטת ועדה לאשר את ה"שימוש חורג" מתאריך

 ם.שני 01למשך  52.0.11

  721יש תשלום מקדמה להיטל השבחה של הנישום בסך 

 .06.1.11מתאריך ₪ 

  ג'  031-11סימוכין  51.00.11יש שומת וועדה מתאריך

 ₪. 65,030הקובעת חבות היטל השבחה בסך 

 ראה נספח יב' השומה ודרישת חיוב.

 .אין תיעוד לתשלום היטל ההשבחה 

 ר במערכת הקומפלוט מצוין שנופק היתר לבקשה )מספ

 (.51111133היתר 

 ציין בפני הביקורת כי למרות  אחראי רישוי בניה

שההיתר נופק במערכת המידע בהנדסה וקיימת 

אינדיקציה שניתן היתר למבקש, ההיתר לא נחתם בפועל 

 ולכן לא שולם היטל השבחה.

 ראה נספח ז'.

  אינו תואם  אחראי רישוי בניההמידע שנמסר על ידי

טרנט הרשמי של העירייה למידע המפורסם באתר האינ

)לשונית מרכז מידע הנדסי(, בו  מצוין שלבקשה 

 נופק היתר: 51111133

 

  ,לדעת הביקורת, ככל שהדיווח שנמסר בעל פה נכון

המדובר בשיטה קלוקלת לעקיפת תשלום היטל השבחה, 

הבקשה  בעל הנכס מגיש בקשה לשימוש חורג;: כדלקמן

שמאי  ומאושרת; –דה לתכנון ובניה עולה לדיון בווע

מופקת  ;הוועדה מכין שומה לחיוב בהיטל השבחה

יש מסמך  שלא משלם; –דרישת תשלום לבעל הנכס 

השימוש חורג  ;)הוצג בעל פה( רק לא חתום –היתר 

מבוצע בפועל; העירייה לא מטפלת לגביית היטל 

בתום  ה או לחילופין הפסקת השימוש חורג;חההשב

מגיש בעל הנכס בקשה חוזרת  –וש חורג תקופת השימ

הבקשה עולה לדיון בוועדה לתכנון ובניה  לשימוש חוזר;

 וחוזר חלילה... ומאושרת; –

  ללא גביית היטלי  –כך למעשה ניתן אישור לשימוש חורג

 השבחה ואגרות )הפסד כספי לעירייה(.

ג בעבר בדוח המדובר בנושא שהוצ
בנושא  1066מבקר העירייה לשנת 

 "היתרים לשימוש חורג".
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מס'  #

 בקשה

כתו

 בת

בעל 

 ההיתר

החלטת 

 וועדה

ריך תא

 החלטה

 הערה

1 

51
01

11
11

 

ל 
פע

מ
6

 

מ
ע"

 ב
ה
פנ
או

ן 
מ
וו
ן 
מ
ס
נ

 

ש חורג שימו

מתעשייה 

סחר למ

)סופרפארם(

. 

1.0.01   ב"שימוש מ"ר  521בשטח של במקום פועל סופרפארם

 חורג".

  00.1.17שנים שמתאריך  2הנישום חויב בגין תקופה של 

 2ותקופה נוספת של ₪(  18,111) 00.1.05ועד לתאריך 

 ₪(. 72,372) 51.1.01שנים מתאריך 

  1/01ועד לחודש  1/05בגין התקופה באמצע שמחודש - 

 עוד לתשלום היטל ההשבחה בגין "שימוש חורג".אין תי
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מס'  #

 בקשה

כתו

 בת

בעל 

 ההיתר

החלטת 

 וועדה

ריך תא

 החלטה

 הערה

2 

51
11

11
05

 

ל 
מ
הע

3
וי 

או
צל

מ
 

ין
ני
לב

ה 
בר

ח
 

הקלות בניה 

ושימוש 

חורג 

משצ"פ 

לחניה 

פתוחה, 

 7חלקה 

 7501בגוש 

30.05.01   68,110לנישום נופק חיוב לתשלום היטל השבחה בסך  ₪

, בהתאם לשומה מוסכמת מתאריך 1.3.12מתאריך 

50.5.12. 

 .50.5.12השומה מתאריך  -יג' ראה נספח 

  מתוך חיוב היטל  בלבד₪  12,111הנישום שילם סך של(

 .₪( 68,110השבחה של 

  לא שולמה. -₪  33,822יתרת סכום היטל ההשבחה בסך 

  נמסר לביקורת, כי היטל ההשבחה במקרה זה לא נגבה

במלואו, שכן לנישום יתרות זכות בגין תשלום ארנונה 

ובוצע קיזוז לנישום בתאריך  - ריםאחבעודף בגין נכסים 

00.1.12. 

  יפו(  –ת"א )תל אביב  במסגרתקבע כבוד הנשיא וינוגרד

לפקודת העיריות אינו חל על גבית  351סעיף  , כי118/87

על פי הוראות חוק התכנון )חוב של היטל השבחה 

המגיעים ""חובות"מאחר ובסעיף זה מדובר על ( והבניה

השבחה הנו חוב כלפי  בעוד שחוב היטל" עיריה"ל

ולא כלפי העיריה. כב' הנשיא  "ועדה המקומית"ה

לתוספת השלישית, המסמיך את  08וינוגרד ציין כי סעיף 

העיריה לגבות את החוב בשם הועדה המקומית, אינו 

משנה את העובדה שהחוב אינו מגיע לעירייה אלא 

 .לוועדה המקומית

 חובה )כגון  לדעת הביקורת, קיזוז בין יתרת זכות במיסי

 -ארנונה( בנכס אחד להיטלי השבחה בגין נכס אחר 

מקטין את יכולת הבקרה אחר קבלת מלוא סכום היטל 

 ההשבחה ומהווה ליקוי בבקרה הפנימית.

  כמו כן, היטל השבחה נגבה במסגרת הוועדה המקומית

לתכנון ובניה המהווה יישות עצמאית ונפרדת מהעירייה, 

ראוי לבצע קיזוזים בין על כן, לדעת הביקורת לא 

 סעיפים אלה.

1 

51
01

11
06

 

ם 
מי

וז
הי

5
ל  
א
רפ

ה 
ס
מצ

   
   
   
ה
מ
א
סל

ו
 

מכון רישוי 

 קמפיוטסט

קבלת 

היתר 

03.01.01 

 .מצוין בהחלטת ועדה שיש "הקלה" לאחר שבוצע פרסום 

  בה ₪  658בסך  8.01.17קיימת דרישת תשלום מתאריך

 מצוין "תשלום היטל השבחה".

  51011106נופק היתר מספר. 

 .אין תיעוד לתשלום היטל ההשבחה 
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 ההיתר

החלטת 

 וועדה
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51
01

11
51
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תחנת דלק 

 1183)בגוש 

 (035חלקות 

01.7.18   ואושרה  08לתמ"א  1תחנת דלק פז הוקמה מכח תיקון

מתאריך  51181100בישיבת הועדה המקומית מספר 

01/7/18. 

  02.7.01בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון מתאריך 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים  3115/05)רע"א 

נ. מר אליק רון(, יש לגבות היטל השבחה בגין תחנות 

האחד בגין "פוטנציאל" שלבים:  5 -ב 08דלק מתמ"א 

)בעת אישור הת.ב.ע( והשנייה בגין "התגבשות 

שניהם לתאריך  הפוטנציאל" )בעת מתן היתר בניה(.

 הקובע של התוכנית.

 מועד  5118בשנת פסיקה שהיתה נהוגה בהתאם ל(

 - 5105( ועד לשנת הנבדקהנפקת היתר הבניה במקרה 

היה נהוג בוועדות המקומיות בארץ לגבות היטל השבחה 

בית זאת בהתאם לפסיקה של  במועד הנפקת היתר בניה,

הוועדה המקומית לתו"ב  515/68המחוזי )בע"א המשפט 

 .(טבריה נ. מועש בע"מ

 לא הועבר  -תחנת דלק ברח' יוני נתניהו  נמצא, כי בגין

המקרה לקבלת הערכת היטל השבחה משמאי הוועדה 

 ועל כן, לא נגבה היטל השבחה.

  לדעת הביקורת לאור מורכבות המקרה והפוטנציאל

הגלום בגביית היטל השבחה, לדעת הביקורת, היה מקום 

טרם הנפקת היתר בניה להעביר את הבקשה לקבלת 

 י הוועדה.אממשה כתובה הערכה היטל השבח

  'התייחסות עובד שמאי הוועדה לקיום  -ראה נספח יד

 פוטנציאל היטל השבחה לתחנת דלק.
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51
05

11
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ה 
יר
יצ
ה

3
ק 
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ה
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שינויים 

ותוספות 

בחלקו 

המזרחי של 

 3הבניין בן 

קומות. 

הגדלת שטח 

הגלריה 

במפלס 

 קומה א'.

50.3.05 

)היתר 

לחריגות 

בדיעבד 

ניתן 

53.6.05) 

  מספר בקשה  52.0.05היזם הגיש בקשה בתאריך(

( בגין שינויים ותוספות במבנה קיים )הסדרת 5105112

מצב קיים( לרבות הריסה מדרגות פנימיות והגדלת 

שטחה של גלריה בקומה א' ודלת חיצונית לכניסה ישירה 

 נפרדת מהרחוב לגלריה. 

  נמסר, כי המבקש לא השלים את הדרישות ולא נופק

 יה.היתר בנ

 .המדובר בהסדרת מצב קיים 

  (.51011186) 5101המבקש הגיש בקשה נוספת בשנת 

  העירייה לא נקטה בהליכים משפטיים כנגד החורגים

 ולא נגבה היטל השבחה.

 

להלן דרישת תשלום בגין מקרה שמוצג בטבלה לעיל ונחשף על ידי הביקורת,  .81

 כדלקמן:
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 , אגף הנדסה:GISשבחה ו עיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, ה

  תחילה עלי לציין שעקב מגבלות במערכת קומפלוט נדרשנו להוציא"

דרישת תשלום תחת כותר השבחה. לאור המקרה הנ"ל בוצע עדכון 

 במערכת וניתן היום להוציא דרישת תשלום לדמי שימוש.

   ניהול ההליך בתיק הנ"ל בוצע ע"י מנהל מחלקת השבחה, שמאי ועדה

של הועדה. בוצע תשלום על ידי חברת שפיר ע"פ הסכם  ויועץ משפטי

 שנערך בהנחיית יועץ משפטי של הועדה.

  58/2/5102לעניין הפגישה שהתקיימה בתאריך : 
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הפגישה התקיימה בהתייעצות היועץ המשפטי ובהמשך לבקשת נציג 

שפיר אשר העלה טענות בדבר טעות בדרישת התשלום והערכת שומת 

 ...50/1/5102אשר נמסרה בתאריך  דמי השימוש של הועדה

 :הישיבה בין הצדדים זומנה על מנת להבין את כלל  הטענות של הנישום 

  הערכת שמאי הועדה התבססה על תחשיב דמי שימוש שנתיים ראויים

)שכירות( על פי חוק המקרקעין וחוק התכנון והבניה, נכון ליום הכנת 

ה את הליך הבעלות ההערכה. טענת שמאי הנישום, העירייה לא השלימ

 על הקרקע ולכן יש לבצע תחשיב השבחה. 

  לאור הסוגיות המשפטיות שעלו במהלך הפגישה המקצועית, הוחלט

 שיועץ משפטי של הועדה ירכז את התהליך. 

   1/8/02הגרעין שילמו את השומה המוסכמת + הצמדה בתאריך. 

 ונים לאחר החגים תקבע ישיבת צוות לדיון וקבלת החלטה בתיקים הנד

 ביחד עם היועץ המשפטי של הועדה."  

התגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ 

GIS.אגף הנדסה , 

 

 :השבחההתייחסות הביקורת לתגובת מנהל מחלקת 

  אין חולק על העובדה שהעילה לחיוב במקרה המצוין בגוף דוח הביקורת, הינה

ל ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה התרת "שימוש חורג", שאושרה ע

 .5116117, בגין בקשה מספר 16.60.01בישיבתה מתאריך 

  לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה נקבע, באופן מפורש,  6בסעיף

 שהשבחה נוצרת בעת "התרת שימוש חורג", כדלקמן:

עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או  –"השבחה" "

 "שימוש חורג. התרת

יודגש: הנפקת היתר ל"שימוש חורג" כפי שבוצעה על ידי הוועדה המקומית 

 לתכנון ובניה, מחייבת על פי חוק גביית היטל השבחה.

  העובדה, כי שמאי הוועדה בחר לבסס את תחשיביו בדרך של יתרון שנוצר

אין בה ולא כלום אודות מהות הדרישה  -בחסכון בשיטת "דמי שימוש" 

 וב שהינו "היטל השבחה" המוגדר כ"שימוש חורג" בהוראות החוק.והחי

  ראה נספח ב'(, לאחר  67.1.62בהסכם שנחתם בין העירייה לנישום בתאריך(

קיום המשא ומתן, מצוין באופן מפורש שהחבות והמשא ומתן כולל "היטל 

 השבחה" וגם "דמי שימוש", כדלקמן:
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 מסמכים בתיק ובכלל זה: כל דרישות זאת ועוד, יש לציין, כי בכל יתר ה

התשלום שהופקו לנישום מצוין דרישת "היטל השבחה" )ראה לעיל(, 

בהחלטת הוועדה לתכנון ובניה קיים תנאי לתשלום "היטל השבחה", בכל 

תכתובות הדואר אלקטרוני שנשלחו על ידי מנהל מחלקת השבחה מצוין 

 שהמשא ומתן והדרישה הינה בגין "היטל השבחה".

 א זאת אף זאת, גם בתכתובת דואר אלקטרוני של הנישום עצמו למנהל היטל ל

כי מבקש לשלם את  –, מציין הנישום עצמו 2.2.62השבחה בעירייה מתאריך 

 החוב בגין "היטל השבחה", כדלקמן:
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 :בטבלת דוח הביקרות( 7עיקרי תגובת שמאי הוועדה )מתייחס לסעיף 

 

 
 המלאה של שמאי הוועדההתגובה  –ראה נספח כא' 

 

 -אישור להעברת בעלות במקרקעין  היתרי בניה )כולל הקלות( וניפוק 

 ללא גביית היטל השבחה לאורך שנים רבות

מועד החיוב בהיטל השבחה הינו המועד בו מבוצע מימוש "הזכויות"  .80

 במקרקעין. 

 

 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, "מימוש זכויות" 0כמוגדר בסעיף  .85

  :במקרקעין מוגדר כאחד מהשלושה הבאים

העברת המקרקעין או החכירה לדורות )בשלמות או חלקית(, או  .85.0

 הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין. 

או לשימוש בהם, שלא ניתן היה לתיתו ללא  בניהקבלת היתר ל .85.5

מאפשר לבצע שינויים מהייעוד אישור התכנית, התרת שימוש חורג ה

תוספת  ת" המאפשרבניה"הקלה בזכויות , או מתן י של הנכסהמקור

 . מעבר למותר בתכנית בניהזכויות 

התחלת השימוש במקרקעין בפועל, כפי שהותר לראשונה, עקב  .85.3

 אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה. 

 

לאור האמור, בעת העברת זכויות במקרקעין ו/או ניפוק היתר בניה, נדרשת  .83

אישור או להנפיק היתר בניה, אך ורק לאחר שהנישום שילם  העירייה להעניק

 היטל השבחה ככל שחל על הנכס.

 

כל בעל נכס המבקש לבצע העברת בעלות ורישום במקרקעין, נדרש להגיע  .81

למחלקת היטל השבחה בעירייה שבודקת באם קיימת חבות היטל השבחה או 

 לאו. 
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לם את ההשבחה באם לא קיימת חבות להיטל השבחה או שהנישום שי .82

שנקבעה, מנהל מחלקת היטל השבחה חותם על אישור להעברת בעלות 

 .והצהרה כי אין חובות בגין היטל השבחה

 
 

 קבלן בניה מהותי בעירייה מסקירת הביקורת נמצא מקרה, בו ניתן לנישום .81

 היתרי בניה 5אישור להעברת בעלות על זכות במקרקעין ולאחר מכן ניפוק 

 לא גביית היטל השבחה בגין תוכניות משביחות עד מועדל - במועדים שונים

 בניגוד להוראות החוק. -, הקלות והיתרי בניה להעברת בעלות מתן האישור

 :להלן פרטי המקרה

 .72, חלק מחלקה 1180גוש  :   נכס

 31החורשת  :   כתובת

 0.5.5111 : מועד העברת בעלות

 שלמה סופר :   מוכר

 עזרא אליהו :   רוכש

 .07.3.13 -ו 8.0.10 : מתן היתרי בניהמועד 

 

 להלן אישור העברת בעלות מרשות מקרקעי ישראל, כדלקמן: .87
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בגין תוכניות משביחות שקיבלו  יתרה מכך, למרות שקיימת השבחה לנישום .88

עד  ברת הבעלות בנכס ושטרם שולם בגינן היטל השבחהתוקף לפני מועד הע

באישור (, 50.1.11יום ה תוקף בשקיבל 0135-מועד זה )כגון: תוכנית מק

מצוין שאין חוב בגין היטל  שנמסר לצורך העברת בעלות בלשכת המקרקעין

 השבחה, כדלקמן:
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לא נגבו היטלי השבחה בגין התוכנית משביחות מסקירת הביקורת עולה, כי 

 :והשימושים חורגים, כדלקמן

 8.0.83מיום  011-מאא תוכנית . 

 50.1.11מיום  0135-תוכנית מק . 

  50.00.11תוספת שטח שירות בהחלטת ועדה מיום . 
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 51.1.15מיום  501-תוכנית מאא . 

  07.3.13היתר בניה + הקלות מיום. 

 

בגין הנכס האמור נופקו היתרי בניה בגין הקלות שביקש הנישום )כגון:  .86

 ( שאף בגינם לא נגבו היטלי השבחה.51011153בבקשה 

השבחה  ימהעירייה לנישום בגין היטל ות תשלום שנופקולהלן תיעוד לדריש

 :, כדלקמן51011151ו  51011153בגין בקשות למימוש  מו,שלא שול

  

 

יודגש, כי חלק מהיטלי ההשבחה שלא שולמו הינם בגין "שומות מוסכמות"  .61

 , כדלקמן:51151155בגינם הופקו היתרי בניה 
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וניפוק היתרי בניה  להלן ציון לוחות זמנים עיקריים בהליך העברת בעלות .60

לא נגבו היטל השבחה באופן עקבי לאורך שנים  בגינו, 31לנכס ברח' החרושת 

 , כדלקמן:הן בגין תוכניות משביחות והן בגין הקלותשנה(  02 -)כ רבות

 (.0.5.11מועד העברת בעלות בנכס )חוזה מכר נחתם בתאריך  - 0.5.11

ירות בהחלטת ועדה )היתר ניפוק היתר בניה הכולל תוספת שטח ש - 8.0.10

 (. לקבל את ההיתר )מופיעים במייל של הלשכה המשפטית(.51111110

(. לקבל את ההיתר )מופיעים 51151155ניפוק היתר בניה + הקלות )היתר  - 07.3.13

 במייל של הלשכה המשפטית(.

היועץ המשפטי של הוועדה שולח מכתב שבאופן שגוי לא נגבו היטלי  - 52.1.16

 בגין מכר הנכס והיתרי הבניה שנופקו.השבחה 

 "שומה מוסכמת" של שמאי הוועדה עם שמאי הנישום. תנערכ - 7.7.16

 .הופקה דרישת תשלום לנישום בגין ה"שומה מוסכמת" - 05.01.01

 

 

 !בגין הנכס השבחהההיטלי מלוא  שולםלא  - 1/02 בחודשעד למועד הביקורת 
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של הוועדה המקומית לתכנון ובניה  מכתב היועץ המשפטי  - ראה נספח ה' 

, על אי גביית היטל 52.1.16עו"ד קרונפלד הלל מתאריך 

 השבחה.

ודרישת חיוב מתאריך  7.7.16שומה מוסכמת מתאריך  - ראה נספח ו'

 .31, בגין הנכס ברח' החורשת 05.01.01

שנופקו ליזם  51111110 -ו 51151155היתרי בניה  - ראה נספח י'

 בהתאמה. 8.0.10 -ו 07.3.13בתאריכים 

 

 , אגף הנדסה:GISעיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 

 " לאחר החגים תקבע ישיבת צוות לדיון בתיק הנידון."

התגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  -ראה נספח כ'  

GIS.אגף הנדסה , 

 

 
 אי גביית היטל השבחה בגין "שימוש חורג"

לחוק, "שימוש חורג" )בקרקע או בבניין(  0להגדרות שנקבעו בסעיף בהתאם  .65

 הנו: 

"השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד 

והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תוכנית או תקנה 

אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבניין או לפי היתר 

 על פי כל חוק הדן בתכנון ובבניה."

 

 קיימים שני סוגים עיקריים של "שימוש חורג": .63

שימוש בקרקע או בבניין למטרה שלא הותר להשתמש בהם "לפי כל תכנית  .א

או תקנה אחרת שלפי חוק זה חלות על הקרקע או הבניין" )להלן: "שימוש 

 חורג מתכנית"(. 

שימוש בקרקע או בבניין למטרה שלא הותר להשתמש בהם "לפי היתר על  .ב

 " )להלן: "שימוש חורג מהיתר"(. בניההדן בתכנון ובפי כל חוק 
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ערך חדש מבחינת הנדל"ן,  לנכס יוצרת חורג לשימוש הבקשה אישור .61

 הנכס/גובה דמי השכירות הנובעים משימוש בנכס עולים. שווי לכך בהתאם

 

בשטח המוניציפאלי של עיריית אור יהודה חלה תוכנית מתאר מקומית  .62

 זורי מגורים, תעשיה וכד'.הקובעת א 011-שסימונה מאא

 
 להלן תשריט התב"ע:

 

 

הינם אזורי תעשיה כמוגדר  –אזורים הצבועים בצבע ורוד בתשריט לעיל  .61

 בתב"ע.
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 אי התאמת שימושים בפועל לתב"ע:

 להלן השימושים המותרים באזור המוגדר לתעישה, כדלקמן: .67

 
 

באזור רבים  מסיור שהביקורת ערכה ברחבי אזורי התעשיה נמצא, כי עסקים .68

בכלל זה: מסעדות, )אינם עונים לשימושים המותרים בתב"ע התעשיה 

 , חנויות ירקות, בתי קפה, תחנת דלקאולמות אירועים, משרדים, מסחר

 וכד'(.

 

בגין מקרים רבים אלה, העירייה לא גובה "שימוש חורג" ונוצר הפסד כספי 

 מהותי לעירייה.

 

 תגובת מהנדס העיר:

 באזורי התעשייה , הצפוני והדרומי , כי ישנם עסקים  "המציאות הקיימת

רבים אשר אינם עונים לשימושים המותרים בתב"ע אשר בתוקף. תכנית זו 
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הינה מיושנת ויש להכין תכניות עדכניות אשר יהיו רלוונטיות לתקופתנו 

 )ראה התייחסות בהמשך(.

 היכולת -עם כניסתי לתפקידי כמהנדס העיר הבחנתי כי הסיבה העיקרית לאי

לתת אישור לשימושים החורגים )וכמובן לגבות את היטלי ההשבחה 

גבולות  בתוךהנובעים מכך( הינו המחסור של מקומות חניה אשר נמצאים 

 המגרשים ואשר נדרשים בהתאם לתקן החניה לשימושים המבוקשים.

  מיד התחלתי לפעול במרץ והאצתי את הטיפול ביצירת "קרן חניה" ומנגנון

לגבות תשלומי "כופר חניה" לאותם הבקשות. ואכן לאחרונה הוקם היכולת 

המנגנון המאפשר לגבות את התשלומים הנ"ל וכמות הבקשות לוועדה 

 המקומית החלו לגבור . 

  בנוסף אני פועל להאצה של פעולות התכנון הנדרשות להסדרת הנושא לטווח

 הארוך.

דיין חסר כוח לעיל. מצב מחלקת תכנון עיר ע 3בהמשך לנאמר בסעיף  .0

 אדם. ראה מכתבי המצ"ב כאמור לעיל.

קיימות עשרות תכניות )תב"עות( שיש לקדמן, וישנן עוד תכניות רבות  .5

 שכנראה לא קודמו לאורך השנים האחרונות.

לצערי הרב אדר' מיכל רביד עזבה את תפקידה עקב השכר הנמוך  .3

 שקיבלה ועברה לעיריית רמת גן.

תוספת המינימלית הנדרשת בכוח אדם אני מקווה שגם פה נקבל את ה .1

 כמפורט במכתבי למנכ"ל המצ"ב.

כמובן שיש לפעול בקליטת כוח אדם איכותי אשר יתוגמל באופן סביר  .2

יהודה ולא ילך לרשויות אחרות אשר -וירצה לעבוד בעיריית אור

 מתגמלות קצת יותר".

 התגובה המלאה של מהנדס העיר. -ראה נספח כג'  

 

 , אגף הנדסה:GISמחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  עיקרי תגובת מנהל

 "אין תגובה לממצאים."

התגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  -ראה נספח כ'  

GIS.אגף הנדסה , 
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 מעקב תום תקופת "שימוש חורג":

 "שימוש חורג" ניתן לתקופה מוגבלת. .66

המחושב, בין היתר,  בגין "שימוש חורג" העירייה נדרשת לגבות היטל השבחה .011

בתלות לתקופת השימוש חורג )ככל שהתקופה ארוכה יותר היטל ההשבחה 

 גבוה יותר(.

 

מסקירת הביקורת עולה, כי במחלקת הנדסה אין רשימה של כל המקרים  .010

 בהם נופקו היתרים ל"שימוש חורג". 

 

כמו כן, אין תיעוד למועד תום תוקף ה"שימוש חורג", כך שבתום התקופה  .015

יה תפעל להאריך את השימוש חורג וגביית היטל השבחה או להפסקת העירי

 השימוש חורג.

 
 :תגובת מהנדס העיר

  מצב מחלקת פיקוח על הבניה עדיין חסר כוח אדם. ראה מכתבי המצ"ב ..."

 כאמור לעיל.

  במחלקה זו, אכן התקדמנו כברת דרך משמעותית. והתקבל לתפקיד מנהל

מקצועי. ואכן קיים שיפור בתפקוד מחלקה זו מחלקת פיקוח על הבניה מנוסה ו

 במאבקנו בבניה הבלתי חוקית הקיימת.

  בקשתנו לקלוט מפקח בניה במקום המפקח שפרש לגמלאות לפני כחצי שנה

 וטרם התקבל מפקח בניה במקומו.

  הנחיתי את מנהל המחלקה להגביר ולקדם את פעולות האכיפה גם בתחום

חורג. ואני מאמין שעם קבלתו של  העסקים שפועלים ללא היתר לשימוש

 המפקח כאמור לעיל נראה תוצאות משמעותיות בזמן קצר."

 התגובה המלאה של מהנדס העיר. -ראה נספח כג' 

 
 , אגף הנדסה:GISעיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 

  רישוי. –"אין תגובה 

 דון."מערכת קומפלוט מוגבלת כרגע מבחינת אפשרויות בנושא הני 

 , אגף הנדסה.GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  -ראה נספח כ' 
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 הצמדת חיוב היטל השבחה

, נקבע, בין 0612-לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 6בסעיף  .013

 היתר, כי יש להצמיד את חיובי היטלי ההשבחה,  כדלקמן:

 

שומות הבניה שפרסמה "עלה מדד המחירים לצרכן או מדד ת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני המועד לתשלום 

היטל השבחה או כל חלק ממנו, לעומת מדד כאמור שפורסם 

בסמוך לפני תחילת התכנית, או אישור ההקלה או השימוש 

החורג, שבעקבותיהם חל היטל השבחה, יוגדל הסכום שהחייב 

ר של שני המדדים בהיטל בו, לפי שיעור העליה הנמוך ביות

 האמורים".

 
 

התאריך הקובע" הנקוב בשומה "מכאן, שהיטל השבחה אמור להיות מוצמד מ .011

בהתאם להחלטת הועדה המקומית,  ועד למועד התשלום בפועל, לפי הנמוך 

 ."מדד תשומות הבניה"או  "מדד המחירים לצרכן"מבין 

 

לי ההשבחה,  הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית לנאותות חיוב ההצמדה של היט .012

 זאת בהתאם למודול ומחשבון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

 

ועד לתאריך  5112לביקורת הועבר קובץ תקבולי היטל השבחה משנת  .011

30.05.01. 

 
הנישום לא  תקופה הנבדקתלבו  מקרים נמצא מקרה בודד 03במדגם של  .017

 הצמדה, כנדרש בהוראות החוק. שילם
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 להלן פרטי המקרה:

כתובת הנכס

מס' בקשה

תאריך הפקת דרישת תשלום

תאריך קובע

תאריך תשלום

סכום בסיס

מדד תשומות הבניהמדד מחירים לצרכןהצמדה לתאריך התשלום

9,037.349,073.32

נדרש לשלם בגין פרמטר

סה"כ נדרש לשלם היטל השבחה

שולם בפועל

תשלום עודף1)תשלום בחסר(

9,037.34

8,885.69

-151.65

ניצן 15

20130002

13/01/2013

26/12/2012

22/12/2014

8,877.00

9,037.34

 
 
סכום יתרת , כי מחלקת הגביהמנהלת מדור עסקים בעל ידי  סר לביקורתנמ

)שבוע לאחר תשלום  0.0.02על ידי הלקוח בתאריך  מהשולוהריבית ההצמדה 

 לביקורת. קובץ תקבולי היטל השבחהלאחר מסירת ו, השומה(

 

של "השימוש בפועל יודגש: כי התשלום בוצע בפועל שנתיים לאחר מימוש 

חברת "שפיר" ביצעה עבודות פיתוח בגבול מתחם הבניה חורג" במהלכו 

בפרויקט "שפיר" בכיכר הציבורית הגובלת במגרש, לצורך הסדרי תנועה 

 ., כאמור כשנתיים קודם לכןזמניים לאתר התנועה

 
 

 :הגבייה 'מ מנהל מח"עיקרי תגובת מ

ראשית, יש   - 51031115מספר הבקשה  02"הצמדת שומת ההיטל ברחוב ניצן 

יין כי מספר הבקשה המופיע בדו"ח אינו זהה למספר הבקשה מיום לצ

. לאחר 0/0/5103נכון ליום ₪  8,877בסך של  51011117שמספרה  55/05/5101

₪  01,212סך לתשלום הוא  55/05/5101 –חישוב ריבית והצמדה כחוק ל 

 מצורף פלט מהגבייה על חיוב סך זה.

בהתאם לדרישה המצורפת ₪  6,122.35התשלום שבוצע בפועל הינו על סך 

אשר ₪  0,161.31הפרש  בסך של עמד זה הונפקה דרישה לתשלום על הובמ

 ".0/0/5102שולמה ביום 

 הגבייה. 'תגובתה המלאה של מ.מ מנהל מח - 'ראה נספח יט

 

 :התייחסות הביקורת לתגובת מחלקת הגביה

 .11161161 -תאריך קובע ₪  8,877היטל ההשבחה הינו על סך 
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 .11166162 -שולם בתאריך ₪  8,882.11ום בפועל בסך תשל

חודשים לאחר התאריך  10 -בוצע  11166162התשלום הראשון בתאריך 

 האחרון לתשלום )ללא גביית פיגורים(.

 . 616162מבדיקת תגובת מחלקת גביה עולה, כי הריבית נגבתה בתאריך 

כן במועד הוסבר, כי נציג הנישום חברת שפיר הנדסה הגיע עם צ'ק מו

ולכן הריבית שולמה בנפרד בתאריך  11166162התשלום הראשון בתאריך 

616162. 

 
 גביית ריבית בגין חיוב היטל השבחה

לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה הדן בנושא היטלי השבחה,  02בסעיף  .018

נקבע בין היתר, כי על היטלי השבחה יחול חוק הרשויות המקומיות בנושא 

 הצמדה, כדלקמן:ריבית והפרשי 

על תשלום היטל השבחה יחול חוק הרשויות המקומיות )ריבית "

חוק  –)להלן  0891 –והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, התש"ם 

ההצמדה(, ויראו לענין זה ועדה מקומית כאילו היתה רשות 

מקומית כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת היטל השבחה כאילו היה 

 ."כלול בתוספת לחוק האמור

 

השבחה  מנהלת תחום היטלי ל ידיע תשנשלח בדרישת התשלוםהתאם לכך, ב .016

, בין מצוין, המופקת ממערכת המידע קומפלוט לנישומים ולמחלקת הגביה

 היתר, כדלקמן:

 

 

חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי )א( ל5בסעיף  .001

 , נקבע בין היתר, כדלקמן:0681 –חובה(, התש"ם 

ימים מהמועד שנקבע לשילומו  01ובה שלא שולם תוך תשלום ח"

 ."ישולם בתוספת תשלומי פיגורים

ריבית צמודה בשיעור של " מוגדרים בחוק כדלקמן:"תשלומי פיגורים" ]

 לחודש או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר 0%..1
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ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה 

 .["שי הצמדהשל הפר

 

בהם לא נגבתה ריבית פיגורים  - מקריםנמצאו לא  מקרים 03במדגם של  .000

 כנדרש בהוראות החוק.

 

 
היטל  שקלול מכלול מרכיבי ההשבחה בעת עריכת שומת

 מתחם שפיר - השבחה

שפיר הנדסה הקימו שכונה בשטח המוניציפאלי של עיריית אור יהודה, בשם  .005

 1 ותהכולל, 28 -, ו27, 21, 22, 20, 21חלקות  7118"מתחם שפיר" בגוש 

 .56-ו 58, 57, 51, 52, 51מגרשים כדלקמן: 

 

 כדלקמן: ,22-28, 20, 21 וחלקות 7118מפת גוש להלן  .003

 

 

 
( Fועד   Aקומות )בניינים 07בניינים בני  1במתחם הונפקו היתר בניה והוקמו  .001

חידות דיור, הכוללים י (M2ועד  M0קומות )בניינים  2בנינים בני  2ועוד 

 כדלקמן:
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 מס' יח"ד תאריך היתר מספר היתר בניין

A 51161173 51/0/01 11 

B 51011105 55/7/01 11 

C 51161111 03/0/01 11 

D 51011118 01/0/00 11 

E 
51051113 50/0/03 006 

F 

M0 51001157 51/7/05 12 

M5 

M3 

M1 

M2 

 210 רי בניהסה"כ יחידות דיור בהית

 
 

 :מספר יחידות הדיור בבסיס חישוב ההשבחה בשומת הוועדה

 52.1.5118רשות מקרקעי ישראל לחברת שפיר מתאריך בין בהסכם המכרז  .002

 יחידות דיור. 151נקבע, כי במקרקעין הנ"ל ניתן לבנות 
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 להלן דף הפתיח של ההסכם, כדלקמן:

 

 

יח"ד( ששווקו במכרז פומבי, אף  151היקף יחידות הדיור במקרקעין הנ"ל ) .001

 פורסמו באתר האינטרנט הרשמי של רשות מקרקעי ישראל, כדלקמן:
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-22ו  21-20חלקות  7118השביחה את הנכסים בגוש  0015תוכנית מ.א.א/מק/ .007

 51-52בין היתר נקבע בתוכנית, שניתן להעביר יחידות דיור ממגרשים  .28

  )מתחם א'(. 51-56למגרשים )מתחם ב'( 

 .יח"ד 151 -יח"ד ל 311גידול מ לאמור: 

 

מגדיר שניתן להגדיל  0015בתקנון תוכנית מאא/מק/ 'ה 1.0.5סעיף להלן העתק  .008

 יח' מקסימום. 151 -את מספר יחידות הדיור במתחם א', ל

 
 

התנגדויות מציגה כבר בפתיח שתוכנית ועדת ערר מחוזית שדנה ב .006

 יח"ד ממתחם ב' )צפוני( למתחם א' )דרומי(, 11מאפשרת ניוד  0015מאא/מק/

 יח"ד. 151 -ר במתחם א' )דרומי( לובכך להגדיל את מספר יחידות הדיו

 

 3 -. הדיון התקיים כ31.00.16להלן קטע מפרוטוקול ועדת ערר מתאריך  .051

 :01.3.01ך חודשים לפני מועד השומה בתארי
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העירייה וחברת שפיר )המשיבים( טענו והציגו בדיון בהתנגדויות בוועדה  .050

יח"ד ממתחם ב' למתחם  11שאכן הכוונה לנייד  – 31.00.16המחוזית בתאריך 

 יח"ד במתחם הדרומי. 151א' ולבנות 

 

מתאריך  021-01שומה נפרדת אחרת מספר  הופקההמתחם ב' )הצפוני( בגין  .055

יח"ד במתחם א'  151שמתוכנן להיבנות  צוין על ידי שמאי הוועדהבה  - 57.0.00

 )הדרומי(, כדלקמן:

 

 

הנדסה( .עת זכה היזם )ש 5118שנת והעובדה כי כבר בלמרות האמור לעיל,  .053

כי  5101במכרז של רשות מקרקעי ישראל ועד מועד עריכת השומה בשנת 

יח"ד )כפי שנופק היתר בניה  151מספר יחידות הדיור במקרקעין הנ"ל הינם 

 311מצוין מספר יחידות  - 01.3.01מתאריך  116-01בתחשיב השומה בפועל(, 

 (:יח"ד )כבסיס לחישוב היטל ההשבחה
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 לבניה העובדה, כי השומה אינה כוללת את כל יחידות הדיור האפשריות .051

 במתחם א', מצוינת באופן חד משמעי בשומה, כדלקמן:
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יח"ד כפי שנופק היתרי הבניה  151יח"ד ולא  311העובדה שהשומה הינה בגין  .052

בפרק "עקרונות  2ניתן לראות בסעיף ג. ףאבשומה ל"מימוש מלא", בפועל, 

 שיקולים" בבסיס השומה, כדלקמן:ו

 

 

 151יחידות דיור ולא  311לדעת הביקורת העובדה שהיטל ההשבחה חושב לפי  .051

פגם בקביעת גובה היטל  -יחידות דיור, כפי שנופקו בפועל בהיתרי הבניה 

 ההשבחה ובהכנסות העירייה.

 

 :ההשבחהגג" על מרכיב -מכלול שיפור הבינוי ושינוי דירות "רגילות" לדירות "גן

למרכיבי ההשבחה  ת הוועדהלא ניתן פירוט בשומכי , מסקירת הביקורת עולה .057

 311)גם במידה וחושבה לפי  0015-מק-מאא השונים שהעניקה התב"ע החדשה

₪  511,111מהשווי הקודם בסך  %0.2תוספת  ללא הסבר, אלא נקבע יח"ד(

  .ת דיורדיהשבחה ליח₪  3,111המהווים  ,יחידהל

 
שיפור הניצול כפי שעולה מהתוכנית החדשה ומההיתרים  להלן פירוט

 : שאושרו

  בגין מרכיב זה בלבד, כמצוין  5.2%]הערכת תוספת השבחה של  גג-דירות גן 12תוספת

 .בחישוב מטה[

  עלויות בניה )משמעותן: הבניינים  לכללמרתפים משותפים אפשרות בניית

לכל מקום חניה קטן משמעותית שטח הבניה שנדרש , שכן נמוכות ליזם

במקרה של  כניסות ויציאותוזאת עקב הקטנת סך השטחים הנדרשים ל

 .(. לאמור: יותר חנויות באותו תא שטחמרתפים נפרדים לכל בניין

 שיפור העמדה של הבניינים.  

 ביטול זיקות הנאה בין המגרשים.  

  קומות לבניינים 5תוספת.  
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  ועוד עמודים(בניית מחסנים גם בקומות מגורים )במקום בקומת. 

 

)ראה למשל פסיקה של השמאי המכריע ב.קציר  בהתאם לפסיקות מכריעות .058

דירות  12 שינוי בינוי של, (01חלקה  1882בגין נכס בגוש  1.1.03מתאריך 

  מרתפים(. )לא כולל הצמדות 31%מייצגת תוספת שווי של גג -גןרגילות לדירות 

 

 "גג-דירות גן"ל "ת הרגילותדירו"לבחון את השפעת שינוי ה ביקשההביקורת 

 על השבחת הפרויקט:( 0015-מק-)כפי שנקבע בתוכנית מאא

יותר מדירה רגילה  51%גג שווה -הביקורת לקחה כבסיס לחישוב שדירת גן

, על מנת, לנקוט 31%לעיל, בה נקבע תוספת שווי של  נת)למרות הפסיקה המכריעה המצוי

 .בגישה שמרנית(

 

 311) לכל הפרויקטביחס גן, -דירות גג 12בגין  51%של שווי משמעות תוספת 

 311לכל משווי יחידת דיור  5.2%השבחה של רק היא תוספת מהווה  ,יח"ד(

ושיפור  הבינוי יישינו כלהקבוע בשומה בגין  0.2%)ולא  במתחם יחידות הדיור

 , בחישוב כדלקמן:(כמצוין לעיל ניצול התכנון

 

 

 
%5.2025.1_תוספת

360

31554

360

)45360(2.1*45






 

 

 

 

 

בגין כל שיפור הניצול  לשווי הפרויקט, בלבד 0.2%לדעת הביקורת תוספת 

 ראוי לבדיקה - 0015-מק-מאאותוספת יחידות הדיור שניתנו במסגרת תוכנית 

 .ולבחינה

 

ממשרדו של שאול לב כפי שנמסרה לביקורת  שמאי אלי אריאליתגובת ה

 :53.1.02בתאריך 

יום תחילתה  6.3.01למועד קובע  01.3.01השומה לתכנית הנדונה נערכה בתאריך " .א
כפי שציינתי יש לבחון את השומה ועקרונותיה נכון למועד  .0015של תכנית מאא 

 הקובע ולעת עריכתה ולא בראייה בדיעבד.

גג בשווי -יח"ד גן 22
 10%גבוה יותר של 

יתרת יח"ד 
 הרגילות במתחם

סה"כ יח"ד 
 הקבוע בשומה
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כמו כן שמאות אינו מדע המתמטיקה אלא תחום המבוסס על עקרונות שומה ובין  .ב
נתנו המקצועית, נכון היתר עיקרון השימוש המיטבי שנבחן בהתאם למיטב הב

למועד הקובע ולא בדיעבד. ההשבחה כוללת את המרכיבים שלדעתנו הם 
 המשביחים נכון למועד הקובע בהתאם לעקרונות השומה. 

השומה מתייחסת למימוש מלא ועל בסיס עקרונות שומה שמצאנו לנכון שהינם  .ג
ן כוללת במועד הקובע ולכ משביחים לאור הוראות התכנית ושוק המקרקעין דאז 

את כל מרכיבי ההשבחה למימוש מלא כפי שמצאנו לנכון במועד הקובע להביאם 
בחשבון. מכאן שאין השבחה נוספת גם אם היזם בחר לפעול בדרך שונה ממה 

 שהובא בחשבון על ידנו כשימוש מיטבי דאז. 

יש לשים לב שמדובר בתכנית בסמכות מקומית שאינה כוללת תוספת שטחים  .ד
בינוי. ההשבחה הינה רק לשיפור תכנון שנשקל על ידנו במועד אלא רק שינוי 

לא נשקל כלל השבחה בגין תוספת יח"ד במתחם זה או אחר כתוצאה  הקובע . לכן 
ידו יח"ד מבחינת שיפור חי בניה אלא נשקלה ההשבחה אם ינומהתכנית כולל שט

 תכנון בלבד לעומת מצב קודם ובכפוף לכל הגורמים כולל דחייה ולשימוש
  המיטבי. 

בניגוד לטענתך וכפי שהסברתי התכנית מאפשרת ניוד זכויות הן מהמתחם הדרומי  .ה
גם עניין זה מבחינת השיקול  לצפוני והן מהצפוני לדרומי. לכן יש להביא בחשבון

המיטבי שכן ישנם מספר אפשרויות לתכנון השטח. לעניין ניוד מהמתחם הצפוני 
 11סימום . אין זה אומר שחייבים לנייד יח"ד במק 11לדרומי קיימת מגבלה של 

 יח"ד אלא שזו המגבלה בתכנית. 

. מצאנו בין היתר שבמתחם הדרומי היתר התכנית מבטלת גבולות מגרשיםבין  .ו
מגרשים שהיו במקור ויצירת מתחם נטול מגבלות ללא  1הגדול יותר ביטול גבולות 

, ינוי. במתחם הצפונייח"ד יחד עם שינוי ב 311גבי הפרדה יוצר השבחה מובהקת ל
מגרשים אינו משביח בצורה  5מגרשים , מצאנו שביטול גבול בין  5שכלל רק 
 מובהקת. 

יש לזכור שברקע בחינת השימוש המיטבי על ידנו נכון למועד קובע ובעת עריכת  .ז
, ישנן מגבלות חמורות על האפשרות , ולא בראייה בדיעבד 01.3.01יום השומה ב

יש לזכור שניוד זה הינו בגדר שיפור  .תחם הצפוני לדרומיבכלל זכויות ממלנייד 
תנאי ראשון לניוד מצפוני לדרומי הוא פינוי כל המפונים  תכנון ולא תוספת יח"ד . 

מהמתחם הצפוני על ידי ועל חשבון בעל הזכויות בקרקע . מדובר לא רק בדחייה 
ית ניכרת ארוכה עד לאפשרות למימוש נכון למועד הקובע אלא גם בעלות כספ

. ! שנית ניוד מצפוני לדרומי הינה מאיינת השבחה לשיפור התכנוןן לטעון שתשני
 ד הקובע.מהווה דחייה משמעותית נכון למוע מותנה בפתיחת רחוב רבין שאף זה

לאור האמור לעיל ולאחר שבחנתי את טענותיך כלל לא מדובר "בטעות" בשומה .  .ח
 ש חלקי.ומימהשומה הינה למימוש מלא של התכנית ולא ל

יח"ד שכן רק לגביהן נמצאה, לאור המוסבר, השבחה  311התחשיב מציג רק 
 ".מובהקת וברורה על בסיס עקרונות השומה

 
 

  :הביקורת מבקשת לציין ולהדגיש

מתייחסת להשבחה שנוצרה עם אישורה של ( 01.3.01)מתאריך שומת הוועדה 

ורט בישיבת הועדה המחוזית , שמטרתה שינוי בינוי וכפי שפ0015-מק-תוכנית מאא
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יח"ד  11תוספת העברת  -( 31.00.16)מתאריך  שנתיים קודם לכןבאופן מפורש 

 .)מתחם א'( למתחם דרומי)מתחם ב'( ממתחם צפוני 

 

 לאור האמור לעיל, לדעת הביקורת, לא יכלה שומת הוועדה להתעלם מאפשרות זו

 החלטה זו בדיעבד. ענה שהשומה נערכה בסמוך לתאריך הקובע ואין לבחוןבט

 
הן בתוכנית הקודמת  כמצוין בתגובה, היתהמיותר לציין, כי חובת פינוי הפולשים 

יחידות  11ניוד מ הנדרשותוהן בתוכנית הנוכחית ללא שינוי ו/או הוצאות נוספות 

יתרה מכך, כבר במסמכי המכרז של מינהל מקרקעי ישראל מצוין שהזוכה  הדיור.

 ידרש לפנות את הפולשים.

לא )שמהווה למעשה מימוש מלא של מירב הזכויות בתוכנית( הניוד שבוצע  ,דהיינו

 . שהיו קודם לכןמעבר להוצאות  נוספות כרוך בתוספת עלויות פינוי

 אין תימוכין.זו בתגובת שמאי הוועדה לטענה  ,לכן

 

, העריך שמאי הוועדה 57.0.00חודשים לאחר מכן בתאריך  01 -יש לציין, כי כ

כמתחם ללא  ,213-בגין תב"ע מאא (מתחם ב')שומה שערך למתחם הצפוני  במסגרת

מתחם )למתחם הדרומי מהמתחם הצפוני )מתחם ב'( יח"ד  11 ויודונשזכויות לאחר 

שנופקו היתרי הבניה של הניוד  בטרםוזאת  - 0015בגין תוכנית מאא/מק/ (א'

תר בניה מספר ( במסגרת הי50.0.03) 5103בשנת  !כשנתיים לאחר מכןשבוצעו 

51051113. 

חודשים בין השומה בתאריך  01הביקורת תמהה מה השתנה בתקופה קצרה של 

 11)תחשיב כולל ניוד  57.0.00יח"ד( לשומה בתאריך  11)תחשיב ללא ניוד  01.3.01

 שלא היה ידוע קודם לכן. -יח"ד( 

 

אי בו קבע השמ -בגין מתחם ב'  57.0.00להלן העתק השומה שבוצעה בתאריך 

, 0015במסגרת תוכנית מאא/מק/ במתחם א' יח"ד 151באופן חד משמעי כי יבנו 

 כדלקמן:



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

74 

 

 

 :עיקרי תגובת שמאי הוועדה
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 התגובה המלאה של שמאי הוועדה –ראה נספח כא' 

 

 
 חלף השבחה מרשות מקרקעי ישראל

מ"י"( לבין משרד הפנים ר)להלן: " בהתאם להסכם בין רשות מקרקעי ישראל .056

מסך ההכנסות  01% -ל עירייהה זכאית, 0663משנת  ז השלטון המקומיומרכ

עיריית הנגבים מעסקאות הנעשות בשטח השיפוט של  כספיםמ"י לגבי רשל 

 ."(חלף השבחהאור יהודה )להלן: "

 

כנגד רמ"י  מקומיות לאחרונה בעקבות פשרה במסגרת תביעה שהגישו רשויות .031

 .00/05דש החל מחו 05% -גדל שיעור חלף השבחה ל -

 
 :ניתוח הכנסות לפי סוג גביה בהתאם לדוחות רמ"י

הביקורת הורידה את קבצי התקבולים שהתקבלו בעיריית אור יהודה מרמ"י  .030

 .05/01ועד לחודש  3/00בתקופה שמחודש 

 
מהדוחות  מרמ"י במסגרת חלף השבחהתקבולים זכאות העירייה ללהלן  .035

 גביה, כדלקמן: , בהתפלגות לנושאיהחודשיים שהתקבלו מרמ"י
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דמי דמי היווןשנה

הסכמה

דמי 

חכירה 

ראשוניים

דמי 

חכירה 

שנתיים

היוון דמי שמוש

מגורים 

צ.ק.

מבצע 

היוון-רווי

מכר 

קרקע-

מבצע ה"ב

סכום כוללמכר קרקעתמלוגים

)1( 2011-1,469,761-690-133,10734,069-13,466-4,347-1,587,302

2012-131,943-2,402-162,143-8,616-13,247-5,091-1,308,275-323,442

2013-77,642-259-172,040-15,868-2,769-15,006-283,584

2014-108,407-4,289-304-193,986-17,522-2,196-571-101,376-37,724-1,582,788-466,375

1,787,753-7,381-563-661,2767,931-44,777-12,778-116,382-37,724-2,891,063-5,551,766-סה"כ

%32%0%0%12%0%1%0%2%1%52%100% מהסה"כ

446,938-1,845-141-165,3191,983-11,194-3,195-29,096-9,431-722,766-ממוצע שנתי

הערות:

)1( תקופה של 10 חודשים: מחודש 3/11 ועד לחודש 12/11

-665,176

 

 
ועד לחודש  3/00שנים )מחודש  1 -כ ניתן להיווכח מהטבלה לעיל, כי במשך .033

)העסקאות אף  מהתקבולים הינם בגין עסקאות מכר קרקעות 25% -(, כ05/01

  מפורסמות באתר האינטרנט של רמ"י(.

 

(, "דמי חכירה שנתיים" 35%מהתקבולים הינם בגין "דמי היוון" ) 18% -כ

שאינם מכירת קרקע חדשה דמי הסכמה", "תמלוגים" וכד', (, "05%)

₪  112,111 -( הסתכמו לסך של כ5100-5101, ובתקופה שנבדקה )במכרזים

 בממוצע לשנה.

 
 :עסקאות מכירת מקרקעין המפורסמים באתר רמ"י

על ידי רמ"י ונמכרו הביקורת ביצעה ניתוח של עסקאות הנכסים ששווקו  .031

)כל  30.05.01ועד  0.0.11מתאריך  ית אור יהודהעיריבשטח במכרזי מקרקעין 

 01%מ"י(, למול התקבולים )רהעסקאות מפורסמות באתר האינטרנט של 

 ואילך(, כדלקמן: 5103משנת  05% -ו 5105עד לשנת  מסך ההכנסות

 

 שנת קבלת 
החלטה על 
 זוכים במכרז

 מחיר סופי )לא כולל מע"מ( מספר עסקאות
מאתר רשות מקרקעי 

 ישראל
₪() 

60%  
 חלף השבחה

(6) 
)₪( 

2000 4 24,311,110 2,431,111 

2001 5 1,214,458 121,446 

2002 11 12,870,295 1,287,030 

2003 2 799,928 79,993 

2004 2 18,655,999 1,865,600 

2005 5 10,766,330 1,076,633 

2006 6 511,511 51,151 

2007 16 31,684,447 3,168,445 

2008 3 49,400,000 4,940,000 

2009 2 0 0 

2010 1 3,600,000 360,000 
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 שנת קבלת 
החלטה על 
 זוכים במכרז

 מחיר סופי )לא כולל מע"מ( מספר עסקאות
מאתר רשות מקרקעי 

 ישראל
₪() 

60%  
 חלף השבחה

(6) 
)₪( 

2011 5 2,250,770 225,077 

2012 2 16,380,360 1,638,036 

2013  - 0 0 

2014 1 13,189,900 1,582,788 

 18,827,309 185,635,108 65 סכום כולל
 ואילך. 1060משנת  61%בטבלה לעיל חושב . 61%חלף השבחה הינו  60161( מחודש 6)
 

לאור העובדה שרמ"י מפרסם באתר האינטרנט שלו רק מכרזי מכירת  .032

מקרקעין ולא מפרסם עסקאות אחרות )כגון: "דמי היוון", "דמי הסכמה" 

לשנים של תוספת התקבולים הנדרשים מרמ"י  הערכהוכד'(, הביקורת ביצעה 

 3/00השנים האחרונות ) 1 -כבהתאם להיסטוריית התקבולים ב 5111-5101

 (. 05/01ועד 

 

בהתאם לשיעור התקבולים בדוחות החודשיים של רמ"י נדרש כמפורט לעיל 

(, "דמי חכירה 35%מהתקבולים הנ"ל בגין "דמי היוון" ) 18%להוסיף 

(, "דמי הסכמה", "תמלוגים" וכד', שאינם מכירת קרקע חדשה 05%שנתיים" )

 .מ"י, ולא מפורסמים לציבור הרחב באתר האינטרנט של רבמכרזים

 

כמפורט לעיל )ממוצע ₪  112,111 -של כלחילופין, תוספת ממוצעת שנתית 

 (.5100-5101 הכנסות בגין חלף השבחה, שאינו מכירת מקרקעין, בשנים

 
 , כדלקמן:5111-5101נדרשים מרמ"י לשנים  הערכת תקבולים

 ₪ פירוט
  5111-5101סה"כ תקבולים נדרשים חלף השבחה מכירת מקרקעין לשנים 

 ראה טבלה לעיל()
18,827,309 

 17,379,054 בגין "דמי היוון", "דמי חכירה שנתיים", "דמי הסכמה", "תמלוגים" וכד' 18%תוספת 

 9,975,000 שנים( 02) 5101ועד  5111לכל שנה משנת ₪  112,111לחילופין, תוספת ממוצעת של 

 1000-1062סה"כ הערכת תקבולים נדרשים מרמ"י לשנים 
 לשנה(₪  210,000ולא מסך עסקאות מכר מקרקעין  21%ה נמוכה של )לפי הערכ

28,802,309 

 
 :הכנסות ותקבולים בפועל מרמ"י

 05/01ועד לחודש  0/11מחודש להלן טבלת תקבולים שהתקבלו בפועל מרמ"י  .031

 , כדלקמן:בגין חלף היטל השבחה
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 תקבולים מרמ"י  שנה
 של העירייה שלטוןאוצר הלבנק 

 (000120200)כרטיס הנהח"ש 
₪ 

2000 3,808,629 

2001 1,873,628 

2002 1,803,701 

2003 561,121 

2004 1,255,379 

2005 1,866,120 

2006 301,536 

2007 2,497,901 

2008 5,078,460 

2009  0 

2010  0 

2011  0 

2012  0 

2013 2,000,000 

2014 2,386,541 

2015 )*( 1,461,685 

 24,894,701 סכום כולל
בגין חודש  1062)*( דווח על ידי מנהל חשבונות ראשי, כי התקבל תקבול בתחילת שנת 

 ₪. 6,216,182בסך  61162

 

 ₪ 3,635,537חוסר בסך  מת הערכתמסקירת הביקורת עולה, כי קיי .037

 כדלקמן: ,5/5102ועד לחודש  5111בתקבולים מרמ"י לתקופה שמשנת 

 ₪ סעיף

  5111-5101י לשנים הערכת תקבולים נדרשים מרמ"
 לעיל[ 600-607]סעיפים 

28,802,309 

 '.בגין הסכם בין רמ"י למשפחת גחסר תקבול 

 להלן[ 626]ראה בהרחבה מסעיף 

711,002 

 תקבולים בפועל מרמ"י

 [לעיל 608סעיף ]

(12,812,706) 

 עירייה שרמ"י ביצעו לקיזוז חוב 

 [על ידי מנהל חשבונות ראשיבע"פ לביקורת דווח ]

(786,268) 

 0,168,212 בתקבולים שלא הועברו מרמ"י לעיריית אור יהודה הערכת חוסר

 

 : יודגש

 שכן רמ"י החל לפרסם נתונים  המדובר בהערכת חוסר תקבולים מרמ"י בלבד(

. אין להסיק כי ואילך( 0166מדויקים בגין כלל רכיבי העסקאות, רק מחודש 

 המדובר בחוב חלוט.
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  מרמ"י מרמ"י חושב בהתבסס על ממוצע התקבולים הערכת חוסר התקבולים

 ,מפורסמים לציבור הרחב(" )שהם ידועים ומכר קרקע"שאינם  בגין הכנסות

 . 1066-1062לפי ביצוע בפועל בדוחות של רמ"י לשנים 

  ה תהי 1066-1062ששיעור התקבולים בשנים הערכת החוב תהייה אמינה ככל

מ"י מפרסם את הנתונים לרשויות ר 0166ואילך )רק מחודש  1000זהה משנת 

 (.ויש וודאות לחישוב ההכנסות המקומיות

  באמצעות הניתוח לעיל, נמצא בביקורת כי קיים חוסר תקבול משמעותי וודאי

 .בהמשך הפרק להלןכמפורט  ,"'.ג הסכם פיצוי משפ'בגין "

 

לא נמצא בעל תפקיד שביצע בעבר ומבצע כיום כי , עולה מסקירת הביקורת .038

ובדיקה תקופתית, חודשית, שכל התקבולים שהעירייה נדרשת לקבל  השוואה

 .)כמפורט לעיל(בפועל מרמ"י בגין חלף השבחה מתקבלים 

 

העירייה, באופן חריג,  5105ועד  5116שנים משנת  1ניתן להיווכח, כי במשך 

 לא קיבלה סכום כלשהו מרשות מקרקעי ישראל.

 

 :"()"הסכם פיצוי משפ' ג. ניתוח מקרה פרטני

בבעלות בשכונת נווה רבין  16חלקה  7118הידוע כגוש  53על מגרש מספר  .036

 בנייני מגורים. בנויים -רשות מקרקעי ישראל 

 להלן מיקום המגרש:
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המגרש הינו בבעלות רשות מקרקעי ישראל וככל הידוע לביקורת, המגרש  .011

 .מהמקרקעין( )לאחר פינוי משפחת ג. שווק ליזם לבניית בנייני מגורים

 

ואילך המגרש אינו מופיע בדיווחי  5111מסקירת הביקורת עולה, כי משנת  .010

 רשות מקרקעי ישראל בגינם הועבר סכום חלף השבחה לעירייה.

 

חתם הסכם בנוסף לאמור לעיל, בין רשות מקרקעי ישראל למשפחת גירון נ .015

 .51.00.12פיצוי מתאריך 

 
 כום הפיצוי שרשותמס 21%העירייה צריכה לקבל במסגרת ההסכם נקבע, כי 

 , כדלקמן:'.מקרקעי ישראל תשלם למשפחת ג

 

 
 הנ"ל אף מצוין בתכתובת דואר אלקטרוני של היועצת המשפטית של העירייה .013

 בו נקבע:

היו זכאים  ., ג5110פיצוי עם המינהל משנת -"על פי הסכם פינוי

על פי מהתקבולים ששיווק המינהל במתחם.... 00.0%לפיצוי בגובה 

, העירייה זכאית לקבל מחצית מהסכום 'ן העירייה לגההסכם בי

  ..."שגירון אמורים לקבל כיום מהמינהל

 ]הדגשות במקור[

 
תכתובת דואר אלקטרוני מהיועצת המשפטית של העירייה למנהל תחום  –ז' טראה נספח 

 נכסים בעירייה.
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רשות מקרקעי בצוות קידום עסקאות  מראששהועבר בהתאם למסמך תחשיב  .011

סכום הפיצוי לו  יתרת 55.3.02מתאריך ל ליועצת המשפטית של העירייה ישרא

₪  765,331הינו בסך  התאם להסכם בין רמ"י למשפחת ג'.העירייה בזכאית 

)לאחר תשלום ראשון בסך ושטרם נגבה למועד הביקורת  3.2.01לתאריך 

 , כדלקמן:(00.05.12שהתקבל בתאריך  ₪ 821,210.75

 

 
 
 

מסמך תחשיב יתרת חוב מרשות מקרקעי ישראל לעירייה נכון לתאריך  -' טוראה נספח 

0.2.60. 

 

 יתרת סכום התקבול הנדרש להתקבל בעירייהמסקירת הביקורת עולה, כי  .012

ן רשות מקרקעי , בהתאם להסכם בי3.2.01נכון לתאריך ₪  765,331בסך 

 . טרם התקבל ישראל למשפחת ג. 

 

לצוות הביקורת בעירייה ף נכסים מנהל אגלהלן תכתובת דואר אלקטרוני מ

בגין המגרש כלשהי ציין, כי לא ידוע לו על קבלת תמורה בו מ 51.7.02מתאריך 

 האמור, כדלקמן:

 

בהמשך לשיחתנו בנדון, הריני להשיבך בזה כי אין ברשותי כל "

בגוש  98חלקה  50מידע בגין תקבולי חלף השבחה ביחס למגרש 

 "בנווה רבין. 919.

 

תכתובת דואר אלקטרוני ממנהל מחלקת נכסים בעירייה לצוות הביקורת  –' זראה נספח י

 .ידע על קבלת תמורה עקב פינוי געל כך שאין ברשותו מ 10.7.62בתאריך 

 

היועצת המשפטית של העירייה מסרה לביקורת בתכתובת דואר אלקטרוני  .011

, כי לא התקבל תקבול שני. הנושא בטיפול בינתיים ללא 53.7.02מתאריך 

 תוצאות, כדלקמן:
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 תגובת מנהל חשבונות ראשי:

להערכתי  לא ניתן  5100-5101מנתוני ההכנסות כפי שהוצגו בשנים " .0

 (5111)משנת  להסיק כי קיים חוב עבר של המינהל 

מאפשר המינהל הורדת קבצים מסודרת מהמערכת שלו  5100החל משנת  .5

יעה ובדיקה במידת הקבצים נבדקים ונמסרים למנהל מח נכסים ליד

 האפשר

יש להוסיף כ  5111לנתוני התקבולים מהמינהל כפי שמוצגים בדוח משנת  .3

 א.ש"ח ששולמו בדרך של קיזוז חוב |)ראה קובץ מצורף( 785

א.ש"ח( מטופל ע"י היועצת  765חוב של המינהל המצויין בדו"ח ) .1

 המשפטית לעיריה

ח על העסקאות המתבצעות יש להדגיש כי המינהל אחראי לנושא הדוו  2

ה זכאית בגינן יבאור יהודה הוא מסווג את העיסקאות לכאלה שהעירי

היכולת של העיריה לוודא כי כל העיסקאות  לחלף השבחה ולכאלה שלא

קיים מעקב מסודר  5100מכל מקום כאמור משנת  דווחו כראוי מוגבלת 

 ."אחר דווחי רמ"י כפי שהם מועברים לנו

 שבונות ראשי בנספח כ"ד.ראה תגובת מנהל ח
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 להיטל השבחה גביית מקדמות

העברת דרישה לשמאי הוועדה להפקת שומה לקביעת גובה היטל השבחה  .017

מבוצע לאור החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה )הקלה ו/או שימוש 

 חורג( או בקשה להעברת זכויות בנכס.

 

מסרה  ביקורת(מנהלת תחום היטלי השבחה לשעבר )סיימה תפקידה במהלך ה .018

טרם מועברת ₪,  721, כי כל נישום מחויב בתשלום מקדמה על סך לביקורת

 דרישה לביצוע שומה לשמאי הוועדה. 

 סכום זה, הוסבר, מתקזז מהשומה הסופית לתשלום.

 
באופן  תמבוצע₪  721 סך מסקירת הביקורת עולה, כי גביית מקדמות על .016

 סלקטיבי ולא אחיד.

ובגין מקרים רבים ₪  721סכום המקדמה בסך  בגין חלק מהמקרים נגבה

 .ית כלל מקדמהלא נגב -אחרים 

 לא התקבל הסבר לחוסר האחידות האמור לעיל.

 

)המהווים  שנדגמומקרים  01מקרים מתוך  7 -בבדיקת הביקורת נמצא, כי ב .021

 .₪ 721לא נגבתה מקדמה בסך  -( מהמדגם 21%

 להלן פירוט המקרים:

 מספר בקשה

 למימוש

 כתובת שם הנישום קהתיק חל

 02היצירה  א.מ 551102 51161137

 1הסדנא  א.מ 311111 51031157

 05הרצוג  צ.מ 352105 51161121

 01אטד  ל.א 515101101 51031152

 6הורד ר"פ  י.נ 3013116111 51161171

 57השקד  ה.ש.ג 530113112 51031131

 11אצ"ל  א.ב נדל"ן מ. 11115 51161121

 

כל נמצא, כי בבהם נישום שילם מקדמות מקרים  2מדגמית של בבדיקה  .020

קוזז מתשלום ששולם על ידי הנישום סכום המקדמה  המקרים שנדגמו

 .תקין - הנישוםהשומה הסופית על ידי 
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 :, אגף הנדסהGISהיטלי פיתוח, השבחה ו עיקרי תגובת מנהל מחלקת 

נוהל. בשלב הראשון "נושא מקדמות להיטל השבחה נבחן שוב במסגרת כתיבת ה

הוחלט להמשיך בהלכה הנ"ל  רק לגבי מקרים של בדיקת חבות ללא מכר. בהמשך 

ופרקי הזמן המצוינים בו לגבי שמאי מכריע/ועדת ערר, יבחן ביטול  81לתיקון 

 המקדמות כחלק משיפור השירות ללקוח."

 , אגף הנדסה.GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ

 

 

 למבנים בשכונות שיקום פטור מתשלום היטל השבחה

לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה נקבע, בין היתר, כי ינתן  06בסעיף  .025

 פטור מתשלום היטל השבחה במקום בו המקרקעין בשכונת שיקום, כדלקמן:

השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב או בחלק ממנו שהממשלה "

 "ליו כעל שכונת שיקום, כל עוד ההכרזה בתוקף.הכריזה ע

 

, 51.05.5112מסמך מאגף שיקום שכונות במשרד הבינוי והשיכון, מתאריך  .023

קובע כי השכונות "הסתדרות" ו"עמידר", נכללו בפרויקט "שיקום שכונות", 

ועד  55.3.0680בהתאם להחלטת ועדת שרים לשיקום שכונות מתאריך 

 .30.05.0661לתאריך 

 

. (7501)חלק מגוש  ת "ההסתדרות"חלה על שכונ 021ית בניין עיר מאא/תוכנ .021

ת מוגדר היתה בזמן שהשכונה 58.00.0660נכנסה לתוקף בתאריך  התוכנית

 כשכונות שיקום.

 

כי בין היתר, בה נקבע,  ביקורת חוות דעת של היועץ המשפטי לעירייההוצג ל .022

 –כ"שכונת שיקום"  תוכנית שפורסמה ונכנסה לתוקף בזמן שהשכונה הוכרזה

 פטורה מתשלום היטל השבחה.
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 , כדלקמן:06.05.12להלן קטע מחוות דעת היועץ המשפטי מתאריך 

 

 

 

בנושא "גביית היטל השבחה בשכונת שיקום"  06.05.5112מכתב מתאריך  –ראה נספח ד' 

 של היועץ המשפטי לעירייה דאז.

 
י לא גובים היטל השבחה בגין , כבניה בנוסף הוצג לביקורת על ידי מנהל רישוי .021

, שכן התוכניות המשביחות ים בשכונות "ההסתדרות" ו"עמידר"ינכסים המצו

 במקרקעין אלה פורסמו בזמן שהשכונות הוגדרו כ"שכונות שיקום".

 היטל השבחה נגבה רק במידה וניתנת "הקלה" מתוכנית.

 

קרה מקרים של ניפוק היתר בשכונת שיקום, נמצא מ 7מסקירת הביקורת  .027

 0בו בגין נכס בשכונת שיקום ברח' סמטת קליה ( 01% -)המהווה כבודד 

לא נגבה היטל  -מ"ר מעבר לקו הבניין הצדדי(  5הכולל "הקלות" )חריגה של 

 השבחה.
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 , כדלקמן:5101116להלן פרטי הבקשה שאושרה בוועדה המקומית מספר 
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 מ"ר 620פטור מתשלום היטל השבחה בגין מבנים עד 

לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה,  (5()ג)06 -ו (0()ג)06לסעיף בהתאם  .028

אם שטח דירת המגורים )פטור מהיטל השבחה( לא יראו כמימוש זכויות 

 1 -מ"ר והדירה לא נמכרה ב 011לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 

 , כדלקמן:מגמר הבניהשנים 

 

ו כמימוש זכויות אם בניה או הרחבה של דירת מגורים לא יירא"

המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם 

מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של 

 091דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 

 ...מ"ר

העברת הבעלות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור 

( או שניתן להרחיבה לפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות 0) בפסקה

ולא תחול בגינה חובת תשלום ההיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו 

השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם הקרובים מגמר 

 ".הבניה ועד מכירתה משך זמן שאינו פחות מארבע שנים

 

לא בודקת את הוראות החוק פן גורף באומסקירת הביקורת עולה, כי העיירה  .026

השנים לאחר תום הבניה ומקנה את הפטור באופן  1 -בנושא מכירת הדירה ב

 אוטומטי ללא תנאי.

 

מנהל מחלקת היטל השבחה מסר לביקורת בתכתובת דואר אלקטרוני כי "לא  .011

 בוצע מעקב עד היום בסוגיה זו".

 
היטל השבחה לביקורת אודות אי  תכתובת דואר אלקטרוני מנהל מחלקת –ראה נספח יח' 

 מ"ר. 011ביצוע מעקב אודות פטור מהיטל השבחה בנכס עד 

 , אגף הנדסה:GISעיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 

"בהמשך להערת הביקורת, נכלל סעיף בנוהל השבחה ויושם במערכת קומפלוט 

 יתר."שנים מיום מתן ה 1מודול השבחה, תזכורת אירוע עתידי ל 

 , אגף הנדסה.GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ

 



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

88 

 
 שומות הוועדה
 בשומת הוועדה השוואהפירוט עסקאות 

אחד מהפרמטרים המהותיים עליהם מתבסס התחשיב של היטל ההשבחה  .010

 בשומות הוועדה,  הינו "שווי למ"ר".  

הנכס בעסקת רכישה וקניה מרצון של  שווי למ"ר נגזר, בין היתר, משווי

 מקרקעין בשוק פתוח.

 

במכתב של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד שרית דנה, מתאריך  .015

עדות המקומיות ולשמאי ושנשלח ליועצים המשפטיים ברשויות, לו 51.2.00

 :כדלקמןהוועדות, נקבע בין היתר, 

מטרת "כחלק מהפירוט המזערי הנדרש בשומת מקרקעין הנערכת ל

הערכת היטל השבחה שהנישום יחויב בו, יש צורך לפרט את 

התחשיב לפיו נעשתה השומה, הכולל את פירוט בסיס הנתונים 

והעסקאות שעמדו בבסיס התחשיב, כמו גם, המסמכים שהם בעלי 

 חשיבות לעניין קביעת השווי..."

 

 ושמאי מכריע 82בנושא תיקון  11.2.66מכתב היועץ המשפטי מתאריך  – ח' ראה נספח 

 

 עוד נקבע במכתב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כדלקמן: .013

"כתיבת שומות מפורטות נדרשת לטעמנו, הן לאור הוראות הדין 

 והן לאור התכלית העומדת בבסיסו".

 

 נקבע בין היתר, כלהלן: 3.8.16במכתב נוסף של משרד המשפטים מתאריך  .011

מלוא המסמכים  "לפיכך על הוועדה המקומית לצרף לשומתה...את

שהשומה מתבססת עליהם, לרבות נתונים על עסקאות שהשומה 

 מתייחסת אליהן..."

 בנושא פירוט תחשיב בשומות 0.8.01מכתב היועץ המשפטי מתאריך  –' טראה נספח 

 

 : , כדלקמןבין היתר ,בהוראות אלה נקבע בנוסף .012

"כלל בסיסי הוא שלא ניתן לחייב בהיטל אלא אם כן קיים פירוט 

אוי של בסיס הנתונים שהביאו לקביעת גובהו של ההיטל, ובעניינו, ר
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הנתונים שעמדו בבסיס התחשיב שהובילו לקביעת גובהה של 

 השומה".

 

גם בתקני הוועדה לתקינה שמאית במועצת שמאי המקרקעין נקבע, כי על  .011

 שומות לכלול נתוני עסקאות השוואה.

בשומות מקרקעין  "יישום גישות השומה 3לשם המחשה: בתקן מספר 

לנכסים לא בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה, מסחר ולקרקע 

 בין היתר, כדלקמן: ,קובע 5117חקלאית" מספטמבר 

 

 

 

, משרד המשפטיםכנדרש בתקן והנחיות  "נתוני השוואה"להלן דוגמה לפרק  .017

 היטל השבחה של שמאי וועדה של רשות אחרת, כדלקמן: בשומת
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על ידי שמאי  תבאופן גורף השומות שנערכוכי , יקורת עולהמסקירת הב .018

הוועדה ונבדקו ע"י הביקורת, אינן כוללות פירוט של עסקאות השוואה 

פירוט כאמור נדרש להיכלל כבסיס לחישוב השומה   .לקביעת ה"שווי למ"ר"

 עפ"י ההוראות האמורות.

 

 כדלקמן:  ,בחלק משומות הוועדה שנבדקו, נקבע  באופן כללי .016

 
הבאתי בחשבון מחירי מקרקעין דומים בסביבה הקרובה לתאריך "

 הקובע".

 

 להלן לדוגמה צילום הקטע הרלוונטי משומת שמאי הוועדה:

 

 

, אין נתיב ראוי לבדיקת ערכי השומה בידי הנישום, האזרח לאור האמור לעיל .071

 מן השורה שאינו בקיא ומצוי בתחום השמאות.

 

הוראות משרד המשפטים לגבי אופן עריכת הביקורת סבורה, כי במקרה זה  .070

 לא בוצעו באופן מלא.   51.2.00שומות לקביעת היטלי השבחה מתאריך 
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 :עיקרי תגובת שמאי הוועדה

 
 התגובה המלאה של שמאי הוועדה. –ראה נספח כא' 

 

 התייחסות הביקורת לתגובת שמאי הוועדה:

 כאשר אנחנו  :בתושמאי הוועדה זורע חול בעיני הקורא כאשר מציין בתגו"

מסתמכים על שמאי מכריע ומפנים לשומתו, אנו מפנים בהכרח גם לחומר הרקע 

 שעליו הסתמך, כולל פירוט עסקאות...". 

הביקורת סקרה שומות רבות שניתנו לנישומים אזרחים מן השורה. באף שומה, ולו 

פיעו בכלל השומות שנסקרו לא הו אחת, לא הופנה הנישום להכרעת שמאי מכריע.

הפניה למקור כלשהו המקנה נתוני עסקאות הופיע לא גם עסקאות השוואה ו

 השוואה לנישום.

  מצוטטים בפתיח לפרק בדוח התנהלות השמאי חורגת מהתקנים המחייבים(

)ראה נספח ח' ונספח ט' לדוח וההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה הביקורת( 

שומת גוף פרט עסקאות השוואה בבו שמאי הוועדה חייב, כן חייב, ל –הביקורת( 

 הביקורת דוחה את תגובת שמאי הוועדה שחורגת מההנחיות המחייבות. הוועדה.

  יתרה מכך, לא ניתן לצפות מאזרח תמים, נישום מזדמן, שיכיר את המונחים של

"שמאי מכריע", יכנס באופן עצמאי לאינטרנט ויחפש שומות של שמאים מכריעים, 

ומות של שמאים אחרים דומים לשומה שהוגשה על ידי יוודא שנתוני הבסיס בש

העירייה, יקרא את עשרות עמודי השומות, יאתר את נתוני עסקאות ההשוואה 

 וישווה לנתונים בשומה שקיבל מהעירייה.

  הביקורת מציינת, כי במידה והיה מועסק בעירייה שמאי וועדה נוסף, העירייה יכלה

, להנחיות לתקני לשכת השמאיםא מתאימה חורגת ול שמאי הוועדהלדעת שפעילות 

ולפעילות ושומות של שמאים אחרים )דוגמה מפורשות של היועץ המשפטי לממשלה 

 ניתנה בגוף דוח הביקורת(.
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 לחוק התכנון והבניה 82יישום תיקון  -שומות מוסכמות 

לחוק התכנון והבניה לתוקף, חל  81מועד כניסת תיקון  0.2.16החל מתאריך  .075

ל ועדות מקומיות לנהל משא ומתן עם נישומים לצורך מתן הנחות איסור ע

 ו/או קיזוזים לאחר הצגת שומת הוועדה. 

 

לחוק נקבעו לוחות זמנים להגשת שומה נגדית על ידי הנישום,   81בתיקון  .073

נות בפני "שמאי מכריע" שימונה על ידי משרד יונקבע אופן ההתדי

 המשפטים.

 

לחוק התכנון והבניה, נקבע על  81תיקון במכתב הסבר והבהרות להוראות  .071

ידי עו"ד כרמית יוליס ממשרד המשפטים במכתב שהופץ לכל הרשויות 

 , בין היתר, כדלקמן:3.8.16המקומיות מתאריך 

 
 

לחוק, אינו  99"חוק התכנון והבניה, כפי שתוקן בתיקון מס' 

מתיר ניהול משא ומתן בין הנישום ובין הועדה המקומית ואף 

שמאי מטעמו של הנישום לבין שמאי הוועדה המקומית לא בין 

לעניין שומת ההשבחה לפיה חויב הנישום בהיטל.  שומת 

הועדה המקומית, אשר שימשה בסיס להודעת התשלום 

שהועברה לנישום, היא השומה המחייבת ולא ניתן לערער עליה 

אלא באמצעות בקשה למינוי שמאי מכריע או פניה לועדת 

 ערר".

 

 

לחוק, חל איסור על ועדת  81כי החל מכניסתו לתוקף של תיקון  יודגש: .072

להעניק הנחות, קיזוזים או הפחתות  עירייההשומות ו/או גורם כלשהו ב

בגין  בהיטלי השבחה ובכלל זה, הגעה לפשרה באמצעות "שומה מוסכמת"

 .  0.2.5116שומות שנמסרו לנישום לאחר התאריך הקובע 

 

ע הפחתות בהוראות התקנות לחוק התכנון המנגנון היחיד שהוסמך לבצ .071

 והבניה, הינו "שמאי מכריע" בלבד הממונה על ידי משרד המשפטים. 
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בהתאם להוראות, ניתן לבצע "שומה מוסכמת" לאחר התאריך הקובע  .077

, זאת בתנאי ושומת הוועדה נמסרה 0.2.16בתאריך  81לכניסת תיקון 

 ימים. 31ה נגדית תוך והנישום הגיש שומ 0.2.16לנישום לפני תאריך 

 
 

שומות מוסכמות גם לבצע המשיך  הוועדההביקורת העלתה, כי שמאי  .078

לחוק התכנון והבניה לתוקף, ואישר מתן הנחות  81לאחר כניסת תיקון 

בהיטלי השבחה לנישומים לאחר הצגת שומה סופית על ידי הוועדה לנישום,  

 .לחוק התכנון והבניה 81וזאת בניגוד להוראות תיקון 

 
 

תיעוד במהלך הביקורת לקיום פגישות ומשא ומתן בין שמאי הוועדה  .076

 :לשמאי היזם

 
החליטה להעניק המקומית לתכנון ובניה הוועדה  8.7.5116בתאריך  .076.0

"שימוש חורג" להצבת משרד מכירות ליזם שפיר מיעוד של מבני 

 (.5116117ציבור בתב"ע )בקשה 

בתאריך  "שימוש חורג"היתר  הוועדה המקומית לתכנון ובניה ניפקה .076.5

50.01.5116. 

לאור השימוש חורג בוצעה שומה על ידי שמאי הוועדה בתאריך  .076.3

בחודש  כמצוין בגוף השומה )השמאי ביקר בנכס 50.6.5116

6/5116.) 

יודגש: השומה בוצעה מספר חודשים לאחר תאריך כניסה לתוקף 

 לחוק התכנון והבניה. 81של תיקון 

יטל שה ,עריכת דו"ח הביקורתבמהלך  לאור הערת הביקורת .076.1

דרישת תשלום העירייה פעלה ועל ידי הנישום,  םלא שול ההשבחה

לעבודת  , במקביל50.1.5102בתאריך נמסרה מהעירייה לנישום 

 8.7.16מתאריך ₪  58,511)חיוב על סך ₪  081,512על סך  הביקורת

 (.8.7.5116, כולל הצמדה מתאריך קובע 1/02ועד לחודש 
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בנוכחות שמאי  פגישה פרונטאליתהתקיימה  58.2.02בתאריך  .076.2

מר אלון , מנהל תחום היטל השבחה .חברת שיזם, נציג -הנישום

בניגוד  –על מנת לדון בשומה  – מר אלי אריאליושמאי הוועדה להב 

 .לחוק התכנון והבניה 81להוראות תיקון 

הפגישה התקיימה בחדר דיונים בקומת משרדי מנכ"ל העירייה  .076.1

 העירייה. שבבניין

במסגרת נמסר לביקורת על ידי מנהל תחום השבחה בעירייה, כי  .076.7

 הפגישה דנו על הפרמטרים בשומה וגובה השומה. 

הדיון , כי על ידי מנהל תחום היטלי השבחה בעירייה דווח לביקורת .076.8

 לביןשמאי היזם בין דיון מקצועי היה בעיקר במשרדי העירייה 

התקיימה בחדר ישיבות ליד  שמאי הוועדה לתכנון ובניה )הפגישה

 (.העירייה משרד מנכ"ל

הנישום לא הציג שומה נגדית אלא רק הציג בפגישה ובמשא ומתן את  .076.6

 .ורצונו שגובה השומה לתשלום היטל השבחה יפחת השגותיו

עוד הוצג לביקורת על ידי מנהל תחום היטל השבחה שהיה נוכח  .076.01

יש היטל  שאכןבמהלך הפגישה, ען שמאי הנישום טבפגישה, כי 

 השבחה אך לא בגובה השומה של שמאי הוועדה.

מבוצע בימים אלה נמסר על ידי מנהל תחום השבחה בעירייה, כי  .076.00

)במקביל לעבודת הביקורת( משא ומתן בין העירייה לנישום להגיע 

 השבחה.הלהסכמה על גובה החיוב של היטל 
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, נמסר על ידי מנהל תחום היטל השבחה כי במהלך הדיון בנוסף .076.05

הסכם בין העירייה לנישום שהיזם  אודות קיוםיתה טענה ה

במקום  , זאתהתחייב לבצע פעולה בשווי גובה היטל ההשבחה

תשלום היטל השבחה. הנושא בבירור של היועצת המשפטית של 

 העירייה.

לחוק  81מהוראות תיקון  , באופן קיצוני וחריג,האמור לעיל חורג .076.03

 .התכנון והבניה

 

בת דואר אלקטרוני בין הביקורת למנהל תחום השבחה בעירייה, תכתו - א'נספח  ראה

זאת בניגוד להוראות תיקון  –המתעד את משא ומתן בין שמאי הוועדה לשמאי הנישום 

 ., כאמור לעיללחוק התכנון והבניה 81

 

 שלח מנהל מחלקת היטל השבחה כדלקמן:  – 07.1.02בתאריך  .076.01

משפטיים בימים אלו מתקיים דו שיח בין היועצים ה"

של העירייה/ועדה ליועצים המשפטיים של חברת שפיר 

 "על מנת להגיע להסכמה.

 

עוד באותו היום נשלח לביקורת תכתובת דואר אלקטרוני מהיועצת  .076.02

"ההסכמה הסופית" אודות המשפטית של העירייה, בו נקבע ש

ללא קיום הליך של ₪,  018,111סך  הינוסכום היטל ההשבחה 

 שמאי מכריע.

 
 תכתובת הדואר אלקטרוני:להלן 

 
 .תת היטל השבחה שנחתם עם חברת שהסכם הפח –' בנספח  ראה

 



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

96 

 
 :עיקרי תגובת שמאי הוועדה

 

 התגובה המלאה של שמאי הוועדה. –ראה נספח כא' 

 

 :התייחסות הביקורת לתגובת שמאי הוועדה

  הינה התרת  ,במקרה המצוין בגוף דוח הביקורתאין חולק על העובדה שהעילה לחיוב

ה מתאריך תלתכנון ובניה בישיב שאושרה על ידי הוועדה המקומית ,"שימוש חורג"

 .5116117, בגין בקשה מספר 16.60.01

  שהשבחה באופן מפורש נקבע,חוק התכנון והבניה לתוספת השלישית ל 6בסעיף ,

 , כדלקמן:שימוש חורג"בעת "התרת  נוצרת

עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת  עליית שוויים של מקרקעין –"השבחה" "

 "שימוש חורג.

יודגש: הנפקת היתר ל"שימוש חורג" כפי שבוצעה על ידי הוועדה המקומית לתכנון 

 היטל השבחה. גבייתובניה, מחייבת על פי חוק 

  העובדה, כי שמאי הוועדה בחר לבסס את תחשיביו בדרך של יתרון שנוצר בחסכון

ולא כלום אודות מהות הדרישה והחיוב שהינו  בהאין  - "דמי שימוש"שיטת ב

 המוגדר כ"שימוש חורג" בהוראות החוק. "היטל השבחה"

 לאחר קיום )ראה נספח ב'( 67.1.62בתאריך  הסכם שנחתם בין העירייה לנישוםב ,

וגם  "היטל השבחה" והמשא ומתן כוללהמשא ומתן, מצוין באופן מפורש שהחבות 

 , כדלקמן:"דמי שימוש"
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  זאת ועוד, יש לציין, כי בכל יתר המסמכים בתיק ובכלל זה: כל דרישות התשלום שהופקו

לנישום מצוין דרישת "היטל השבחה" )ראה לעיל(, בהחלטת הוועדה לתכנון ובניה קיים 

הדואר אלקטרוני שנשלחו על ידי מנהל  תכתובותתנאי לתשלום "היטל השבחה", בכל 

 והדרישה הינה בגין "היטל השבחה". מחלקת השבחה מצוין שהמשא ומתן

  השבחה לא זאת אף זאת, גם בתכתובת דואר אלקטרוני של הנישום עצמו למנהל היטל

מבקש לשלם את החוב בגין "היטל כי  –עצמו ין הנישום , מצי2.2.62בעירייה מתאריך 

 השבחה", כדלקמן:

 

 

 

 

 
 ,0.2.16ך לאחר תארי הם בוצעו שומות מוסכמותבמקרים נוספים להלן  .081

זאת ללא תיעוד למועד מסירת השומה המקורית לנישום וללא קבלת שומה 

 כדלקמן: ,0.2.16ימים מתאריך  31נגדית תוך 
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תאריך שומה 

 מוסכמת

סכום היטל  נישום חלקה1גוש כתובת

 השבחה

₪ 

 03ההגנה  31.05.5116

 01האצ"ל 

 7501גוש 

חלקות 

051,021 

 117,236 

, 1180וש ג 31החרושת  7.7.5116

 60/3מגרש 

 581,518 

)*( 

 7501גוש  01היצירה  0.1.5103

 21חלקה 

 002,731 

 

 סעיףראה בהרחבה  – שנופק היתר בניה)*( השומה הנ"ל טרם שולמה במלואה למרות 

81. 

 לתוקף. 82שומות מוסכמות לאחר כניסת תיקון  -' גראה נספח 

 

שבוצעו לאחר  –לעיל  יודגש, כי בכל השומות המוסכמות המפורטות בטבלה .080

ואין תיעוד  אין תיעוד למועד מסירת השומות לנישום – 0.2.5116תאריך 

ובהתאם במקרים אלה  ימים. 31לקבלת שומה נגדית מהנישום תוך 

 .0.2.16אין אפשרות לבצע "שומה מוסכמת" לאחר לרגולציה המחייבת, 

 

ד ת התייחסות מנהל מחלקת היטלי השבחה שאין תיעואולהלן דוגמ

 , כדלקמן:נגדית ותלשומ
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 :01היצירה בגין רח' 

 

 
 :31בגין רח' החרושת 

 
 

לדעת הביקורת, קיומם של שומות מוסכמות לאחר התאריך הקובע לכניסת  .085

תוך ניצול העובדה שמסירת דרישות החיוב  ,0.2.5116בתאריך  ,81תיקון 

ת , ללא קבלת שומה נגדילנישומים לא כוללות תאריך המסירה כנדרש

ימים הקובעים בחוק למתן ערעור )לפני כניסת  31מהנישום בכלל ובמסגרת 

יחד עם העובדה שמנהל תחום היטל השבחה העיד בפני  ,בפרט (81תיקון 

במשא ומתן ופגישות  5102במהלך שנת הביקורת, כי היה נוכח באופן אישי 

 – 0.2.5116בין שמאי הוועדה לשמאי היזם בגין שומות שנמסרו לאחר 
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הוות כשל מהותי בניהול מערך היטלי השבחה בעירייה וחריגה מהותית מ

 מהוראות החוק.

 :עיקרי תגובת שמאי הוועדה

 
 התגובה המלאה של שמאי הוועדה. –ראה נספח כא' 

 

 :התייחסות הביקורת לתגובת שמאי הוועדה

  טרם כניסה 6112-)א( לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה62בהתאם להוראות סעיף ,

, עריכת שומה מוסכמת מחייבת קבלת שומה 6.2.1001בתאריך  82של תיקון  לתוקף

 שומת הוועדה, כדלקמן: קבלתימים ממועד  00נגדית מהנישום תוך 

"הוכנה שומה עקב מימוש זכויות במקרקעין, רשאי החייב בהיטל השבחה להגיש 

ימים מיום שהודעה לו  00שומה אחרת שהכין שמאי מקרקעין מטעמו, תוך 

 ומה".הש

  00לא התקבלה שומה נגדית תוך  -בכל המקרים שנבדקו והמוצגים בדוח הביקורת 

ולא ניתן להתנות עליה ו1או  וחלוטה ועל כן, שומת הוועדה הפכה לסופית –ימים 

 לערוך שומה מוסכמת מאוחרת יותר.

  ימים ממועד קבלת  00תוך יודגש, ככל שלא הוגשה שומה נגדית על ידי הנישום

 – (6.2.01בתאריך  82ימים לאחר כניסה לתוקף של תיקון  00עדה )כל שכן שומת הוו

לא ניתן לערוך שומה מוסכמת הן לפי הוראות החוק שומת הוועדה הפכה לחלוטה ו

 והן לאחריו. 82לפני כניסת תיקון 

  הביקורת תמהה האם שמאי הוועדה שלא התייחס לכך בתגובתו )למרות העובדה

, ימים( 00ף דוח הביקורת שלא התקבלו שומות נגדיות תוך שמצוין באופן מפורש בגו

 אינו מכיר את הוראות החוק?!

  צורך תחילת ל) אין תיעוד למועד מסירת שומת הוועדה לנישוםיתרה מכך, בעירייה

( ועל כן, לא ניתן לדעת גם אם הקבועים בחוק להגשת שומה נגדית ימים 00 -מניין ה

לא התקבלו כלל  המוצגים בדוח הביקורתם התקבלה שומה נגדית )כאמור במקרי

טרם  ימים( 00שומות נגדיות(, אם היא התקבלה בפרק הזמן הקבוע בהוראות החוק )

  ה שומת הוועדה לסופית.הפכ
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 בגינן )שומות שלא היתה "שומות המכריעות"הביקורת ביצעה ניתוח להיקפי ה .083

חה הועברה , וההכרעה לגובה היטל ההשבהסכמה מצד הנישום לגובה השומה

יהודה ביחס -שבוצעו בשטח השיפוט של עיריית אור ,(לקביעת "שמאי מכריע"

 , כדלקמן:5100-5101לשנים לרשויות מקומיות אחרות, 

 סה"כ  2014 2013 2012 2011 רשות מקומית
1066-1062 

 423 63 112 127 121 חולון

 263 49 62 73 79 הרצליה

 216 24 43 75 74 פתח תקוה

 214 43 52 67 52 ציוןראשון ל

 144 31 41 40 32 רמת גן

 134 19 25 47 43 נתניה

 116 17 25 36 38 רעננה

 106 19 15 29 43 רמת השרון

 101 21 27 28 25 קרית אתא

 98 12 24 33 29 חדרה

 90 15 29 23 23 הוד השרון

 59 9 19 12 19 בני ברק

 51 4 27 12 8 כפר סבא

 50 8 12 6 24 קרית אונו

 49 11 21 7 10 חיפה

 46 5 9 20 12 רחובות

 45 8 17 12 8 עפולה

 42 7 1 14 20 כפר שמריהו

 41 7 6 12 16 גבעתיים

 37 6 8 16 7 אשדוד

 35 7 5 9 14 ראש העין

 35 2 11 12 10 שפרעם

 30 7 5 9 9 מזכרת בתיה

 29   11 10 8 אשקלון

 28 1   8 19 סח'נין

 27 6 3 9 9 בת ים

 27 7 6 10 4 נהריה

 25 5 9 10 1 פרדס חנה כרכור

 25 4 4 9 8 רמלה

 24 3 6 3 12 נס ציונה

 21 8 5 5 3 גבעת שמואל

 21 5 6 7 3 גדרה

 20   9 2 9 נצרת

 18 4 2 5 7 אבן יהודה

 18 1 5 3 9 זכרון יעקב

 17 2 3 6 6 סביון

 17   2 4 11 צורן-קדימה

 17   2 6 9 ריינה

 17 3 3 5 6 שוהם
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 סה"כ  2014 2013 2012 2011 רשות מקומית
1066-1062 

 7   3 2 2 אור יהודה
 

ניתן להיווכח כי מספר השומות המכריעות ברשות אור יהודה, נמוך באופן  .081

 מהותי מיתר הרשויות המקומיות. 

הנ"ל עשוי להוות אינדיקציה נוספת לתאום בין שמאי הוועדה לשמאי 

, במקביל לעבודת 5102הנישום )בדומה למקרה המתואר לעיל בו בשנת 

ללא  –בוצעה פגישת משא ומתן בסופה הופחתה השומה לנישום הביקורת, 

 קיום הליך של שמאי מכריע(.

 

 , אגף הנדסה:GISעיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 

יש  81: "לעניין אפשרויות ערעור נישום והתאמת התיק הנדון לתיקון 080סעיף 

שהתיק הנידון לא נכלל  לפנות ליועץ המשפטי של הועדה.  דעתי בנושא הינה,

מאחר ודרישת התשלום מבוססת על הערכת שמאי לדמי שימוש. יש  81בתיקון 

רשאי נישום לפנות לועדה במקרים שלדעתו נפלה  81לציין, שגם  על פי תיקון 

 טעות בהערכת שומת ועדה, כגון: יחס לתוכניות חלות, זכויות במקרקעין...

עדכון תיקי ארכיב לשומות נגדיות ושיחזור  : ככל שניתן, יבוצע085-081סעיפים  

תיקי שומה. נערכה פניה לשמאי הועדה להעביר העתק שומות נגדיות. לגבי 

 תאריכי מסירה אין אפשרות לאתר."

 ., אגף הנדסהGISהמלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  התגובה - 'כראה נספח 

 :עיקרי תגובת שמאי הוועדה

 
 התגובה המלאה של שמאי הוועדה. –ראה נספח כא' 
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 בקרה על שומות הוועדה

שמאים חיצוניים,  5מעסיקה  עירייההועדה המקומית לתכנון ובניה ב .082

לעריכת השומות וקביעת היטלי ההשבחה לנישומים. לאחר שמרכזת 

הוועדה המקומית באגף הנדסה מפיקה הזמנת עבודה לשמאים, עורכים 

אם לנתונים ולבדיקות המבוצעות על השמאים מסמך שומה מחייב,  בהת

 ידם.

 

, לא מבוצעת הוועדההביקורת העלתה, כי לאחר קבלת השומה משמאי  .081

, אף לא מדגמית, במטרה לוודא שהשומות עירייהבקרה ע"י גורם כלשהו ב

 בוצעו כראוי בהתאם לכללים ולהנחיות משרד המשפטים.

 
 

מקצועיים  הביקורת ערה לעובדה שהשומות מבוצעות על ידי שמאים .087

 שמחלקתבהתאם להערכתם ולמיטב ניסיונם. יחד עם זאת, הביקורת בדעה 

הנדסה אמור לבצע בקרה שוטפת בנושא, על מנת לוודא שהשומות נערכו 

 כפי הנדרש.  

 

 , אגף הנדסה:GISעיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 

השבחה בהתאמה  "במסגרת הכנת נוהל השבחה יבחנו אפשרויות בקרה לתיקי

 למשאבים הקיימים."

, אגף GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ

 הנדסה.

 

 

 שכר טרחה שמאי הוועדה

העירייה התקשרה עם שמאי הוועדה מר שאול לב באמצעות חברה בבעלותו  .088

 ר"ג. 33( מרח' ז'בוטינסקי 200811316"ש.ל.י.נ. בע"מ )ח.פ 

 

שנתי באלי ות הביקורת עולה, כי שמאי הוועדה מקבל תגמול גלמסקיר .086

 .)משולם כריטיינר חודשי(
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בהתאם להסכם  עם שמאי הוועדה,השנתי  היקף ההתקשרותלהלן פירוט  .061

 ההתקשרות השנתי עימו, כדלקמן:

 
 

 תמורה שנתית שנה

 )לא כולל מע"מ(

 הערות

 ₪ 32,111בסך  52%תוספת  ₪ 072,111 5101

ביחס לשכ"ט  ע"מ כחוק()בתוספת מ

לאור צפי לגידול  – 5116משנת 

משמעותי של שומות מכריעות 

כניסה לתוקף השלב השני ו

לחוק התכנון  81לתיקון 

והבניה )צפי לתוספת עשרות 

של ערעורים ושומות  מקרים

 .(מכריעות

ביחס לשכ"ט ₪  01,111תוספת  ₪ 011,111 5116

, לאור צירוף 5118משנת 

קס לתחום שטחה של רמת פנ

 .העיר

5118 051,111 ₪  

 

 
 52% -שכר הטרחה של שמאי הוועדה עלה ב 5101שנת מניתן להיווכח, כי  .060

הערכת שמאי הוועדה  זאת לאור ,בתוספת מע"מ₪  32,111של סך המהווים 

עשרות שומות בהם שמאי הוועדה יידרש לייצג את העירייה בפני  ותיוצפ כי

 שמאי מכריע.

שמאי מ 8.5.01וספת שכר טרחה שנשלח בתאריך מכתב בקשה לתלהלן 

 כדלקמן: ת העיר דאז, ,הוועדה למהנדס
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מסקירת הביקורת עולה, כי מספר המקרים בהם שמאי הוועדה נדרש לייצג  .065

את העירייה למול שמאי מכריע נמוך באופן מהותי מהערכות בגינם ניתן 
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 5116נת לשמאי תוספת שכ"ט משמעותית, ובכל מקרה במגמת ירידה מש

 !5101שומות מכריעות בשנת  1עד כדי 

 

אור  עירייתלהלן התפלגות שומות מכריעות בהן שמאי הוועדה ייצג את 

 יהודה במסגרת הליך שמאי מכריע, כדלקמן:

1060 1066 1061 1060 1062 

7 1 1 0 0 

 

 להלן התפלגות השומות המכריעות בתרשים: 

 

 
בתוספת מע"מ( ₪  32,111) 52%לאור האמור לעיל, אין הצדקה לתוספת  .063

צפי של גידול בשומות מכריעות ו מהנימוקבשכר טרחת שמאי הוועדה, 

להשקעת שעות רבות בייצוג העירייה בהליך יידרש שמאי הוועדה שוחשש 

 שלא התממש.  –"שמאי מכריע" 

 

נהפוכו, קיים קיטון משמעותי במספר שומות מכריעות שאינו מצדיק 

 ועל.תוספת שכ"ט ששולמה בפ
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 :בטבלת דוח הביקרות( 7עיקרי תגובת שמאי הוועדה )מתייחס לסעיף 

 

 
 התגובה המלאה של שמאי הוועדה –ראה נספח כא' 

 

 :התייחסות הביקורת לתגובת שמאי הוועדה

מצויין,  52%ב במכתב בקשתו של שמאי הוועדה לעירייה להגדיל את שכר טרחתו השנתי 

ופה גידול משמעותי בעבודתו עקב הצורך לייצג את הוא צנעוצה בעובדה שכי הסיבה 

 .81עקב תיקון  ,העירייה בפני שמאים מכריעים

 הביקורת בדקה סיבה זו ואין בה ממש, כמצוין בגוף הדוח.

 תגובתו של שמאי הוועדה אינה רלוונטית לממצא בגוף הדוח.
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 חיובים ללא תקבולים

עברת בעלות על נכס נבדק בעת מתן הקלות בניה, "שימוש חורג" או בעת ה .061

 חבות היטל השבחה לבעל הנכס.

 

ככל שיש פוטנציאל לגביית היטל השבחה, שמאי הועדה מתבקש להכין שומת  .062

 וועדה להערכת גובה היטל השבחה שעל הנישום לשלם.

 

בהתאם להערכת גובה שומת ההשבחה, נדרש הנישום לשלם ולפרוע את  .061

 החוב.

 
הופקו ליזם שפיר שדרישות תשלום שונות  5מסקירת הביקורת עולה, כי יש  .067

 לפני הצמדה, כל אחת.₪  211,111הנדסה בסך 

 

שתי דרישות התשלום שונות במספר פרמטרים מהותיים שאינם קשורים  .068

למועד הפקת החיוב ונדרשים להיות קבועים בחיוב לתשלום היטל השבחה 

קה, בכל מצב ותנאי, בכלל זה: מספר בקשה בגינה הופק החיוב, תיק חל

החלקות בגינם מופקת דרישת התשלום, תאריך קובע, תאריך מימוש, 

 כדלקמן:

 
 

 
 1דרישת תשלום מס'  6דרישת תשלום מס'  

 10600006 106000062 מספר בקשה למימוש

  177062017 177011 תיק חלקה

 )אין בכלל תיק כזה(

 22,21,27,28, 21,20 21,20,21,20,22,22,21,27,28 חלקות

 לא מצוין 577130 ןתיק בניי

 ₪ 211,111 ₪ 211,111 סכום לתאריך קובע

 112160 110160 תאריך קובע

 716160 61161160 תאריך הצמדה
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 ₪ 281,161 ₪ 221,106 סכום מוצמד בחיוב

 6216160 6216166 לתשלום עד תאריך

  716160 לא מצוין תאריך מימוש

)אחרי מועד תשלום חיוב 

 (6מס' 

 לא שולם ₪ 221,106 סכום תשלום

 לא שולם 5/0/00 תאריך תשלום

 

 
 577151לתיק חלקה  510111102: בגין בקשה מספר 0דרישת תשלום מספר  .066

 .01.0.5100לתשלום עד לתאריך ₪,  211,111בסך 

 להלן העתק דרישת התשלום:

 

 

 577102157לתיק חלקה  51031110: נוספת בגין בקשה 5דרישת תשלום מספר  .511

 .01.0.5103לתשלום עד תאריך ₪  211,111בסך 

 להלן העתק דרישת התשלום:
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₪  221,106סך של  50.0.5100: בתאריך 0שילמו בגין דרישת תשלום מספר  ש. .510

 (.50.0.5100ועד לתאריך התשלום  6.3.5101צמוד מתאריך הקובע ₪  211,111)

 

 בהתאם לדוח תקבולים שהתקבל ממחלקת הגביה, להלן התקבולים מחברת ש.

 כדלקמן:

שנה כתובת נכסמספר נכסשם לקוחמספר לקוח

מקורי

תאריך יום ערךזכותחיובתאור פעולה

פירעון

556,019020/12/201020/12/2010חיוב היטל השבחה2010מגרשים 24,25,26,28,9    אור יהודה109700000שפיר מגורים ובניין ב514103142

0556,01902/01/201102/01/2011תשלום ע"ח2010מגרשים 24,25,26,28,9    אור יהודה109700000שפיר מגורים ובניין ב514103142

10,546022/12/201422/12/2014חיוב היטל השבחה2013מגרשים 24,25,26,28,9    אור יהודה109700000שפיר מגורים ובניין ב514103142

08,88622/12/201422/12/2014תשלום ע"ח2014מגרשים 24,25,26,28,9    אור יהודה109700000שפיר מגורים ובניין ב514103142

9,511022/12/201422/12/2014חיוב היטל השבחה2014מגרשים 24,25,26,28,9    אור יהודה109700000שפיר מגורים ובניין ב514103142

 09,05522/12/201422/12/2014תשלום ע"ח2013מגרשים 24,25,26,28,9    אור יהודה109700000שפיר מגורים ובניין ב514103142

 

 כדלקמן:₪,  221,106להלן העתק הקבלה בגין התשלום של הנישום בסך 
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 אין תקבול. – 5בגין דרישת תשלום מספר  .515

 

ככל , כי GISהיטלי פיתוח, השבחה ו  מנהל מחלקתנמסר לביקורת על ידי  .513

הנ"ל הינם בגין אותה שומה, זאת למרות שכל השונים החיובים הנראה 

 ים השונים שונים ולא אחידים.הפרמטרים בחיוב

 
 

 , אגף הנדסה:GISעיקרי תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 

 116-01"שתי דרישות התשלום מבוססות על אותה הערכת שמאי ועדה מס' 

 211,111. הערכת הועדה קובעת סכום היטל על גובה 01/3/5101שהוכנה בתאריך 

תוכנית. מרגע ששולם היטל השבחה  לתאריך הקובע למימוש מלא עקב אישור₪ 

בגין מימוש מלא, לא אמורה לצאת דרישת תשלום נוספת בגין היתר. אלא, אם 

 במסגרת אישור בקשה ניתנו הקלות מתוכנית או שימוש חורג. 

המאשר בנית  51051113הופקה בגין היתר מס'  20130001דרישת התשלום מס' 

וש חורג. לכן, מניתוח האירוע, נראה מבנה חדש ללא ציון הקלות מתוכנית או שימ

שהופקה דרישת תשלום בטעות. לגבי הנתונים השונים שמופיעים בכל אחת 

 לא נמצא הסבר." –מהדרישות 

 , אגף הנדסה.GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ
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 תיוק וניהול מסמכים

 תיעוד מסמכים ותיקי בניה

בניה, נדרש המבקש להציג מסמכים  יינת בקשות להיתרבמסגרת בח .511

 לבחינה ואישור הבקשה.ואישורים 

 

לכל בקשה מנוהל תיק פיזי הן במחלקת היטלי השבחה והן במחלקת הנדסה,  .512

בהם נשמרים כל המסמכים הרלוונטיים לבקשה ובכלל זה: הבקשה, 

תאות גרמושקות, תב"עות, תוכניות, אישורי מהנדס, החלטת וועדה, אסמכ

לכל התנאים הקבועים בהחלטה, תיעוד לתשלום אגרות והיטלים, היתרי 

 הבניה החתומים ועוד.

 
והמסמכים חלק מתיקי הבניה למועד הביקורת מסקירת הביקורת עולה, כי  .511

)ממחלקת שהתבקשו על ידי הביקורת במטרה לסקור את המסמכים השונים 

 לא נמצאו. -היטלי השבחה או ממחלקת ההנדסה( 

 

 לן דוגמאות:לה .517

 מהות החוסר בקשה1יזם כתובת

 /51011115בקשה למימוש  01היצירה 

 

 .תיק ארכיב לא נמצא

 021, 051חלקות  7501גוש  03ההגנה 

 

לא נמצאה בקשה למימוש 

 ושומה נגדית.

 /5102118בקשה למימוש  02ניצן 

 ש.משרד מכירות בפרויקט 

 מתחם נווה רבין

לא נמצא תיעוד לתשלום 

 היטלים. אגרות ו

בוצעה פניה לנישום להציג 

 את המסמכים.

 21-28חלקות  7118גוש  02ניצן 

 נווה רבין. מתחם ש.

תוכנית חניות לא נמצאה 

 .במתחם

 

 
 להלן תיעוד לתכתובות דואר אלקטרוני המעידות על אי מציאת תיק הבניין .518

 , כדלקמן:01בגין בקשה ברח' היצירה 
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 , אגף הנדסה:GISלי פיתוח, השבחה ו עיקרי תגובת מנהל מחלקת היט

במסגרת ההערכות להחלת נוהל השבחה כלל מסמכי תיק היטל השבחה והיטלי פיתוח "

 נסרק לארכיב מערכת כל דרישת תשלום נסגרת על פי קבלה/אישור תשלום.

  –לגבי התיקים המוצגים בדו"ח הביקורת 

  כם תשלומי היטלים ע"י תיק נמצא )תיק היה בחריגות בניה במסגרת הס – 01יצירה

 רוזן בסיס(.

  החל הליך שיחזור תיק. – 03ההגנה 

  נושא היטלי הפיתוח עדין לא נסגר )מברור מול המחלקה המשפטית מתקיים  – 02ניצן

 משפטי בנוגע להיטלי פיתוח במתחם שפיר(.  הליך

  למיטב ידעתי בוצעה פניה ממחלקת רישוי ליזם להעביר העתק תוכנית."  – 02ניצן 

, אגף GISהתגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו  - 'ראה נספח כ

 הנדסה.
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 ללא בחינת חבות היטל השבחההעברת בעלות 

 בעת ביצוע העברת בעלות בנכס מקרקעין, נדרש לבחון חבות בהיטל השבחה. .516

 

תנאי למתן אישור להעברת בעלות מעירייה לרשם המקרקעין, הינו אישור של  .501

יה שאין חובות היטל השבחה. ללא אישור כאמור, לא ניתן להעביר העירי

 בעלות בנכס מקרקעין.

 
מסקירת הביקורת, נמצאו מקרים בהם בוצעה העברת בעלות ברשם  .500

 המקרקעין, ללא תשלום היטל ההשבחה כנדרש.

 
 להלן דוגמאות:

תאריך  כתובת

העברת 

 בעלות

 מידע נוסף

אולם תעשיה 

בק.ק ברח' 

  01החרושת 

לא שולם היטל השבחה ל"שימוש חורג" לבקשה  51.3.18

 65,030בסך  51.00.11מתאריך שומה  51111133

.₪ 

יתרה מכך, בוצעה העברת בעלות בנכס בתאריך 

ואף במועד זה לא נגבה החוב בגין היטל  51.3.18

 השבחה.

ראה מסמכי אישור העברת בעלות במקרקעין, דרישת 

כולל ציון שאין )בטאבו  ת הנכסחיוב ואישור להעבר

 .בסוף הטבלה להלןחובות( 

בגוש  13הרצל 

. 50חלקה  7505

מספר נכס 

110151111 

ניתן אישור להעברת בעלות לרשם המקרקעין  03.3.10

מיד בעת קבלת המחאות מהנישום, זאת למרות 

חזרו והיו  -שההמחאות שנמסרו למחלקת הגביה 

 ללא כיסוי.

יד בוצע הסדר לסילוק החוב מהנישום שעת

 .5102להסתיים בשנת 

 31החורשת 

, חלק 1180גוש 

 .72מחלקה 

-לא שולמה השבחה בגין תוכניות משביחות מק 0.5.11

 .50.1.11שקיבלה תוקף ביום  0135
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להלן דוגמה לאישור העברת בעלות בנכס אולם תעשיה בק.ק ברח' החרושת 

 )חנות כל נעל סנטר( ללא גביית היטל השבחה, כדלקמן: 01
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להלן אישור העירייה שאין חבות היטל השבחה בעוד בפועל קיימת שומה 

לנישום משיח מרדכי בגין הנכס ברח' ₪  65,030ודרישת תשלום בסך 

 שלא שולמה: 01החורשת 
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לא אשר ו, 01בגין הנכס ברח' החורשת להלן דרישת התשלום שנופקה לנישום 

 שולמה:

 

 
 :יההגבי 'מ מנהל מח"עיקרי תגובת מ

מחלקת הגבייה מנפיקה אישור להעברת זכויות לרשם  – 110151111"נכס מס'  .(0
המקרקעין אך ורק לאחר קבלת אישור חתום מהוועדה כי לא קיים חיוב בהיטל 

 על הנכס.

)כשנתיים לאחר העברת  5/5113 –ין כי בוצע חיוב ההיטל ב במקרה זה יצו
 .1/5113 –הבעלות     בנכס( והתשלום בוצע ב 
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)חנות "כל נעל סנטר"( הונפק אישור לרשם המקרקעין  01ברחוב החרושת  נכס .(5
 לאחר    

בעוד  01/3/5111 –שהוועדה אישרה כי אין חבות בהיטל. יצוין כי האשור ניתן ב 
 ."51/00/5111 –הדרישה להיטל המצורפת בדו"ח חנייה מ 

 הגבייה. 'תגובתה המלאה של מ.מ מנהל מח - 'ראה נספח יט

 

 , אגף הנדסה:GISובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו עיקרי תג

  הנושא יועלה בישיבת צוות... – 01"החרושת 

  הדוגמה תועלה לדיון בישיבת תיאום בין מחלקתית ויבחנו אפשרויות  – 13הרצל

 מדיניות. 

  בנוהל השבחה חודד הנושא." – 31החרושת 

 , אגף הנדסה.GISפיתוח, השבחה ו התגובה המלאה של מנהל מחלקת היטלי  - 'ראה נספח כ
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 המלצות -פרק ד 

: אין בעירייה נהלי עבודה כתובים לכלל הפעילויות בתחום היטלי ממצא .505

 השבחה.

 :המלצה

נהלי  קובץ מומלץ להכין נהלי עבודה כתובים בנושא היטלי השבחה,  במסגרת 

י העבודה , שייכללו התייחסות לכלל הפעילות בתחום,  לרבות תהליכעירייהה

 ודרכי הפיקוח והבקרה.

 

: אין קישור בין מערכת היטל השבחה "קומפלוט" למערכת הגביה ממצא .503

 "מטרופולין".

 המלצה:

הביקורת ממליצה להטמיע מערכת ממוחשבת "קומפלוט" במחלקת הגביה 

 לניהול, רישום, פיקוח ובקרה בנושא תשלום היטלי השבחה.

 

ים ומוטמע במערכת הקומפלוט קיסריקת מסמכים מודל : למרות שממצא .501

בעירייה, בפועל לא מבוצעת סריקת מסמכים למערכת ומבוצע תיוק ידני 

 בקלסרים או שמירת מסמכים בתיקיות ובמיילים פרטיים.

 המלצה:

הביקורת ממליצה להשתמש במודול הקיים במערכת "קומפלוט" ולסרוק את 

 כלל המסמכים והשומות הקשורים לכל בקשה.

 

הביקורת בעלי התפקידים המרכזיים העוסקים בליבת תהליך  : למועדממצא .502

היטל השבחה למועד הביקורת הינם, כולם ככולם, עובדים חיצוניים במיקור 

 חוץ.

 המלצה:

ממונה תחום היטל השבחה ראשי, שהינו עובד  לדעת הביקורת יש למנות

בקרה על הפיקוח וה ,סנכרוןבתחום כה רגיש, על מנת שישפר אתת ה ,עירייה

 כלל נותני השירות.

 

: בעירייה מועסק שמאי ועדה אחד בלבד. לדעת הביקורת, ניהול מערך ממצא .501

 היטלי השבחה עם שמאי אחד במיקור חוץ מהווה חשיפה לעירייה.
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 המלצה:

 ,כיום(כמנוהל )ולא אחד  מקומית לתכנון ובניה יש למנות מספר שמאי וועדה

  שמאות לגביית היטלי השבחה. לפיזור הסיכון וניהול נכון של מערך

למיטב ידיעת הביקורת, בוועדות לתכנון ובניה של ערים בסדר גודל של 

מועסקים מספר  –יהודה )ואף עיריות קטנות ומועצות אחרות( -עיריית אור

 שמאי וועדה מקומית לתכנון ובניה ולא שמאי אחד בלבד.

 

ועדה מבצע שומות שמאי הו -חשש לניגוד עניינים של שמאי הוועדה : ממצא .507

 מצלאוויוועדה מטעם העירייה לצורך חיוב היטל השבחה ללקוח פרטי שלו )

חברה לבניה בע"מ(, במקביל לעובדה שאותו שמאי מבצע, מדי שנה, שומות 

פרטיות לאותו נישום בגין אותם נכסים לצורך הדוחות הכספים הפרטיים של 

במקביל ₪  אלפינישום, ומקבל ממנו תמורה שנתית של עשרות -הלקוח

 לתמורה שמקבל מהעירייה.

 :ותהמלצ

  לדעת הביקורת ולאור ניגוד העניינים המוצג, לכאורה, בדוח הביקורת, יש

 לשמאי הוועדה.ובירור  לבצע שימוע 

  באחריות היועצת המשפטית של העירייה לדווח לוועדת האתיקה של

 מועצת השמאים אודות החשש לניגוד עניינים.

 ש תקופתי לבחירת שמאי הוועדה לתכנון ובניה.יש לבצע מכרז חד 

  יש לרענן את ההנחיות והנהלים לעובדי העירייה בכלל והעוסקים בתחום

כי יש להימנע מניגוד עניינים  –הוועדה המקומית לתכנון ובניה בפרט 

כלשהי ולדווח בפרט בכל מקרה שעשוי להיות חשש למצב של ניגוד עניינים 

 עירייה ולממונה הישיר.ליועצת המשפטית, למבקר ה

 

: ההבדל בהערכת השווי בין השומות הפרטיות לשומות הוועדה בגין ממצא .508

 מעלה תהיות. -אותם נכסים ולשומת שמאי אחר בגין נכס סמוך 

 :המלצה

נדרש לבצע בדיקה וקבלת חוות דעת שמאי חיצוני מומחה לנאותות הערכים 

יצע שומות פרטיות בגין אותם נכסים שב ת שמאי הוועדהעים בשומהקבו

 .לאותו נישום ובסמיכות זמנים
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: ממשקי העבודה בעירייה לוקים בחסר בכל הקשור לתחום גביית ממצא .506

 היטל השבחה.

 :ותהמלצ

  תבוצע  -העברת דרישת תשלום ממחלקת היטל השבחה למחלקת הגביה

 על ידי גורם עירוני בלבד ולא על ידי הנישום עצמו.

 ע תשלום מהגביה למחלקת היטל השבחה העברת קבלה המעידה על ביצו

 תבוצע על ידי גורם עירוני בלבד ולא על ידי הנישום עצמו. -והנדסה 

  אחראי רישוי בניהבוצע על ידי יבחינת פוטנציאל קיום היטל השבחה 

ותבוקר על ידי מנהל תחום היטל השבחה, בנפרד. במידה ובעל  בלבד

ההחלטה  –קיים פטור  תפקיד סבר שאין פוטנציאל להיטל השבחה ו/או

 תתועד בכתב על הבקשה כולל ציון שם מקבל ההחלטה, תאריך וחתימה.

 

נמצא מקרה, בו ניתן לנישום קבלן בניה מהותי בעירייה אישור : ממצא .551

היתרי בניה במועדים  5להעברת בעלות על זכות במקרקעין ולאחר מכן ניפוק 

חות עד מועד מתן ללא גביית היטל השבחה בגין תוכניות משבי -שונים 

 בניגוד להוראות החוק. -האישור להעברת בעלות, הקלות והיתרי בניה 

מקרים שנבדקו(, לדעת  07מתוך מקרים  8סה"כ מקרים נוספים ) 7-ב

הביקורת היה מקום לגביית היטל השבחה, בעוד היטל השבחה כאמור לא 

 נגבה.

 :המלצה

 חריג ביותר ומהותי. בממצאהמדובר 

 –נופקו היתרי בניה ואישורי העברת בעלות לרשם המקרקעין  יש לבחון כיצד

 .היזם-על ידי הקבלן ללא תשלום היטל להשבחה

 הנ"ל מעמיד בספק את כל נאותות ניהול מערך היטלי השבחה בעירייה.

 

אינם עונים לשימושים המותרים בעיר ה יעסקים רבים באזור התעשיממצא:  .550

עים, משרדים, מסחר, חנויות בתב"ע ובכלל זה: מסעדות, אולמות אירו

 .וכד' ירקות, בתי קפה, תחנת דלק

 :המלצה

 יש לפעול לגביית היטלי השבחה בגין כל עסק הפועל ב"שימוש חורג".
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: שקלול חסר, לדעת הביקורת, של מרכיבי ההשבחה בעריכת שומה ממצא .555

 .הנדסה השבחה לקבלן שפיר

 :המלצה

וני מומחה לנאותות הערכים נדרש לבצע בדיקה וקבלת חוות דעת שמאי חיצ

 , לאור האמור בדוח הביקורת.ת שמאי הוועדהעים בשומהקבו

 

בתקבולים מרשות מקרקעי ישראל ₪  3,635,537: הערכת חוסר בסך ממצא .553

 .5102פברואר  ועד לחודש  5111כחלף השבחה, לתקופה שמשנת 

 

 לא נמצא בעל תפקיד שביצע בעבר ומבצע כיום השוואה ובדיקה תקופתית,

חודשית, שכל התקבולים שהעירייה נדרשת לקבל בפועל מרמ"י בגין חלף 

 השבחה מתקבלים.

 :ותהמלצ

  יש לבצע בחינה יסודית של מערך התקבולים מרשות מקרקעי ישראל

 ם.עול באופן נמרץ לגביית כל החוסריביחס להכנסות בפועל, ולפ

 י, זיטיביש למנות בעל תפקיד שמתוקף תפקידו ואחריותו לוודא באופן פו

ל התקבולים הנדרשים להתקבל מרמ"י מתקבלים בפועל כש חודשי,

 בחשבונות הבנק של העירייה.

 

חלקה  7118 בגוש 53 : לא נמצא תקבול חלף השבחה מרמ"י בגין מגרשממצא .551

פיצוי -. בגין המגרש נחתם הסכם פינוי₪ 765,331בסך  בשכונת נווה רבין 16

ייה היתה צריכה לקבל מחצית בין רמ"י למשפחת גירון שבמהלכו העיר

 מהפיצוי.

 :המלצה

בגוש  53יש פעול באופן נמרץ לקבלת התקבולים הנדרשים מרמ"י בגין מגרש 

 .16חלקה  7118

 

ביטל השבחה בעת העברת בקשה לשמאי הוועדה לבצע גביית מקדמות : ממצא .552

 מבוצעת באופן סלקטיבי ולא אחיד.₪  721על סך שומה 

ובגין מקרים רבים ₪  721סכום המקדמה בסך בגין חלק מהמקרים נגבה 

 לא נגבית כלל מקדמה. -אחרים 
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 :ותהמלצ

 .יש לפעול באופן אחיד וקבוע בגין כלל הנישומים 

  ,יש לקבל חוות דעת משפטית שניתן לגבות מקדמות בגין היטל השבחה

 טרם נופקה שומת וועדה.

 

( בו בגין 01% -מקרים שנבדקו )המהווה כ 7: נמצא מקרה בודד מתוך ממצא .551

 .לא נגבה היטל השבחה -נכס בשכונת שיקום הכולל "הקלות" 

 :המלצה

יש לבחון את הנסיבות לאי גביית היטל השבחה ולשפר את מערך הבקרה 

 לעתיד, על מנת, גביית היטל השבחה בגל המקרים הנדרשים על פי חוק.

 

 : העיירה באופן גורף לא בודקת את הוראות החוק בנושא מכירתממצא .557

השנים לאחר תום הבניה ומקנה את הפטור באופן אוטומטי ללא  1 -הדירה ב

 תנאי.

 :המלצה

מ"ר, יש לבחון באופן אקטיבי  011בגין כל מקרה של העברת בעלות בנכס עד ל 

השנים שקודמות לאישור העברת בעלות  1 -שלא ניתן פטור מהיטל השבחה ב

 בנכס. הבדיקה תתועד בטופס אישור הבעלות.

 

: באופן גורף השומות שנערכות על ידי שמאי הוועדה ונבדקו ע"י ממצא .558

הביקורת, אינן כוללות פירוט של עסקאות השוואה לקביעת ה"שווי למ"ר".  

פירוט כאמור נדרש להיכלל כבסיס לחישוב השומה עפ"י הרגולציה 

 המחייבת.

 :המלצה

 יש לכלול פירוט עסקאות השוואה בכל שומות הוועדה.

 

הוועדה המשיך לבצע שומות מוסכמות גם לאחר כניסת תיקון : שמאי ממצא .556

 .לחוק התכנון והבניה לתוקף 81

במקרה אחד אף התנהל משא ומתן בין שמאי הוועדה לשמאי הנישום 

 במקביל לעבודת הביקורת.
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מספר השומות המכריעות ברשות אור יהודה, נמוך באופן מהותי מיתר 

ום בין שמאי ינדיקציה נוספת לתאהרשויות המקומיות. הנ"ל עשוי להוות א

 הוועדה לשמאי הנישום.

 

 :המלצה

חל איסור מוחלט ששמאי הוועדה יהיה בקשר ו/או ינהל משא ומתן עם 

 הנישום ו/או מי מטעמו.

והנחיות לשכת היועץ המשפטי  81יש לפעול בדיוק בהתאם להנחיות תיקון 

 לממשלה.

 

צעת בקרה ע"י גורם : לאחר קבלת השומה משמאי הוועדה, לא מבוממצא .531

, אף לא מדגמית, במטרה לוודא שהשומות בוצעו כראוי עירייהכלשהו ב

 בהתאם לכללים ולהנחיות משרד המשפטים

 :המלצה

מתייחסת לכל  שומת הוועדהכי  ,מומלץ לערוך בקרה, שתוודא בין היתר

מרכיבי החלטת הוועדה המקומית, שהתאריך הקובע לשומה נכון, שהשומה 

ת השוואה ותחשיב מפורט, שהמקדמים בתחשיב אכן ראויים כוללת עסקאו

 ומתאימים למדיניות שנקבעה ע"י הוועדה,  וכד'.

 

 שמאי הוועדה מקבל תגמול גלובאלי שנתי )משולם כריטיינר חודשי(.: ממצא .530

המהווים סך של  52% -שכר הטרחה של שמאי הוועדה עלה ב 5101משנת 

ת שמאי הוועדה כי צפויות עשרות בתוספת מע"מ, זאת לאור הערכ₪  32,111

 שומות בהם שמאי הוועדה יידרש לייצג את העירייה בפני שמאי מכריע.

 

מסקירת הביקורת עולה, כי מספר המקרים בהם שמאי הוועדה נדרש לייצג 

את העירייה למול שמאי מכריע נמוך באופן מהותי מהערכות בגינם ניתן 

עד  5116במגמת ירידה משנת לשמאי תוספת שכ"ט משמעותית, ובכל מקרה 

 !5101שומות מכריעות בשנת  1כדי 

 :המלצה

  שעשוי הוועדה מנגנון תשלום ריטיינר לשמאי תועלת ב-עלותיש לבחון

להקטין את התמריץ להערכת שומות בערכים שיכולים להיות לא 

בכך, להימנע מלהגיע להליך שמאי מכריע מוסכמים על הנישום ו
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שמאי מכריע ללא קבלת תמורה )שכן  השקעת שעות רבות במסגרתו

 שכרו משולם גלובאלי(.

  בשכ"ט השמאי לאור המצב  52%יש לבחון את נחיצות התוספת בשיעור

שלא רק שלא כך  –שלא תאם להערכה בעת אישור התוספת בפועל 

שמאי מכריע אלא במגמת קיטון עד שהועברו לדיון אצל מקרים ההתרבו 

 .5101מקרים בשנת  1

 

דרישות תשלום שונות שהופקו ליזם שפיר הנדסה בסך  5או : נמצממצא .535

לפני הצמדה, כל אחת. דרישה אחת שולמה והשנייה הכוללת ₪  211,111

 פרמטרים שונים בבסיס החיוב לא שולמה.

 :המלצה

יש לשלב מנגנון השוואה בין חיובים שנופקו לתשלומי היטלי השבחה בפועל. 

יטל השבחה בגין חיוב שנופק יש לטפל במקרים בהם לא בוצע תשלום ה

ולוודא אי מתן היתר בניה מחד וביצוע המבוקש )שטרם אושר( בחריגת בניה 

 מנגד.

 

: למועד הביקורת חלק מתיקי הבניה והמסמכים שהתבקשו על ידי ממצא .533

לסקור את המסמכים השונים )ממחלקת היטלי השבחה או הביקורת במטרה 

 לא נמצאו. -ממחלקת ההנדסה( 

 :המלצה

לוודא שמנוהל תיוק אמין של כלל המסמכים בנושא תכנון ובניה. קיימת  יש

חשיבות רבה לתיעוד מלא שהינו בערך כספי רב ומאפשר לעירייה לטפל 

 בפורעי חוק.

 

: נמצאו מקרים בהם בוצעה העברת בעלות ברשם המקרקעין, ללא ממצא .531

 תשלום היטל ההשבחה כנדרש.

 :המלצה

ללא ביצוע  –רת בעלות לרשם המקרקעין יש לוודא שלא ניתן אישור העב

 בחינת חבות בהיטל השבחה ותשלום ההיטל טרם מנופק האישור.
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 נספחים         
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 נספח א'
 

ממנהל תחום היטל השבחה שלאור הערת הביקורת  1.1.62תכתובת דואר אלקטרוני מתאריך 

 :82ומבוצע מו"מ עם שמאי היזם בניגוד לתיקון  ₪ 622,000הופקו דרישות תשלום בסך 
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ממחלקת גביה שלא נגבה היטל השבחה בגין משרד  6.2.62מתאריך תכתובת דואר אלקטרוני 

 מכירות:
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 :16.1.1001דף פתיח שומה שמאי הוועדה מתאריך 
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 לשנה:₪  18,110הערכת גובה היטל השבחה בסך 
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 נספח ב'
 

 הסכם העירייה עם חברת ש. להפחתת חיוב היטל השבחה ללא שמאי מכריע
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 נספח ג'
 

 שומות מוסכמות לאחר תאריך 6.2.1001
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 נספח ד'
 

 מסמך הגדרת שכונות שיקום בעיריית אור יהודה מתאריך 11.61.02 
 מסגן מנהל אגף שיקום שכונות במשרד השיכון
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 נספח ה'

 
מכתב היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה על אי גביית היטל 

 (72חלקה  1286)גוש  00גין נכס ברח' החורשת השבחה ב
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 'ונספח 

 

 00"שומה מוסכמת" ודרישת תשלום בגין הנכס ברח' החורשת 
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 'זנספח 
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 'חנספח 

 

 ושמאי מכריע 82בנושא תיקון  11.2.66מכתב היועץ המשפטי מתאריך 
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 'טנספח 

 

 בנושא פירוט תחשיב בשומות 0.8.01מכתב היועץ המשפטי מתאריך 
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 נספח י'
 

 בהתאמה 8.6.06 -ו 67.0.00יכים שנופקו ליזם בתאר 10000026 -ו 10010011היתרי בניה 

 

 



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

144 
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 נספח יא'

 
 ולא שולמו –שומות ודרישות התשלום שנופקו לנישום הגרעין בע"מ 
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 נספח יב'

 
 61שומה לחנות "כל נעל סנטר" ברח' החרושת דרישת חיוב ו

 

 



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

153 

 

 



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

154 

 

 



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

155 
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 נספח יג'

 
 חברה א'של  0בגין נכס ברח' העמל  מוסכמת שומה 
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 נספח יד'

 

 2בגין תיקון  להיטל השבחה לתחנת דלקמר אלי אריאלי התייחסות עובד שמאי הוועדה 

 68לתמ"א 

 

. מעבר לכך 5118לא רלוונטי לשנת  ק ולכן כלל"פס"ד אליק רון כלל לא היה באופ .0

ספק אם יש בפסק דין אליק רון כדי לשנות את התוצאה, שכן באותו המקרה דובר 

הועדה המקומית מה שאינו מדויק  על זכויות בתב"ע הכפופות לשיקול דעת 

 במקרה דנן.

 

,ההיתר בוקש ע"י  08לתמ"א  1הנכס נרכש אחרי תיקון  035במקרה של חלקה  .5

ולכן לדעתי בכל מקרה על פי הדין שרווח דאז לא ניתן היה ולא  5118הקונה בשנת 

ולכן לא היה מקום להעביר את  5118נכון לשנת  08עילת חיוב בגין תמ"א  נוצרה 

 . השומה לבחינתי שכן לא הייתה , לדעתי , כל עילת השבחה

 
 : נקודה נוספת שציינת .3

גבות היטל השבחה בגין תיקון ל של ועדות מסוימות  שכשל( אכן היה בעבר ניסיון )

 .לפי שומה למועד קובע של הוצאת ההיתר 08לתמ"א  1ותיקון  5

 
למיטב ידיעתי גישה זו לא צלחה ולא הייתה מקובלת בעולם השמאות וכן לא  .1

 קיבלה מעולם ביטוי ותמיכה באף פס"ד גם לא במוע"ש.

  ראה את הסיפא של הקטע שצרפת לגבי הפסיקה המחוזית.     

 
ניסיון כושל זה לגבות היטל השבחה  גם במקרה של  מקרה למיטב ידיעתי  בכל .2

רק מבעל זכויות שרכש למועד קובע של הוצאת ההיתר ניסו לדרוש היטל השבחה 

 "רלוונטי לכך !! ולכן מקרה פז הנדון לא   ולא לאחריו. 5את הקרקע לפני תיקון 

 

 התייחסות הביקורת לתגובת השמאי:

המשפט המחוזי במקרה מועש, יש לגבות היטל השבחה בהתאם לפסיקת בית  .0

 במועד הנפקת היתר הבניה. 08להקמת תחנת דלק בגין תמ"א 
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למאמר "גביית היטל השבחה בגין תוכניות  057תימוכין לכך ניתן ללמוד מעמוד 

התפתחויות אחרונות" מאת השמאית והמשפטנית נחמה בוגין  –מתאר ארציות 

 מן:והשמאי קובי זגורי, כדלק

 

 
 

עדות והיה נהוג בו 7/18הביקורת בדעה שבמועד מתן היתר הבניה לנישום בחודש  .5

 במועד הנפקת היתר הבניה. 08לתמ"א  1מקומיות לגבות היטל השבחה בגין תיקון 

 

היה נהוג לחייב בהיטל השבחה במועד הנפקת היתר בניה, ניתן שתימוכין לכך      

מאמר "גביית היטל ב 056אישה לעמוד ובר 058מהאמור בסייפה לעמוד ללמוד 

התפתחויות אחרונות" מאת השמאית  –השבחה בגין תוכניות מתאר ארציות 

)השמאים הנ"ל כותבי המאמר היו אף  והמשפטנית נחמה בוגין והשמאי קובי זגורי

 , כדלקמן: הם שמאי וועדה(

 

"שמאי הוועדה נהגו כמקובל במקרים דומים וראו את מועד 

בקשה להיתר  –לעניין תמ"א "כמועד המימוש" "אירוע המס" 

 בניה".
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של השמאי מר מלוכנא בגין הקמת תחנת  7.5.11זאת ועוד בשומה מכרעת מתאריך   .3

, קבע השמאי המכריע כי "המועד הקובע" הינו מועד אישור 08דלק מכח תמ"א 

הבקשה להיתר בניה, בהסכמת שני השמאים הן מטעם הוועדה המקומית לתכנון 

נצרת עלית והן מטעם הנישום )ניב אנרגיה בע"מ( כפי שמצוין בפסק הדין של  ובניה

 , כדלקמן:5156-11בית המשפט השלום נצרת 

 

 

 

 

הוועדה  3115/05)רע"א  02.7.01בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון מתאריך  .1

המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ. מר אליק רון(, יש לגבות היטל השבחה בגין 

האחד בגין "פוטנציאל" )בעת אישור הת.ב.ע( שלבים:  5 -ב 08לק מתמ"א תחנות ד

שניהם לתאריך  והשנייה בגין "התגבשות הפוטנציאל" )בעת מתן היתר בניה(.

 הקובע של התוכנית.

 

לאור כל האמור לעיל, הביקורת בדעה, שהיה מקום להעביר את החלטת הוועדה  .2

טל השבחה לשמאי הוועדה, ולא המקומית לתכנון ובניה לבחינת פוטנציאל הי

 לקבוע באופן פנימי שאין מקום להשבחה.
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 ' טונספח 

 

 0.2.60מסמך תחשיב יתרת חוב מרשות מקרקעי ישראל לעירייה נכון לתאריך 
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  טז'נספח 

 

תכתובת דואר אלקטרוני מהיועצת המשפטית למנהל תחום נכסים אודות זכאות העירייה 

 .לתקבול בגין פינוי ג
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  יז'נספח 

 

 10.7.62בתאריך תכתובת דואר אלקטרוני ממנהל מחלקת נכסים בעירייה לצוות הביקורת 

 /ע על קבלת תמורה עקב פינוי געל כך שאין ברשותו מיד
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  יח'נספח 

 

תכתובת דואר אלקטרוני מנהל מחלקת היטל השבחה לביקורת אודות אי ביצוע מעקב 

 מ"ר. 620בנכס עד  אודות פטור מהיטל השבחה
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  יט'נספח 

 תגובת מ.מ מנהלת מחלקת גביה
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 תגובת מ.מ מנהלת מחלקת גביה
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  כ'נספח 

 GISתגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 
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 GISתגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבחה ו 
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 GISה ו תגובת מנהל מחלקת היטלי פיתוח, השבח
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  כא'נספח 

 תגובת שמאי הוועדה
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  כב'נספח 

 תגובת מנהל מחלקת חשבונות

 

 לשכת גזברית העירייה
 
 ו"תשע, חשון' ה         

 5102, וקטוברא 08         
 31208סימוכין:         
 לכבוד 

 רמי בן סעדון
 מבקר העירייה

 כאן
 

 הערות לטיוטת דו"ח ביקורת היטל השבחה הנדון:
 חלף השבחה מרשות מקרקעי ישראל

 

 להלן הערות לטיוטת דו"ח הביקורת לנושא חלף השבחה.
 

  -602סעיף 
ם, המיון בוצע על בסיס הביקורת מיינה את תקבולי העירייה מהמינהל לפי נושאי

-13/5100הדוחות הממוכנים המצויים בידי העירייה )נכון למועד עריכת הדו"ח 
15/5102.) 

מהכנסות העירייה נובעות ממכירת  20%מניתוח נתוני הדוחות הסיקה הביקורת כי 
( הביקורת גם חישבה כי בממוצע 032קרקע והיתרה מנושאים אחרים )סעיף 

 א.ש"ח לשנה. 263 -כירת קרקע הינם כהכנסות שלא נובעות ממ
על בסיס זה חישבה הביקורת בשתי דרכים את סך ההכנסות שאמורה הייתה 

 .5111העירייה לקבל מהמינהל משנת 
 02להערכתי החלוקה באחוזים הינה מקרית ולא ניתן להסיק ממנה לטווח של 

 75%הינה  יראה כי החלוקה בין ההכנסות 5100שנים לראייה חישוב בניטרול שנת 
 לשאר. 58%בגין קרקע ו 

כמו כן האלטרנטיבה השניה בה הוצגו הנתונים לפי ממוצע, שגויה מאחר והממוצע 
 חושב מבלי שנלקחו בחשבון שנים ללא ביצוע.

)אם לחלופין נאמץ את הממוצע כפי שמוצג בדו"ח הממוצע למכירת קרקע          
ה התקבולים האחרים מהווים א.ש"ח במקרה ז 263ולנושאים אחרים ₪ מ'  0.12
 מסך התקבולים(. 56%

 
 - 608סעיף 

יש להוסיף         5111לסך התקבולים בגין חלף השבחה המוצג ע"י הביקורת משנת 
 .5100א.ש"ח ששולמו ע"י המינהל בדרך של קיזוז מחובות העירייה בשנת  785 -כ

 פי שהוצג.א.ש"ח ולא כ 52,162 5111בצירוף קיזוז זה סך התשלומים משנת 
 

 -601סעיף 
על בסיס האמור לעיל לא ניתן להסיק כי המינהל חייב לעירייה כספים בגין חלף 
היטל השבחה ובודאי שהנתונים כפי שהוצגו לא יכולים להוות בסיס לתביעה 

 כספית נוספת מהמינהל.
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 -620סעיף 
 

( בהם 13/00בשנתיים האחרונות איפשר המינהל להוריד דוחות ממוחשבים )החל 
מפורטים התקבולים להם זכאית העירייה הדוחות מופקים ע"י גזברית העירייה 

 ומועברים לבדיקת מנהל מח' נכסים.
 

)כפי שמצויין בדו"ח( לא התקבלו כספים בגין חלף השבחה  5116-5105בשנים 
 5100א.ש"ח ששולמו בדרך של קיזוז בשנת הכספים  781-מהמינהל למעט כ

חידש המינהל את  5103נת חוב של העירייה למינהל בשנת הכספים עוכבו בשל טע
 העברת הכספים כולל כספים שעוכבו בשנים האמורות.

 
 
 
 
 

 בברכה         
   
 איציק הרשקוביץ         
 מנהל מח' חשבונות        

 
 

 העתק:
 גזברית העירייה. -מזל זרחיה
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 נספח כג' 

 תגובת מהנדס העיר

 
 ט'  חשוון , תשע"ו

 1062אוקטובר,  11
 021 - 1062 -שמע 

 
 לכבוד

 סעדון-מר רמי בן
 מבקר העירייה

 
 

 ביקורת היטלי השבחההנדון: 
 

 בהמשך לטיוטת דו"ח הביקורת בנושא שבנדון,

 ,06.6.02ובהמשך לתשובת מנהל מח' רישוי הבניה אדר' ראובן עילם אשר הועברה ביום 

מר אלון להב אשר הועברה  GIS-ו ובהמשך לתשובת מנהל מח' היטלי פיתוח, השבחה

 :07.6.02ביום 

 

מבחינה מעשית, התנהלות מח' היטלי פיתוח והשבחה מתבצעת ישירות מול  .0

 מנכ"ל העירייה, 

וכפועל יוצא נקבעו בעבר, אופן העסקתה של גב' מירב קורל במיקור חוץ ובהיקף 

קידו גם המשרה שלה וגם החלטה לגבי אופן העסקתו של מר אלון להב והגדרת תפ

 בעירייה. GISכמנהל מכלול נושא 

אין ספק שיש להעסיק מנהל למחלקת רישוי הבניה אשר יהיה עובד עירייה  .5

במשרה מלאה. בין שאר הדרישות ההכרחיות הקיימות לצורך תפקוד מינימלי נדרש 

 בתחומים השונים של מחלקת הנדסה. )פירוט יינתן בהמשך(

 

 כח אדם נדרש במחלקת הנדסה: .3

לבקשתי מיד עם כניסתי לתפקידי כמהנדס העיר, וכן בימים אלו בהמשך  .א

אדם -הגשתי נייר עמדה ודרישה בנושא כוח 5101לקראת דיוני התקציב לשנת 

 במחלקת הנדסה. מצ"ב מכתבי למנכ"ל אשר מוגש אף הוא בימים אלו.
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אין ספק שממצאי טיוטת דו"ח הביקורת מוכיחים את דברי ובקשתי לאיוש  .ב

 נים ובהם מנהל מח' רישוי הבניה במשרה מלאה.התפקידים השו

בנוסף על האמור לעיל, קיים צורך קריטי לאיוש התפקידים הנוספים  .ג

לחוק התו"ב אשר  010הנדרשים במחלקת רישוי הבניה, לצורך יישום תיקון 

 .5101ויכנס במלוא היקפו החל בינואר  5101נכנס לתוקף באוגוסט 

תפקדת בחסר משמעותי של בעלי המצב כיום שמחלקת רישוי הבניה מ .ד

היכולת להתמודד עם -התפקידים השונים במחלקה זו, עובדה המגבירה את אי

 היקפי המשימות הקיימות כבר היום במחלקה זו.

כיום ישנה מזכירה במחלקת רישוי הבניה אשר  – תפעול ארכיב באופן מינימלי .ה

הקיים , ואשר אחראית גם על הארכיב. המצב מועסקת בחצי משרה בלבד

מייצר מראית עין בלבד ליכולת לבצע את מכלול המטלות והמשימות 

שנדרשות ממזכירה של מחלקת רישוי הבניה , עובדה הפוגעת הן במתן שירותי 

מזכירות הכרחיים למחלקת רישוי הבניה , ובוודאי שלא נותן מענה כלל 

 . לטיפול הנדרש בתפעול ארכיב

 

יה השונים המעורבים , והכנת נוהל במחלקת בין גורמי העירי –ממשק ממוחשב   .1

 היטלי השבחה:

ממשק ממוחשב בין מח' הרישוי ,מח' ההיטלים ומח' הגביה  יש להקים .א

 מה שאיננו קיים כיום. - המחלקות 3שיבטיח העברת מידע מידי ומדויק בין 

ואולי גם לגורמי עירייה  המחלקות 3-ם תכנה משותפת לומותנה כמובן בקי .ב

 בהתאם לראייה המערכתית שיוחלט לגביה בהנהלת העיר.שונים אחרים 

בימים אלו שוקד מנהל מח' היטלי השבחה ופיתוח מר אלון להב על כתיבת  .ג

הצעה לנוהל אשר יועבר בין גורמי העירייה השונים לקבלת הערותיהם 

 ולהפצתו.

 

 שימוש חורג בפועל מתכנית באזורי התעשייה: .2

, הצפוני והדרומי , כי ישנם עסקים רבים המציאות הקיימת באזורי התעשייה  .א

אשר אינם עונים לשימושים המותרים בתב"ע אשר בתוקף. תכנית זו הינה 

מיושנת ויש להכין תכניות עדכניות אשר יהיו רלוונטיות לתקופתנו )ראה 

 התייחסות בהמשך(.
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היכולת -עם כניסתי לתפקידי כמהנדס העיר הבחנתי כי הסיבה העיקרית לאי .ב

ר לשימושים החורגים )וכמובן לגבות את היטלי ההשבחה הנובעים לתת אישו

גבולות המגרשים  בתוךמכך( הינו המחסור של מקומות חניה אשר נמצאים 

 ואשר נדרשים בהתאם לתקן החניה לשימושים המבוקשים.

מיד התחלתי לפעול במרץ והאצתי את הטיפול ביצירת "קרן חניה" ומנגנון  .ג

פר חניה" לאותם הבקשות. ואכן לאחרונה הוקם היכולת לגבות תשלומי "כו

המנגנון המאפשר לגבות את התשלומים הנ"ל וכמות הבקשות לוועדה 

 המקומית החלו לגבור . 

בנוסף אני פועל להאצה של פעולות התכנון הנדרשות להסדרת הנושא לטווח  .ד

 הארוך.

לעיל. מצב מחלקת תכנון עיר עדיין חסר כוח  3בהמשך לנאמר בסעיף  .0

 . ראה מכתבי המצ"ב כאמור לעיל.אדם

קיימות עשרות תכניות )תב"עות( שיש לקדמן, וישנן עוד תכניות רבות  .5

 שכנראה לא קודמו לאורך השנים האחרונות.

לצערי הרב אדר' מיכל רביד עזבה את תפקידה עקב השכר הנמוך  .3

 שקיבלה ועברה לעיריית רמת גן.

הנדרשת בכוח אדם אני מקווה שגם פה נקבל את התוספת המינימלית  .1

 כמפורט במכתבי למנכ"ל המצ"ב.

כמובן שיש לפעול בקליטת כוח אדם איכותי אשר יתוגמל באופן סביר  .2

יהודה ולא ילך לרשויות אחרות אשר -וירצה לעבוד בעיריית אור

 מתגמלות קצת יותר.

 

 מעקב תום תקופת "שימוש חורג":. 1

הבניה עדיין חסר כוח לעיל. מצב מחלקת פיקוח על  3בהמשך לנאמר בסעיף  .א

 .אדם. ראה מכתבי המצ"ב כאמור לעיל

במחלקה זו , אכן התקדמנו כברת דרך משמעותית. והתקבל לתפקיד מנהל  .ב

מחלקת פיקוח על הבניה מנוסה ומקצועי. ואכן קיים שיפור בתפקוד מחלקה 

 זו במאבקנו בבניה הבלתי חוקית הקיימת.

לגמלאות לפני כחצי שנה  בקשתנו לקלוט מפקח בניה במקום המפקח שפרש .ג

 וטרם התקבל מפקח בניה במקומו.
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הנחיתי את מנהל המחלקה להגביר ולקדם את פעולות האכיפה גם בתחום  .ד

העסקים שפועלים ללא היתר לשימוש חורג. ואני מאמין שעם קבלתו של 

 המפקח כאמור לעיל נראה תוצאות משמעותיות בזמן קצר.

 

 .לידיעתך. 7

 
 

 בברכה                                                                                                       
 אינג'. משה לורברבום                                                                                                        

 מהנדס העיר
 
 

 העיר. ראש  -עו"ד ליאת שוחט   העתק:
 מ"מ ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתו"ב. –עו"ד עוזי אהרון  
 מנכ"ל העירייה. –מר בנצי אזאצ'י  
 גזברית העירייה. –גב' מזל זרחיה  
 מנהלת משאבי אנוש. –גב' יהודית שקורי  



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

197 

 
 

 

 
 

  כד'נספח 

 תגובת מנהל חשבונות ראשי
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 הערות ראש העירייה לדו"ח המבקר
 בחההיטלי הש

 
עיריית אור יהודה בכלל ומחלקת ההנדסה בפרט מחויבים לפעול על בסיס נהלים 

כתובים, באמצעות מערכות מידע מקושרות, באופן שיאפשר שרות איכותי לתושב, 

 .לצד גביית תשלומים המחויבים עפ"י חוק

אני מנחה את מחלקת ההנדסה לתקן את הליקויים, ליישם את ההמלצות, לדווח 

 ירייה במסגרת צוות תיקון ליקויים.למנכ"ל הע

אני מנחה את המחלקה המשפטית לבחון את סוגית ניגוד העניינים ולוודא כי 

 הנושא מוקפד, בכלל ההתקשרויות עם יועצים חיצוניים.

ינחה את מנהלי המחלקות להימנע ממצב של תלות בנותן שרות  מנכ"ל העירייה

 בודד.
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקורת

 

 

הניהול הכספי         
 בגני הילדים

 

 

 
 111062דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים

 עמוד הנושא

 106 מבוא -פרק א 

 101 עובדות -פרק ב 

 ממצאים -פרק ג 

 דו"ח מפורט לגני הילדים               

 

102 

162 

 

 102 המלצות -פרק ד 

 נספחים:

 נספח א' מסמכים ישימים       

 נספח ב' התייחסות מחלקת החינוך       

101 
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 מבוא -פרק א

ה מעגן את חובת ההורים לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך חוק לימוד חוב

מוכרים ומצד שני את חובת המדינה לממן את עלויות החינוך. עם זאת, החוק 

מאפשר לרשות חינוך מקומית או למוסדות החינוך לגבות מהורי התלמידים 

 תשלומים בעד פעילויות או שירותים מסוימים, על אף שהחינוך ככלל ניתן חינם.

הול כספים תקין ומלא מקל על עבודתם של המנהלים והגננות בגני הילדים ני

 ומבטיח ניצול מיטבי של הכספים המוקצים לעשייה חינוכית והכרוך בה.

 .1062אפריל  -ינואר הביקורת נערכה במהלך החודשים 

 מטרת הביקורת

 לבחון את נאותות ניהול הכספים בגני הילדים בחינוך החובה.

 תייזום הביקור

 על פי בקשתו של ראש העירייה ממבקר העירייה לערוך ביקורת בנושא.

 מתודולוגית הביקורת

תשע"ד. הסקירה נערכה בתשעה גני  -הביקורת סקרה את שנת הלימודים תשע"ג ו

 ילדים אשר נקבעו כמדגם.

במהלך עבודתה נפגשה הביקורת עם האחראי על ניהול הכספים בגן הילדים: 

ועובדי מחלקת החינוך ומדור גני הילדים, גזברית העירייה מנהלת הגן, מנהלים 

 וחשב מחלקת החינוך.

הביקורת סקרה דוחות כספיים, נבדקו ספרי החשבונות והאסמכתאות המצורפים 

להם, תוך מתן דגש על עמידה בדרישות המפורטות בתקנות ובחוזרי מנכ"ל משרד 

 החינוך ובהנחיות שהופצו עד כה. 

 סימנים מוסכמים

 מסמן סימוכין, פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים. ><
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 עובדות -פרק ב

 רקע נורמטיבי

"( מאפשר לרשות חינוך מקומית או החוק" -)להלן 0616 -חוק לימוד חובה, התש"ט

למוסד חינוך לגבות מהורי התלמידים במוסדות החינוך שבבעלותן תשלומים 

 החינוך ככלל הוא חינוך חינם.והחזר הוצאות בעד תשלומים מסוימים ואף ש

( וכן כל תשלום 0)ד -)ד( ו1)א()א( לחוק קובע כי תשלומים כאמור בסעיף 1סעיף 

בין אם  1אחר שהתקבל, במישרין או בעקיפין, ממי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 

תשלומים(, ישמשו  -הוא תשלום חובה ובין אם הוא תשלום שאינו חובה )בסעיף זה

 ייעוד כספי תשלומים(. -מן נועדו )להלןרק למטרות שלש

א)ב( קובע כי רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יחזיקו את כספי 1סעיף 

התשלומים בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו. בסעיף זה "חשבון בנק 

חשבון בנק נפרד לכל מוסד חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו  -נפרד"

 די אותו מוסד.בעד תלמי

א)ד( נקבע כי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע 1בסעיף 

בהוראות לביצוע סעיף זה לרבות בדבר ניהול חשבון הבנק ודרכי הביקורת על 

ניהולו, וכן בדבר מתן זכות עיון ודיווח להורים ולוועד ההורים במוסד החינוך, 

 לעניין כספי התשלומים וניהולם.

קובעת  1002-לתקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"ה)א( 5 תקנה

כי רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך 

באוגוסט בכל שנה, את פרטי חשבון הבנק הנפרד של  0 -שבבעלותם, לא יאוחר מ

 מוסד.המוסד, שאליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו 

)ב( קובעות בין היתר כי חשבון הבנק הנפרד יוגבל באופן 7-)א( ו7, 1)א(, 3תקנות 

שלא ניתן יהיה למשוך ממנו יתרת יתר, כי כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב 

בחתימת שני מורשה חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך. מנהל 

להורי התלמידים ,  -אם אין ועד הוריםמוסד חינוך ידווח לוועד ההורים במוסד, ו

בספטמבר, על פי הדיווח המפורט  31-בתום כל שנת לימודים, ולא יאוחר מה

 בתקנות, לרבות כל סכום חריג.

מנהל מוסד חינוך חייב לתת לממונה ולגזבר, לפי דרישתם מזמן לזמן, העתק 

לומים מהדיווח שהוגש בהתאם לתקנה זו, כל אסמכתא המעידה על הוצאות התש

לגבי שנת הלימודים המתקיימת באותה עת, וכן לגבי כל אחת מחמש שנות הלימוד 

שקדמו לה. הגזבר ידווח לממונה על ליקויים שימצא לגבי אופן ניהול כספי 

 התשלומים.



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

213 

חוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים ולמשרד החינוך, שנקבע על דעת מרכז השלטון 

כספים  י, בנושא "הוראות בענייני0683המקומי, וארגון ההורים הארצי, משנת 

למוסדות החינוך" בא להדריך, את מי שמופקד על ניהול הכספים במוסדות החינוך 

 בתחומי הגביה, ההכנסות וההוצאות.

)א( בנושא תשלומי הורים, בא לפרט את סוגי 3חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשס"ג /

ניהול גבייתם, תשלומי האספקה והשירותים, שמוסד חינוכי רשאי לתת. כולל 

החובה, כגון ביטוח תאונות אישיות, תשלומי רשות, כגון חוגים, טיולים, סיורים, 

סל תרבות, מסיבות, ותשלומי רכישות שירותים מרצון, כגון רכישות מרוכזות, קרן 

 קרב, הזנה וכו'.

התעריפים מתפרסמים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ומחייבים את כל מנהלי 

ינוך ובכללם מנהלות גני הילדים. אין לגבות מעבר למחירים מוסדות הח

 המאושרים, אפילו אם רוב ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר.

משרד החינוך, באמצעות מפקחי המחוזות בודק את גובה האגרות, מול האישור 

השנתי המקסימאלי, שקבעה ועדת החינוך של הכנסת ומאשרים למוסדות החינוך 

יצוין כי, ללא אישור מפורש ממשרד החינוך, לא ניתן לגבות אגרות אלו. את החוזר. 

 בהתאם לאישור זה נערך התקציב הצפוי במוסדות החינוך.

)א(, מפרט את תקנות שרת החינוך            1חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ה/ 

ן , המחייבות: חשבו5111 -"תקנות לימוד חובה" )יעוד כספי תשלומים(, התשס"ד 

בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי התלמידים, ונקבעים כללים בדבר אופן 

 ניהול החשבון והביקורת עליו, החזרת כספים בתום שנת הלימודים.

מנהל/ת גן הילדים, מוסמך מטעם משרד החינוך ורשות החינוך המקומית, לטפל    

 בכספי גן הילדים, והיא אחראית לכל הפעולות הכספיות. 

 חריות לפיקוח שוטף וסדיר בנושא מוטלת על הרשות המקומית.הא

 05.8א' בנושא תשלומי הורים, קובע בסעיף  3חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג / 

מהעלות של ההוצאה המתוכננת, תנוצלנה בהתאם להחלטת  01%"יתרות של עד 

שלום ,יוחזר הת01%הנהלת המוסד החינוכי וועד ההורים. אם היתרות תעלינה על 

להורים, או שהכספים ישמשו לפעולות נוספות מאותו סוג, על פי החלטה משותפת 

 של וועד ההורים ושל בית הספר".
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 ממצאים -פרק ג 

     0,066גני ילדים שבהם התחנכו  13תשע"ד פעלו בעיר  -בשנת הלימודים תשע"ג ו

ת של ילדים, בהתאמה. מתוכם ערכה הביקורת בחינה וסקירה מדגמי 0,070 -ו

"תאנה", "נרקיס"  -בחינוך הממלכתי דתי( 5-בחינוך הממלכתי ו 7תשעה גני ילדים )

 "ערמון", "דקל", "רבקה", "סחלב", "שיטה", "אורן", "אתרוג".

 השתתפות בתקציב גן הילדים –א. מסגרת התקציב ומרכיביו 

גני הילדים שתקציבם מורכב מהשתתפות משרד החינוך, הרשות המקומית ומכספי 

הורים, אמורים לפעול עפ"י תקציב מתוכנן ומאוזן, וזאת במטרה למנוע חריגות 

בהוצאות מעבר להכנסות הצפויות ולאפשר תכנון יעיל לגבי אופן השימוש 

 בתקבולים.

ההקצבה הכספית של העירייה כוללת תקציב שוטף לצורך מימון הפעילות השוטפת 

כן העברות של תקציב ממשרד החינוך בגן כגון: חומרי ניקוי, מטליות ניגוב וכד', ו

 בגין רכישת חומרים.

הביקורת העלתה כי העירייה, באמצעות מדור גני ילדים נוהגת לפתוח הרשאות 

תקציביות ומעמידה אותן לרשות הגננות לכיסוי השתתפות העירייה. כן העלתה 

הביקורת כי העירייה היא הנושאת בהוצאות השוטפות של גני הילדים לתשלום 

צאות חשמל, מים וטלפון. הביקורת מצאה כי חלקם של גני הילדים, לאחר יום הו

הלימודים, משמשים לצהרונים המופעלים על ידי המרכז הקהילתי אור יהודה. 

משום כך מועברת הקצבה שנתית להשתתפות ברכישת ציוד מתכלה )נייר טואלט 

 ים.לשנת לימוד₪,  5,111-0,211-ונייר ניגוב ידיים( בהיקף של כ

 י, "הוראות בעניינ 0683חוזר מנכ"ל משותף למשרד הפנים, ולמשרד החינוך משנת 

. קובע "בית הספר יפעל במסגרת תקציב 0כספים למוסדות החינוך" פרק שביעי )א'(

. קובע "התקציב יכלול הקצבות משרד החינוך 5של שנת לימודים".  בנוסף, סעיף 

כספי תרומות ותקבולים", וכן ההצעה והתרבות, הקצבות רשות החינוך המקומית ו

תתבסס על אומדן סעיפי ההוצאה וההכנסה, ויתרות בבנק, ותפרט את ההוצאה 

 השנתית של ביה"ס לסעיפיה".

הוראות מנכ"ל משרד החינוך מחייבות את ביתי הספר ובכללם את גני הילדים, 

, לקראת ביולי בכל שנה 02 -כמוסד חינוך, להכין הצעת תקציב שנתי מאוזן עד ה

 שנה"ל הבאה.

הביקורת ביקשה לקבל מגני הילדים המבוקרים את התקציב לשתי שנות הלימוד 

"תאנה", "נרקיס" ,"ערמון", –המבוקרות. בכל תשעת גני הילדים המבוקרים 

"דקל", "רבקה", "סחלב", "שיטה", "אורן", "אתרוג", מסרו מנהלות הגנים כי 
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רכו תקציב לאף שנת לימודים, עד כה, וממלא אינן נוהגות לערוך תקציב שנתי ולא ע

 לא ערכו ולא הגישו תוכנית תקציב רב שנתית למחלקת החינוך. 

 ב. תשלומי הורים לשנת הלימודים

"( מאפשר לרשות חינוך מקומית או החוק" -)להלן 0616 -חוק לימוד חובה, התש"ט

לומים למוסד חינוך לגבות מהורי התלמידים במוסדות החינוך שבבעלותן תש

 והחזר הוצאות בעד תשלומים מסוימים ואף שהחינוך ככלל הוא חינוך חינם.

בהתאם לאמור בחוק קיימת בחוזר מנכ"ל משרד החינוך הבחנה בתחומי הפעילות 

אשר בגינם מותר למוסד החינוך לבצע גביה מההורים, כאשר חלקם של התשלומים 

נים בהסכמת ההורים, הינם תשלומי חובה וחלקם הינם תשלומי רשות אשר מות

 ואשר הפעילות מבוצעת רק בהסכמת כלל ההורים.

 כן נקבע כי הכספים הנגבים מההורים ישמשו למטרה שלשמן ניגבו.

 להלן פירוט תשלומי הורים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל, לשנים שנסקרו:

 ( הגבייה עבור מסיבת סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: סיום גן חובה.  1) 

 קדם יסודי                                        התשלום

 תשע"ד )בש"ח( )בש"ח(תשע"ג  תשלום חובה

 16 31 ביטוח תאונות אישיות

   תשלום רשות

 76 76 סל תרבות

 21 21 (0מסיבת סיום )

 למסיבה₪  8 מסיבות כיתתיות

 ₪  51מסיבות  3-ל

 למסיבה₪  8

 ₪ 51מסיבות  3-ל

 ₪ 11הקפצה  5X ₪  11הקפצה  5X טיולים

 ₪  511 ₪  520 סה"כ

 לחודש(₪  72) -לחודשבהתאם למבחן הכנסה לנפש  הזנה

 -רכישת שירותים מרצון
 הסכום המרבי המותר

052  ₪ 052  ₪ 
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 תשלומי חובה

הביקורת העלתה כי רכישת ביטוח תאונות אישיות מבוצע ע"י העירייה והגביה בגין 

 אישיות מבוצעת על ידי מחלקת הגבייה.ביטוח תאונות 

להלן דוח גביית תשלומי חובה מתוך הנתונים שהוצגו לביקורת ע"י חשב מחלקת 

 :(6)טבלה החינוך

 תשע"ד תשע"ג

צפי גביה 

(011% )

 בש"ח

הכנסות 

 בפועל בש"ח

אחוז 

גביה 

 בפועל

צפי גביה 

(011% )

 בש"ח

הכנסות 

בפועל 

 בש"ח

אחוז 

גביה 

 בפועל

32,502 56,018 85.8 17,018 15,521 86.7 

 

לביקורת הוצג דוח גביה לשנת הלימודים תשע"ה ממנו עולה כי ההכנסה בפועל 

 .66.2%המהוה ₪,  26,703עמדה על 

עוד נמסר לביקורת כי הנתון האמור משקף מאמצי גביה אשר נאכפו בחודש ינואר 

 נוכחית.ובכללם גביית חובות הורים לתשלומי החובה לשנת הלימודים ה 5102

 תשלומי רשות

כספים אלו נועדו לפעילויות העשרה משלימות כגון: סל תרבות, טיולים, מסיבות, 

תוכניות לימודים נוספות וכדומה. בתשלומי הרשות משולב גם סעיף הזנה, 

הרשויות בהן נקבע כי גן הילדים בוחר להיקשר לחברת הסעדה )קייטרינג(, שתספק 

 תם בגן.את התזונה של הילדים בעת שהי

חוזר מנכ"ל קובע כי יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים 

הניתנים תמורתם לפי סוגים, כל אחד בנפרד חובה ורשות. חוזר התשלומים 

המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם 

 המחוז.

גרת יום הערכות, יוצא חוזר הביקורת מצאה כי טרם תחילת שנת הלימודים, במס

ממדור גני ילדים לגננות בנושא תשלומי הורים, אך זה מפרט רק חלק מהסעיפים 

בלבד )סל תרבות, הזנה, ספורט, ריתמוסיקה(, כאשר את יתר הסעיפים העוסקים 

 בתשלומי רשות ותשלום מרצון משלימות הגננות.
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חוזר כתוב, מאושר ע"י הביקורת העלתה כי בחלק מגני הילדים שנסקרו לא הופץ 

 ועד ההורים של הגן והמאושר ע"י המפקחת מטעם המחוז.

הביקורת העלתה כי באחד מהגני ילדים הופץ חוזר תשלומים אשר אינו חתום על 

שאינו נכלל בחוזר מנכ"ל ולדעת ₪  8"קלסר" בסך  -ידי ועד ההורים והמכיל סעיף

 הביקורת אינו מאושר לגביה.

עם מפקחת המחוז, הגברת אילנה מזרחי עולה כי גני  בשיחה שערכה הביקורת

הילדים בעירייה לא נוהגים לפנות אליה לאשר את חוזר התשלומים בטרם הוא 

נשלח להורי הילדים. לדבריה, במסגרת יום הערכות לקראת פתיחת שנת 

הלימודים, בהשתתפות מדור גני הילדים והגננות היא מעדכנת לעניין חוזר המנכ"ל 

 מודים בעניין גובה התשלומים שאושרו.לשנת הלי

 תשלום מרצון

המוצעים בדרך כלל כדי לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת או  אלו שירותים

ועד ההורים בשיתוף עם צוות הגן רשאי לבקש  שהם ניתנים לנוחות ההורים.

מההורים תשלום בגין שירותים נוספים שאינם נכללים בתשלומי חובה, בתשלומי 

 .או בתשלומים האסורים לגביה רשות

חוזר מנכ"ל קובע כי גביה עבור שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של 

 ההורים לתשלום ולשרות. אין די בהסכמה של נציגות הורים מוסדית.

במהלך הביקורת בגני הילדים נמצא כי רק בחלקם הוצגו אישורי הסכמת ההורים 

כישת שירותים מרצון, ובחלקם לא נמצא תיעוד בחתימתם ועל גבי טופס אחיד לר

 לחוזר החתום.

 תוכנית לימודים נוספת

מפרטות את הנוהל וההליך הנדרש לאישור תוכנית  1תקנות החינוך הממלכתי

תל"ן( וכן נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך כי על התוכנית  -לימודים נוספת )להלן

 לקבל את אישור הפיקוח במחוז.

רי התלמידים במוסד החינוך נדרשים לחתום על התחייבות אישית עוד נקבע כי הו

 לשאת בהוצאות.

הביקורת העלתה כי בגני הילדים נגבה מהורי התלמידים תשלום עבור ספורט 

לתלמיד, בנוסף לתשלום מרצון  בסך ₪  111-211וריתמוסיקה בעלות שנתית של  

                                                 
 .56.01.0623, מיום 0623תקנות החינוך הממלכתי )תוכנית השלמה ותוכנית נוספת( התשי"ד,  1
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ה מנהלת מדור גני )ראה פיסקה קודמת(. בהתייחסותה לביקורת השיב₪  052של 

 הילדים כי הגבייה עבור פעילות זו הינה במסגרת תל"ן.

הביקורת העלתה כי ברשות מחלקת החינוך לרבות במדור גני הילדים בעירייה לא 

 נמצא אישור משרד החינוך להפעלת תל"ן בגני הילדים.

עוד העלתה הביקורת כי בכל גני הילדים שנסקרו על ידה, לא נמצא אישור כתוב 

 את הפיקוח במחוז להפעלת התל"ן.מ

זאת ועוד, לא נמצא אישור והתחייבות בחתימת הורי התלמידים המבקשים 

 להפעיל את התל"ן במוסד החינוכי כמתחייב בתקנות ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 ג. ניהול חשבון הבנק של גן הילדים

על מוסד חינוך קובעת כי רשות חינוך מקומית או ב )א( לתקנות לימוד חובה5תקנה 

באוגוסט בכל שנה, את  0 -ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, לא יאוחר מ

פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שאליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו 

 בעד תלמידי אותו מוסד.

התקנות וחוזר מנכ"ל משרד החינוך קובעים כאמור כי גן הילדים ינהל שני 

, בו מתנהלים כספי הורי התלמידים והשני, בו מתנהלים כספי חשבונות בנק. האחד

  העירייה, לניהול גן הילדים.

)א( 5הביקורת העלתה כי בכל גני הילדים לא קיימה העירייה את המתחייב בתקנה 

בדבר פתיחת שני חשבונות הבנק. בעירייה לא נוהגים למסור למנהלות הגנים את 

 באוגוסט. 0 -י התשלומים לא יאוחר מפרטי חשבון הבנק שאליו יופקדו כספ

עוד מצאה הביקורת כי בכל תשעת גני הילדים שנסקרו לא מקיימים את ההוראה 

 לפתיחת שני חשבונות בנק. 

בהתייחסותה לביקורת מסרה מנהלת מדור גני ילדים כי לאור שיטת העבודה 

ילדים, הנהוגה, אשר במסגרתה לא מופקדים כספי עירייה בחשבון בנק עבור גני ה

אלא העירייה באמצעות המדור, מעמידה הרשאות תקציביות לרשות פעילות הגן, 

 לא מצאו לנחוץ לפתוח חשבון בנק אליו יופקדו כספי השתתפות העירייה. 

 הביקורת סקרה את חשבון הבנק אליו אמורים להפקיד את כספי הורי התלמידים.

גני הילדים את פרטי הביקורת העלתה כאמור כי העירייה לא מסרה למנהלות 

 חשבון הבנק הנפרד למוסד.

הביקורת ביקשה לבדוק את פרטי חשבון הבנק כפי שנרשמו בבנק במטרה לוודא 

שחשבונות הבנק של בתי הספר הם אכן בבעלות עירונית או בית ספרית ולא 
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בבעלות פרטית )ע"ש מורשה החתימה( ולכן עיינה בהעתק המחאה שנמשכה 

  -אחד מגני הילדים וממנה עולה כי  מחשבון הבנק של  כל 

  נמצאו גני ילדים שחשבון הבנק נרשם על שמה של מנהלת הגן ולא מצוין כי

 זהו חשבון של גן ילדים: "סחלב", "רבקה", "ערמון", "דקל", .

 גנים לא  7-נמצאו גני ילדים אשר לא פתחו חשבון בנק כלל וכלל. נמצא כי ל

 תשע"ד.-תשע"ג ו היה חשבון בנק בשנים שנסקרו, קרי

בביקורת בגן ילדים "נרקיס" השיבה הגננת לביקורת כי לאור העובדה שלא 

נפתח חשבון בנק אליו יופקדו כספי ההורים, נהגה לדרוש מהורי הילדים 

לשלם את התשלומים במזומן בלבד, אותם נהגה להחזיק ברשותה, בתיקה 

 האישי ולעיתים בביתה הפרטי.

 "עיריית אור יהודה גן שיטה,  –הבנק נרשם כ  חשבון -גן ילדים  "שיטה"

 ". 211551110תאגיד 

הביקורת מדגישה כי לרישום חשבון בנק של גן ילדים, על שם מורשה החתימה שלו, 

 קרי הגננת )כחשבון פרטי( ישנן השלכות רחבות. יש לתקן לאלתר טעות זו.

כל כספי תשלומי כן מדגישה הביקורת כי אי פתיחת חשבון בנק כלל, אליו יופקדו 

ההורים, מזומן והמחאות ובאמצעותו ישולמו כספים לספקים ולהוצאות שלשמן 

מיועדים הכספים ישנן השלכות רחבות בנושאי פיקוח ובקרה ובנושא אבטחת 

 הכספים.

על פי חוזר מנכ"ל, רשות החינוך המקומית ובעל מוסד החינוך יסמיכו מטעמם את 

עסק על ידם, וכן נציג נבחר של וועד ההורים, מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף המו

לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד, בחשבון הבנק. 

מורשה החתימה בחשבון הבנק של המוסד החינוכי הם המנהלת ונציג ועד הורים 

 נבחר.

הביקורת מצאה כי באותם חשבונות בנק הרשומים ע"ש הגננת, מורשת החתימה 

 ינה הגננת בלבד, ולא שני מורשה חתימה כמתחייב.היחידה ה

הביקורת העלתה כי אופן ניהול חשבון הבנק מאפשר משיכת יתר, בניגוד למתחייב 

 בתקנות.

הביקורת העלתה כי לא כל הכספים הנגבים מההורים מופקדים בחשבון הבנק 

ולעיתים עושות הגננות שימוש בכספים מבלי שאלו מופקדים לחשבון הבנק 
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חייב. במהלך הביקורת מסרו גננות אלו כי הן עושות שימוש בחלק מהכספים כמת

 המשולמים ע"י ההורים במזומן, בעיקר לתשלום הוצאות מכולת, פירות וירקות.

הביקורת העלתה כי תשלום עמלות ניהול חשבון הבנק נגבה מחשבון הבנק אליו 

 מתחייב.מופקדים כספי תשלומי ההורים ולא משולם על ידי העירייה כ

 ד. תשלומים לספקים 

בנושא ניהול כספים,  0683 -בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, המשותף למשרד הפנים מ

( "לאחר רישום התשלום בספר התשלומים ייתלש שובר 2נקבע בפרק שמיני ג' )

התשלום ואליו יצורפו החשבוניות ו/או הקבלות ומסמכי הלוואי המתייחסים 

הוכנה לתשלום. מספר שובר התשלום ירשם על גבי לאותו תשלום, וכן ההמחאה ש

החשבונית. מנהל מוסד החינוך יבדוק את המסמכים המצורפים לשובר התשלום, 

ויחתום עליו ועל ההמחאה. הקבלות והחשבוניות ומסמכי הלוואי שצורפו, יחתמו 

 בחותמת "נפרע", ויירשם עליהם מספר שובר התשלום". 

פנקסי ההמחאות אשר נשארים ברשות  מבדיקת ספחי התשלומים באמצעות

הגננות ואשר הוצגו לביקורת  עולה כי הגננות אינן נוהגות לרשום ע"ג הספח 

 "נפרע".

 לא נמצא על החשבונית הטבעה של חותמת "נפרע".

 ה. רכוש קבוע בגן הילדים

העירייה רוכשת עבור גני הילדים את הרכוש הקבוע. העירייה הקימה מערכת 

בבעלותה, במסגרת זו בוצעה פעילות סימון וספירה של פריטי לניהול המצאי ש

מצאי באתרים השונים של העירייה ועל בסיס קטלוג פריטים מרכזי. ניהול רישום 

 המצאי מבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת של העירייה.

על פי הוראות משרד החינוך, מוסד חינוך לא ירכוש ציוד קבוע, אלא אך ורק 

במידה ונרכש רכוש קבוע למוסד החינוך שלא באמצעות באמצעות העירייה. 

 העירייה, יועברו האסמכתאות לרישום הציוד בספרי העירייה.

משיחות שהתקיימו עם מנהלות גני הילדים, כי במהלך  שנה"ל  תשע"ד נציג מטעם 

 העירייה מגיע לגן הילדים, לצורך ספירה וסימון של המצאי.

אחד מגני הילדים דו"ח המפרט את פרטי הביקורת מציינת כי לא נמצא בכל 

המצאי, לרבות: כמותו ואיכותו )תיקונים, פסילות( מעודכן לסוף כל שנת לימוד בו 

 מתבצע תהליך הספירה וסימון המצאי. 

הביקורת מדגישה את העובדה שכל אחד מגני הילדים אחראי לרכוש הנמצא בחצרו 

 עלול לגרום לאובדנו.והשייך לעירייה. העדר רישום מפורט של רכוש זה 
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 ו. ניהול חשבונות 

כדי לאפשר להנהלות מוסדות החינוך לנהל את בתיה"ס עפ"י כללי מנהל תקין, 

משרד החינוך פעל לספק להם כלים ממוחשבים להפיכת המינהל הבית ספרי 

למערכת ארגונית מוכללת שתשמש כלי עזר לגורמים השונים העוסקים בניהול 

 המוסד ובתפעולו. 

ת מצב מתואר זה, בגני הילדים לא הוכנסה מערכת ממוחשבת לניהול לעומ

 החשבונות.

 הביקורת העלתה כי קיימת שונות בניהול החשבונות בקרב גני הילדים שנבחנו.

רובם של גני הילדים מנהלים את החשבונות באופן ידני. הרישום אינו אחיד, חלקן 

מות הילדים, בחלק הרישום של מנהלות הגנים מנהלות רישום בקלסר המכיל את ש

 נעשה בדף יומן שבועי אישי או במחברת של הגננת ועוד.

הביקורת העלתה כי חלק הגננות אינן נוהגות לבצע מעקב אחר קליטת דפי חשבון 

בנק של גן הילדים, ביצוע התאמות בנק ופירעון התשלומים לספקים ואינן נוהגות 

 הממונה בעירייה. להעביר את דפי חשבון הבנק לפיקוח ובקרה של

הביקורת העלתה כי הגננות נוהגות לנהל דו"ח "הכנסות והוצאות" לסעיף הזנה 

חודשיים למדור גני ילדים במחלקת  -בלבד. דו"ח זה מועבר על ידן מדי פעם בחודש

 החינוך לבקרה.

הביקורת מדגישה כי גן הילדים, ככל מוסד חינוכי חייב להציג דו"ח "הכנסות מול 

ורט לפי סעיפים בסוף כל שנת כספים, לכל סעיפי התקציב. ועד הוצאות" מפ

ההורים של גן הילדים זכאי לקבל דו"ח הכנסות מול הוצאות שנתי ברור, בכל 

הקשור לסעיפי הורים, על מנת שיוכל לזהות את סה"כ התקבולים מתשלומי הורים 

ן בתום לשנה"ל, סה"כ התשלומים שהוצאו מהחשבון בשנה"ל, יתרת עודף או גרעו

שנה"ל, יתר סכומים שנותרו בחשבון, עמלות הבנק שנגבו, פיקדונות לזמן קצר אם 

היו, וכמובן שלדיווח זה יצורפו המסמכים המבססים, כפי שנקבע על פי תקנות 

 לימוד חובה וחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

ח הביקורת מעירה, כפי שהודיעו מנהלות גני הילדים לנציגי הביקורת, אין כל דיוו

לוועד הורים של גן הילדים בסוף כל שנת לימודים, וזאת בניגוד לתקנות ולהוראות 

 משרד החינוך.
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חוזר מנכ"ל משרד החינוך קובע כי עבור כל תשלום יינתנו להורה קבלה או אישור 

 זמני במקרה של המחאות דחויות. לכל תקבול יהיה תיעוד במוסד החינוכי.

אלו היו ברשות הגננות ואשר הוצגו לביקורת, הביקורת העלתה כי הקבלות, ככל ש

אינן נושאות את שם גן הילדים, הן אינן נושאות מספר סידורי עוקב, פנקס קבלות 

 כללי, וחלקן לא מפרט את התשלום עבורו נתקבל התקבול מהורה התלמיד.  

בחלק מגני הילדים לא נימצא תיעוד וברשות הגננות אין פנקסי קבלות לשנים 

 י הביקורת ולמרות דרישת הביקורת, הם לא הוצגו.שנסקרו ע"

 ז. פיקוח ובקרה

תקנות לימוד חובה מחייבות את הרשות המקומית לבצע פיקוח ובקרה על הניהול 

 הכספי בגני הילדים.

הביקורת העלתה כי על פי הנחיית מדור גני הילדים, נדרשות הגננות להעביר דיווח 

מסעיף הזנה. לדיווח מצרפות הגננות את  דו חודשי בדבר הכנסות והוצאות-חודשי

הקבלות וסרטי הקופה. הביקורת העלתה כי אין דרישה, וממילא גם לא מועבר 

 דיווח על ידי הגננות לאופן הניהול של שאר הכספים המנוהלים על ידי הגננות.

, אמורות 30/7על פי הנחיות משרד החינוך , בסוף שנת הלימודים ועד לתאריך 

את שנת הכספים, לוודא ביצוע כלל התשלומים ופירעון המחאות  הגננות לסגור

 שנמסרו לספקים, והפקת דף חשבון בנק למועד זה.

הביקורת העלתה כי רובן של הגננות אינן נוהגות לבצע תהליך זה של סגירת שנת 

 הכספים ואינן מוסרות דוח כספי בצירוף דפי חשבון בנק לעירייה.                   

ימוד חובה מחייבות את מנהל מוסד החינוך לשמור ולתעד אסמכתאות על תקנות ל

ניהול הכספים, על הוצאות התשלומים לגבי שנת הלימודים המתקיימת באותה עת 

 וכן לגבי חמש שנות הלימודים שקדמו לה.

הביקורת העלתה כי בכל גני הילדים שבוקרו, הגננות לא היו מודעות לחובה זו ואין 

עוד המחייב. עוד העלתה הביקורת כי בגני הילדים: "ערמון", ברשותם את התי

"שיטה", "אורן", "רבקה", "סחלב", "נרקיס" לא קיים התיעוד המחייב אף לשנות 

 תשע"ד. -הלימודים האחרונות אשר נסקרו ע"י הביקורת, תשע"ג ו

בגן הילדים "תאנה" לא נמצאו פנקסי הקבלות המתעדות הוצאת קבלה כנגד 

 ומי הורים לשנים שנסקרו.תקבול תשל
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 ח. דיווח שנתי

בתקנות לימוד חובה ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע כי על מנהל מוסד החינוך 

 31להגיש דווח לוועד ההורים הנוגע לתשלומי הורים. הדוח יוגש לא יאוחר מיום 

 <.0בספטמבר, באמצעות טופס שנקבע בתקנות >

ה", "נרקיס" ,"ערמון", "דקל", "רבקה", "תאנ-בכל תשעת גני הילדים המבוקרים 

"סחלב", "שיטה", "אורן", "אתרוג" השיבו מנהלות הגנים  כי גן הילדים לא 

העבירו דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, 

 לוועד ההורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד החיוך. 

מוד חובה ולהוראות מנכ"ל משרד החינוך, הביקורת מדגישה כי בניגוד לתקנות לי

 אין מנהלות גני הילדים מגישות דיווח מדי סוף שנת לימודים.

הביקורת העלתה כי הגננות אינן נוהגות לדווח להורי התלמידים מצב יתרת בנק 

בסוף שנת הלימודים. פרט לגן אחד, בשאר הגנים שנסקרו עלה שככל שנשארה 

שבון הבנק ומועברת על דעתה של הגננת לשנת יתרה בחשבון, היתרה נשארת בח

 הלימודים הבאה.
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 דו"ח ממצאים מפורט לגני ילדים

 . הניהול הכספי בגן הילדים "תאנה" 6

 ילדים, בהתאמה. 31-ו 32בשנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד התחנכו בגן 

 תקציב שנתי

הגישה הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממילא לא 

 למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי.

 גבייה מהורים     

להלן פירוט סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ג 

 ותשע"ד, בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו :

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ג תשע"ד תשע"ג תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16 31 ח תאונות אישיותביטו
 0טבלה 

     תשלום רשות

 76 76 76 76 סל תרבות

 21 21 21 21 מסיבת סיום

 51 51 52 51 מסיבות 

 11 11 11 11 טיולים

 721 721   הזנה

 052 052 052 052 רכישה מרצון**

     תוכנית לימודים נוספת**

 511 511   ספורט

 511 311   ריתמוסיקה

 0,225 0,125   סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

בשנת הלימודים תשע"ג הופץ חוזר תשלומים להורים המפרט את נושאי הגביה. 

החוזר חתום ע"י ועד ההורים המוסדי, אינו מאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד 

 החינוך.
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בי תשלום מרצון לשנת הלימודים קיים אישור בחתימת הורי התלמידים לג

 תשע"ג.

נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ד לסעיף תשלום מרצון 

 וסעיף הזנה.

בשנת הלימודים תשע"ד הופץ חוזר תשלומים להורים המפרט את נושא הגביה, 

 לא נמצא אישור ועד ההורים.

 ים תשע"ד.לא נמצא אישור הורי התלמידים לתשלום מרצון לשנת הלימוד

לא נמצא אישור הורי התלמידים לתשלום תל"ן לשנת הלימודים תשע"ג                

 ותשע"ד.

 ניהול חשבון הבנק

 חשבון הבנק רשום על שם: "עטיה מרים גן תאנה".

 מורשה חתימה בחשבון הינה הגננת בלבד.

 נמצא כי חשבון הבנק מאפשר משיכת יתר בניגוד לתקנות.

 בעות ב"למוטב בלבד".המחאות הגננת מוט

תשע"ד. לא הוצג דף חשבון  -הוצגו דפי חשבון בנק לשנים המבוקרות תשע"ג ו

 בנק לסגירת שנת הלימודים תשע"ד וכן ביצוע מעקב התאמות בנק על ידי הגננת.

תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא  -לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ג ו

יא נוהגת להמציא קבלה להורי התלמידים רק נמצאו. עוד הוסיפה הגננת כי ה

 בסיום התשלומים כולם ולא כנגד כל תקבול ותקבול.

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות 

הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד ההורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד 

 החינוך. 

הביקורת העלתה כי הגננת אינה נוהגות לדווח להורי התלמידים מצב יתרת בנק 

בסוף שנת הלימודים, וככל שנשארה יתרה בחשבון, היתרה נשארת בחשבון הבנק 

 ומועברת על דעתה של הגננת לשנת הלימודים הבאה.

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים.

קורת השיבה הגננת כי ראשית מבקשת לציין שהדרך בה בהתייחסותה לבי

הרצינות, הגישה, האכפתיות לגבי  -נעשתה הביקורת ראויה לכל הערכה אפשרית

 כל פרט ופרט.
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הנוגעים בדבר}פיקוח , מדור גני ילדים{   דרושה הערכות מקיפה ורחבה של כל

היערכות והנחיות חדשות ברורות שיביאו לידיעת מנהלות גני הילדים ביום ה

לקראת פתיחת שנת הלימודים על מנת שיהיה ניתן באמת להפיק לקחים 

 ולהתנהל כיאות במשך שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה ובכלל.

  אני אישית ציינתי לעצמי בנקודות את השינויים שיש לערוך בהתנהלות

 הפיננסית של הגן וזאת מתוך הנתונים שהעלתה הביקורת.

הביקורת חדשות לי ולא הובאו לידיעתנו   רבות בדוחניתן לציין שנקודות 

 הגננות: 

 ביולי בכל שנה לקראת השנה הבאה,  02הכנת הצעת תקציב שנתי מאוזן עד ה

אישור כתוב מאת הפיקוח להפעלת תלן, ניהול חשבון הבנק של גנ"י 

ושהעירייה פותחת שני חשבונות בנפרד, עמלות על חשבון העירייה ולא 

 וכ"ו.מתשלומי הורים 

הובאו על ידי באופן מסודר והכי    של ההזנה , הכנסות והוצאות כל הדוחות     

ברור שיש לידי מדור גני ילדים בסוף כל חודש, לגבי יתר הכספים שנגבו 

 הדוחות הוגשו באופן מסודר בסוף שנה עם פירוט ועם קבלות מצורפות.

יכום עם פירוט מדוייק את כל הדוחות אני מציגה להורי הוועד בישיבת הס      

לפי נושאים: הזנה , טיולים, חגיגות, סל תרבות ,ספורט , תשלומים מרצון 

 וכ"ו.
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "נרקיס" 1

 ילדים, בכל שנה. 01בשנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד התחנכו בגן 

 תקציב שנתי

ילא לא הגישה הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממ

 למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי.

 גבייה מהורים     

להלן פירוט סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ג, 

 בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנה זו :

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ג תשע"ד תשע"ג תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16  תאונות אישיותביטוח 
 0טבלה 

     תשלום רשות

  76 76  סל תרבות

  21 21  מסיבת סיום

  51 51  מסיבות 

  - 11  טיולים

  721   הזנה

  052 052  רכישה מרצון**

     תוכנית לימודים נוספת**

  111   ספורט

  0,135   סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

בשנת הלימודים תשע"ג הופץ חוזר תשלומים להורים המפרט את נושאי הגביה. 

החוזר חתום ע"י ועד ההורים המוסדי, אינו מאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד 

 החינוך.

לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום מרצון לשנה"ל 

 תשע"ג.

 התשלומים לשנת הלימודים תשע"ד. לביקורת לא הומצא חוזר
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 לא הוצג אישור הורי התלמידים לתשלום מרצון לשנת הלימודים תשע"ד.

 ניהול חשבון הבנק

תשע"ד שנסקרו, לא היה -הביקורת העלתה כי בשתי שנות הלימודים, תשע"ג ו

בידי הגננת חשבון בנק פעיל אליו הייתה אמורה להפקיד את הכספים אשר שולמו 

 דים. עבור התלמי

נפתח חשבון בנק הרשום על  5102במהלך הביקורת הנוכחית , בחודש פברואר 

 גן נרקיס אור יהודה". -שם: "חדד שלומית

 מורשה חתימה בחשבון הינה הגננת בלבד.

 המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד".

תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא  -לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ג ו

ו. כך גם לשאר התיעוד הנדרש. לטענתה לא הייתה מודעת לחובה לשמור. נשמר

הגננת הציגה לביקורת פנקס קבלות לשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ה לשם 

הדוגמה. עולה כי הפנקס הינו פנקס קבלות כללי, אינו נושא מספר סידורי עוקב 

 והגננת נוהגת לרשום בכתב יד את שם הגן על גבי הקבלה. 

 שנתי וסגירת שנת הכספיםדיווח 

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות 

הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד ההורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד 

 החינוך. 

הביקורת העלתה כי הגננת אינה נוהגות לדווח להורי התלמידים מצב יתרה 

וככל שנשארה יתרה בחשבון/ קופה, היתרה נשארת כספית בסוף שנת הלימודים, 

 בחשבון / בקופה ומועברת לשנת הלימודים הבאה.

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים.

בהתייחסותה לממצאי הביקורת מסרה הגננת כי הדברים נעשו ע"פ שקול דעתה 

 היות ולא קבלה הנחייה אחרת.

ות לשנה הבאה נעשת לבקשת ההורים במידה והתלמידים העברת היתרות הכספי

ממשיכים שנה נוספת. במידה והתלמידים מסיימים, ההורים מאשרים לבצע 

 רכישה עבור הילדים. 

 לכל קנייה יש קבלות.  הן לא נשמרו מכיוון שלא נאמר לי לשמור אותן.
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "סחלב" 0

 ילדים. 31ה בה החל הגן לפעול, התחנכו בשנת הלימודים תשע"ד , השנ

 תקציב שנתי

הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממילא לא הגישה 

 למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי.

 גבייה מהורים     

להלן פירוט סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנת הלימוד תשע"ד, 

 ו:בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנה ז

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ד תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16 ביטוח תאונות אישיות
 0טבלה 

   תשלום רשות

 76 76 סל תרבות

 21 21 מסיבת סיום

 51 51 מסיבות 

 11 11 טיולים

 721  הזנה

 052 052 רכישה מרצון**

 8 - קלסר

   ים נוספת**תוכנית לימוד

 511  ספורט

 511  ריתמוסיקה

 0,225  סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

בשנת הלימודים תשע"ד הופץ חוזר תשלומים להורים המפרט את נושאי הגביה. 

החוזר  אינו חתום ע"י ועד ההורים המוסדי ואינו מאושר ע"י מפקחת המחוז 

 וך.במשרד החינ

 

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום מרצון.
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 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום תל"ן.

 לא נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ד .

מכל ₪  8הביקורת העלתה כי בשנת הלימודים נגבה תשלום עבור "קלסר" בסך 

 שלום זה אינו מאושר על ידי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.תלמיד. סעיף ת

 ניהול חשבון הבנק

 חשבון הבנק רשום על שם: "שבו שירן".

 מורשה חתימה בחשבון הינה הגננת בלבד.

 נמצא כי חשבון הבנק מאפשר משיכת יתר בניגוד לתקנות.

 המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד".

נה המבוקרת, תשע"ד. הביקורת לא יכולה לא הוצגו דפי חשבון בנק רציפים לש

הייתה לבדוק ביצוע התאמות בנק מכיוון שהגננת איננה שומרת תיעוד למועד 

 ההתאמה שבוצעה על ידה וכאמור, דפי החשבון לא הוצגו.

 לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא נמצאו. 

צע מעקב אחר פירעון המחאות הנמסרות הביקורת העלתה כי הגננת לא נוהגת לב

 על ידה לספקים. ספחי פנקס ההמחאות לא מצוין "נפרע".

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים תשע"ד, לוועד 

 ההורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד החינוך. 

 3,111-הלימודים נותרה יתרה כספית של כהגננת מסרה לביקורת כי בסוף שנת 

בשיתוף ועד ההורים הוחלט לנצל יתרה כספית זו לשם רכישת הצגה לילדי ₪. 

 וביתר נרכש ציוד לשנת הלימודים הבאה.₪  0,111 -הגן בעלות של כ

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים.

חשבון הבנק נפתח על שמי כפי שנדרש בהתייחסותה לביקורת מסרה הגננת כי 

 מאתנו ללא הנחיה שיש צורך לפתוח את חשבון הבנק על שם הגן.

כל דרישה שהוסברה טרם הביקורת נענתה בחיוב , שמירת קבלות דיווח חודשי 

על הוצאות והכנסות אותם אנו מעבירים באופן קבוע לעירייה אחת לשלושה 

 חודשים.

עלו בביקורת התחלתי לפעול בהתאם להנחיות כמו כן לאחר ההערות והארות ש

 שהנחה והסביר לי המבקר במהלך הביקורת.

 לא ידעתי כי עליי לשמור את פנקסי הצ'קים הריקים במשך חמש שנים.
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כמובן שאני בודקת ומוודא כעת כי כל צ'ק מופקד בזמן ומתעדכנת על בסיס קבוע 

 במצב חשבון הבנק.

 רים דיווח בסוף שנה.הובא לידיעתי שיש צורך לשלוח להו

 לשמור את הקבלות בתיק בגן כחמש שנים וכו'.

 כרגע אני מתנהלת לפי ההנחיות אותם קיבלתי במהלך הביקורת.
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "שיטה" 2

 ילדים, בהתאמה. 35-ו 30בשנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד התחנכו בגן 

 תקציב שנתי

הלימודים המפורטות וממילא לא הגישה  הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות

 למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי.

 גבייה מהורים     

לא הוצגו לביקורת סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ג 

 ותשע"ד, בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו.

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ג תשע"ד תשע"ג ובה*תשלום ח

 7ראה עמוד  16 31 ביטוח תאונות אישיות
 0טבלה 

     תשלום רשות

   76 76 סל תרבות

   21 21 מסיבת סיום

   52 51 מסיבות 

   11 11 טיולים

     הזנה

   052 052 רכישה מרצון**

     תוכנית לימודים נוספת**

     ספורט

     ריתמוסיקה

     סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

לא הוצגו לביקורת חוזרי תשלומים להורים המפרט את נושאי הגביה, החתום 

 ע"י ועד ההורים המוסדי, והמאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד החינוך.

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום מרצון.

 ג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום תל"ן.לא הוצ
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לציין, הגננת הציגה לביקורת את חוזר התשלומים כפי שהופץ לשנת הלימודים 

הנוכחית, תשע"ה. נמצא כי אף חוזר זה אינו מאושר בחתימת ועד ההורים 

 המוסדי.

צון נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ד מסעיפי תשלום מר

 וסעיף הזנה.

 ניהול חשבון הבנק

 ".211551110חשבון הבנק רשום על שם: "עיריית אור יהודה גן שיטה תאגיד 

 מורשה חתימה בחשבון הינה הגננת בלבד.

 המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד".

 תשע"ד. -לא הוצגו דפי חשבון בנק סדירים ורציפים לשנים המבוקרות תשע"ג ו

ה הייתה לבדוק ביצוע התאמות בנק מכיוון שהגננת איננה הביקורת לא יכול

 שומרת תיעוד למועד ההתאמה שבוצעה על ידה וכאמור, דפי החשבון לא הוצגו.

תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא  -לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ג ו

נשמרו. הגננת הציגה לביקורת פנקס קבלות לשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ה 

לשם הדוגמה. עולה כי הפנקס הינו פנקס קבלות כללי, אינו נושא מספר סידורי 

 עוקב ואינו נושא את שם הגן. 

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות 

משרד הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד ההורים כמתחייב בתקנות והוראות 

 החינוך. 

הביקורת העלתה כי הגננת אינה נוהגות לדווח להורי התלמידים מצב יתרת בנק 

בסוף שנת הלימודים, וככל שנשארה יתרה בחשבון, היתרה נשארת בחשבון הבנק 

 ומועברת על דעתה של הגננת לשנת הלימודים הבאה.

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים.

התייחסותה לביקורת מסרה הגננת כי היא נוהגת לנהל את הנושא כך מזה שנים ב

וכל לא קבלה הדרכה לרבות כי עליה לנהל שני חשבונות בנק, לעניין הפרטים 

 הנדרשים להיכלל על גבי הקבלות.

כן מסרה, כי את התקציב השנתי היא עורכת עם וועד]ההורים[ ואת הרישום 

נהלת אותו בשיתוף עימה.עורכת אחת מחברות הוועד ומ
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "אתרוג" 2

 ילדים, בהתאמה. 57-ו 33בשנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד התחנכו בגן 

 תקציב שנתי

הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממילא לא הגישה 

 למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי.

 גבייה מהורים     

גו לביקורת סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ג לא הוצ

 ותשע"ד, בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו.

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ג תשע"ד תשע"ג תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16 31 ביטוח תאונות אישיות
 0טבלה 

     תשלום רשות

   76 76 תרבותסל 

   21 21 מסיבת סיום

   52 51 מסיבות 

   11 11 טיולים

     הזנה

   052 052 רכישה מרצון**

     תוכנית לימודים נוספת**

     ספורט

     ריתמוסיקה

     סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

הורים המפרט את נושאי הגביה, החתום לא הוצגו לביקורת חוזרי תשלומים ל

 ע"י ועד ההורים המוסדי, והמאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד החינוך.

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום מרצון.

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום תל"ן.
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ומים כפי שהופץ לשנת הלימודים לציין, הגננת הציגה לביקורת את חוזר התשל

הנוכחית, תשע"ה. נמצא כי אף חוזר זה אינו מאושר בחתימת ועד ההורים 

 המוסדי.

 נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ד לסעיף הזנה בלבד.

 ניהול חשבון הבנק

 בוזי ורדית".-חשבון הבנק רשום על שם: "גן אתרוג נקר

 גננת בלבד.מורשה חתימה בחשבון הינה ה

 המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד".

תשע"ד)הוצגה  -לא הוצגו דפי חשבון בנק רציפים לשנים המבוקרות תשע"ג ו

תקופה חלקית בלבד(. הביקורת לא יכולה הייתה לבדוק ביצוע התאמות בנק 

מכיוון שהגננת איננה שומרת תיעוד למועד ההתאמה שבוצעה על ידה וכאמור, 

 לא הוצגו.דפי החשבון 

הביקורת העלתה כי הגננת לא נוהגת לבצע מעקב אחר פירעון המחאות הנמסרות 

 על ידה לספקים. ספחי פנקס ההמחאות לא מצוין "נפרע".

תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא  -לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ג ו

ת, תשע"ה נשמרו. הגננת הציגה לביקורת פנקס קבלות לשנת הלימודים הנוכחי

לשם הדוגמה. עולה כי הפנקס הינו פנקס קבלות כללי, אינו נושא מספר סידורי 

 עוקב ואינו נושא את שם הגן. 

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות 

והוראות משרד  הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד ההורים כמתחייב בתקנות

 החינוך. 

הביקורת העלתה כי הגננת אינה נוהגות לדווח להורי התלמידים מצב יתרת בנק 

בסוף שנת הלימודים, וככל שנשארה יתרה בחשבון, היתרה נשארת בחשבון הבנק 

ומועברת על דעתה של הגננת לשנת הלימודים הבאה. לדבריה, היתרה בסוף 

 השנה זניחה עד מאופסת.

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים.
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "אורן" 1

 ילדים, בהתאמה. 33-ו 35בשנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד התחנכו בגן 

 תקציב שנתי

הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממילא לא הגישה 

 .למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי

 גבייה מהורים     

לא הוצגו לביקורת סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ג 

 ותשע"ד, בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו.

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ג תשע"ד תשע"ג תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16 31 ביטוח תאונות אישיות
 0בלה ט

     תשלום רשות

   76 76 סל תרבות

   21 21 מסיבת סיום

   52 51 מסיבות 

   11 11 טיולים

     הזנה

   052 052 רכישה מרצון**

     תוכנית לימודים נוספת**

     ספורט

     ריתמוסיקה

     סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

גו לביקורת חוזרי תשלומים להורים המפרט את נושאי הגביה, החתום לא הוצ

 ע"י ועד ההורים המוסדי, והמאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד החינוך.

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום מרצון.

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום תל"ן.
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הציגה לביקורת את חוזר התשלומים כפי שהופץ לשנת הלימודים לציין, הגננת 

הנוכחית, תשע"ה. נמצא כי חוזר זה מאושר בחתימת ועד ההורים המוסדי, אינו 

 מאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד החינוך

 לא נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד .

 ניהול חשבון הבנק

 גן אורן".-"גרודסקי דיאנה חשבון הבנק רשום על שם:

מורשה חתימה בחשבון הינה הגננת בלבד. הגננת הציגה בפני הביקורת כי היא 

 נוהגת, בנוסף לחתימת ידה, להטביע בחותמת הנושאת שם הגן על גבי ההמחאות.

 המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד".

תשע"ד.  -ג ולא הוצגו דפי חשבון בנק סדירים ורציפים לשנים המבוקרות תשע"

הביקורת לא יכולה הייתה לבדוק ביצוע התאמות בנק מכיוון שהגננת איננה 

 שומרת תיעוד למועד ההתאמה שבוצעה על ידה וכאמור, דפי החשבון לא הוצגו.

תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא  -לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ג ו

 נשמרו. 

שנת הלימודים הנוכחית, תשע"ה לשם הגננת הציגה לביקורת פנקס קבלות ל

הדוגמה. עולה כי הפנקס הינו פנקס קבלות כללי, אינו נושא מספר סידורי עוקב 

 ואינו נושא את שם הגן. 

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות 

ורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד הה

 החינוך. 

הגננת מסרה לביקורת כי היא נוהגות לדווח לוועד הורי התלמידים בעל פה מצב 

יתרת בנק בסוף שנת הלימודים וככל שנשארה יתרה בחשבון, מתקבלת החלטה 

 בשיתוף עם ועד ההורים כיצד לנהוג ביתרה הכספית.

בסוף שנה"ל תשע"ד בסעיף הזנה  ₪ 211-עוד מסרה כי יתרה כספית של כ

 הועברה לשנת הלימודים הבאה.

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים.

בהתייחסותה לביקורת מסרה הגננת כי ניהול הכספים התבצע על ידי בצורה בה 

 הודרכתי לעשות כן על ידי הממונים עלי.

הדרישות , אנא וודאו כי הדרישות  אם אופן הביצוע אינו עולה בקנה אחד עם

יועברו לצוות החינוכי בצורה מפורטת, מובנת בפרוטוקול או בהדרכה.
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "רבקה" 7

 ילדים, בהתאמה. 07-ו 53בשנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד התחנכו בגן 

 תקציב שנתי

א לא הגישה הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממיל

 למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי.

 גבייה מהורים     

לא הוצגו לביקורת סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ג 

 ותשע"ד, בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו.

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 שע"דת תשע"ג תשע"ד תשע"ג תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16 31 ביטוח תאונות אישיות
 0טבלה 

     תשלום רשות

   76 76 סל תרבות

   21 21 מסיבת סיום

   52 51 מסיבות 

   11 11 טיולים

     הזנה

   052 052 רכישה מרצון**

     תוכנית לימודים נוספת**

     ספורט

     ריתמוסיקה

     סה"כ

 

 לקת הגביה בעירייה.)*( גביה על ידי מח
 )**( בהסכמת הורים.

לא הוצגו לביקורת חוזרי תשלומים להורים המפרט את נושאי הגביה, החתום 

 ע"י ועד ההורים המוסדי, והמאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד החינוך.

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום מרצון.

 ורי התלמידים לגבי תשלום תל"ן.לא הוצג לביקורת אישור בחתימת ה
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לציין, הגננת הציגה לביקורת את חוזר התשלומים כפי שהופץ לשנת הלימודים 

הנוכחית, תשע"ה. נמצא כי חוזר זה מאושר בחתימת ועד ההורים המוסדי, אינו 

 מאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד החינוך

"ד . הגננת נוהגת לא נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ג ותשע

 דו חודשי למדור גני ילדים הכולל סעיף הזנה בלבד.-להגיש דוח חודשי

הגננת מסרה כי כיוון שלא הייתה מודעת לחובה לתעד מסמכים ואסמכתאות 

 בנושא התשלומים, לא שמרה העתקים לשנים שנסקרו על ידי הביקורת.

 ניהול חשבון הבנק

 ".xx1215216ת.ז:  חשבון הבנק רשום על שם: "שמריה שושנה

 מורשה חתימה בחשבון הינה הגננת בלבד.

 המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד".

תשע"ד.  -לא הוצגו דפי חשבון בנק סדירים ורציפים לשנים המבוקרות תשע"ג ו

הביקורת לא יכולה הייתה לבדוק ביצוע התאמות בנק מכיוון שהגננת איננה 

 על ידה וכאמור, דפי החשבון לא הוצגו. שומרת תיעוד למועד ההתאמה שבוצעה

תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא  -לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ג ו

 נשמרו. 

הגננת הציגה לביקורת פנקס קבלות לשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ה לשם 

הדוגמה. עולה כי הפנקס הינו פנקס קבלות כללי, אינו נושא מספר סידורי עוקב 

 נוהגת לרשום בכתב יד את שם הגן על גבי הקבלה.  והגננת

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות 

הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד ההורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד 

 החינוך. 

לוועד הורי התלמידים בעל פה מצב  הגננת מסרה לביקורת כי היא נוהגות לדווח

יתרת בנק בסוף שנת הלימודים וככל שנשארה יתרה בחשבון, מתקבלת החלטה 

 בשיתוף עם ועד ההורים כיצד לנהוג ביתרה הכספית.

עוד מסרה כי בהתאם להחלטה עם ועד ההורים, רכשה בסוף שנה"ל תשע"ד ציוד 

 לשנת הלימודים הבאה.₪  688-בסך של כ

יתרה  נוספת בחשבון, היתרה נשארת בחשבון הבנק ומועברת  לשנת ככל שנותרה 

 הלימודים הבאה.

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים. 
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בהתייחסותה לביקורת מסרה הגננת כי אישור ההורים לגבי כספי תל"ן ורכישה 

 ט גביה מההורים.מרצון נמסר למדור גני ילדים בתחילת השנה וכן לגבי דף פירו

 לגבי הדיווחים החודשיים השוטפים הם ביחד עם טופס ההזנה.
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "דקל" 8

 ילדים. 35בשנת הלימודים תשע"ד , השנה בה החל הגן לפעול, התחנכו 

 תקציב שנתי

הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממילא לא הגישה 

 וך תקציב שנתי ורב שנתי.למחלקת החינ

 גבייה מהורים     

להלן פירוט סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ד, 

 בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנה זו :

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ד תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16 ביטוח תאונות אישיות
 0טבלה 

   תשלום רשות

 76 76 סל תרבות

 - 21 מסיבת סיום

 - 51 מסיבות 

 - 11 טיולים

 721  הזנה

 052 052 רכישה מרצון**

   תוכנית לימודים נוספת**

 511  ספורט

 511  ריתמוסיקה

 0,101  סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

חוזר תשלומים להורים המפרט את נושאי הגביה.  בשנת הלימודים תשע"ד הופץ

לא הוצג חוזר חתום ע"י ועד ההורים המוסדי והמאושר ע"י מפקחת המחוז 

 במשרד החינוך.
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נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ד מסעיפי תשלום מרצון 

 וסעיף הזנה.

 שע"ד.לא נמצא אישור הורי התלמידים לתשלום מרצון לשנת הלימודים ת

 לא נמצא אישור הורי התלמידים לתשלום תל"ן לשנת הלימודים תשע"ד.

 ניהול חשבון הבנק

 ".xx1326170חשבון הבנק רשום על שם: "יעל דהן ת.ז: 

 מורשה חתימה בחשבון הינה הגננת בלבד.

 נמצא כי חשבון הבנק מאפשר משיכת יתר בניגוד לתקנות.

עומת זאת נמצא כי חלק מתשלומי המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד". ל

הורים באמצעות המחאות מעותדות אינן מסומנות "למוטב בלבד"  ואף אינן 

 רשומות לפקודת הגננת )עמודה "שלמו ל_" נשארת פתוחה(.

הגננת הציגה לביקורת דפי חשבון בנק לשנת הלימודים המבוקרת, תשע"ד והסבר 

 לאופן ביצוע התאמות הבנק על ידה.

ורת פנקסי קבלות לשנה"ל תשע"ד. עולה כי הפנקס הינו פנקס קבלות הוצגו לביק

כללי, אינו נושא מספר סידורי עוקב והגננת נוהגת לרשום בכתב יד את שם הגן על 

 גבי הקבלה.

הגננת מסרה לביקורת כי היא איננה נוהגת להפקיד בחשבון הבנק את תשלומי 

תה לשם תשלום ההורים המשולמים במזומן. כספים אלו נשארים ברשו

 ההוצאות השוטפות.

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים תשע"ד לוועד 

 ההורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד החינוך. 

הביקורת העלתה כי הגננת אינה נוהגות לדווח להורי התלמידים מצב יתרת בנק 

, וככל שנשארה יתרה בחשבון, היתרה נשארת בחשבון הבנק בסוף שנת הלימודים

ומועברת לשנת הלימודים הבאה. לדברי הגננת היתרה הכספית הנותרת בסוף 

שנה"ל הינה בסכום פחות וכעולה מהצגת דפי חשבון הבנק, היתרה נכון ליום 

 ₪. 051.05הייתה  30/7/5101

 רכוש קבוע

 בגן הילדים.לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע 
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 . הניהול הכספי בגן הילדים "ערמון" 1

 ילדים, בהתאמה. 33-ו 56בשנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד התחנכו בגן 

 תקציב שנתי

הגננת לא הכינה תקציב שנתי לשנות הלימודים המפורטות וממילא לא הגישה 

 למחלקת החינוך תקציב שנתי ורב שנתי.

 גבייה מהורים     

סכומי הדרישות כפי שנשלחו להורים, בשנות הלימוד תשע"ג  לא הוצגו לביקורת

 ותשע"ד, בהשוואה לחוזר מנכ"ל לשנים אלו.

 סוג התשלום 

 שם הסעיף

חוזר מנכ"ל 
 בש"ח 

סך הגביה 
 בש"ח

 תשע"ד תשע"ג תשע"ד תשע"ג תשלום חובה*

 7ראה עמוד  16 31 ביטוח תאונות אישיות
 0טבלה 

     תשלום רשות

   76 76 סל תרבות

   21 21 מסיבת סיום

   52 51 מסיבות 

   11 11 טיולים

     הזנה

   052 052 רכישה מרצון

     תוכנית לימודים נוספת**

     ספורט

     ריתמוסיקה

     סה"כ

 

 )*( גביה על ידי מחלקת הגביה בעירייה.
 )**( בהסכמת הורים.

את נושאי הגביה, החתום לא הוצגו לביקורת חוזרי תשלומים להורים המפרט 

 ע"י ועד ההורים המוסדי, והמאושר ע"י מפקחת המחוז במשרד החינוך.

 לא הוצג לביקורת אישור בחתימת הורי התלמידים לגבי תשלום מרצון.
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לא נמצא תיעוד הכנסות והוצאות  שנת הלימודים תשע"ג ותשע"ד . ממסמך 

נת לא העבירה דווח  שוטף שהוצג לביקורת על ידי מדור גני ילדים עולה כי הגנ

 ומלא לסעיף הזנה, לשנה"ל תשע"ד.

הגננת מסרה כי כיוון שלא הייתה מודעת לחובה לתעד מסמכים ואסמכתאות 

 בנושא התשלומים, לא שמרה העתקים לשנים שנסקרו על ידי הביקורת.

 ניהול חשבון הבנק

 ".xx1523233חשבון הבנק רשום על שם: "רחל וייס ת.ז: 

 ה בחשבון הינה הגננת בלבד.מורשה חתימ

 נמצא כי חשבון הבנק מאפשר משיכת יתר בניגוד לתקנות.

 המחאות הגננת מוטבעות ב"למוטב בלבד".

תשע"ד  -לא הוצגו דפי חשבון בנק סדירים ורציפים לשנים המבוקרות תשע"ג ו

)דפי החשבון שנמסרו הם לשנה"ל תשע"ה(. הביקורת לא יכולה הייתה לבדוק 

ות בנק מכיוון שהגננת איננה שומרת תיעוד למועד ההתאמה ביצוע התאמ

 שבוצעה על ידה וכאמור, דפי החשבון לא הוצגו.

תשע"ד. לדברי הגננת, הם לא  -לא הוצגו לביקורת פנקסי קבלות לשנים תשע"ג ו

 נשמרו. 

הגננת הציגה לביקורת פנקס קבלות לשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ה לשם 

קס הינו פנקס קבלות כללי, אינו נושא מספר סידורי עוקב הדוגמה. עולה כי הפנ

 ואינו נושא את שם הגן. 

 דיווח שנתי וסגירת שנת הכספים

הגננת מסרה לביקורת כי לא העבירה דווח בסוף שנת הלימודים, בשתי שנות 

הלימוד שנסקרו ע"י הביקורת, לוועד ההורים כמתחייב בתקנות והוראות משרד 

 החינוך. 

עלתה כי הגננת אינה נוהגות לדווח להורי התלמידים מצב יתרת בנק הביקורת ה

בסוף שנת הלימודים, וככל שנשארה יתרה בחשבון, היתרה נשארת בחשבון הבנק 

 ומועברת על דעתה של הגננת לשנת הלימודים הבאה.

 רכוש קבוע

 לא נמצאה רשימה עדכנית של הרכוש הקבוע בגן הילדים.
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 המלצות -פרק ד

ה, באמצעות מחלקת החינוך והגזברות לערוך ולמסד נהלים על העיריי .0

מקצועיים והנחיות עבודה מפורטים ולקיים הדרכה לגננות ולסייעות בגנים, 

בכל הכרוך בניהול נכון של הכספים בגני הילדים, עפ"י המתחייב מהוראות 

 החוק, התקנות וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

פיקוח ומעקב וקבלת דיווחים עיתיים על מחלקת החינוך למסד תהליך בקרה,  .5

בתחומים של ניהול הכספים בגני הילדים ובכללם קבלת העתקים מדוחות 

 שנתיים המועברים מהגננות להורי התלמידים.

על העירייה לפתוח חשבונות בנק ולאשר מורשה חתימה לכל גני הילדים  .3

וע ולהעמידם לרשות הגננות לטובת הפקדת הכספים, בעיתים ובמועד הקב

 בתקנות המחייבות.

 העירייה תנפיק לגננות טפסים, פנקסים ועזרים בתחום ניהול הכספים.  .1

יש להסדיר גבייה נכונה של כספי הורים ובהתאם למאושר בחוזר מנכ"ל משרד  .2

החינוך. מלוא הכספים שיגבו יופקדו בחשבון הבנק המיועד לכך ורק ממנו 

 יבוצעו תשלומים.

 ה, בהתאם לנהלים המחייבים.יש להסדיר שימוש בקופה קטנ .1

מנהלת גן הילדים תציג בפני ועד ההורים, בכתב דו"ח הכנסות מול הוצאות  .7

ומאזן שנתי ברורים, בכל הקשור לסעיפי הורים וזאת על מנת שיוכל לזהות את 

סה"כ התקבולים מתשלומי הורים לשנה"ל וסה"כ התשלומים אשר הוצאו 

ים המבססים כמו דפי חשבון הבנק מהחשבון בשנה"ל. בנוסף, יצורפו המסמכ

 ואישור יתרה לסוף שנה. הדו"ח יוגש בפורמט שנספח א' שלהלן.

להדריך ולהנחות את הגננות לשמירה של מסמכים ואסמכתאות בנושא ניהול  .8

 הכספים, לרבות התיעוד הנדרש בנושא, בהתאם למתחייב בתקנות.

הנדרשים, לרבות  העירייה, באמצעות מחלקת החינוך תפעל לקבלת האישורים  .6

חתית ההורים ואישור משרד החינוך להפעלת תוכנית לימודים נוספת )תל"ן( 

 בגני הילדים.
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 מסמכים ישימים –נספח א' 

 תוספת

 )א((7)תקנה 

 דיווח שנתי של מנהל מוסד חינוך

, אנו מדווחים 5111-על פי תקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(,התשס"ד
 לימודים______:בזאת כמתחייב לשנת ה

 בשקלים חדשים

 סך כל התגבולים מתשלומי הורים לשנת:                                                  ___ .0

 סך כל התשלומים שהוצאו מהחשבון בשנת הלימודים:                            ___ .5

               )ה((:                    8יתרה: עודף בתום שנת הלימודים )ראה פרט  .3
___ 

בתום שנת הלימודים הועברה להורים יתרת הסכומים שנותרה בחשבון:  .1
___ 

 עמלות שגבה הבנק:                                                                                    ___ .2

 הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד במוסד החינוך:      ___ .1

ום שנותר לניהול החשבון בתקופת הפגרה:                                         הסכ .7
___ 

 לדיווח זה מצורפים המסמכים שלהלן: .8

)א(. פירוט התנועות בחשבון הבנק מתחילת שנת הלימודים בשנה המבוקרת עד 
 יום פתיחת שנת הלימודים שאחריה.

בה בנפרד, לצד הפעילויות )ב(. פירוט סכום התקבולים השנתיים, לגבי כל שכ
 שלשמן נתקבלו.

)ג(. פירוט סכום ההוצאות השנתיות, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד הפעילויות  
 שלשמן הוצאו.

 )ד(. הסבר מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מחשבון זה.
 )ה(. פירוט הנסיבות שבהן נוצרו עודפים בחשבון )אם קיימים(:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
______________                                   _____________ 

 עובד -מהמנהל מוסד החינוך                                 מורשה חתי
 בעל מוסד חינוך                                                                   
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 התייחסות מחלקת החינוך לדו"ח הביקורת -נספח ב'

 

 לא קיים –כל שנה  6217הכנת תקציב שנתי מאוזן עד לתאריך  .6

 ב היות ורשימת ילדים סופית מגיעה לגננת  רק בתחילת אוגוסט הצעת התקצי
 31.7.5102,מכתב יועבר לגננת עד 5102לאוגוסט  30תוגש עד 

 

חוזר תשלומים מפורט להורים שבו יש הפרדה בין תשלומי חובה לתשלומים  .1
החוזר שיוצא לא מפרט  –מרצון ומאושר ע"י ועד הורים הפיקוח מטעם המחוז 

 את כל הסעיפים ובחלק מהגנים לא מאושר.

 יועברו חוזרים לגננות  5102אוגוסט  ביום ההערכות שאמור להיערך בחודש
בדבר המחויבות להוציא חוזר להורים  אשר יפרט את כל הסכומים הנגבים 

 ויועבר לחתימת הפיקוח.

 

תשלומים מרצון דורשים אישור בכתב של כל ההורים ולא רק של נציגות  .0
 לא קיים בכל הגנים. –ההורים 

 ורים על  הטפסים יועבר מכתב לגננות המחייב אותן להחתים את כל הה
 ולהעבירם בצורה מסודרת למחלקת גני הילדים.

 

אישור הפעלת תל"ן דורש את אישור הפיקוח מטעם המחוז ואת אישור  .2
לא קיימים אישורים מטעם ההורים  –והתחייבות ההורים להפעלת התל"ן

 והמחוז.

  באחריות מדור גני ילדים להחתים את המפקחת על תכניות התל"ן בכל גן לאחר
 .שור  חתימת ההורים אי

 

חשבונות הבנק הם חשבונות  –חשבון בנק צריך להיות חשבון בנק של העירייה  .2
 פרטיים ובחלק מהגנים אין חשבונות בנק. יש לפתוח חשבון 

מורשי חתימה ללא אפשרות למשיכת יתר, תשלום העמלות יחול על  1בנק עם 
 הרשות המקומית.

 אם לדרישההרשות פועלת לפתיחת חשבונות בנק בהת 

 

 יש לרשום נפרע על חשבוניות וקבלות. .1

 תינתן הנחייה לגננות להכין חותמת ניפרע לרישום על החשבוניות 

 

 אין דו"ח מלאי. .7

  5102קיים דו"ח מלאי במחלקת אינוורטר של העירייה יועבר לגננות עד סוף יוני 

 

ועד יש להכין דו"ח הכנסות מול הוצאות בכל סוף שנת כספים ויש להעבירו לו .8
 הורים.
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 .הגננות יקבלו הנחייה על הכנת הדו"ח עד סוף שנת הלימודים תשע"ה 

 

 על כל תשלום הורים יש להוציא קבלה שנושאת את שם הגן עם מספר סידורי. .1

 תצא הנחייה לגננות עד סוף שנת הלימודים תשע"ה 

 

 כל שנה. 06.7יש לבצע סגירת שנה עד  .60

  תשע"התצא הנחייה לגננות עד סוף שנת הלימודים 

 

 שנים אחורה. 2יש לשמור אסמכתאות  .66

 תצא הנחייה לגננות עד סוף שנת הלימודים תשע"ה 
 

 לסיכום:
בעקבות דו"ח הביקורת הוחלט לקיים הדרכה לצוותי הגננות והסייעות בהערכות 
לקראת שנת הלימודים תשע"ו ע"י חברה מקצועית ולבדוק אפשרות לחברה מלווה 

 ניהול כספי ובקרה על התהליך.במהלך שנה אחת להטמעת כלים ל

 

 
 

 בברכה,
 נגה נדר טל

 מנהלת מחלקת גנ"י 
 

 



 
 5102לשנת  01 דוח מבקר העירייה מס'    

 

239 

 הערות ראש העירייה לדו"ח המבקר
 ניהול כספי בגני הילדים

 
אנו מחויבים לקיים מערך כספי המבוסס על עקרונות של קיום נהלים וקיום 

 .מערכת בקרה בשקיפות

 עירייה פועלים בהתאם.הדרכה, שיבטיח כי כלל ארגוני ה כן קיום מערך-כמו

אני מנחה את מחלקת החינוך, בתיאום מח' הגזברות בעירייה לתקן את הליקויים, 

 ליישם את ההמלצות, ולדווח למנכ"ל העירייה במסגרת צוות תיקון ליקויים.
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 ביקורת

מערכות מידע ואבטחת 

 מידע

 
 011062 
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 מבוא -פרק א
 

 כללי
 

מידע הוא משאב מרכזי לכל ארגון. מערך טכנולוגיית המידע הוא מרכיב מרכזי 

יבטיו בתפעול ובניהול התקין של הארגון )עירייה(, לאור היותו של המידע, על כל ה

 והשלכותיו, בעל השפעה מכרעת על יציבות הארגון )עירייה( והתפתחותו.

 , לסירוגין.1062יוני , ובמהלך חודש 1062פברואר  הביקורת נערכה במהלך חודש 

 מטרת הביקורת

ניהול הרשאות המשתמשים  -הביקורת נועדה לסקור ולבחון את אבטחת המידע

בתהליכי   park.net-"קומפלוט" ובמערכת המידע  העירונית ואת המערכות: 

 העבודה.

 מתודולוגית הביקורת

ואגרות, שולב פרק העוסק במערכות מידע  םבמהלך מטלת ביקורת בנושא היטלי

ממוחשבות ואבטחת מידע למערכת הממוחשבת "קומפלוט" התומכת בפעילות 

המבוקרת, וכן מערכת ממוחשבת לניהול דוחות חנייה. בעבודתו נפגש המבקר עם 

 -נהל מערכות המידע של העירייה, עובדים בוועדה המקומית מרחבית אור יהודהמ

 אזור ועובדי התביעה העירונית.

הביקורת עיינה בנהלים, הפיקה דוחות ממערכת ניהול הנדסה והוועדה לתכנון 

ובניה ועיינה בקובץ הרשאות. כן ערכה הביקורת סיור באתרים בהם ממוקמים 

 חדרי שרתים.

 מים סימנים מוסכ

 >< מסמן סימוכין, פירוט ראה בנספחים, נספח מסמכים ישימים.
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 עובדות -פרק ב
 רקע נורמטיבי

הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית  6186חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א, 

המנחה "לא יפגע אדם  ןלחוק נקבע העיקרו 0הזכות לפרטיות בישראל. בסעיף 

 בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו".

( והתווסף לו פרק העוסק במאגרי מידע. 1תוקן החוק, )תיקון מספר  0661בשנת 

א( מסדיר את פעילותם של מאגרי המידע הכוללים מידע 30-ו 8,6,07החוק )סעיפים 

פרטי ורגיש וכן קובע שראיות שהושגו תוך כדי פגיעה בפרטיות לא תהיינה קבילות, 

 אלא באישור בית המשפט.  

)תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין  תקנות חוק הגנת הפרטיות

מפרטות הוראות לניהול מאגרי מידע, את החובה  0681גופים ציבוריים( התשמ"ו, 

הגנה על המידע מפני שינוי, השמדה או  -לרישומו, האחריות לאבטחת המידע

 כן נקבעו בתקנות סדרי נוהל ביצוע העברת מידע בין-חשיפה במזיד או במקרה. כמו

 גופים ציבוריים.

, הינו ת"י למערכת ניהול אבטחת מידע  5117, פברואר  SI 57110תקן ישראלי 

המגדיר עקרונות שיטתיים ותכליתיים להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת 

 מידע המתאימה לארגון.

 מערכות לניהול, אבטחת מידע, דרישות. -טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה

תקן בינלאומי פתוח המסייע ביישום נושא הניהול  -   COBITתקן לביקורת 

והבקרה של מערכות מידע ארגוניות, תוך תמיכה ביעדים ארגוניים, אופטימיזציה 

 של השקעת הארגון במערכות המידע וניהול נאות של הסיכונים בסביבה זו.

 :הגדרות

ודיוק מכלול האמצעים המבטיחים שמירה של אמינות )שלמות  -אבטחת מידע

INTEGRITY .סודיות וזמינות של נתונים ומידע ,)   

מבנה ארגוני, קווי מדיניות, פעילות תכנון,  -מערכות לניהול אבטחת מידע כוללות

 הגדרת תחומי אחריות, נהגי ונהלי עבודה, תהליכי עבודה ומשאבים.
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 עקרי הממצאים -פרק ג 
 מדיניות אבטחת מידע

מחויבותה לההנהלה באשר לעמדתה ו מדיניות אבטחת מידע הינה הצהרת .0

לנושא. המדיניות מהווה את הבסיס ההכרחי למערך אבטחת המידע בעירייה. 

כל הפעילות בתחום אבטחת המידע נגזרת ממדיניות זו. המדיניות אמורה 

 להיות מתועדת ומפורסמת.

 :כלומר ,לא קיימת כלל מדיניות אבטחת מידע הבעירייהביקורת העלתה כי        

 מייחסתרמת החשיבות אותה היא על ההנהלה ו מחויבותם הוצהר על טר

בכתב כמסמך מחייב ואשר ממנו יגזרו הנהלים, תחומי  ,לנושא אבטחת המידע

 אחריות, משאבים ועוד.

 נהלי עבודה

בספר הנהלים העירוני נמצאים שלושה נהלים בתחום מערכות המידע  .5

 ואבטחת המידע:

 .0.3.5100, מתאריך 0.3.10" מס' . נוהל "ניהול מערכות מידע5.0

מטרתו של הנוהל להגדיר את אופן ניהול מערכות המידע בעירייה, מפרט את 

 המנמ"ר(. -תפקידו של מנהל מערכות המידע בעירייה )להלן

נמצא כי בין תפקידיו של המנמ"ר נכלל גם נושא "אבטחת מידע בעירייה כולל 

 היבטים ביטחוניים, מסחריים וצנעת הפרט".

הנוהל מפרט מערכות מידע הקיימות בעירייה, נמצא כי חלק ממערכות מידע 

 אלו כלל לא קיימות במערכת המידע הממוחשבת של העירייה.

הנוהל מפרט כי פעם בשנה תתקיים הדרכה בנושא אבטחת מידע לכלל עובדי 

העירייה. נמצא כי בפועל לא מתקיימת הדרכה בקבועי הזמן המחייבים עפ"י 

 הנוהל.

 .0.3.5100מתאריך  0.3.15. נוהל "גיבוי המידע הארגוני" מס' 5.5

מטרת הנוהל להגדיר את אופן ותדירות ביצוע הגיבויים לנתונים בשרתי 

 העירייה ואת שיטת הטיפול בקלטות הגיבוי.

הביקורת העלתה כי הנוהל אינו עדכני ואינו רלוונטי לאופן ביצוע הגיבויים 

שונתה לחלוטין  5101, 5103כי החל מהשנים  לנתונים בשרתי העירייה. נמצא

 טכניקת הגיבויים, נוספו חוות שרתים לגיבוי המידע ועוד.

בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל מערכות מידע כי הנוהל בתהליך כתיבה 

 מחדש.
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 .0.3.5100. נוהל "עבודה ברשת המחשבים" מתאריך 5.3

ודה מול מחשב ברשת מטרת הנוהל להגדיר ולהבהיר למשתמש את אופן העב

המקומית במקום העבודה, תוך התייחסות לתחומים: גלישה ברשת 

ארגונית. נמצא -האינטרנט, שימוש בדואר האלקטרוני ושימוש ברשת הפנים

 051חודשים ) 1כי בסעיף הדן בניהול סיסמאות נקבע כי אחת לתקופה של 

ו סותרת יום( תוחלף הסיסמה בתאום עם יחידת המחשב. נמצא כי קביעה ז

שלהלן(, הקובע  5.0)סעיף  0.3.10את האמור בנוהל "ניהול מערכות מידע" מס' 

 יום. 61-כי החלפת סיסמה תבוצע אחת ל

נושא אבטחת מידע בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל מערכות המידע כי 

מועבר למשתמשים ע"י הפצת נהלים וריענונם בישיבות מנהלים, החתמת 

ים, הדרכה והסברה למשתמשים חדשים בנושאי משתמשים חדשים על הנהל

 אבטחת וההשלכות במידת חריגה מהם.

 ממונה אבטחת מידע

(, מגדיר כי העירייה 0661, תשמ"ו, 1ב.)תיקון 07חוק הגנת הפרטיות, סעיף  .3

חייבת במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה אבטחת מידע. 

המידע בעירייה. נמצא כי הביקורת העלתה כי המנמ"ר מונה כממונה אבטחת 

המנמ"ר לא הוכשר לביצוע תפקיד הממונה, בניגוד להגדרה בחוק. 

בהתייחסותו לביקורת השיב המנמ"ר כי הוא צפוי להשתתף בקורס הכשרה 

ידי מרכז ההדרכה של -לממונה אבטחת מידע שיפתח בעוד מספר חודשים על

 מרכז שילטון מקומי.

 ארכיטקטורת מערכת המידע

וצגה ע"י המנמ"ר ארכיטקטורת מערכת המידע של העירייה. לביקורת ה .1

( הינה עדכנית, Network mapלשאלת הביקורת, השיב המנמ"ר כי המטריצה )

שנתי לרשת  -למעט ציון גישה מרחוק של עובדי בית הספר התיכון שש 

המחשוב העירונית. לטענתו מכוון שהחיבור הינו דרך האינטרנט לא רואה 

 ת למטריצת הארכיטקטורה.לנכון להוסיף זא

 הדרכת עובדים

בנוהלי העירייה נקבע כי פעם בשנה תתקיים הדרכה בנושא אבטחת מידע  .2

לכלל עובדי העירייה. נמצא כי בפועל לא מתקיימת הדרכה בקבועי הזמן 

המחייבים. נמצא כי ההדרכות נערכות באופן אקראי, או לאחר אירוע אבטחת 

בעירייה )חיבור מדיה חיצונית והחדרת  מידע וחריגה מנהלים אשר המתרחש
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וירוס לרשת אשר גרמו נזק לרשת המחשוב העירונית( או כאשר ישנו צבר של 

 עובדים חדשים.

נמצא כי המנמ"ר נוהג להפיץ בדואר האלקטרוני למשתמשים מדי פעם        

נהלים בנושא עבודה ברשת המחשבים ובכלל זה דגשים הנושא  ןהנחיות וריענו

 ידע.אבטחת מ

 ניהול משתמשים 

בנוהל "ניהול מערכות מידע" בסעיף בקרת גישה, נקבע כי למערכות המידע  .1

(, תתאפשר גישה רק לבעלי oracleהממוחשבות הקיימות על השרת העירוני )

הרשאות מתאימות. נקבע, כי בקשה להרשאות הגישה יועברו למנמ"ר 

שאות הגישה באמצעות טופס מובנה על ידי מנהל המחלקה, יצוינו הר

למשתמש,  היישומים הנדרשים בתוקף תפקידו, שם משתמש קודם, במידה 

והחליף משתמש אחר ועוד. הטופס אמור לשמש בקשה לשינוי הגדרות 

 משתמש  ואף לפנייה אל המנמ"ר על מנת לגרוע עובד שעזב .

 וסיסמה ראשונית.  userהמנמ"ר פותח לכל משתמש 

ת למנמ"ר אינן מיושמות על גבי הטופס המובנה הביקורת העלתה כי הפניו       

 ובהתאם לנדרש בו.

עוד נמצא כי אין מיישמים את הנוהל ושימוש בטופס לשם גריעת        

 משתמש/עובד שעזב את הארגון ולמעשה אין תהליך מובנה לגריעת משתמש.

 היסטורית מתן הרשאות

ובדים קיימים הביקורת ביקשה לבחון את תיעוד היסטורית מתן הרשאות לע .7

 ועובדים שעזבו, באמצעות בחינת הרשאות לשתי מערכות ממוחשבות:

הינה מערכת לניהול הנדסי והוועדה המקומית לתכנון  -מערכת "קומפלוט"       

 ובניה.

 הערות סטטוס מחלקה שם העובד

 מיקור חוץ active ב"הנדסה/ועדה לת מ.ק

 עזב freez ב"הנדסה/ועדה לת מ.א

 עזב freez ב"ועדה לתהנדסה/ ש.ד

 עזב freez ב"הנדסה/ועדה לת ד.ר

 עזב freez ב"הנדסה/ועדה לת ש.ס

  active ב"הנדסה/ועדה לת ס.ח

  active ב"הנדסה/ועדה לת ר.ע
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 עזב freez ב"הנדסה/ועדה לת מ.א

  active ב"הנדסה/ועדה לת מ.נ.פ

  active ב"הנדסה/ועדה לת ר.ב.ז

 עזב freez ב"הנדסה/ועדה לת א.ל

  active ב"הנדסה/ועדה לת מ.ר

 חדש active ב"הנדסה/ועדה לת מ.ל

 חדש active ב"הנדסה/ועדה לת י.ק

 חדש active ב"הנדסה/ועדה לת ת.ג

 חדש active ב"הנדסה/ועדה לת י.ש

 

 ( park.net)מערכת ניהול דוחות חנייה

 סטטוס מחלקה שם העובד

 צפייה בלבד-פעיל פיקוח עירוני א.כ

 צפייה בלבד-פעיל פיקוח עירוני ת.

 מלא-פעיל תביעה עירונית נ.ר

 מלא-פעיל תביעה עירונית מ.ט

 מלא-פעיל הנדסה/תביעה א.י

 מלא-פעיל הנדסה/תביעה י.ק

 

הביקורת העלתה כי ניהול המשתמשים למערכות אלו מבוצעות ע"י צד 

ור ג')מיקור חוץ(. נמצא כי לחלק מהמשתמשים ניתנו הרשאות לא

דרישה/פנייה של מנהלי מחלקות ישירות לצד ג' )מיקור חוץ(, מבלי שפנו 

באמצעות המנמ"ר. נמצא כי המנמ"ר חוסם/מקפיא גישה למערכת המידע 

את העובדים ולא כתוצאה  ולמשתמשים עוזבים מהמידע שברשותו מהיכרות

 של תהליך סדור בעירייה.

 ניהול סיסמאות

( userוללת זיהוי באמצעות שם משתמש )הגישה למערכת המידע העירונית כ .8

וסיסמה. בפנייה להגדרת משתמש חדש, מנפיק המנמ"ר למשתמש סיסמה 

 ראשונית אותה נדרש המשתמש להחליף לסיסמה אישית.

נוהל "עבודה ברשת המחשבים" דן בניהול סיסמאות ומגדיר למשתמשים  .6

 1פה של כללים של "עשה" ו"אל תעשה" בעניין. הנוהל קובע כי אחת לתקו
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חודשים תוחלף הסיסמה. נמצא, כי בניגוד לקביעה בנוהל, החלפת הסיסמאות 

אינן מתבצעות בקבועי הזמן המוגדרים, קרי ההחלפה נדרשת מעל התקופה 

 האמורה.

נמצא כי קיימת הגנה על גישה לקובץ הסיסמאות ולדברי המנמ"ר גם הוא  .01

 מנוע מגישה לקובץ המוצפן.

ניסיונות הזנה שגויים לפני ניתוק. המנמ"ר מסר  1נמצא כי קיימת הגבלה של  .00

 fire -לביקורת כי קיימת מערכת לגילוי ומניעת גישה לא מורשת באמצעות ה

wall  .חומת אש"( המותקנת על השרת"( 

 -הביקורת העלתה כי לשתי המערכות הממוחשבות שנבדקו )"קומפלוט" ו .05

park.netם לא נדרשים (, משניתנה סיסמה ראשונית לגישה, המשתמשי

 להחליפה שוב.

 נעילת עמדות עבודה )גרופוליסי(

הביקורת העלתה כי עמדות העבודה של המשתמשים ברשת המחשוב  .03

פעילות בעמדה.  תהעירונית אינן ננעלות לאחר פרק זמן שלא נעשי

בהתייחסותו לביקורת מסר המנמ"ר כי בעבר אכן הייתה נעילה אוטומטית של 

זו שונתה בעקבות פניות ותלונות של עובדים  עמדות ללא פעילות. החלטה

בעיקר בעמדות "חלונות לקוח", קרי בעמדות קבלת קהל שהלינו על כך 

 שהנעילה פוגעת בעבודה ובשירות לתושב.

הנוהל עודכן והנושא עבר בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל מערכות מידע כי 

 לאחריות המשתמש.

ננעלת לאחר פרק זמן  park.netנייה, נמצא, כי הגישה למערכת ניהול דוחות ח .01

 פעילות בעמדה. תשל מספר דקות שבהן לא נעשי

 אבטחה פיזית

יישום אמצעי הגנה פיזית נועד להבטיח את שרידותם ושלמותם של מערכות  .02

המחשוב ולמנוע אפשרות של פגיעה במידע. עיקרי האבטחה הפיזית של 

 מערכות המידע כוללים בין היתר:

ת למערכות המידע, מפני גורמים לא מורשים על ידי שימוש מניעת גישה פיזי .א

 במנעולים, קודנים וכו'.

חלוקה של סביבת העבודה למעגלי אבטחה/אזורים מאובטחים לפי רמות  .ב

רגישות כגון: גבוהה )כגון חדרי שרתים(, עסקית )אזור עבודה לעובדי משרד 

 באזור זה(. (, ציבורית )הקהל הרחב רשאי להסתובבBack Office –אחורי 
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תחזוקה ובקרה שוטפת של שירותים תומכים, שתפקידם למנוע את קריסת  .ג

 המערכת.

היבט נוסף של אבטחה פיזית המיועד למנוע פגיעה לא מכוונת בציוד רגיש  .ד

של העירייה, כגון שריפות, הצפות וכדומה, העלולות לגרום לנזק בלתי הפיך 

 לעירייה.למערכות הארגון וכתוצאה מכך איבוד מידע יקר 

הגנה על המערכות של העירייה מפני יירוט של מידע. בעזרת הטכניקה של  .ה

 יירוט מידע יכול גורם מצד שלישי לראות את תעבורת המידע בתוך הרשת. 

הביקורת מצאה כי ציוד התקשורת והמחשוב של העירייה מרוכזים בארבעה  .01

מחשוב לגיבוי  אתרים: חוות שרתים בבניין העירייה, ארון מחשוב, כולל ציוד

בבניין המשרדים הממוקם בקנאור, חדר שרתים הממוקם במבנה המוקד 

העירוני וחדר שרתים כולל ציוד מחשוב לגיבוי שרתי העירייה הממוקם באתר 

 מרכז הפעלה בחרום.

 בבדיקה שנערכה באתרים אשר פורטו נמצא: .07

: נועדו לגיבוי והגנה, בין השאר, על מחשבים (UPS)פסק -מערכות אל .07.0

ושרתים מפני הפרעות בהספקת רשת החשמל, וקפיצות ותנודות בלתי 

רצויות במתח החשמל, העלולות לגרום נזק בעת התרחשותן, ואף לגרום 

להשבתת רכיבים אלקטרונים, ולאובדן מידע שלא מגובה. הביקורת 

העלתה כי בכל האתרים בהם ממוקמים חדרי מחשב/ חוות שרתים 

 פסק.-מותקנת מערכת אל

נקבע בין היתר כי מומלץ לשכן  0513חדר חוות השרתים: בתקן  מיקום .07.5

את השרתים ואת ציודם ההיקפי במבנה ייעודי עמיד לאש. עוד נקבע כי 

כיוון שמחשבים וציודם ההיקפי הפכו לאחרונה יעד למעשה חבלה 

והצתה, יש לתכנן את חדר השרתים באופן שתצומצם האפשרות לחדור 

 ם כלי הצתה.לתוכו עם חומרי חבלה או ע

הביקורת העלתה כי חוות השרתים ממוקמת בקומת הקרקע בבניין            

העירייה. בעקבות אירוע ניסיון הצתה אשר התרחש בעבר )בשנת 

(, ואירוע שריפה נוסף שאירע, הותקנה בחדר המחשבים 5101/5116

-511ידי גז -מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית המותאמת והמופעלת על

FM . מנהל מערכות המידע מסר לביקורת כי בפתחי החלונות הותקנה

רשת הגנה והוחלפו הזכוכיות לסוג חסין/ממוגן וכן הותקנה דלת פלדלת 

נפרדת לחציצה בין החדר שרתים הפנימי לבין עמדת העבודה של 

 הטכנאים.
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מידור: בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל מערכות המידע כי לחדר חוות  .07.3

גבלת כניסה למורשים בלבד שהינם עובדי/ טכנאי השרתים ישנה ה

המשרד. גורמי חוץ המגיעים מלווים על ידי אחד מהעובדים. אם זאת 

העלתה הביקורת כי לא נקבע נוהל עבודה המסדיר את נושא המידור 

והגישה למורשים באתרים בהם ממוקמים חוות השרתים, חדרי המחשוב 

ים )מוקד עירוני( אין בקרה והציוד ההיקפי. כן נמצא כי בחלק מהאתר

 ופיקוח אחר הנכנסים לחדר המחשב.

הביקורת מצאה כי בחדר חוות שרתים )במוקד העירוני( אוחסנו פריטי  .07.1

 ריהוט וארגזים דליקים.

בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל מערכות מידע כי הנושא טופל וכי 

 .פריטים דליקים הוצאו מחדר התקשורת והשרתים

בחדר שרתים הכולל גיבוי לשרתי העירייה הממוקם  הביקורת מצאה כי .07.2

באתר מרכז הפעלה בחרום, הטמפרטורה והלחות אינם תואמים לנדרש 

 בחדר מסוג זה)טמפרטורה גבוהה יחסית(. 

הטמפרטורה בחדר בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל מערכות המידע כי 

שורת, מעלות, הושם מזגן ייעודי לחדר שרתים ותק 07שרתים נעה סביב 

 .אחת לחצי שנה עובר טיפול תקופתי מונע
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 המלצות -פרק ד 

על הנהלת העירייה לקבוע ולפרסם מדיניות הרשות בתחום אבטחת המידע.  .08

פעולות ממונה אבטחת המידע ומנהל מערכות המידע של העירייה יגזרו 

 ממדיניות הרשות שתקבע.

רך ביצוע על מנהל מערכות המידע לערוך בחינה של כל הנהלים לצו .06

סטנדרטיזציה, עדכון ותיקוף מחדש. עוד מומלץ להגדיר בכל נוהל תהליכי 

 בקרה לבחינת יישומו בפועל.

להכשיר ולמנות ממונה אבטחת מידע כמתחייב בתקנות.  לעגן את תחומי  .51

 אחריותו ומיקומו במבנה הארגוני במסמך רשמי.

עוזב את לקבוע תהליך לעדכון מידי של המערכת במקרה שעובד/משתמש  .50

העירייה או מחליף תפקיד, באחריות אבטחת המידע להגדיר תהליכי עבודה 

בהתאמה למחלקת משאבי אנוש, כך שהתהליך יהיה אוטומטי מול מרכז 

 התמיכה.

לבחון דרכים ליצירת הפרדת תפקידים נאותה בכל הקשור למילוי תפקיד  .55

 ממונה אבטחת מידע ומנהל מערכות מידע.

יתית, חדשים וותיקים בנושא אבטחת מידע, אחת לבצע הדרכה עובדים ע .53

לתקופה שתקבע )כגון: אחת לחצי שנה(. אופן ההדרכה, תוכנה והיקפה תעוגן 

 לביצועה. דבנוהל עבודה מתאים ובכך תשמר המודעות לנושא ויערך תיעו

ועדכונים בהרשאות משתמשים שמבוצעים לבצע ולתעד סקירה תקופתית  .51

את בדיקת אופן היישום של הפרדת תפקידים  בעקבותיה. בסקירה יש לכלול

 נאותה בארגון, באמצעות רמת הרשאות למערכות הממוחשבות.

במסגרת הנהלים, על מחלקת משאבי אנוש ליידע את מנהל מערכות המידע  .52

בדבר הצטרפות עובדים חדשים לעבודה בעירייה. פעולה דומה תעשה גם לגבי 

ת ליישם את הנוהל וליידע את עובדים עוזבים. על מנהלי המחלקות השונו

מנהל מערכות המידע בדבר דרישות החשיפה למערכות הממוחשבות ולמאגרי 

 המידע ברשת, הרלוונטיים לאותו עובד.

 לבצע נעילת עמדות עבודה/משתמשים אחרי פרק זמן מוגדר ללא פעילות. .51

 לבצע בקרה ופיקוח אחר מורשה גישה ואחסנת ציוד בחדרי השרתים.   .57
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  ארכיטקטורת מערכת המידע –א' נספח  
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 הערות ראש העירייה לדו"ח המבקר
 מערכות מידע ואבטחת מידע

 
קיומה של מערכת אבטחת מידע סדורה חיונית על מנת להבטיח יציבות תפעולית 

, שמקורם של מערכות המידע וצמצום הסיכון של זליגת מידע ופגיעה תפקודית

 בכשלים טכניים, או ניסיון זדוני לחדור למערכת ממניעים שונים.

העירייה מחויבת לשמור על בטחון המידע, הגנת הפרטיות, סודיות וזמינות המידע. 

 לצורך כך נדרש להגדיר תחומי אחריות, נהלי עבודה ותהליכי עבודה בנושא.

נה הממוחשבת, הדרכת דגש מיוחד יש לתת לנושא ההרשאות, הגיבוי, מערך ההג

 עובדים ונהלי שיקום.

ליישם את ו הליקויים ון קילתמנהל מערכות המידע לפעול בתיאום אני מנחה את 

כן לוודא -, כמוההמלצות, ולדווח למנכ"ל העירייה במסגרת צוות תיקון ליקויים

קיומה של מערכת אבטחת מידע איכותית ומספקת באשר למערכות מחשוב 

 .על ידי גורמי חוץ  המסופקות לעירייה
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 מבקר העירייה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביקורת 

 

  ביקורת מבקר המדינה

  -1062  תלשנ

"ניהול רשומות אלקטרוניות 

 מקומיות"ורשומות נייר ברשויות ה

 מעקב תיקון ליקויים

 
 211062דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים

 

 עמוד הנושא

 121 מבוא -פרק א

 127 ממצאי ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים -פרק ב
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 מבוא -פרק א

 כללי

רשויות מקומיות מפעילות בתחומן ארכיונים שונים, והם משמשים כלי ניהולי 

רגים השונים ברשות, וכן כלי תיעודי, מחקרי וחינוכי שיכול לשמש את הד

המנציח עבור הדורות הבאים את הנרטיב ההיסטורי של היישוב, מורשתו 

 המקומית ואת האירועים ההיסטוריים שחלו בו.

, קובע את המסגרת המשפטית והמנהלית 0622 -חוק הארכיונים, התשט"ו

 ת המדינה.לטיפול בחומר ארכיוני של משרדי הממשלה ומוסדו

בדק משרד מבקר המדינה כיצד ממלא  5101עד מרץ  5103בחודשים נובמבר 

ארכיון המדינה את תפקידיו הנוגעים לרשויות המקומיות וכיצד מטפלות 

הרשויות המקומיות ברשומות אלקטרוניות ורשומות נייר. הממצאים פורטו 

 .5101בדו"ח המבקר אשר הופץ בחודש דצמבר  

, בוצעה ביקורת מעקב 5102קורת מבקר העירייה לשנת בהתאם לתוכנית בי

 בנושא.

 .1062אוקטובר  הביקורת נערכה במהלך חודש 

 מטרת הביקורת

 .2לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח מבקר המדינה

 מתודולוגית הביקורת

במהלך עבודתו נפגש המבקר עם מנהלי המחלקות, המדורים ועובדי העירייה 

 לוונטיות לנושא הביקורת.להם ר

 כמו כן עיינה הביקורת במסמכים, תיקיות ונהלים.
 סימנים מוסכמים

 >< מסמן סימוכין, פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.

                                                 
2
 .2114דצמבר   29  .2114 –, התשע"ה 2114דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  
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"ניהול רשומות אלקטרוניות  -ממצאי ביקורת מבקר המדינה -פרק ב

 מעקב תיקון ליקויים -ורשומות נייר ברשויות המקומיות" 

 הממצאים כפי שעלו בביקורת: להלן .0

 הכנת נהלים פנימיים על ידי רשויות מקומיות: (.0

נמצא כי עיריית אור יהודה לא הפיקה נהלים פנימיים לניהול  

 רשומות נייר ורשומות אלקטרוניות.

כי תכין  5101הערות: עיריית אור יהודה מסרה בתשובותיה ממאי  

 נהלים פנימיים לניהול רשומות.

 סטאטוס:             

 תוקן חלקית.            

העירייה, באמצעות יועץ חיצוני ערכה נהלים פנימיים לניהול רשומות            

 נייר ורשומות אלקטרוניות. הנהלים טרם הופצו למנהלי המחלקות.

  השימוש במפתח תיוק לניהול רשומות אלקטרוניות בידי רשויות      (. 5

 מקומיות:           

מצא כי בעיריית אור יהודה לא פעלו לפי הנחיות "אבן פינה" ואף נ 

 לא פעלו לפי מפתח תיוק כלשהו לניהול רשומות.

 סטאטוס:  

 לא תוקן.

 השימוש במפתח תיוק לניהול רשומות נייר בידי רשויות המקומיות: (. 3

נמצא כי עיריית אור יהודה לא הנהיגה כלל שימוש במפתח תיוק  

נייר )לא מפתח תיוק של ארכיון המדינה ולא מפתח לניהול רשומות 

שהיא פיתחה בעצמה( וכל אגף ומחלקה בעירייה תייקו את הרשומות 

 לפי שיקול דעתם.

 סטאטוס:  

 לא תוקן.
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 הגדרת תפקיד מנהל רשומות: (. 1

 נמצא כי עיריית אור יהודה לא מינתה מנהל ארכיון. 

 ובתה כי תמנה מנהל ארכיון.הערות: עיריית אור יהודה מסרה בתש 

המלצה לתיקון: לדעת משרד מבקר המדינה ראוי כי מנהל הארכיון   

שימונה בעיריית אור יהודה יהיה בעל הכשרה טכנולוגית מתאימה 

להתמודדות עם האתגרים שבעידן האלקטרוני, נוסף על הכשרה 

 והשכלה אקדמאית מקצועית המתאימה לניהול רשימות נייר.

 סטאטוס:  

 לא תוקן. 

עיריית אור יהודה טרם מינתה מנהל ארכיון כהגדרה והמלצת מבקר 

המדינה. עם זאת, העירייה מינתה עובדת אשר הוגדרה אחראית על 

 5102ניהול הרשומות. העובדת נשלחה לקורס יסודות הארכיונאות 

אשר נפתח ע"י מפע"ם עמק יזרעאל. העובדת לא סיימה את 

 ההכשרה.

 הרשויות המקומיות לפעול בהתאם להנחיות "אבן פינה": הנחיית (. 2     

נמצא כי עיריית אור יהודה לא הייתה ערה כלל לקיומן של הנחיות   

"אבן פינה". עוד נמצא כי הרשות המקומית דלעיל לא קיבלה 

 מארכיון המדינה הנחיות בעניין נוהלי "אבן פינה".

 סטאטוס:  

 לא תוקן.

רה כי ארכיון המדינה מעולם לא יצר הערה: עיריית אור יהודה מס 

איתה קשר על מנת להביא לידיעתה "אבן פינה", ועקב כך לא הייתה 

 לה כל מסגרת לניהול האלקטרוני של הרשומות.

 הקמת מערכות לניהול רשומות אלקטרוניות ברשויות המקומיות: (. 1

נמצא כי עיריית אור יהודה מפעילה מערכת מחשוב שרכשה בשנת   

הכוללת בין היתר אפשרות לארכוב רשומות דיגיטליות לפי                    2009

מפתח תיוק, לאחזורן ולתמיכה בהליך סריקה, אולם לא ידוע לה אם                

      המערכת שהיא מפעילה עומדת בכל הדרישות לניהול רשומות                

 המיועדות לשמירה לצמיתות. אלקטרוניות, ובכללן טיפול ברשומות          
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 הקמת ארכיונים עבור רשומות אלקטרוניות: (. 7

 נמצא כי לעיריית אור יהודה אין ארכיון רשומות אלקטרוניות. 

המלצה לתיקון: משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אור יהודה כי 

 בהתאם להנחיות היה עליה להקים ארכיון אלקטרוני.

 סטאטוס:  

 תוקן. 

 תוכנה ממוחשבת לנושא.הותקנה  

 ניהול דואר אלקטרוני ברשויות המקומיות (. 8

נמצא שעיריית אור יהודה הפעילה מערכת לניהול דואר אלקטרוני,  

 אולם היא לא פעלה בהתאם לנוהל "אבן פינה" וגם לא היה ברשותה 

 נוהל פנימי בכתב להפעלת מערכת כזאת. השימוש בדואר אלקטרוני. 

 סטאטוס: 

   ן.לא תוק 

 סריקת רשומות נייר והמרתן לרשומות אלקטרוניות: (. 6

נמצא כי עיריית אור יהודה מבצעת סריקת חומרים ארכיונים אולם  

אינה פועלת בהתאם להוראות נוהל הסריקה של "אבן פינה" ואין 

 ברשותה נוהל פנימי לסריקה.

 סטאטוס:  

 תוקן חלקית.

ת אשר נותן מענה גם הוכן נוהל פנימי בנושא רשימות אלקטרוניו

לסריקת רשומות נייר והמרתן לרשומים אלקטרוניים. העירייה טרם 

פנתה לקבלת אישור מארכיון המדינה לצורך ביעור רשומות 

 אלקטרוניות בהתאם לעקרונות הביעור לנוהל "אבן פינה".

 ביעור רשומות אלקטרוניות על ידי רשויות מקומיות: (. 01

ה הייתה ערה לכך שהיא חייבת לקבל נמצא כי עיריית אור יהוד 

אישור מארכיון המדינה לצורך ביעור רשומות אלקטרוניות, בהתאם 

לתקנות הביעור ונוהל "אבן פינה". לעירייה גם אין הנחיות פנימיות 

בנושא זה. לצוות הביקורת נמסר כי אפשר שעובדי העירייה מחקו 

חלטה רשומות אלקטרוניות שייתכן שהיה צורך לשמרן וכי הה

 למחוק רשומה אלקטרונית נתונה לכל עובד מעובדי העירייה.

 סטאטוס:  

 לא תוקן. 
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נמצא כי העירייה פנתה לקבל הצעות מחיר לביצוע סריקה ובחינה 

של הרשומות האלקטרוניות ובחינת תהליך ביעור. טרם נקבע המשך 

 טפול בנושא.

 מקומיות:ארכיונים מנהליים וארכיונים היסטוריים ברשויות ה (. 00

נמצא כי לעיריית אור יהודה אין ארכיון היסטורי והיא מפקידה את  

רשומותיה במגנזה פרטית שעמה התקשרה. בתחילת שנות השישים 

של המאה העשרים עלה באש מבנה המועצה שבו נשמרו רשומותיה 

ההיסטוריות. נמצא כי מסמכים היסטוריים של העירייה נמסרו 

התקשרה. אולם, לעירייה אין מידע  לשמירה במגנזה פרטית שעמה

לגבי המסמכים שבהם מדובר. נמצא כי עיריית אור יהודה לא 

 פרסמה לציבור מידע בדבר מהות החומר ההיסטורי שהיא מחזיקה.

 סטאטוס:  

 לא תוקן

 טיפול ברשומות נייר המיועדות לשמירה לצמיתות: (. 05

הנוגעות  נמצא כי עיריית אור יהודה לא הקפידה על ההנחיות  

לשמירת רשומות נייר לצמיתות. למשל, נמצא כי היא השתמשה 

 בקלסרים הכוללים חלקי מתכת ואטבי מתכת, חלקם חלודים.

 סטאטוס: 

 לא תוקן. 

 ביעור רשומות נייר על ידי רשויות מקומיות: (. 03

מבדיקה בעיריית אור יהודה עולה כי לא ידוע לה אם מתבצע באגפיה  

אם בוצע על פי החוק  –ביעור, ואם התקיים ובמחלקותיה הליך 

והתקנות. נמצא כי מחלקות העירייה שבהן בוצעה ביקורת אינן 

שומרות רשומות לתקופות זמן קצובות, כפי שמאפשרות התקנות והן 

 שמרו רשומות לצמיתות אף שייתכן שניתן היה לבערן בשלב מסוים.

 סטאטוס:  

 לא תוקן

 ת במגנזות פרטיות:שימוש של רשויות מקומיו (. 01

עם מגנזה פרטית לקבלת  0665עיריית אור יהודה התקשרה בשנת  

שירותים לאחסון ולגניזה של תיקים. תעודות, שרטוטים ומסמכים 

שונים. לצוות הביקורת נמסר כי למעט ביקור יחיד של נציגי עיריית 

במגנזה לא קיימו נציגי העירייה ביקורים  5111אור יהודה בשנת 

 במגנזה כדי לבחון את אופן תחזוקת הרשומות. נוספים
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המלצה לתיקון: על העירייה לקבוע תוכנית ביקורים סדורה במגנזות 

הפרטיות שעמן התקשרה, שתתבסס על ההנחיות הכלליות של 

ארכיון המדינה לטיפול ברשומות וכן עליה לבדוק את מצבן הפיזי של 

 המגנזות והרשומות המאוחסנות בהן.

 סטאטוס:  

א תוקן וההמלצה טרם יושמה. )לא נקבעה תוכנית ביקורים סדורה ל

 ואף לא נבדק מצבן הפיזי של המגנזות והרשומות המאוחסנות בהן(.

בהתייחסותו לביקורת מסר מתאם פעולות מנהל ולוגיסטיקה כי 

במסגרת הליך תיקון הליקויים התקשרה העירייה עם יועץ חיצוני 

מכרז להתקשרות עם מגנזה פרטית. לשם הכנה, כתיבה וליווי הליכי 

למכרז  5101עוד מסר כי בכוונת העירייה לצאת במהלך שנת 

 התקשרות עם מגנזה פרטית.
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 הערות ראש העירייה לדו"ח המבקר
 מעקב תיקון ליקויים -ביקורת מבקר המדינה

 
הקפדה על אופן ניהול הרשומות נדרשת עפ"י חוק והיא חיונית לצורך שמירת 

 מינותו.המידע וז

אני מנחה את צוות תיקון ליקויים להוציא הנחיות בנדון למנהלי המחלקות ולוודא 

 אשר לא תוקנו. תיקון  ליקויים
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 הבסיס החוקי
 

 לעבודת הביקורת
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת 
 המשנה, המתייחסים באופן ישיר לעבודת הביקורת בעירייה.

 עירייה:( בנושא הביקורת בנוסח חדש)ת פקודת העיריולהלן הוראות 

 העירייהעובדי י: תשיעפרק 

 (תשס"ו' :  מינוי מבקר וסמכויותיו )תיקון : אסימן 

  עירייהמינוי מבקר ה

 לעירייה מבקר במשרה מלאה.  תמנה בהחלטת רוב חבריה,ה, המועצ )ב(.617

אם כן תקיימו בו כל לא העירייה אמבקר כאדם  ולא יכהן  לא ימונה (ג)
 לה:א
 .הוא יחיד (0)
 .הוא תושב ישראל  (5)
  .הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון  (3)
 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד (1)

 להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו,  לעניין זה,  מוסד להשכלה
 .גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון

 ודת ביקורת.הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעב (2)
 הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף   (1)

דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות                   
 המקומית.

(   לא ימונה ולא יכהן כמבקר העירייה מי שכיהן כחבר  מועצה,אלא אם 0)ג
באותה העירייה, או כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה 

 שנתיים מתום כהונתו כחבר  מועצה בעירייה גובלת.
 בקר אותהן כמלא יכה ת העירייה,מי שהיה מועמד בבחירות למועצ(  5)ג

שהיה  שאליה  המועצהל  אותה , למשך כל תקופת כהונתה שעירייה
 מועמד.

של  רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו)ג(, בסעיף קטן הוראות על אף  (ד)
( לסעיף 2)-( ו1אשר  לא נתמלא בו מן התנאים המנויים בפסקאות ) דם א

קטן )ג(, כמבקר העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת 
 .0665-ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 

 מועצה שלא מינתה מבקר  .א617

כי בצו אי הוא לדרוש ממנה ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר,  רש (א)
 בצו.תוך הזמן הנקוב  ,017כאמור בסעיף  ,תמנה מבקר

למנות תוך הזמן האמור,  רשאי הממונה הצו לא מילאה המועצה אחר  (ב)
 מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.
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 תפקידי המבקר .א670

 ואלה תפקידי המבקר : (א)

     הבניה, ,  לרבות פעולות לפי חוק התכנון ועירייהפעולות האת לבדוק  (0)
 טוהר  על  תתוך שמיר ,בידי המוסמך לעשותם ,,  נעשו כדין0612 - התשכ"ה

 .סכוןיהמידות ועקרונות היעילות והח

 העירייה.לבדוק את פעולות עובדי  (5)

 מבטיחות קיום הוראות סדרי הבוחן והוראות הנהוגים בעירייה לבדוק אם  (3)
 .חסכוןת כל דין,  טוהר המידות ועקרונות היעילו

    ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה קר את הנהלת חשבונות לב (1)
 .מניחות את הדעתרכושה והחזקתו  שמירתו העירייה 

הדתית שבתחום העירייה הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי  (ב)
העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף  אשר העירייה 

מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או  משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר
  .משתתפת במינוי הנהלתם

 ".גוף עירוני מבוקרלמי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " 

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,   ,בכפוף להוראות סעיף קטן )א( (ג)
  :את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת

 המבקר.של  שיקול דעתועל פי   (0)

 .לבקר עניין פלוניהעירייה דרישת ראש  (5)

על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא         (3)
 יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

 פי שיקול דעתו  את הדרכים לביצוע ביקורתו.על המבקר יקבע  (ד)

שנתי  מדי שנה הצעת תקציבהעירייה יכין ויגיש לראש העירייה  מבקר (ה)
לפי הפקודה. היקף התקציב הכנת במסגרת  ,לרבות הצעת תקן ,ללשכתו

לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של  הצעת התקציב
שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה  כפיהעירייה, 

 ובגודל תקציבה השנתי.

שכת מבקר ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של ל (ו)
העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת 

 התקציב השנתי.
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 מסמכים ומסירת מידע המצאת  ב.670

ראש המועצה הדתית העירייה, וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה ראש  (א)
וחברים ועובדים של  ,וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית

, על פי דרישתו, כל מסמך העירייה ימציאו למבקר וני מבוקר,עיר ,כל גוף
 רכי הביקורת ויתנו למבקרודרוש לצ העירייה  שברשותם אשר לדעת מבקר

בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן  כל מידע או הסבר שיבקש העירייה 
 הקבוע בה.

לצורך ביצוע  ,או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה העירייה  למבקר (ב)
לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת  ,קידותפ

המשרתים את העירייה או של  או שלהעירייה עיבוד נתונים אוטומטי של 
 .גוף עירוני מבוקר 

ועל עובדים מטעמו  העירייה  לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר (ג)
 טפל במידע כאמור.המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים ל

עבודתו  ןלעניי ,, יחולו עליוהעירייה שאינו עובד העירייה  של המבקר ועובד (ד)
 כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר ,האמורה
 .העירייה

ויהיה רשאי להיות נוכח בכל  העירייה לצורך ביצוע תפקידו יוזמן המבקר (ה)
מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו או כל ועדה ת העירייה ישיבה של מועצ

אף על להיות נוכח  הוא מבוקר. בישיבה שאינה סגורה רשאי עירוני של גוף
 מעובדיו.ידי עובד 
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 המבקרדו"ח  .ג670

העירייה דוח על ממצאי  הביקורת שערך, הדו"ח יוגש המבקר יגיש לראש  (א)
גש באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה  הו 0-אחת לשנה, לא יאוחר מ

הדוח, בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ 
 על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.

ה ולועדהעירייה בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש  (ב)
ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר לענייני 
 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.לענייני  הועדהאו העירייה ראש 

ה לועדהעירייה תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש  (ג)
העתק לכל חברי המועצה ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לענייני 

 מהדו"ח בצירוף הערותיו.

עליו העירייה יקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש ה לענייני בועדה (ד)
צה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו ותגיש למוע

לא הגיש ראש העירייה את כאמור בסעיף קטן )ג(. העירייה לה הערות ראש 
הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר 
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים 

בטרם תשלים הועדה את סיכומיה  די מבקר לועדה.ממועד המצאתו על י
והצעותיה  רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה 

 מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. עירוני  או של גוףהעירייה של 

סיכומיה והצעותיה תקיים  ה אתועדההגישה שתוך חודשיים מן היום ( 0) (ה)
ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או  המועצה דיון מיוחד בהם

 .ההצעות כאמור

תוכנו,  לפני  חלק ממנו או לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או (ו)
ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר  שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום  בקרהעירייה, ואולם מ
 כאמור.

העירייה או היועץ המשפטי של ראש מבקר העירייה יסוד להניח שהיה ל (ז)
העירייה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק 

, יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר 0677-העונשין,התשל"ז
  המדינה.

 

 מינוי עובדים ללשכת המבקר ה.670

 העירייה מבקר עובדים ללשכת ימנה  העירייה בהסכמת מבקר העירייהראש )ה(  
פי האמור בהוראות סעיפים -הפנים בתקנות ועל קבע שרילתקנים שבהתאם 

קטנים )א( עד )ד(. תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב 
  במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגדול תקציבה השנתי.

יקורת בלשכת מבקר העירייה (   לא ימונה עובד ולא יכהן אדם  כעובד ב0)ה
 (.1( עד )0)ג()017אלא אם  כן התקיימו בו הוראות סעיף 
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(, רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר 0( על אף הוראות סעיף קטן )ה5)ה
העירייה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור 

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת 1)ג()017בסעיף 
 . 0665וף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב בג

)ו( עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כאשר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו    
 הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.

)ז(  לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר        
 (.0)070ראות סעיף העירייה, אלא בכפוף להו

 עובד המבצע פעולת ביקורת. –)ח(  בסעיף זה, "עובד ביקורת" 
 

 

 המועצה : ועדותשמיניפרק 

 ועדה לענייני ביקורת )תיקון תשס"ב(   .ג621

שתפקידה לדון בכל דו"ח  ביקורת ה לענייני המועצה תבחר מבין חבריה ועד (א)
בעירייה, בכל דו"ח  של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת

של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה, ועקוב אחרי 
תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת 
אחר על העירייה שהוגש לפי דין: הועדה תגיש למועצה את סיכומיה 

 .והצעותיה

ה יהיה תואם, ככל מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה: הרכב הועד (ב)
וחברי ועדת  וסגניוהעירייה,  ראששניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה: 

 הביקורת. ה לענייני לא יהיו חברים בוועד ההנהלה 

 

 

 א. צוות לתיקון ליקויים6ג 670

 עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים,  –בסעיף זה , "בצוות"  (א)

 0628-חוק מבקר המדינה, התשי"יחא)ב( ל50שמונה לפי  הוראות סעיף 
 חוק מבקר המדינה(.  -]נוסח משולב[ )בסעיף זה

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר  (ב)
(, לפי העניין, 5( או )0ג)ה()071העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

יש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח הצוות יג (ג)
מבקר העירייה נדון על ידי המועצה, וידווח  לוועדה לענייני ביקורת על 

 יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.
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ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק  (ד)
יני ביקורת, בכתב, לא יאוחר זו לפני מבקר העירייה והוועדה לעני הדחיי

 משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

ב לחוק מבקר 50-א ו50אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  (ה)
 המדינה.

 

 6172-ד"ה( התשליתקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העירי

 לה:א לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות 317בתוקף סמכותי לפי סעיף  

 וחשבון  תאריך הגשת דין .6

בכל שנה,  3ה, לא יאוחר מהאחד באוגוסטייה יגיש לראש העיריימבקר העיר
דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי 

 הביקורת שערך.

 וחשבון תוכן דין .1

בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את 
 הליקויים.

 תהמלצו .0

המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם 
 בעתיד.

 רשימת מעקב .2

הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים 
 וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם

 שעליו הצביעו , והוא יציין אם הליקויההעירייבתחום סמכויותיו של מבקר 
 תוקן.

 תחילה .2

 תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 

 

 

                                                 
הוקדם מועד הגשת דו"ח המבקר,  01.0.15לפקודת העיריות מיום  81בתיקון מס'  הערה:     

מדי שנה. לאור תיקון זה, צפוי שינוי בהתאם גם   באפריל  0-ונקבע שיוגש לא יאוחר מה
 .באפריל 0 בתקנות העיריות, וכמובן שהתאריך המחייב הינו 

 


