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 מבוא .1

 כללי-היטל השבחה

לתכנון ובנייה   הוועדה המקומית הוא תשלום חובה הנדרש על ידי היטל השבחה

לדורות של נכס מקרקעין שלגביו הועדה המקומית אישרה  מחוכר או מקרקעין מבעל

 .המקרקעין תכנית שהגדילה את זכויות הבניה ושווי

היטלי השבחה נועדו לכסות את הוצאות העירייה לתכנון, פיתוח ורכישת מקרקעין 

לחוק  197סעיף לצורכי ציבור לרבות הוצאות שימור האתרים. תשלום ההיטל נקבע ב

  .התכנון והבניה

אישור שניתן לנכס סכום ההיטל הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין, עקב ה

סי אנד סאן ביץ' הוטלס נ. הוועדה  1341/93והשביח את השווי הכלכלי שלו. בע"א 

, הוסבר העיקרון לפיו הרשויות המקומיות זכאיות לקבלת 715( 5המקומית, פ"ד נ"ב )

 היטלי השבחה, כלהלן:

"...ביסוד היטל ההשבחה מונח רעיון של צדק חברתי. הרשות 

כנון ובפיתוח. כתוצאה מכך עלה ערכם של הציבורית השקיעה בת

המקרקעין. בעל המקרקעין מתעשר מכך. מן הראוי שבעל 

 בהוצאות התכנון והפיתוח..." איישהמקרקעין 

 מועד החיוב בהיטל השבחה

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

 כאחד מוגדר ,השבחה בהיטל חבות קיום חינתלב עילה המהווה במקרקעין" זכויות

 :מהבאים

 או לדורות )בשלמות החכירה או המקרקעין העברת - במקרקעין בעלות שינוי .א

 בפנקסי רישום בהם הטעונה זכויות הענקת או, לאחר אחד בעלים חלקית(

 .המקרקעין

 אישור לתתו ללא היה ניתן שלא, בהם לשימוש או בניה היתר קבלת - בניה היתר .ב

 .ע"בתב

 בהתאם לתוכנית להיעשות אמורים בו והשימוש נכס ככלל, בניית – חורג שימוש .ג

 שאושר הבניה ובהתאם להיתר הבניין או הקרקע על החלה )תבע( מקומית מתאר

 מאפשר והבניה התכנון חוק, עם זאת יחד. ובניה לתכנון המקומית הוועדה ידי על

 מהיעוד החורג באופן קצובה פהלתקו חורג בנכס שימוש להתיר המקומית לוועדה

 .בתוכנית שנקבע

 מעבר למוגדר בניה זכויות תוספת המאפשרת הקלה מתן - בניה בזכויות הקלה .ד

 .ע"בתב

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

 .השבחה היטל חל שבעקבותיה תבע אישור עקב, לראשונה

 מטרת הביקורת .2

 לתכנון ובניה הוועדה ידי על השבחה בהיטל חיוב תהליך את בחוןל הביקורת מטרת

 נאותות ,יעילות, ובקרה פיקוח כללי, חוק בהוראות עמידה: זה ובכלל ובעירייה

 '.וכד השונות המחלקות בין הגומלין וקשרי התהליכים

 הביקורת מתודולוגית .3

 :כדלקמן, תפקידים בעלי עם פגישות קיימה הביקורת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_197_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_197_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
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-  

 

 הוועדה טאבו, מנהל הגבייה, שמאי גבייה השבחה, פקידת טליהי תחום רכזת -

 חוץ במיקור

 .ובניה לתכנון המקומית הוועדה שומות סקרה הביקורת -

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

 .השבחה היטל קבצי ניתוח -

 .גביה קבצי ניתוח -

 .ישראל עימקרק מרשות תקבולים וקבצי נתונים בחינת -

 .2020 דצמבר-אוגוסט החודשים במהלך נערכה הביקורת

 

 נתונים כספיים .4

 להלן תרשים המתאר את נתוני הכנסות מהיטלי השבחה )בש"ח( לפי שנים:

 

 

 
 

,  היתר בניה  

34,919,820

,  העברה בטאבו

24,098,186

2018כ היטלי השבחה לשנת "סה

,  היתר בניה  

77,966,648

,  העברה בטאבו

3,737,455

2019כ היטלי השבחה לשנת "סה



 2020דוח ביקורת                                                                                              מבקר העירייה
 

7 
 

 
 מתודת דירוג ממצאי הביקורת

 

 

 תמצית מנהלים

 

 חשיבות דירוג חשיבות דירוג חשיבות דירוג

 גבוהה

 

 בינונית
 

 נמוכה

 

חולשה החושפת לסיכונים 
ז מהותיים, הפסד, תרמית, בזבו

משאבים ו/או לפגיעה ביכולת 
השגת יעדי הארגון. בגין חולשה זו 
נדרש לתת צענה מיידי לתיקון 

 הליקוי ולטיפול בבקרות.

חולשה לא מהותית בבקרה המביאה 
לחשיפה של מעגלי פעילות מסוימים 
בארגון לסיכונים שונים. בגין חולשה 
זו נדרש לתת מענה מהיר לתיקון 

 הליקוי ולטיפול בבקרות.

נושא שאינו בעל השפעה 
מהותית, אולם יכול 

להשיא ערך מוסף לארגון 
ע"י שיפור הבקרות ו/או 
ע"י שיפור יעילות ו/או 

 מועילות

מספר 

 ממצא

תיאור  הנושא

 ממצאים

 עיקריים

תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תהתייחסויו המלצות 

 המבוקר

רמת 

 הסיכון

קיים מחסור  כוח אדם . 5

יחסי בכוח אדם 

ביחס לגודל 

העיר 

והאתגרים 

שעומדים 

 לפתחה.

כסף  סיכונים

וניסיון 

מקצועי 

 יטופלו

 בחסר

מומלץ לבחון 

 את ולהסדיר

 הארגוני המבנה

 מחלקת של

 השבחה היטלי

 גדולה בעיר

 עם ומתפתחת

 תכניות הרבה

 שיש משביחות

 ובהתאם בעיר

 משרד להנחיות

 שתכלול, הפנים

 מינוי: היתר יןב

 וועדה שמאי

( ממיין שמאי)

 תחומי יוגדר

 סמכותו

 ובין ואחריותו

 תוסדר, היתר

 פעילותה

 של המנהלית

 רכזת/אחראית

 השבחה היטל

ההמלצות 

יבחנו באופן 

מערכתי 

בהתאמה 

ככל האפשר 

לצרכים 

המחלקתיים 

ולסיכונים 

העולים 

 מהדוח.
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 והממשקים

 .ביניהם

נהלי  6

 עבודה 

 חסרים מערכת

 נהלים

 מפורטת

 המגדירה

 מבחינה

 את תהליכית

 הטיפול מסלול

 בהיטל

 בכל ההשבחה

, ותחום תחום

 מבדיקת החל

 בהיטל חבות

 השבחה

 במסלולים

 ועד השונים

 לתשלום

 .ההיטל

 

חוסר 

 במערכת

 נהלים

כתובים, 

 מהווה

 חשיפה

 לחוסר

 אחידות

 והתנהלות

תקינה  לא

 של

 המחלקה

 מהווה וכן

 פגיעה

 באפשרות

 עהיד שימור

 על הארגוני

 ידי

 .המחלקה

 נוהל להכין

 כתוב עבודה

 כל את המפרט

 הפעולות

 והבקרות

 תהליך במסגרת

 חבות בדיקת

 היתר מבקש

 בהיטל הבנייה

לרבות,  השבחה

התקשרויות מול 

השמאים 

ומנגנוני בקרה 

 קביעת ופיקוח,

האחראים 

בתהליכים 

 ולוחות השונים

 בבל הזמנים

, התהליך שלב

תוך כיסוי 

 פי לע דרישות

התייחסויות , דין

 למערכות

 תומכות

 בין וממשקים

 מתן, מחלקות

, ללקוח שרות

 יישום תהליכי

 ובקרה

הביקורת 

תקדפ כתיבת 

נהלים. צורפו 

חלק 

 מהנהלים.
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 ממשקים 7

 בין

 מערכות

 ממשק העדר

 הלשכה מול

 המשפטית

 במסגרת

 תביעות

 בגין משפטיות

, בנייה עבירות

 לדעת

, הביקורת

 בממשק חוסר

 לאובדן םגור

 בטיפול זמן

 . בתיקים

 קיים לא

 בין ממשק

 רישוי מערכת

 עסקים

 למחלקה

 עדכון לטובת

 של מקרה בכל

 תיק סגירת

 נדרשת בגינו

 שומת

 כגון -השבחה

 שומה הכנת

 שימוש בגין

 לעסק חורג

 .שנסגר

 קיים לא

 עם ממשק

 התכנון

 ייעודי ומערכת

 בה קרקע

 סוג מתוארת

 התוכנית

 וכוללת

 של הכשרה

 .בנייה ותעביר

 העדר

 ממשק

 במערכת

 הקומפלוט

, לגבייה

 גורם

 לחולשה

 בבקרת

, התשלומים

 ולא היות

 לזהות ניתן

 מהות את

, התשלום

 מהווה ל"הנ

 .ליקוי

 להבטיח

 ממשקים

 בהתאם

 .ל"הנ להערות

 

המלצת 

הביקורת 

 מקובלת.

 

מערכת 

קומפלוט 

מצריכה 

שדרוגים 

וממשקים 

 נוספים

 

 CRMמערכת 

השובר  -

לתשלום לא 

מופק ולא 

ממומשק 

למערכת 

 הקומפלוט.

 

חסר ממשק 

בין 

 -הקומפלוט ל

CRM 

 

חסר ממשק 

בין הלשכה 

המשפטית 

ומערכת 

 הרישוי

 

 

 

 

 

בניגוד  שומה לוח 8

 להוראות

 התוספת

, השלישית

 הועדה

לא  המקומית

 עריכת אי

 ומההש לוח

 דחיית היא

 עריכת

 עד השומה

 למימוש

 לשקול מומלץ

 לוח עריכת

 לקראת שומה

 הרבה הבנייה

 בשנים שתהיה

 הקרובות

המלצת 

הביקורת 

תיבחן 

ותאומץ 

 בהתאם.
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 לוח ערכה

 בו, שומה

 אילו מפורט

 מקרקעין

 עקב הושבחו

 התכנית

 . שיעור ובאיזה

 

 הזכויות

 בנכס

 זה במקרה

 השומה

 תיערך

 פרטני באופן

 נכס לכל

 ובנוסף

 יצירת

 עיכובים

 נוספים

 בקבלת

 אישורים

 לטאבו

 שיכולים

 להיחסך

 מימוש במסגרת

 הגג הסכם

 עם שנחתם

 העירייה

 עריכת לשקול

 לבניין שומות

 לנכס ולא שלם

 בכל אחד )דירה(

 מנת על פעם

 עלויות לחסוך

 טרחה שכר

 . לשמאי מרובות

 

 הליך 9

 בדיקת

 חבות

 הנכסים

 בהיטל

 השבחה

 חסרים

 במערכת

 הממוחשבת

 של נתונים

 בקשות

 וקיבלו שהוגשו

  פטור.

 

 מהווה קושי

 בנתיב

 רההבק

 הנדרשת

 ובפרט

 בתהליכים

 להן

 השלכות

.כספיות

  

 להטמיע מומלץ

 ה במערכת

CRM את 

, פטור הטופס

 מבקש כשתושב

 לא הארכה

 לבוא יצטרך

 תיק שוב לפתוח

 ולא במידה

 תוכנית הייתה

 .ל"הנ בשנים

המלצת 

הביקורת 

 מקובלת

 

 

 

 

 נקבעה לא

 בין מדיניות

 יחידת

 ההשבחה

 ליחידת

 האישורים

 הבגביי לטאבו

 בקשר

 שעל למקרים

 הנחיות פי

 הגורם

 לא המקצועי,

 שיהיו סביר

 השבחה חיובי

 לבדיקת בנוגע

 הנכס חבות

לא ברור 

 שחויב נכס

 בעבר

 בהיטל

, השבחה

 נדרש האם

 להעביר

 בקשה

 חדשה

 לבדיקה

 ?חוזרת

 

 

 

 לבחון מומלץ

 שמאי להפעיל

 בוועדה ממיין

 יהיה שתפקידו

 ולחתום לבחון

 נכס כל על

 בגינו המתבקש

 אישור

 להיתר/לטאבו

 יש והאם בנייה

 להעבירו

 שמאי לבדיקת

 אין לחילופין או

 ברור באופן

 .השבחה

כל בקשה 

נשלחת 

תלוי -לשמאי

בתנאים 

 מקדימים.

 

עם זאת 

המלצת 

הביקורת 

להפעלת 

שמאי ממיין 

מקובלת 

ותיבחן באופן 

 מערכתי.
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 בהיטל

 השבחה.

 העובדה

 שעובדת

 בוחנת הגבייה

 של קיומם את

 ותתכני

 משביחות

 ומורשית לנכס

 לבדה לחתום

 אישורים על

 חובות להיעדר

 הנכס לבעל

 בהיטלי

 הינו, השבחה

 .  ניהולי פגם

מהווה סיכון 

-התכנות

לאישור על 

 העדר חובות

 למרות

 שלנכס

 אושרו

 תכניות

, משביחות

 מבלי

 את להעביר

 הנכס פרטי

 לבדיקת

 שמאי

, העירייה

 לא הדבר

 יעלה

 בבקרות

 .  הקיימות

 הפסד וןסיכ

 .כספי

העירייה 

תבחן סיכון 

זה לצמצמו 

ולפקחו 

במידה נאותה 

באמצעות 

שיפור 

תהליכי 

העבודה 

פיקוח 

 ובקרה.

 הכשרת 10

 העובד

 האחראי

 לטאבו

 בהנדסה

 על האחראית

 האישורים

 אינה לטאבו

 מחזיקה

 שמאי ברישיון

 עברה ולא

 או/ו הדרכה

 הכשרה

 מקצועית

 עם מתאימה

 כניסתה

 . לתפקיד

 מדובר

 בנושא

 מורכב

 שבגינו

 קיימים

 דין פסקי

 שלהם, לרוב

 השלכות יש

 .כספיות

 הכשרה לספק

 מקצועית

 מקיפה

 לאחראית

 בתחום

 ההשבחה

המלצת 

הביקורת 

 מקובלת
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 נאותות 11

 ועדכון טיוב

 - נתונים

 היטל

 ההשבחה

 הביקורת

 כי מצביעה

 בעיה קיימת

 בהזנתם

 של ועדכונם

 הנתונים

 כפי, למערכת

 מניתוח שעולה

 שבוצע הקובץ

 ידי על

 כך, הביקורת

 אותרו:  לדוגמא

 הקלדה טעויות

 שומות של

 בתיקי השבחה

  חלקות

" חוב" ל שהפכו

 הוועדה של

  ס"ע לנישומים

35,995,821 .₪ 

 טעות אותרה

 בהקלדת

 השבחה שומת

  חלקה בתיק

49400050 

" חוב" ל הפכה

 הוועדה של

  ס"ע לנישום

2,424,592  ₪ . 

 המערכת

 חסרה

 קלט ותבקר

 נדרשות

 טיוב לצורך

 הנתונים

. המוזנים

 שגויה הזנה

 מהווה

 חשיפה

 לפגיעה

 בשלמות

 הנתונים

 המצויים

 במערכת

 ובאפשרות

 בקרה לבצע

 תהליכי אחר

 העבודה

 שבוצעו

. בתיק

, בנוסף

 נפגעת

 אמינותם

 נתוני של

 דוחות

 הבקרה

 הנגזרים

 .מהמערכת

 את לתקן יש

 טעויות

 ההקלדה

 .בדוח שאותרו

 יבתיש לתאם

 בה עבודה

 אופן יוסברו

 עדכון ומהות

 הרישומים

 החשבונאיים

 בתיקים

 במערכת

 הקשורות

 בטעויות

 ההקלדה

 .זכות ושביתרות

 בדיקה לבצע

 לכלל ביחס

 בהם התיקים

 יתרת קיימת

 במערכת זכות

 ולבחון הגזברות

 מקור את

 . היתרה

המלצות 

הביקורת 

 מקובלות.

 

 

 

 התקשרות 12

 שמאי עם

 הוועדה

 ונמצא לא

 עבודה הזמנות

 לשמאים

 פרטניות

 כנדרש

 בפקודת

 העיריות

 ומנהלי

 לפיהן העירייה

 להוציא נדרש

 עבודה הזמנת

 בחוזים. גם

 חוסר

 הפיקוח

 חלוקת אחר

 העבודה

 שכ״ט ואחר

 המשולם

, לשמאים

 לגרור עלול

 בהתאמה

 חריגות

 מהיקף

 כי להקפיד

 שכר אישור

 השמאים טרחת

 ידי על רק יבוצע

 התפקידים בעלי

 המוגדרים

 או, בנוהל

 לעדכן, לחילופין

 הוראות את

 ולתדרך הנוהל

 העובדים את

 .זה בנושא

 המלצות

 הביקורת

יבחנו מול 

 הגזבר.
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 מבדיקת

 כרטסת

 ספקים

 עולה ח"בהנה

 שמאי כי

 חרגו הוועדה

 ממסגרת

 שנקבע ט"שכ

 עימם.

 שכ״ט

 .שאושר

קיימת  כי לוודא

 תקציבית יתרה

, השמאי בחוזה

 העברת טרם

. אליו ותהזמנ

 בו במקרה

 לא כי נמצא

 יתרה קיימת

 יש תקציבית

 את להעביר

 לטיפול השומה

 להם שמאים

 יתרה קיימת

 תקציבית

 .מאושרת

 

 המלצות

 הביקורת

יבחנו מול 

 הנהח"ש.

 חוסר קיים

 ופיקוח בקרה

 שכר אחר

 הטרחה

 המוגש

 ידי על לתשלום

 השמאים.

בקרות  לבצע

 על מדגמיות

 השומות

 לוודא במטרה

 החשבוןש

 לתעריף מתאים

 המוסכם

 ושהשומות

 כראוי בוצעו

 לכללים בהתאם

 משרד ולהנחיות

 .המשפטים

 

 

קיימת בקרה 

אך נדרש 

 מכרז חדש .
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 רהבק אין

 במחלקה

 שהעבודה

 התקבלה

 ושהחשבון

 מתאים

 לתעריף

 ל"הנ, המוסכם

 בעיקר נדרש

 היתכנות בשל

 לטעויות

 ובשל בחשבון

 תעריפים

 שונים

 ותחשיבים

 לחישוב שונים

 השמאי שכ״ט

 פעולות בגין

 שונות.

 מבוצעת לא

 גורם י"ע בקרה

 כלשהו

 אף, בעירייה

, מדגמית לא

 לוודא במטרה

 שהשומות

 כראוי בוצעו

 תאםבה

 לכללים

 ולהנחיות

 משרד

 המשפטים

 

 

 

 

 

 באופן לצמצם

 את ניכר

 הקטגוריות

 השונות

 או/ו בתעריפים

 גורם ללמות

 שמאי) מקצועי

 שיבחן( וועדה

 סוגי את

 השומות

 והתאמתם

 לתעריף

 .שנדרש

 

 קביעת

 ט"שכ

 שמאי

 הוועדה

 אחידות אין

 בחלוקת

 העבודות

 בין והתקציב

 בשל השמאים

 לפי חלוקה

 יש שכן, אזורים

 שיש אזורים

 הרבה שם

 ות"תבע

 ללא ואזורים

 ות."תבע

 אי יוצר ל"הנ

 שוויון

 בחלוקה

 ומרוקן

 את מתוכן

 ההליך

 .המכרזי

 מנגנון לקבוע יש

 ושוויוני דשח

 לאופן באשר

 העבודה חלוקת

 .השמאים בין

 המלצות

 הביקורת

 .מקובלות

יטופל בחוזה 

 החדש.

 

 בקרה לקיים יש

 שוטפת

 אחר ותקופתית

 תקציב ניצול

 השמאים

 העבודה וחלוקת

 .ביניהם

 המלצות

 הביקורת

 .מקובלות
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 42.5% זמן תקני

, מהשמאויות

 בחריגה הוגשו

 מהזמן

 המקסימאלי

 בתקן עשנקב

 ובמסגרת

 הזמנים הגדרת

 הקבועה

 עם בהסכם

 .השמאים

 תיקים אותרו

 זמני בהם רבים

 עריכת

 הינם השומות

 באופן ארוכים

 .חריג

 המחלקה

 ללא פועלת

 לדירוג מנגנון

 והערכת

 פעילות

 השמאים

 לזמני בהתאם

 טיב, הטיפול

, השומה

 התאמת

 השומה

 לדרישות

 המחלקה

 אינו האמור

 בקנה עולה

 ייעד עם אחד

 המחלקה

 זמני לקיצור

 הטיפול

 בתיקים

 ומהווה

 פגיעה

 ברמת

 השירות

 הניתן

 .למבקש

 מדי לבצע

 ניתוח תקופה

 הכנת זמני של

 לכל שומה

 ולפעול שמאי

 השמאים מול

 זמני בעלי

 הטיפול

 .החריגים

 המלצות

 הביקורת

 .מקובלות

 

 פעולות לבחון

 ביחס תמריץ

 לשמאים

 שמגישים

 וועדה שומות

 תקןה זמני לפי

 שנקבעו.

 להקמת לפעול

 לביצוע מנגנון

. שמאים הערכת

 המנגנון על

 לכלול

 התייחסות

, השומה לאיכות

 ביצוע זמן

 שיעור, השומה

 בהם התיקים

 תיקון בוצע

 ועמידת שומה

 השומה

 בדרישות

 המחלקה

מבנה דוח 

 שמאי

 של בשומות

 יעקב השמאי

 מופיע לא הלוי

 המצב: פרק

 .המשפטי

 קןבניגוד לת

 מועצת של 1

 שמאי

 ,המקרקעין

להבטיח עמידת 

 .1השומה בתקן 

  טופל ותוקן.

קליטת 

נתוני 

 השומה

 מתבצעת לא

 תקינות בדיקת

 באופן הנתונים

 ומלא שיטתי

 השומה בדוח

 מי ידי על

 מהגורמים

 המקצועיים

סיכון 

לטעויות 

הקלדה 

הפסד 

כספי/פגיעה 

 במוניטין.

 מונהי כי מוצע

 מקצועי גורם

 בקרה שיבצע

 על חוזר והיזון

 נתוני תקינות

 .השומה

 המלצות

 הביקורת

 .מקובלות
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 עריכת טרם

 השומה

 ובסיומה

 אבטחת 14

 אכיפה

 תשלום

 היטל

 השבחה

 נתוני פי על

 מערכת

 השבחה

 המעודכן

 לחודש

 אוקטובר

 קיימת, 2020

 בגין חוב יתרת

 תשלומי אי

 השבחה היטלי

 כולל בסכום

 6,047,922 של

₪. 

חשש 

להתיישנות 

והפסד 

 כספי.

 הקצאת לבחון

 משאבים

 לטיפול נאותים

, היתרות בנושא

 שהטיפול כך

 סוגי בכל יבוצע

 בהם התיקים

 יתרת קיימת

 .חוב

 המלצות

 הביקורת

 מול יבחנו

 .הגבייה

 

 פטור 15

 מהיטל

 השבחה

 קוד אין בוועדה

, במערכת

 למקרי ביחס

' ס לפי הפטור

 . לחוק 19

 

, הנראה ככל

, זו מסיבה

 נמצאו

 להן 0 תשומו

 הופקו לא

 דרישות

 ולכן תשלום

 ניתן לא

 מה לדעת

 לאי הסיבה

 או התשלום

 למתן

 הפטור.

 

 

 

 

 

 

אי ביצוע 

 שווי הערכת

 כאמור

מחלישה 

 את בחינת

 מתן נחיצות

 הפטור

 מהיטל

 ההשבחה

 קוד להטמיע

 במערכת ייעודי

 פטור סוג לכל

 .19' ס לפי

 המלצות

 יקורתהב

 יבחנו

 

 מקרים

 פטור שקיבלו

 צורפו 19' ס לפי

 מסמכי

 של הצהרה

 מטעם ד"עו

 ללא הנישום

 ששמאי

 עושה הוועדה

 לאמת בדיקות

 ההצהרה את

 

 

 

 מידע קיים לא

 את המרכז

 הפטורים

 לבעלי שאושרו

 ידי על נכסים

 לתכנון הועדה

 ובניה

 ששמאי מומלץ

 יאמת הוועדה

 הצהרת את

 של פטורה

 .הנישום

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות

 הביקורת

 יבחנו

 

נכון להיום, 

 19פטור ס' 

ניתן 

בהצהרת 

התושב ע"י 

 אימות עו"ד.

 רישום לבצע

 כל של מרוכז

 הפטורים

 היטלי מתשלומי

 השבחה

 ידי על שאושרו

 הועדה

 המקומית

 ובניה לתכנון

טרם 

התקבלה 

החלטה ו/או 

ה דרך פעול

 בנושא.
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 בפרויקטים

 השונים

 ביצוע לצורך

 פרויקט

 ההתחדשות

 העירונית

 בפרויקטים

 המבוצעים

 .בעיר

 היטלי 16

 השבחה

 מרשות

 מקרקעי

 ישראל

 קיים לא כי

 מידע מאגר

 לגבי נפרד

 העסקאות

 בנכסי שנעשו

 י."רמ

 נערכת לא

 בקרה

 כי המוודאת

 הסכומים

 שנקבעו

 של בדיווחים

 תואמים י"רמ

 לסכומים

 שהועברו

 הבנק לחשבון

 העירייה של

 .בפועל

אי ביצוע 

פוגע  בקרות

 ביכולת

 לאתר

 של טעויות

 י"רמ

 בהעברות

 או הכספים

 קיזוזים

 שנעשו

 לעירייה

 מתשלומים

, מועברים

 .שישנם ככל

 בקרה לבצע

 י"ברמ תקופתית

 כי תוודא אשר

 קיבלה העירייה

 עבור תשלומים

 עסקת כל

 מכירה

 ידי על שנעשתה

 .בשטחה י"רמ

 המלצות

 הביקורת

 מול יבחנו

 הגזברות.

 

 הרשאות 17

 עובדים

 מבוצעת לא

 של בדיקה

 הרשאות

 אחת מידעה

 .לתקופה

הרשאות 

עודפות 

חושפות את 

העירייה 

 לסיכון מסוג 

 לביצוע

 פעולות

 שאינן

 נדרשות

 במסגרת

 תפקידם.

 מערך את לעדכן

 הרשאות

 העובדים

במחלקה על 

 בסיס תקופתי.

המלצות 

הביקורת 

 מקובלות.

הרשאות 

 יצומצמו

 

 מוקפדת לא

 סגירת

 הרשאות

 משתמש

 עם במערכת

 העסקת סיום

 העובד

 מחלקה.ב

 של במקרה

 עובד קבלת

 לעדכן יש חדש

 הרשאות את

 בהתאם, העובד

 לתפקידו

 במחלקה.

 הרשאות

 אינן המחלקה

 או/ו מותאמות

 מוגדרות

 ספציפית

 העובד לתפקיד

 של מקרה בכל

 תפקיד שינוי

 לעדכן יש, עובד

 הרשאות את

 .בהתאם העובד
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 כוח אדם .5

חום היטלי השבחה, ממלאת את התפקיד הנ"ל בשנה מהביקורת עולה כי אחראית ת

האחרונה. הביקורת התרשמה כי הנ"ל עושה ככל שביכולתה לקדם תהליכי עבודה 

 תקינים במחלקת היטלי השבחה, על אף החוסר בכוח אדם.  

 של מחלקת היטלי השבחה בעיר הארגוני המבנה לדעת הביקורת, נדרש להסדיר את

 משרד להנחיות ובהתאם בעיר שיש משביחות יותתכנ הרבה עם ומתפתחת גדולה

סמכותו  הפנים, שתכלול בין היתר: מינוי שמאי וועדה )שמאי ממיין( יוגדר תחומי

המנהלית של אחראית/רכזת היטל השבחה  פעילותה ובין היתר, תוסדר ואחריותו

 והממשקים ביניהם. 

 היטלי נושא שיפורו לקידום הביקורת עם הפעולה שיתוף על תהילה' לגב מודים אנו

 .ההשבחה

 

 נהלי עבודה .6

במסגרת תהליך בדיקת הבקשה להיתר בנייה ואישורה נדרש מבקש ההיתר לשלם 

היטל השבחה כשקיימת חבות. בחינת החבות בהיטל השבחה מתבצעת באמצעות 

 שמאי הוועדה בהתאם לתוכניות שחלות על הנכס ובקשות להקלה.

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

 מספר מחלקות בין ממשקים הכולל ובהליך משמעותיים כספיים בחיובים הכרוך

 נקבעים שהחיובים העובדה לנוכח, תוקף משנה מקבל זה צורך .שונות מידע ומערכות

 ולקיים הנושא להסדרת כללים לקבוע העירייה ומחובת, חיצוני של שמאי שומות י"עפ

 .ופיקוח בקרהלגביו 

מהביקורת עולה כי למרות שרכזת ההשבחה למדה את תהליכי העבודה ופעלה 

 בהתאם לנוהג המקובל בגופים דומים, הביקורת מוצאת להעיר באופן כללי, כדלקמן:

נהלים מפורטת המגדירה מבחינה תהליכית  חסרה מערכת מהביקורת עולה כי  .א

החל מבדיקת חבות בהיטל ום, בכל תחום ותחההשבחה  היטלאת מסלול הטיפול ב

 .ועד לתשלום ההיטל במסלולים השונים השבחה

בין המחלקה לגזברות. כגון: הצורך בהתאמה בין המערכות  נהלי עבודהחסרים גם  .ב

מאחר וחוסר התאמה מהווה סיכונים לתשלומים בחסר/ביתר ועלול לחשוף את 

                                                                                          העירייה לתביעות משפטיות

 והתנהלות אחידות לחוסר חשיפה כתובים, מהווה נהלים מערכת לסיכום, היעדר

 ידי על הארגוני הידע שימור באפשרות פגיעה מהווה וכן המחלקה תקינה של לא

 .המחלקה

 הביקורת תוהמלצ

ולות והבקרות במסגרת תהליך להכין נוהל עבודה כתוב המפרט את כל הפע .א

לרבות קביעת האחראים  בדיקת חבות מבקש היתר הבנייה בהיטל השבחה
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 תומכות מערכות, דין פי על , דרישותולוחות הזמנים בבל שלב התהליך

 .ובקרה יישום תהליכי, ללקוח שרות מתן ,מחלקות בין וממשקים

, מאי חיצוניש עם ההתקשרות אופן לגבי לוודא כי בנוהל תהיה התייחסות .ב

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

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

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

 העברה ,מנישומים תערבויו קבלת אופן, גביה ומערכת לנישום שומות מסירת

 .ועוד לפטורים זכאות, בטאבו

לבחון מעת לעת את הנהלים הקיימים ולעדכן אותם בהתאם להוראות החוק  .ג

 והתקנות וכן בהתאם לאופן הפעילות.

 

 ממשקים בין מערכות .7

 י החברה"ע שהוקמה "קומפלוט" מערכת הינה הנדסה באגף המרכזית המידע מערכת

 ניהול תהליכי בכל ובניה תכנון חוק י"עפ כולל המענ לאוטומציה. המערכת מספקת

 'וכו בטאבו העברה, בניה היתרי: כגון שונים מימושים בגין השבחה היטלי אחר ומעקב

 דרישת שובר הפקת, לשמאי תשלומים, שומה תשלומי ניהול, שומה מרכיבי כולל ניהול

 לתשלום.  והוראות השבחה להיטל תשלום

פרודוקטיבית שנותנת מענה לבעיית הממשק  CRMת בנוסף, בעירייה הטמיעו מערכ

ומאפשרת ארגון ומעקב במקום אחד ובתצוגה אחת מעודכנת של כל הנתונים הקשורים 

בתהליך, כך לדוגמא: השובר לתשלום שמופק ממערכת הקומפלוט עובר בממשק 

 ונשלח לתושב במייל בצירוף השומה.  CRM למערכת 

ה, גורם לחולשה בבקרת התשלומים, היות העדר ממשק במערכת הקומפלוט לגביי .ג

 ולא ניתן לזהות את מהות התשלום, הנ"ל מהווה ליקוי.

 מקרה בכל עדכון לטובת למחלקה עסקים רישוי מערכת בין כמו כן, לא קיים ממשק .ד

 חורג שימוש בגין שומה הכנת כגון -השבחה שומת נדרשת בגינו תיק סגירת של

 .שנסגר לעסק

 וכוללת התוכנית סוג מתוארת בה קרקע ייעודי ומערכת וןהתכנ עם ממשק לא קיים .ה

 .בנייה עבירות של הכשרה

 המלצות הביקורת

 יש להבטיח ממשקים בהתאם להערות הנ"ל. .ד

 

 לוח שומה .8

 עד למימוש השומה ביצוע את לדחות אפשרות קיימת ובניה לתכנון המקומית לוועדה

 .יןהמקרקע לבעלי כך על שתודיע בתנאי, הזכויות של בפועל

החליטה הועדה  ולאהוראות התוספת השלישית בחוק קובעות כי אם אושרה תכנית 

המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכויות, תערוך הועדה המקומית, על פי חוות 

דעת של שמאי מקרקעין, לוח שומה לכל התכנית שאושרה, ובו יפורטו המקרקעין 

 שהושבחו עקב אישור התכנית ושיעור השבחתם.

לוח השומה יוצג במשרדי הועדה המקומית ובמשרדי הועדה המחוזית תוך חצי שנה 

מיום אישור התכנית. הועדה המקומית תביא לידיעת כל חייב בהיטל, עם הצגת לוח 

שומה או עקב מימוש זכויות, את שיעור ההשבחה שבעדו הוא חייב בהיטל ואת זכותו 

  .14לערער על החיוב בהיטל לפי האמור בסעיף 
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הוצג לוח שומה, רשאית הועדה המקומית להורות על רישום הערות אזהרה בפנקסי 

  המקרקעין לגבי חובת בעלי מקרקעין הכלולים בלוח לשלם את ההיטל.

לא הוצג לוח שומה תוך חצי שנה מיום אישור התכנית, ייחשב הדבר כהחלטת הועדה 

המחוזי בשבתו כבית  בית המשפט המקומית על דחיית השומה עד למימוש הזכויות. 

המשפט לעניינים מנהליים ציין כי "בהתאם להוראות התוספת השלישית, עם אישורה 

של תכנית משביחה חלה על הועדה המקומית החובה לערוך לוח שומה, בו יפרט שמאי 

 המקרקעין אילו מקרקעין הושבחו עקב התכנית ובאיזה שיעור. 

ה לקבל החלטה לדחות את עריכת (לתוספת השלישית מסמיך את הועד 1)4סעיף 

השומה עד למימוש הזכויות במקרקעין בהם חלה ההשבחה. החלטה כזו מאפשרת 

לוועדה המקומית להימנע מתשלום הוצאות רבות במימון שכר טרחת השמאים 

)א( לתוספת השלישית.  7העורכים את לוח השומה, בייחוד לאור הוראת סעיף 

 "ום עד למימוש הזכויות לגביהן חל ההיטלהמאפשר לבעל הזכות לדחות את התשל

המשמעות של אי עריכת לוח השומה היא דחיית עריכת השומה עד למימוש הזכויות  .ו

ובנוסף יצירת עיכובים  במקרה זה השומה תיערך באופן פרטני לכל נכס בנכס

 נוספים בקבלת אישורים לטאבו שיכולים להיחסך.

 ת הביקורתוהמלצ

הרבה שתהיה בשנים  ומה לקראת הבנייהמומלץ לשקול עריכת לוח ש .ה

לשקול עריכת שומות לבניין שלם ולא לנכס (דירה) אחד בכל פעם הקרובות ב

  .על מנת לחסוך עלויות שכר טרחה מרובות לשמאי

  

 הליך בדיקת חבות הנכסים בהיטל השבחה  .9

 כללי   .9.1

החבות של הנכסים בתשלום היטלי ההשבחה נוצרת במועד בו אושרה הזכות אשר 

 השביחה את המקרקעין.  

היטל השבחה לא , כמו גם, 1.7.1975 היטל ההשבחה לא יחול על תכניות שאושרו לפני

נגבה בגין פעולה לא חוקית של בעל הזכויות בקרקע כגון בנייה ללא היתר, שימוש חורג 

 בנכס שלא אושר וכו'. 

גרת ההליך במקרה בו העירייה תובעת את בעל המקרקעין על העבירה, במסעם זאת, 

 .הפלילי, ניתן לתבוע גם תשלום של היטל השבחה

 במועד בו נעשה "מימוש הזכויות" במקרקעין. כאמור בפתיח, משולם היטלי ההשבחה 

בעל נכס המעוניין לממש את הזכות בנכס נדרש להגיש לוועדה לתכנון ובניה בקשה 

 לבדיקת חבות בתשלום היטל השבחה לנכס.

 בקשות לאישור לטאבו .9.2

דירות בבניה רוויה אינם חייבים בהיטל השבחה.  מהביקורת עולה ק ניכר מבעלי לחל

 כי מגישי הבקשות לאישורים לטאבו עוברים בדיקת היתכנות חבות בהיטל השבחה.

 להלן תרשים המתאר את התהליך :
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 תיאור מילולי: 

ום ממולאות באופן דיגיטלי בצירוף טפסים רלוונטיים ותשל בבקשות לאישור לטאבו

אחראית טרם מתן אישור לטבו, הגבייה . פקידת CRM -אגרה. הבקשות מעודנות ב

חובות כגון: ארנונה ובדיקה חיוב היטל השבחה בהתאם בשלב הראשון על בדיקת 

לטבלת תוכניות השבחה שהוכנה ע"י אגף ההנדסה, במידה והנכס מופיע בטבלאות 

 ועדה. המשביחות(, הבקשה מועברת לשמאי הו התכניות )מאגר

במקרה בו משרד השמאות קובע כי קיימת לנכס חבות בתשלום היטל השבחה, שמאי 

מטעם משרד השמאות החיצוני מבצע הערכת שמאות לנכס המפרטת את התכניות 

אשר השביחו את הנכס לרבות הערכה של שווי ההשבחה לנכס כתוצאה מכל אחת 

שמתבצע תשלום ואישור  ותהליך מתן אישור לטאבו נעצר עד מהתוכניות המשביחות

 מהנדס. 

במערכת הממוחשבת נתונים של בקשות שהוגשו וקיבלו פטור, הנ"ל פוגע לא נמצא  .ג

  בנתיב הבקרה הנדרשת ובפרט בתהליכים להן השלכות כספיות.

בין יחידת ההשבחה ליחידת האישורים לטאבו בגבייה בקשר  מדיניות נקבעה לא .ד

 לא סביר שיהיו חיובי השבחה בנוגעלמקרים שעל פי הנחיות הגורם המקצועי 

, השבחה בהיטל בעבר שחויב נכס: לדוגמא כך, השבחה בהיטל הנכס חבות לבדיקת

 ?חוזרת לבדיקה חדשה בקשה להעביר נדרש האם

העובדה שעובדת הגבייה בוחנת את קיומם של תכניות משביחות לנכס ומורשית  .ה

טלי השבחה, הינו פגם לחתום לבדה על אישורים להיעדר חובות לבעל הנכס בהי

ניהולי.  בשל האמור, במקרה בו עובדת הגבייה תחתום על אישור היעדר חובות 

בהיטלים למרות שלנכס אושרו תכניות משביחות, מבלי להעביר את פרטי הנכס 

העירייה לא תחייב את .  לבדיקת שמאי העירייה, הדבר לא יעלה בבקרות הקיימות

 יגרם לה הפסד כספי.בעל הנכס בתשלום היטלים כחוק ו

 המלצת הביקורת

את הטופס פטור, כשתושב מבקש הארכה לא  CRMיש להטמיע במערכת ה  .ו

 יצטרך לבוא לפתוח שוב תיק במידה ולא הייתה תוכנית בשנים הנ"ל.

מומלץ לבחון להפעיל שמאי ממיין בוועדה שתפקידו יהיה לבחון ולחתום על  .ז

בנייה והאם יש להעבירו כל נכס המתבקש בגינו אישור לטאבו/להיתר 

 לבדיקת שמאי או לחילופין אין באופן ברור השבחה.

 

בקשה להעברה  
בטאבו

-מחלקת גבייה
העברת בקשה  
להעברה בטאבו

בדיקה האם יש  
היתכנות להיטל  

השבחה

במידה ואין היתכנות  
להשבחה והיעדר  

חבות

מתן אישור להעברת  
זכויות
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 ללא שומה מכרעת בקשות להיתרי בנייה .9.3

בהתאם להנחיות שנקבעו כל הבקשות להיתרי בנייה, הקלה או שימוש חורג, אמורות 

 להיבדק ביחידת ההשבחה. 

 להלן סכימה של התהליך:

 

 :הרחבה

תמיד לשמאי הוועדה לחישוב חבות בהיטל  שלחתנבנייה ככלל, כל בקשה להיתר 

  השבחה.

במסגרת בדיקתה מחשבת האחראית את השטחים כפי שסוכמו בטבלת השטחים, 

בודקת מתי נרכש הנכס ובוחנת האם קיים הפטור. במקרה של היתכנות בחבות היטל 

 . השבחה מעבירה לבחינת שמאי הוועדה

 זכויות למימוש בקשות ותיעוד קליטה .9.4

 אחד לטיפול מנותבת השבחה היטלי לאחראית המגיעה זכויות למימוש הבקש כל

 .הנכס של הפיזי התיק בצירוף הוועדה משמאי

 בתיק שקיים והמידע הנכס על החלות התוכניות לרבות הבקשה את בוחן הוועדה שמאי

 .השבחה היטל לחיוב היתכנות קיימת האם מחליט הוא לממצאיו ובהתאם הפיזי

 

 מכרעת עם שומה נייהב להיתרי בקשות .9.5

 להלן סכימה של התהליך:

החלטת ועדה מקומית  
,  להנפיק היתר בנייה

ישנה  , שימוש חורג
היתכנות להיטל  

השבחה

העברת בקשה לשמאי  
לביצוע שומה

עריכת שומת השבחה  
י שמאי"ע

העברת דרישת תשלום  
י אחראית  "לנישום ע

היטל השבחה

תשלום היטל השבחה  
י הנישום כולל "ע

ריביות והצמדה

הנפקת היתר  
שימוש חורג/בנייה
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 בהנדסה הכשרת העובד האחראי על האישורים לטאבו .10

 

באחריותה של האחראית על האישורים לטאבו לנהל ולתעד את כל הליך הפקת אישור 

לטאבו לרבות ביצוע בדיקה מקדימה של היתכנות חבות בהיטל השבחה של בעל הנכס 

 נשוא הבקשה לאישור לטאבו. 

על האחראית על האישורים לטאבו להזמין שומת השבחה מהשמאי החיצוני הנותן 

שירותי שמאות לעירייה במקרה של היתכנות החבות כאמור בעקבות הבדיקה 

 המקדימה שביצע.

בדיקתה המקדימה של האחראית על האישורים לטאבו מתבססת על המסמכים 

 קיימת. שצורפו לבקשה בהתאם להוראות החוק, תקנותיו ופסיקה

הדרכה ו/או האחראית על האישורים לטאבו אינה מחזיקה ברישיון שמאי ולא עברה  .ו

מדובר בנושא מורכב לדעת הביקורת, . עם כניסתה לתפקיד הכשרה מקצועית מתאימה

 שבגינו קיימים פסקי דין לרוב, שלהם יש השלכות כספיות. 

 המלצת הביקורת

לאחראית בתחום  הביקורת ממליצה לספק הכשרה מקצועית מקיפה .ח

 ההשבחה.

 

 היטל ההשבחה -נאותות טיוב ועדכון נתונים  .11

במשימות  לעמידה הכרחי תנאי הינו המחשוב במערכות מעודכנים נתונים של קיומם

 ופיקוח. בקרה ויכולת לתושבים יעיל שירות מתן, המחלקה

ביצעה , העירייה ידי על ההשבחה היטלי רישום חיובי נאותות את לבדוק מנת על

 למערכת תחקור נתונים ממוחשב על כל קובץ תיקי השבחה בהתאם הביקורת

 קומפלוט בהנדסה. 

 להלן ממצאי הביקורת:

החלטת ועדה מקומית  
,  להנפיק היתר בנייה

ישנה  , שימוש חורג
היתכנות להיטל 

השבחה

העברת בקשה לשמאי  
לביצוע שומה

עריכת שומת השבחה  
י שמאי"ע

י "הגשת שומה נגדית ע
הנישום בהתאם 

84לתיקון 

קביעת שומה מכרעת  
י שמאי מכריע"ע

תשלום היטל השבחה  
י הנישום כולל  "ע

ריביות והצמדה

הנפקת היתר  
שימוש חורג/בנייה
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 (1בקשות להעברה בטאבו )טבלה מס' -תיקים ביתרת זכות   .11.1

 

 שנה תיק חלקה

 לתשלום

-ב

 קומפלוט

 נרשםסכום ש

 שולםש

בגין תשלום  הפרש

ביתר לטובת 

 הנישום

40100050 2018 201,123 20,112,337 -19,911,213         

49400050 2018 102,482 10,248,233 -10,084,608         

46800080 2018 23,364 6,023,364 -6,000,000          

14100010 2018 3,909 389,050 -385,140            

14100010 2018 31,622 389,054 -357,431            

40400050 2019 113,623 227,390 -113,104            

42000220 2018 72,395 144,791 -70,395             

17400310 2018 58,315 68,505 -8,624              

42200100 2018 60,447 69,515 -11,898             

46900060 2018 57,142 61,720 -4,089              

658500222 2018 700,701 1,181,865 -481,164            
 (2בקשות להיתר בנייה )טבלה מס'  -תיקים ביתרת זכות  .11.2

 

 שנה תיק חלקה

-ב לתשלום

 קומפלוט

 סכום

 שנרשם

 ששולם

בגין תשלום  הפרש

 ביתר לנישום

49400050 2019 2,427 2,427,020 -2,424,592          

763003961 2019 1,442,100 2,296,167 -831,489            

658600441 2019 783,576 1,567,153 -783,576            

763003951 2019 1,586,100 2,290,573 -704,473            

763003941 2019 1,586,100 2,279,869 -671,351            

763003921 2019 1,766,100 2,313,512 -524,663            

701100010 2019 3,256,563 3,762,494 -506,226            

48200210 2019 285,543 571,086 -281,326            

765500290 2019 522,769 765,119 -243,876            

765500300 2019 522,769 765,119 -243,876            

765500310 2019 522,769 765,119 -243,876            

12700300 2018 56,482 182,775 -125,746            

47100210 2019 10,171 110,192 -100,020            

658700230 2018 384,874 474,860 -92,366             

700700030 2018 855,073 940,580 -85,506             

765300410 2019 48,426 113,971 -64,640             

781001350 2019 50,214 109,182 -58,431             

41500060 2018 6,064 60,649 -53,863             

טעות 

סופר 

המעידה 

על בקרה 

 חסרה

טעות 

סופר 

המעידה 

על בקרה 

 חסרה
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 שנה תיק חלקה

-ב לתשלום

 קומפלוט

 סכום

 שנרשם

 ששולם

בגין תשלום  הפרש

 ביתר לנישום

658570032

0 2019 234,929 272,782 -37,337             

658570034

0 2019 495,720 514,624 -17,920             

658570033

0 2019 234,929 252,782 -17,372             

23300310 2018 12,381 24,762 -12,313             
 

 כפי, למערכת הנתונים של ועדכונם בהזנתם בעיה קיימת כי הביקורת מצביעה .ז

 הקלדה הביקורת, כך לדוגמא:  אותרו טעויות ידי על הקובץ שבוצע מניתוח שעולה

 ל שהפכו 46800080, 49400050, 40100050  חלקה קיבתי השבחה של שומות

( ; כמן כן, 1)ראה: טבלה מס' ₪  35,995,821  ס"לנישומים ע הוועדה של" חוב"

 של" חוב" ל הפכה 49400050  חלקה בתיק השבחה שומת אותרה טעות בהקלדת

 (. 2)ראה: טבלה מס' . ₪  2,424,592  ס"ע לנישום הוועדה

התיקים ואי  נתוני כלל של והזנה תיעוד על ובע מאי הקפדהלדעת הביקורת הנ"ל נ .ח

  .נאותות הקלדת תשלומים אחר נוספת קיום בקרה

בשאר המקרים הממצאים מצביעים לכאורה על היטלי ההשבחה ששולמו  .ט

 הנישומים ביתר.   

מקרים בהם בעקבות השגה/ ערעור שהוגש על לדעת הביקורת, יתכן ומדובר 

מכרעת/ קבלת שומת וועדה בסכום מופחת מהשומה  ידי המבקש וקבלת שומה

הראשונית נדרש לבצע החזר כספי למבקש )במידה ושילם סכום השומה שאינו 

לתוספת השלישית בתוספת תשלומי  17, בהתאם לסעיף )שנוי במחלוקת

 פיגורים.

קיומן של יתרות זכות הנובעות מאי החזר תשלומים לתושבים ככל שהנ"ל יאומת, 

לות לא תקינה של העירייה בכל הנוגע לחובותיה כגוף ציבורי ואף מהווה מהווה התנה

חשיפה להפסדים כספיים לעירייה בגובה הריבית והפרשי ההצמדה שעל העירייה 

 .לשאת בהם

חריגה הביקורת מציינת כי אי ביצוע ההחזר במועד למבקש, יוצר עלויות ריבית שנתית 

 .יה נושאתבנוסף על ההחזר, בהן העירי גבוהבשיעור 

קיימת בעיה בממשק בהיעדר הסברים ליתרות הזכות, הביקורת מסיקה כי יתכן ואף  .י

העבודה בין המחלקה לבין הגזברות, בכל הקשור לביצוע החזר בתיקים בהם קיימת 

 .יתרת זכות

 שגויה הזנה. הנתונים המוזנים טיוב לצורך נדרשות קלט בקרות חסרה המערכת .יא

 לבצע ובאפשרות המצויים במערכת הנתונים בשלמות לפגיעה חשיפה מהווה

 דוחות נתוני של אמינותם נפגעת ,בנוסף. בתיק שבוצעו העבודה תהליכי אחר בקרה

 .מהמערכת הנגזרים הבקרה
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 המלצות הביקורת

 יש לתקן את טעויות ההקלדה שאותרו בדוח. .ט

החשבונאיים  הרישומים עדכון ומהות אופן יוסברו בה עבודה ישיבת לתאם .י

 במערכת הקשורות בטעויות ההקלדה ושביתרות זכות. יםבתיק

לבצע בדיקה ביחס לכלל התיקים בהם קיימת יתרת זכות במערכת הגזברות  .יא

 ולבחון את מקור היתרה. 

הליך ביצוע החזר כספי בתיק: את  להגדיר נוהלי עבודה בין האגפים שיקבע .יב

 .בפועל אופן העברת הבקשה לביצוע ההחזר וקבלת עדכון על ביצוע ההחזר

להנחות את העובדים לקבוע גורם מזין את החיוב וגורם בקרה ו/או יש  .יג

להקפיד על הזנה, תיעוד מלא של תהליכי הטיפול בתיק וסריקה של כלל 

המסמכים בתיק למערכת, כך שהנתונים במערכת יהיו שלמים ויאפשרו בקרה 

נים אחר ההתנהלות וניתוח הנתונים בתיק, כמו גם הפקת דוחות בקרה אמי

 .ושלמים מהמערכת

לגבש נהלים, תהליכי עבודה ובקרות מפצות, כך שעדכון תהליכי העבודה  .יד

 .בתיק, סטאטוס התיק וטיוב הנתונים במערכת יוזנו ויעודכנו כנדרש

יש להבטיח קיום בקרה נוספת במערכת ע"י הנפקת דוחות בסוף כל יום  .טו

 ובחינתם.

סכומי גון: בחינת סבירות יש לבחון יצירת בקרות לוגיות במערכת השבחה כ .טז

ו/או לרצף הפעילויות האפשרי בתיק  בהתאם לסוג השומההשבחה 

 למערכת וכיו"ב. השומה סריקת ללא שומה קבלת שורת סגירת ההשבחה, אי

 הקלה אישור בעקבות השבחה, לכאורה, חלה בהם יש לבחון את המקרים .יז

 ה.השבח היטל שנגבה מבלי וזאת, בניה היתר והוצאת הוועדה י"ע

 לתוכניות ההשבחה סכום קביעת של קיומה להיעדר הסיבות את רצוי לנמק .יח

 .שאושרו

 

 שומות הוועדה .12

 התקשרות עם שמאי הוועדה .12.1

 (לתוספת השלישית קובע כי:  1)4סעיף 

"ההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור 

התכנית, התרת השימוש החורג או מתן ההקלה; אולם רשאית 

ומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב אישור הוועדה המק

  ."תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה

 את המסדיר 8/2016 מספר ל"מנכ חוזר את הפנים משרד פרסם, 22.11.2016 ביום

 אחראית תהיה אשר התקשרויות ועדת באמצעות ביועצים לבחור העירייה של החובה

 .לעירייה הנדרשת בעבודה לזכות יועץ לכל שווה הזדמנות המאפשר קורא קול לביצוע

בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבעו הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות 

לתוספת האמורה פורטו המקרים בהם המועצה רשאית להתקשר  3בסעיף . מחיר

ת ובכלל זה בעת ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיו ,בחוזה ללא מכרז

כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ,  ,מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים

 . ועבודות כיוצא באלה

נמצא כי למרות שע"פ חוק, אין חובת התקשרות עם שמאי באמצעות מכרז,  -

 .  18/2019שמאי מקרקעין לאחר פרסום מכרז מס'  5העירייה התקשרה עם 



 2020דוח ביקורת                                                                                              מבקר העירייה
 

27 
 

 עם זאת, לכל שמאי תעריפיםי חוזה אחיד לפ נעשתהההתקשרות עם השמאים  -

  פעולות שונות. בגין שכ״ט לחישוב שונים ותחשיבים שונים

 עם המחלקה התקשרות את  תקופת וחופפים, בתוקף מצאנו כי חוזים -

 .לחוזה חתומים הנספחים לרבות כמו גם, החוזים. השמאים

עד לסך לפי מסמכי ההתקשרויות לכל שמאי נקבעה מכסה של הזמנות עבודה  -

 ₪. 500,000של 

 מבדיקתנו עלו הפרטים הבאים:

 מומלץ לפעול להקמת מאגר שמאים. .ג

לא נמצאו הזמנות עבודה פרטניות לשמאים כנדרש בפקודת העיריות ומנוהלי העירייה  .ד

 לפיהן נדרש להוציא הזמנת עבודה גם בחוזים.

שנקבע מבדיקת כרטסת ספקים בהנה"ח עולה כי שמאי הוועדה חרגו ממסגרת שכ"ט  .ה

 את ההשבחה במערכת ההשבחה לתיק מזינה מחלקת הנה"ח עימם,  עולה, שעובדת

סך  לבחינת מעקב שנערך ככל הנראה, ללא, בתיק המתקבלים חשבונות שכ״ט

 .השמאי מול שנחתם לחוזה מהשמאי והתאמתם שנתקבלו החשבונות

כך השמאים,  ידי על לתשלום המוגש הטרחה שכר אחר ופיקוח בקרה חוסר קיים .ו

או אינדיקציה  שכ״ט חשבונות אחר מעקב שיבצע הנה״ח רפרנט אין לדוגמא: במחלקה

 לשמאי הקיימת התקציב יתרת ובחינת השמאים על ידי לחשבונות חיוב שהוגשו

 ואחר העבודה חלוקת אחר הפיקוח לדעת הביקורת, חוסר .שנחתם מולו לחוזה בהתאם

 שאושר. שכ״ט מהיקף ותחריג עלול לגרור בהתאמה, לשמאים המשולם שכ״ט

המוסכם, הנ"ל  לתעריף מתאים אין בקרה במחלקה שהעבודה התקבלה ושהחשבון .ז

 שונים ותחשיבים שונים נדרש בעיקר בשל היתכנות לטעויות בחשבון ובשל תעריפים

פעולות שונות. לביקורת נמסר, כי אכן הנ"ל נובע מעודף  בגין השמאי שכ״ט לחישוב

 המקשים על יכולת הבקרה.קטגוריות בתשלומי השבחה 

 גורם י"ע מבוצעת בקרה לא, הוועדה משמאי השומה קבלת לאחר כי, העלתה הביקורת .ח

 לכללים בהתאם כראוי שהשומות בוצעו לוודא במטרה, מדגמית לא אף, בעירייה כלשהו

 ידי על מבוצעות שהשומות לעובדה ערה הביקורת -]הערה .המשפטים משרד ולהנחיות

 בדעה הביקורת, זאת עם יחד. ניסיונם ולמיטב להערכתם בהתאםמקצועיים  שמאים

נערכו  שהשומות לוודא מנת על, בנושא שוטפת בקרה לבצע אמורה שמחלקת הנדסה

 .הנדרש[ כפי

 המלצת הביקורת

להקפיד כי אישור שכר טרחת השמאים יבוצע רק על ידי בעלי התפקידים  .יט

הנוהל ולתדרך את העובדים  המוגדרים בנוהל, או לחילופין, לעדכן את הוראות

 .בנושא זה

 .אליו הזמנות העברת טרם, השמאי בחוזה תקציבית יתרה קיימת כי לוודא .כ

לטיפול  השומה את להעביר יש תקציבית יתרה קיימת לא כי נמצא בו במקרה

 מאושרת. תקציבית יתרה קיימת להם שמאים

 יםמתא שהחשבון לוודא על השומות במטרה יש לבצע בקרות מדגמיות .כא

 משרד ולהנחיות לכללים בהתאם כראוי בוצעו המוסכם ושהשומות לתעריף

 .המשפטים

מומלץ לצמצם באופן ניכר את הקטגוריות השונות בתעריפים ו/או ללמות  .כב

גורם מקצועי )שמאי וועדה( שיבחן את סוגי השומות והתאמתם לתעריף 

 שנדרש.

רך להסדיר לדעת הביקורת, ממצאים אלו מחזקת את המלצת הביקורת בצו .כג

 את מערך כוח אדם ולמנות שמאי וועדה )ממיין(.
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 הסכמי התקשרות .12.2

חוזר המנכ"ל( קובע את תכולת הסכם  –) להלן 2005/7חוזר מנכ"ל משרד הפנים  

 ההתקשרות עם יועצים חיצוניים בוועדות התכנון והבנייה. 

ירות סעיפים לכל הפחות שנדרשים להיכלל בהסכם כגון: מהות הש 19החוזר מפרט 

המבוקש, שכ"ט, תנאי תשלום, תקופת ההתקשרות, ייעודי ומטרות ההתקשרות, 

תשומות ותפוקות, דרכי בדיקת עבודת היועץ ודרכי סיומה של ההתקשרות; הצהרת 

היעדר יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין היועץ ועובדיו; ההסכם אמור לכלול סעיף 

ץ, למי מדווח, אופן ומועדי הדיווח; הצהרת כפיפות של היוע ;מפורש בדבר שמירת סודיות

היועץ על אי תלות והצהרתו אם קיים חשש למצב של ניגוד עניינים; התחייבות לא 

לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם משום ניגוד אינטרסים לענייני 

 הועדה.

 של נחיותהה לדף כנספח צרף עיסוקים ניתוח בקובץ הפנים עוד עולה כי, משרד

 הסכם. כאמור 2005/7 ל"המנכ חוזר הוראות את ובנייה לתכנון הוועדה שמאי העסקת

 ביטוח כגון, נדרשים ביטוחים כיסויים לרכוש השמאי של התחייבות כולל ההתקשרות

 '.ג צד וביטוח מעבידים ביטוח, מקצועית אחריות

ולה, כי אלו , ע2019מבדיקת הביקורת את הסכמי ההתקשרות שנחתמו בשלהי שנת  .ט

 עונים באופן מלא אחר דרישות חוזר מנכ"ל. אין הערות.

 

 שמאי הוועדה שכ"טקביעת  .12.3

בדבר איסור גביית שכר טרחה בהתאם לתוצאות  2008/7חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 :הליך שמאי מקרקעין קובע כי

"קביעת שכר, או קבלת שכר, לפי תוצאותיו של משפט הקשור 

רות, או לפי תוצאותיו של השירות בעניין שלגביו ניתן השי

המקצועי שניתן", מהווה "התנהגות שאינה הולמת את כבוד 

לחוק  ( 1)16המקצוע" ועל כן הינה עבירת משמעת לפי סעיף 

  ". 2001שמאי המקרקעין, התשס"א 

מהוראות עולה כי חל איסור לקבוע את שכר טרחתו של השמאי ביחס לסכום השומה 

 שמאי עם זה מסוג התקשרות יך לגביו מבוקשת השומה.או בהתאם לתוצאות ההל

 על איסור שחל ברור וממילא, המקצועית האתיקה לתקנות בסתירה עומדת מקרקעין

 .כזה בהסכם מקומית רשות של התקשרות

לחוק רשאית ועדת המשמעת לבטל את הרישום בפנקס  32עוד יצוין כי בהתאם לסעיף 

 . עבירת משמעת, ואף לחייבו בהוצאות ההליךשמאי המקרקעין של מי שנמצא כי עבר 

מהביקורת עולה כי התמורה שנקבעה, משתנה בין שמאי לשמאי, והינה בהתאם 

 להצעתו במכרז.

 9/19שנחתמו החל מחודש   ההתקשרות כפי שהוצעו בהסכמי הטרחה סכומי להלן

 לפי זמן תקן:



 2020דוח ביקורת                                                                                              מבקר העירייה
 

29 
 

סוג 

העבודה/שם 

 השמאי

זמן 

תקן 

 לביצוע

אריק 

בן 

 שימול

גלעד 

 רהםאב

יעקב 

 הלוי

יוסי 

 אורן

 גיל סגל

הכנת שומה 

בגין תבע 

 פשוטה אחת

14 2,800 3000 2800 3600 2600 

הכנת שומה 

בגין תבע 

 מורכבת אחת

21 5,800 6000 7200 7200 -- 

שומה ללא 

 השבחה

10 350 375 450 450 -- 

הכנת שומה  

להקלה/שימוש 

חורג/הרחבת 

 דיור

10 1,050 1125 1350 1350 -- 

כנת שומה ה

עבור בנין חדש 

בבניין בודד+ 

 הקלות )שב"ס(

7 2,800 3000 3600 3600 -- 

עדכון/חידוש 

 שומה

5 20% 

מתעריף 

 מלא

20% 

מתעריף 

 מלא

20% 

מתעריף 

 מלא

20% 

מתעריף 

 מלא

-- 

טיפול בהשגה 

לפני שמאי 

מכריע/ועדת 

 ערר

 לא 

 נקבע

20% 

משמאי 

 מכריע

20% 

משמאי 

 מכריע

20% 

משמאי 

 מכריע

20% 

משמאי 

 מכריע

-- 

מתן חו"ד 

שמאויות ע"פ 

 דרישת הוועדה

 לא 

 נקבע

123 

לשעת 

 עבודה

135 162 162 -- 

הכנת שומה 

כפל שווי 

 בהליך פלילי

 לא 

 נקבע

123 

לשעת 

 עבודה

135 162 162 -- 

פטור ללא 

 שומה

3 175 

לשעת 

 עבודה

188 225 225 -- 

 

 ולא קבוע השמאות חברות עם ההתקשרות בהסכמי הטרחה שכר כי העלתה הביקורת .י

 אין הערות. – השומה לתוצאות ביחס נקבע
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מחולקת לפי אזורים. מהביקורת עולה חלוקת העבודה בין השמאים לביקורת נמסר כי  .יא

ביקורת עולה כי אין אחידות בחלוקת העבודות והתקציב בין המכי ישנם שמאים,  

ה תבע"ות ואזורים ללא בשל חלוקה לפי אזורים, שכן יש אזורים שיש שם הרב השמאים

 תבע"ות, הנ"ל יוצר אי שוויון בחלוקה ומרוקן מתוכן את ההליך המכרזי.

 המלצת הביקורת

 .השמאים בין העבודה חלוקת חדש ושוויוני באשר לאופן מנגנון יש לקבוע .כד

וחלוקת  השמאים תקציב ניצול אחר ותקופתית שוטפת בקרה לקיים יש .כה

 .ביניהם העבודה

 בדיקת תקני זמן .12.4

 וק אינו מגדיר מהו משך הזמן המירבי להוצאת שומת מקרקעין.הח

( לתוספת השלישית לחוק קובע שבמידה והוועדה המקומית החליטה 4)4אולם סעיף 

לדחות עריכת שומה עד למימוש הזכויות )במקום בסמוך לאחר אישור תוכנית/התרת 

לו לשלם מיד שימוש חורג/מתן הקלה(, רשאי בעל המקרקעין לדרוש מהוועדה לאפשר 

"משנתקבלה דרישה כזו, תיערך שומת ההשבחה לגבי את ההיטל החל עליו )

 "(.יום מיום קבלת הדרישה 90מקרקעין אלו תוך 

 לפי טופס ההתקשרות התחייבו השמאים לעמידה בתקני זמן. 

הביקורת ביקשה לבדוק האם זמני תקן שנקבעו בהסכם ההתקשרות נשמרו. להלן חלק 

 שערכה הביקורת: מתוצאות המבדק כ

 תיק חלקה

מס' בקשה 

למימוש 

 זכויות

סוג 

המימו

 ש

תאריך 

אישור 

 הזמנה

תאריך 

עריכת 

 השומה

 ןזמ

שעב

 ר

בימי

 ם

זמן 

חריגה 

מהתק

 ן

77910019

0 

2019013

0 

היתר 

 בניה

06/05/201

9 

07/09/202

0 490 469 

77910032

0 

2019006

1 

העבר

ה 

 בטאבו

14/02/201

9 

20/01/202

0 340 319 

13700100 

2019020

4 

היתר 

 בניה

24/07/201

9 

18/06/202

0 330 309 

65720765

0 

2019024

5 

היתר 

 בניה

07/10/201

9 

10/08/202

0 308 287 

65720767

0 

2019024

9 

היתר 

 בניה

07/10/201

9 

10/08/202

0 308 287 

65720768

0 

2019025

0 

היתר 

 בניה

07/10/201

9 

10/08/202

0 308 287 

51700040 

2019026

4 

היתר 

 ניהב

31/10/201

9 

22/07/202

0 265 244 
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 תיק חלקה

מס' בקשה 

למימוש 

 זכויות

סוג 

המימו

 ש

תאריך 

אישור 

 הזמנה

תאריך 

עריכת 

 השומה

 ןזמ

שעב

 ר

בימי

 ם

זמן 

חריגה 

מהתק

 ן

65830005

0 

2019027

8 

היתר 

 בניה

12/11/201

9 

09/07/202

0 240 219 

41400080 

2019026

0 

היתר 

 בניה

30/10/201

9 

24/06/202

0 238 217 

65640761

0 

2019024

2 

היתר 

 בניה

07/10/201

9 

26/05/202

0 232 211 

65640762

0 

2019024

3 

היתר 

 בניה

07/10/201

9 

26/05/202

0 232 211 

35507170 

2019031

7 

היתר 

 בניה

29/12/201

9 

20/07/202

0 204 183 

35507220 

2019031

9 

היתר 

 בניה

30/12/201

9 

20/07/202

0 203 182 

35207180 

2019032

0 

היתר 

 בניה

30/12/201

9 

20/07/202

0 203 182 

33307210 

2019032

1 

היתר 

 בניה

30/12/201

9 

20/07/202

0 203 182 

35507190 

2019032

2 

היתר 

 בניה

31/12/201

9 

20/07/202

0 202 181 

35207200 

2019032

3 

היתר 

 בניה

31/12/201

9 

20/07/202

0 202 181 

33307230 

2019032

4 

היתר 

 בניה

31/12/201

9 

20/07/202

0 202 181 

33307240 

2019032

5 

היתר 

 בניה

31/12/201

9 

20/07/202

0 202 181 

35507250 

2019032

6 

 היתר

 בניה

31/12/201

9 

20/07/202

0 202 181 

65860051

0 

2019019

4 

היתר 

 בניה

16/07/201

9 

02/01/202

0 170 149 

65860053

0 

2019019

6 

היתר 

 בניה

16/07/201

9 

02/01/202

0 170 149 

43800240 

2019014

1 

העבר

ה 

 בטאבו

29/05/201

9 

04/11/201

9 159 138 
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 תיק חלקה

מס' בקשה 

למימוש 

 זכויות

סוג 

המימו

 ש

תאריך 

אישור 

 הזמנה

תאריך 

עריכת 

 השומה

 ןזמ

שעב

 ר

בימי

 ם

זמן 

חריגה 

מהתק

 ן

41900210 

2020000

6 

היתר 

 בניה

07/01/202

0 

08/06/202

0 153 132 

41900210 

2020000

7 

היתר 

 בניה

07/01/202

0 

08/06/202

0 153 132 

41900210 

2020000

8 

היתר 

 בניה

07/01/202

0 

08/06/202

0 153 132 

40000200 

2020003

4 

היתר 

 בניה

19/03/202

0 

06/08/202

0 140 119 

40000200 

2020007

8 

היתר 

 בניה

19/03/202

0 

06/08/202

0 140 119 

42000160 

2020003

3 

היתר 

 בניה

27/01/202

0 

25/05/202

0 119 98 

33308090 

2019031

4 

היתר 

 בניה

29/12/201

9 

16/04/202

0 109 88 

33308080 

2019031

5 

היתר 

 בניה

29/12/201

9 

16/04/202

0 109 88 

33308060 

2019031

6 

היתר 

 בניה

29/12/201

9 

16/04/202

0 109 88 

33308040 

2019031

8 

היתר 

 בניה

30/12/201

9 

16/04/202

0 108 87 
 

מהזמן המקסימאלי שנקבע  בחריגהמהשמאויות, הוגשו  42.5%מהביקורת עולה ש  .יב

  השמאים. עם בהסכם הקבועה הזמנים בתקן ובמסגרת הגדרת

 האמור .חריג באופן ארוכים הינם השומות עריכת זמני בהם רבים אותרו תיקים .יג

 ומהווה פגיעה בתיקים הטיפול זמני לקיצור ההמחלק יעדי עם אחד בקנה עולה אינו

 .למבקש הניתן השירות ברמת

המחלקה פועלת ללא מנגנון לדירוג והערכת פעילות השמאים בהתאם לזמני  .יד

 טיב השומה, התאמת השומה לדרישות המחלקה. , הטיפול

 המלצות הביקורת

ים לבצע מדי תקופה ניתוח של זמני הכנת שומה לכל שמאי ולפעול מול השמא .כו

בעלי זמני הטיפול החריגים. במקרה של חריגות חוזרות על ידי השמאי יש 

 .לבחון את המשך ההתקשרות עימו

להוסיף זאת כפרמטר ו, כגון: של השמאים נקבעולבחון עמידה בתקן יש  .כז

 בשקלול ציון איכות, במכרזים.
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יש לפעול להקמת מנגנון לביצוע הערכת שמאים. על המנגנון לכלול  .כח

איכות השומה, זמן ביצוע השומה, שיעור התיקים בהם בוצע התייחסות ל

ועמידת השומה בדרישות המחלקה. באמצעות הערכה ודירוג  תיקון שומה

השמאים יהיה בידי המחלקה כלי שיאפשר מעקב ובקרה אחר פעילות 

השמאים ויאפשר לבחון את כדאיות העסקת השמאי בשנה העוקבת ואת 

 .םהיקף חלוקת העבודות בין השמאי

 תשלומים לשמאי הוועדההליך אישור  .12.5

השמאות  לעבודות בהתאם השמאים של טרחה שכר חשבון אישור על האחריות

 . בראש ובראשונה על אחראית השבחה בעירייה על מוטלת שבוצעו

 ופירוט השמאות מחברת עסקה חודש מקבלת אחראית ההשבחה חשבונית מידי

 אלו שאכן מוודאת ית ההשבחהאחרא מספר הבקשה(. פי )על שבוצעו העבודות

 . לבצע ומעבירה לבוחנת רישוי של האזור לבקרה נוספת השמאי שנדרש העבודות

 למחלקת החשבונית את אחראית ההשבחה מעבירה התאמת הנתונים לאחר בדיקת

 .התשלום לביצוע החשבונות הנהלת

 מבנה דוח השמאי .12.6

 השבחה בשומותה היטל של התחשיב מתבסס עליהם המהותיים מהפרמטרים אחד

 וקניה רכישה בעסקת הנכס משווי, היתר בין, נגזר ר"למ שווי ".ר"למ שווי" הינו, הוועדה

 .פתוח בשוק של מקרקעין מרצון

  26.5.11מתאריך , דנה שרית ד"עו, לממשלה המשפטי ליועץ המשנה של במכתב

 בין בענק, ולשמאי הוועדות המקומיות לוועדות, ברשויות המשפטיים ליועצים שנשלח

 :כדלקמן, היתר

 

 הנערכת מקרקעין בשומת הנדרש המזערי מהפירוט כחלק"

 לפרט צורך יש, בו יחויב שהנישום השבחה היטל למטרת הערכת

 בסיס פירוט את הכולל, השומה נעשתה לפיו את התחשיב

 המסמכים, גם כמו, התחשיב בבסיס שעמדו הנתונים והעסקאות

 ..."וויהש קביעת לעניין בעלי חשיבות שהם

 :כלהלן, היתר בין נקבע 16.8.3 מתאריך המשפטים משרד של נוסף במכתב

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

 על נתונים לרבות, עליהם מתבססת המסמכים שהשומה

 ..."אליהן שהשומה מתייחסת עסקאות

 :כדלקמן, היתר בין, בנוסף נקבע אלה בהוראות

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

, ההיטל של גובהו לקביעת שהביאו הנתונים בסיס של ראוי

 לקביעת שהובילו התחשיב בבסיס שעמדו הנתונים ,ובעניינו

 ".של השומה גובהה

 לכלול על שומות כי, נקבע המקרקעין שמאי במועצת שמאית לתקינה הוועדה בתקני גם

מקרקעין  בשומות השומה גישות יישום" 3מספר  בתקןהשוואה, כך  עסקאות נתוני
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נקבע,  "ולקרקע חקלאית מסחר, מלאכה, תעשיה, משרדים, למגורים בנויים לא לנכסים

 כי:

" גישת ההשוואה להערכת שווי הזכויות בקרקע תתבסס על ניתוח של שלושת מחירי 

 השוואה לפחות..."

הן מסוג שומת מקרקעין מלאה שומות הנערכות במסגרת הוועדה המקומית כמו כן, 

 אשר אמורה לכלול את הפרקים הבאים: 

 זהות מזמין השומה והקשר שלו לנכס הנישום;  -

 מטרת השומה;  -

 המועד הקובע לשומה;  -

 מועד הביקור בנכס וזהות המבקר;  -

 פרטי זיהוי הנכס;  -

 תיאור הנכס והסביבה,  -

 המצב התכנוני והמצב המשפטי;  -

 לדוגמה, התייחסות למרכיב המע"מ בהערכה;  –עקרונות גורמים ושיקולים  -

 תחשיב;  -

  ;הזכות המוערכת במקרקעין והשווי המוערך –השומה  -

"השמאי יצהיר על מידת העניין האישי שלו בנכס, על כל קשר שיש לו עם  –הצהרות  -

בעל הנכס או עם מזמין השומה ועל כך שהשומה נערכה בהתאם לתקני הוועדה 

 לתקינה שמאית; 

 ."השמאיחתימת  -

 

 י"ע ונבדקו הוועדה שמאי ידי על שנערכות השומות כל כי, עולה הביקורת מסקירת .טו

 .תקין". ר"למ שווי"ה לקביעת השוואה עסקאות של פירוט כוללות, הביקורת

לצורך עמידתם  2020דוחות שומת השבחה שהתקבלו בשנת  10הביקורת דגמה  .טז

עולה כי בשומות של  של מועצת שמאי המקרקעין, מדגימת הביקורת 1בתקן 

 השמאי יעקב הלוי לא מופיע פרק: המצב המשפטי.

 המלצת הביקורת

 .המשפטי המצב: פרק יופיע הלוי יעקב השמאי של יש לוודא כי בשומות .כט

 וקליטתן תחשיב השומה .12.7

של מועצת שמאי מקרקעין קובע לעניין התחשיב כי רמת הפירוט הדרושה  10תקן 

למרת השומה. התחשיב יהיה חלק מהשומה או בתחשיב תהיה בהתאם לסוג הנכס ו

 .לחלופין יצורף כנספח לשומה שיהיה חלק בלתי נפרד ממנה

דוחות שומת השבחה מועברים על ידי שמאי הוועדה בדואר האלקטרוני לעובד אשר 

השומה נסרקת  .האחראי על האישורים לטאבו או מזכירת הוועדה -ביקש את עריכתן 

 .למערכת ונשמרת בתיק הבקשה

)ו) לתוספת השלישית קובע כי הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה 14סעיף 

רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, 

 .התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לחייב במקרקעין

טים פיזיים של בהתאם להוראה זו סמכותה של הוועדה המקומית לבדוק נכונות פר 

 .נכס נשוא שומת ההשבחה ואת מכלול התכניות המשביחות שחלות על הנכס

בדוח  באופן שיטתי ומלא מתבצעת בדיקת תקינות הנתונים עולה כי לאהביקורת מ .יז

 .ה ובסיומהעריכת השומ טרם מי מהגורמים המקצועייםהשומה על ידי 
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 המלצת הביקורת

ה והיזון חוזר על תקינות נתוני מוצע כי ימונה גורם מקצועי שיבצע בקר .ל

 השומה. )ראה גם המלצות: בפרק כוח אדם, המלצות הסעיפים: יג, כה(

 

 )שמאי מכריע( השגות על שמאות העירייה .13

 הנורמה

בעל הנכס אשר סבור כי סכום היטל ההשבחה שנקבע על ידי משרד השמאות של 

נות למועצת שמאי העירייה הינו גבוה מהנדרש, רשאי להגיש שומה נגדית ו/או לפ

 המקרקעין בישראל בבקשה לתיקון השומה שנקבעה על ידי העירייה.

לחוק התכנון והבניה, במקרים של בקשה לתיקון שומה ימונה שמאי  84בהתאם לתיקון 

מכריע אשר יערוך שומה נוספת )שומה מכריעה(. השומה המכריעה קובעת את הסכום 

 הסופי של ההשבחה. 

לא ניתן היה לערער על שומת שמאי מכריע  84ל לפני תיקון לפי הנוהג שהיה מקוב

בית המשפט קבע כי ניתן לערער על שומת  84אלא רק בשאלות משפטיות. לאחר תיקון 

 שמאי מכריע גם בנושאיים שמאיים, כפי שפורטו על ידי בית המשפט.

"ההנחה העומדת בבסיס מינויו של שמאי מכריע היא כי הלה 

עיים מובהקים יותר לחוות דעת בשאלות ניחן בכישורים מקצו

שמאיות שהונחו לפתחו ביחס לוועדת הערר.  מנגד יש לזכור כי 

ועדת הערר היא טריבונל מינהלי שחברי נהנים ממומחיות 

בתחום דיוניו ועל כן הם כשירים לבקר את חוות דעתו של שמאי 

 מכריע במסגרת ערר.

ות דעתו של כפועל יוצא מכך, ועדת הערר תיטה לאמץ את חו

השמאי וככלל התערבותה תוגבל למקרים שבהם נפלה בה טעות 

 מהותית או דופי חמור".

לתוספת השלישית לחוק, נישום אשר אינו חולק על עצם קיומו  14בהתאם להוראת ס' 

יום לפנות ליו"ר מועצת שמאי  45של חוב בהיטל השבחה אלא על גובהו, רשאי בתוך 

 מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.מקרקעין בבקשה למנות שמאי 

יום ממועד קבלת  15יו"ר מועצת שמאי המקרקעין מודיע לנישום ולוועדה המקומית תוך 

 הפנייה על זהותו של השמאי המכריע.

השמאי המכריע דן ומכריע לגבי גובה החיוב והחלטתו נשלחת לצדדים ובמקביל 

 מתפרסמת באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

 .2009-שכרו של השמאי המכריע נקבע בתקנות התכנון תשס"ט כי, יןיצו

, לפי 197ככלל, שכרו יחושב באחוזים משומת הוועדה או מסכום התביעה לפי ס' 

 העניין.

)א( לתקנות שמאי מכריע, קובע שיעור השתתפות הצדדים בשכר, 5בהתאם לתקנה ס' 

 ידי על משולם מכריעה השמאי של הטרחה שכר מתשלום באופן שווה, קרי: חצי

 .הנכס בעל ידי על השני והחצי העירייה
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להלן טבלה מרכזת של שמאים מכריעים ביחס למס' שמאויות ושכ"ט ששילמה העירייה 

 בפילוח לשנים:

 

סוג  חלקה גוש

המימו

 ש

 שמאי

הוועד

 ה

סכום  

ומת ש

-ועדה

השבחה 

₪  

סכום 

שומה 

-השבחה

מכריעה 

 ₪ 

פער 

באחוזים 

)הפחתה

) 

הערו

 ת

63435 שימוש  22 

 חורג

 ישעיהו

 בלוי

516,560 379,000 %23    

34574 22-21 היתר  

 בנייה

5,899,6 יעקב הלוי

57 

5,294,73

0 

%10   

34281 323 ,3

24,32

5,341 

ישעיהו  הקלות

 בלוי

2,167,8

44 

1,827,00

0 

%16   

80035

 ,

80034 

-13

14 ,

23-20  

 

 ישעיהו הקלות

 בלוי

12,677,

425 

10,429,1

00 

%18 הוגש  

ע"י ערר 

 הוועדה

34281 -344

351 

,17,645 יוסף אורן הקלות

995 

16,925,3

85 

%4   

%17 124,623 170,000 יעקב הלוי מכר 9 5941 הוגש  

ערר ע"י 

 הוועדה

80032

-5-3  

10 

 חלקות

היתר 

 בנייה

ישעיהו 

 בלוי

18,006,

465 

15,222,6

00 

%16   

34574 5-2 אורן יוסף הקלות   18,328,

093 

12,769,8

00 

%30   

00348  ישעיהו הקלות 4 

 בלוי

1,878,8

16 

1,697,00

0 

%10   

 היתר 4 34583

 בנייה

אורן יוסף  1,526,9

56 

1,344,00

0 

%12   

 

 .הינו סבירמהטבלה לעיל עולה כי  הפער בין שומות הוועדה לשומות המכריעות 
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 אבטחת אכיפה תשלום היטל השבחה )מח' הגבייה(-גביית חובות .14

 הנורמה

 . הכנסות העירייה להגדלת פוטנציאל בעל מורכב מערכתי נושא הוא ההשבחה היטל

החוק קבע הוראות על מנת להבטיח תשלום היטל ההשבחה. באשר לאישור לטאבו 

כי לא תירשם בפנקסי המקרקעין פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות  10קובע סעיף 

הועדה  במקרקעין, אלא לאחר שהוצגה בפני הרשם תעודה החתומה ביד יושב ראש

המקומית או ביד מי שהסמיכו לכך, המעידה כי שולמו כל הסכומים המגיעים אותה 

שעה כהיטל החל על המקרקעין על פי תוספת זו, או ניתנה ערובה לתשלומו, כולו או 

באשר להיתר בנייה קובע החוק כי לא יוצא היתר  .מקצתו, הכל כנדרש על פי תוספת זו

לה ולא יותר שימוש חורג כל עוד לא שולם ההיטל או לבנייה במקרקעין ולא תינתן הק

אותו חלק ממנו המגיע אותה שעה על פי תוספת זו בשל אותם מקרקעין, או שניתנה 

 .ערובה לתשלום או לחלק ממנו, הכל כנדרש על פי תוספת זו

שלבי הטיפול בגביית החובות אינם מופיעים בנוהל כלשהו מהביקורת עולה, כי  .יח

 .עירייהבמנהלי 

, 2020השבחה המעודכן לחודש אוקטובר  מערכת נתוני פי נכון למועד הביקורת ועל .יט

 ₪. 6,047,922קיימת יתרת חוב בגין אי תשלומי היטלי השבחה בסכום כולל של 

מבדיקת הביקורת, עולה כי חלק מהחובות הינם ישנים ובכך קיימת חשיפה  .כ

 להתיישנות החוב, ככל שלא יבוצע אכיפה לגביית החוב.

 

 מלצת הביקורתה

יש לעגן בנוהל את הליך הגביה לרבות: קביעת נוהל טיפול לגבייה בהתאם  .לא

 .עילת המימוש וחוות דעת משפטיות שיתקבלו בנדון ,לסוג התיק

לאור היקף יתרות החוב הקיים במערכת, יש לבחון הקצאת משאבים נאותים  .לב

קיימת לטיפול בנושא היתרות, כך שהטיפול יבוצע בכל סוגי התיקים בהם 

 .יתרת חוב

 

 פטור מהיטל השבחה .15

 כללי .15.1

תשלום ההיטלים על ידי בעלי הזכויות בקרקע נועד לאפשר לעירייה לממן את הקמת 

 19סעיף  התשתיות העירוניות בפרויקט כגון: מבני חינוך, פארקים, מוסדות דת ועוד.

אשר לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה מסדיר את סמכות ועדת התכנון והבניה ל

 פטור מתשלום היטל השבחה, בין היתר, כלהלן:

")א( חל היטל על בעל מקרקעין עקב מתן הקלה או התרת שימוש 

חורג, רשאית הועדה המקומית לפטור את בעל המקרקעין 

 מחובת תשלום ההיטל, כולו או חלקו, בגלל מצבו החומרי.

 :)ב( לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה

ה במקרקעין למגורים המצויים ביישוב או בחלק ממנו השבח

שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת שיקום, כל עוד ההכרזה 

 .בתוקף
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השבחה במקרקעין למגורים המצויים ביישוב או בחלק ממנו 

ששר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו בצו, בהסכמת הרשות 

לום היטל המקומית הנוגעת בדבר, כי לא תחול לגביהם חובת תש

 .השבחה

כמשמעותו  שיקוםהשבחה במקרקעין למגורים הנכללים באזור 

 .1965-בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה

מוסד לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה, השבחה במקרקעין של 

, לסעד, לבריאות או לספורט או במקרקעין של הקדש ציבורי

, שאין עיסוקו לשם 1979-התשל"ט ,חוק הנאמנותכמשמעותו ב

או התמורה בעדם, משמשים  מקרקעין קבלת רווחים, אם אותם

 .או מיועדים לשמש למטרות האמורות

השבחה במקרקעין המשמשים לבעליהם לבניה של דירת מגורים 

או להרחבתה והוא זכאי לסיוע באחת מתוכניות הסיוע 

ובלבד שהסיוע מיועד לבניה של אותה   משרד הבינוי והשיכון של

דירת מגורים, או להרחבתה, והשטח הכולל של אותה דירה תואם 

 את הוראות תוכנית הסיוע לה הוא זכאי...

ין שבעליהם החזיקו בהם ערב ההשבחה עשר השבחה במקרקע

שנים לפחות, והם משמשים לבניה או להרחבה של דירת מגורים 

עבור בעליהם או קרובו וההשבחה נובעת מתוכנית שאושרה, 

 1והתוכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני י"ב בטבת התש"י )

 ...(1950בינואר 

צורך השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, הנדרשים ל

ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית, שבנייתה אינה 

נדרשת לפי חוק זה או לפי כל דין לרבות תוספת שטחי שירות 

 .משטח המגרש 5%של עד 

השבחה במקרקעין המשמשים או המיועדים לשמש לדרך 

 ציבורית...".

לחוק.  19מהביקורת עולה כי בוועדה אין קוד במערכת, ביחס למקרי הפטור לפי ס'  .כא

להן לא הופקו דרישות תשלום ולכן לא ניתן  0ככל הנראה, מסיבה זו, נמצאו שומות 

 לדעת מה הסיבה לאי התשלום או למתן הפטור.

 .19לא קיים נוהל מיוחד למתן פטור לפי ס'  .כב

 המלצות הביקורת

 .19יש להטמיע קוד ייעודי במערכת לכל סוג פטור לפי ס'  .לג

 .19לטיפול בסעיפי הפטור של ס' מומלץ לעגן נוהל מחייב ביחס  .לד

 מומלץ ששמאי הוועדה יאמת את הצהרת הפטור של הנישום. .לה

 

 מלווה בתצהירר "מ 140 עד מבנים בגין השבחה היטל מתשלום פטור .15.2

מהיטל השבחה נישום )מבקש אישור לטאבו או מבקש בקשה להיתר בנייה( זכאי לפטור 

  .אותו כאשר הוא עומד בתנאי החוק וכאשר הוא מבקש לקבל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
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יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפס"ד  –בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  :קבע כי, יוספיאן ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון

לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה מותנה ( 1( ))ג19מתן פטור על פי סעיף " 

הסעיף חלות לגביו קרי, כוונה לעשות בהגשת בקשה של הנישום המבהירה כי נסיבות 

 140שימוש במקרקעין למגוריו או למגורי קרובו, ושטח הכולל של הדירה לא יעלה על 

 . "מ"ר

יום ממועד קבלת השומה בהעדר נסיבות  45הבקשה תוגש על ידי הנישום תוך 

 להלן ציטוט מפס"ד:  , מיוחדות

ום היטל "קביעה של הוועדה המקומית לפיה נישום חייב בתשל

השבחה, אין פירושה כי קיימת קביעה כלשהי של הוועדה ביחס 

לפטור לנישום זה. מאחר שהפטור חל רק בהינתן תנאים 

הרי ככלל וכל עוד לא מוגשת בקשה  – מסוימים שנקבעו בסעיף

לפטור, הוועדה המקומית אינה יכולה לפטור את הנישום מתשלום 

 .ההיטל

לישית לחוק לצורך מתן פטור, (לתוספת הש 1)ג)(19פי סעיף -על

נדרש הנישום שחויב בתשלום ההיטל להגיש בקשה מתאימה 

ולהבהיר כי נסיבות הסעיף חלות לגביו )קרי כי הוא מתכוון 

וכי השטח  ,לעשות שימוש במקרקעין למגוריו או למגורי קרובו

מ"ר). רק לאחר מכן מביעה  140הכולל של הדירה לא יעלה על 

עמדתה לראשונה ביחס לשאלה האם  הוועדה המקומית את

 "הנישום אכן זכאי לפטור המבוקש על ידיו אם לאו

 :בהמשך פס"ד בית המשפט גילה דעתו בעניין פרק הזמן שיש להגיש את הבקשה

מהו אם כן פרק הזמן הסביר להגשת בקשה לפטור? אני סבורה "

לתוספת  14כי ניתן ללמוד אנלוגיה בהקשר זה מהוראת ס' 

ולקבוע כי פרק הזמן הסביר להגשת בקשה לפטור הוא השלישית, 

יום ממועד קבלת  45תוך  -כלל ובהעדר נסיבות מיוחדות -בדרך

 השומה".

צורפו מסמכי הצהרה של עו"ד  19לביקורת נמסר כי מקרים שקיבלו פטור לפי ס'  .כג

 מטעם הנישום ללא ששמאי הוועדה עושה בדיקות לאמת את ההצהרה.

 מטעם לא הקפידה על הגשת בקשההוועדה המקומית עד לאחרונה, נמצא כי  .כד

 ,יוער. לתוספת השלישית )ג(19מהיטל השבחה על פי סעיף הנישום לקבלת פטור 

)ג( לתוספת השלישית לחוק 19כי הפטורים מתשלום היטל השבחה על פי סעיף 

שניתנו על ידי הוועדה המקומית בשנים האחרונות היו לכאורה, ללא סמכות מאחר 

נו ללא בקשה של הנישום למתן פטור בניגוד לפסיקה שקבעה שאין שהם נית

הוועדה המקומית יכולה לפטור את הנישום מתשלום ההיטל כל עוד לא הוגשה 

 בקשה לפטור על ידי הנישום המבהירה כי נסיבות הסעיף חלות לגביו.

 המלצת הביקורת

בקשה הוועדה תדרוש מכל נישום להגיש לעגן בנוהל כי הביקורת ממליצה  .לו

)ג) לתוספת 19למתן פטור מלווה בתצהיר שהנסיבות לפטור על פי סעיף 
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השלישית חלות עליו. הוועדה תודיע לנישומים שאת הבקשה יש להגיש תוך 

 ימים מיום קבלת השומה. 45

 פטורים בפרויקטים של התחדשות עירונית .15.3

זכויות  בפרויקטים של התחדשות עירונית, הועדה לתכנון ובניה קובעת ומאשרת את

 הבניה הנוספות שיינתנו בכל פרויקט, בהתאם לזכויות המותרות. 

הפטור מתשלום היטל ההשבחה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, נועד, בין 

היתר, לאפשר לוועדה לתכנון ובניה לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית במקומות 

ת הבניה הנוספות שניתן לאשר בהם לא קיימת כדאיות כלכלית ליזמים בהתחשב בזכויו

 לפרויקט.

יצוין, כי הוועדה לתכנון ובניה לא חייבת לאשר פטור מתשלום היטלים בפרויקטים של 

 פינוי בינוי המבוצעים בשטחה. 

מתן פטור מתשלום ההיטלים בפרויקט מאפשר שיפור של הכדאיות הכלכלית בביצוע 

רייה להקים את מבני הציבור פרויקטים של בניה בעיר אך מנגד פוגע ביכולת העי

 הנדרשים עבור התושבים שיתגוררו בנכסים. 

בהתאם לנמסר לביקורת, לא קיים מידע המרכז את הפטורים שאושרו לבעלי נכסים  .כה

 על ידי הועדה לתכנון ובניה בפרויקטים השונים.

 

 

 המלצת הביקורת 

שרו מומלץ לבצע רישום מרוכז של כל הפטורים מתשלומי היטלי השבחה שאו .לז

 על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה בפרויקטים המבוצעים בעיר.

מומלץ לקבוע נוהל עבודה אשר יסדיר את תהליך אישור הפטורים מהיטלי  .לח

השבחה בפרויקטים ויחייב את העירייה לבצע הערכת שמאות לבחינת 

 נחיצות אישור הפטור מהיטל ההשבחה בכל פרויקט.

 

 ות מקרקעי ישראל )רמ"י(חיוב וגביית היטלי השבחה מרש .16

בשטחי העיר ישנם נכסים רבים אשר נמצאים בבעלות גופים ציבוריים אחרים כגון 

מינהל מקרקעי ישראל. במקרים אלו, העירייה נדרשת לחייב את הגוף הציבורי בתשלום 

 היטלים. 

נחתם הסכם בנושא מס השבחה לרשויות המקומיות בגין אדמות  22.5.1973ביום 

ן מינהל מקרקעי ישראל, מנכ"ל משרד הפנים, הממונה על התקציבים ומרכז המינהל, בי

  .השלטון במקומי

לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, אשר קובע כי רשות  21ההסכם עוגן בסעיף 

 מקרקעי ישראל תשלם לכל עירייה תשלום חלופי לתשלום היטל ההשבחה, כלהלן:

יסוד מקרקעי ישראל לגבי מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק " 

או שהוחכרו בחכירה לדורות  שלא הוחכרו בחכירה לדורות

לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד אחר, והחוכר לדורות שלו 

הוחכרה הקרקע לשימוש חקלאי בלבד אינו זכאי לנצל את 

הקרקע על פי ייעודה החדש, אלא אם כן יתוקן חוזה החכירה 
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, על אף האמור בתוספת זו, יחול ,המקורי או ייחתם חוזה חדש

במקום היטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל 

מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות שהיה קיים לפני תחילתו 

 "1981 -( תשמ"א 18של חוק התכנון והבנייה )תיקון מספר 

הגישו הרשויות המקומיות תביעה כנגד רשות מקרקעי ישראל )להלן:  2007בשנת 

 , נחתם הסכם פשרה. 21.10.2012יום "רמ'י"( וב

בהתאם לאמור בהסכם, במקום תשלום ההיטלים, רמ"י משלמת לרשויות המקומיות 

עבור העסקאות אשר מבוצעות על ידי רמ"י בקרקעות שבבעלותו  12%סכום קבוע של 

 )להלן: "תשלום חלף"(.

 .7.9.2014מיום  M06.01תשלום החלף מתבצע על ידי רמ"י בהתאם לנוהל מספר 

בהתאם לנוהל, כל תקבול מעסקת מכירה נרשם על ידי רמ"י במערכת "כוכב" לרבות 

 פרטי הרשות המקומית שבה נמצאת הקרקע, סכום התקבול ועוד.

לנוהל, תשלום החלף מועבר לעירייה בקיזוז חובות של העירייה  10בהתאם לסעיף 

הנוהל הינה באחריות  לנוהל קובע כי הבקרה אחר ביצוע 12לרמ"י, ככל שישנם. סעיף 

 חשב וראש תחום תשלומים ברמ"י.

רמ"י מעביר לעירייה דיווח לגבי העסקאות שביצע בשטחה לרבות חישוב של הסכומים 

 המגיעים לעירייה. 

)נכון  2016-2020ין השנים:   ריכוז הסכומים שהתקבלו מרמ"י בלהלן:  תרשים 

 (.2020לנובמבר 

 

לגבי העסקאות שנעשו בנכסי רמ"י  נפרדר מידע לא קיים מאגמהביקורת עולה, כי  .כו

ובשל האמור, אין באפשרותה לבצע חישוב עצמאי של הסכומים המגיעים לה 

 כי, נמצא כבר בעבר -]הערה ולבחון את נאותות החישובים שנערכו על ידי רמ"י.

 העסקאות כתוצאה סכום מלוא בגין הרשויות את זיכה לא ישראל מקרקעי מינהל

 .בלבד[ חלקי סכום רשויותל הועבר מכך

לא נערכת בקרה המוודאת כי הסכומים שנקבעו בדיווחים של רמ"י תואמים  .כז

 לסכומים שהועברו לחשבון הבנק של העירייה בפועל. 
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יצוין, כי בקרות כאמור יכולות לאתר טעויות של רמ"י בהעברות הכספים או קיזוזים  .כח

 שנעשו לעירייה מהתשלומים המועברים, ככל שישנם. 

 המלצת הביקורת

מומלץ לבצע בקרה תקופתית ברמ"י אשר תוודא כי העירייה קיבלה תשלומים  .לט

 עבור כל עסקת מכירה שנעשתה על ידי רמ"י בשטחה.

מומלץ לעגן בנהלי העבודה כי תקציבן העירייה יבצע התאמות בין הדיווחים  .מ

שהתקבלו מרמ"י לגבי עסקאות המכירה שנעשו בעיר לסכומים שהתקבלו 

 ן הבנק של העירייה בפועל.בחשבו

 

 גביית תשלומי השבחה .17

 הפקת שוברי ההיטלים לתשלום .17.1

בעל נכס המעוניין לקבל מהעירייה היתר לבניה או אישור על היעדר חובות לצרכים 

אחרים, נדרש לפנות למחלקת הגבייה )הפנייה נעשית גם באופן דיגיטלי( לצרף טפסים 

תוכנית משביחה בטבלאות ובמידה וישנה הגבייה בודקת אם יש  ולאחר תשלום אגרה.

 כזו, הבקשה מועברת למרכזת היטלי השבחה באגף ההנדסה.

מרכזת ההיטלים מעבירה את הבקשה לשמאי מקרקעין לבדיקה ועריכת שומה. עם 

קבלת השומה, מרכזת ההיטלים מפיקה לבעל הנכס שובר חיוב ידני לתשלום. הגבייה 

 בפועל מתבצעת במחלקת הגבייה.

תשלום, מח' הנדסה חותמת. התושב מקבל אישור חתום ע"י מח' הנדסה ומח'  לאחר

 הגבייה.

 הרשאות עובדים להפקת שוברי תשלום .17.2

במערכת "קומפלוט" ניתן להגדיר דרגות הרשאה שונות, על פיהן ייחשף המשתמש 

 חברת עובדי ידי על מבוצע קומפלוט למערכות ההרשאות . מתןלמידע הרלוונטי לו

 האחראי/ת מטעם העירייה. התאם לבקשתב, קומפלוט

לשם מתן הרשאה לעובד חדש, פונה מנהל האגף בדואר האלקטרוני לאגף התמיכה 

של מערכת קומפלוט, בבקשה להקמת משתמש חדש במערכת ובהמשך לכך הקמת 

 .הרשאה במערכת

הביקורת קיבלה לידיה את פירוט הרשאות השימוש המשתמשים במערכות נכון למועד 

 ת. הביקור

 לכל בוחנות הרישוי ואחראית היטלי השבחה הרשאה להפיק היטלי השבחה.

 מהביקורת עולים הפרטים הבאים:

 לא מבוצעת בדיקה של הרשאות המידע אחת לתקופה. .כט

, העובד במחלקה העסקת סיום עם במערכת משתמש הרשאות סגירת מוקפדת לא .ל

 נכון תה במחלקהח.מ שסיימה עבוד: לעובדת הרשאה קימת במערכת ,לדוגמה כך

 הביקורת. למועד

 כך, העובד ו/או מוגדרות ספציפית לתפקיד מותאמות אינן המחלקה הרשאות .לא

 תפקידם במסגרת נדרשות שאינן פעולות לביצוע עודפת הרשאה קיימת שלעובדים

 התפקידים סוגי בין והתאמה שיוך שלהם, ללא שנעשה הטיפול בסמכות ואף אינן

 המתאימות, כך לדוגמא: ההרשאות ותלבין קבוצ בעירייה השונים

 ממצא סוג ההרשאה
 לכולם תבע זיכויים בגין קליטת לביצוע הרשאה
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 לכולם הרשאה לביטול תיק היטל השבחה
 לכולם הרשאה לביצוע זיכוי תיק היטל השבחה

 לכולם הרשאה לביצוע החזר תשלומי היטל השבחה
 לכולם ידני שומה זיכוי לביצוע הרשאה
 לכולם שומה אישור צועלבי הרשאה

ה לביצוע תחשיב סכום שאינו שנוי שאהר
 :במחלוקת

 לכולם

 לכולם החזר כספי אישור לביצוע הרשאה
 

לביקורת נמסר, כי למרות הסיכון הכרוך בעודף הרשאות, קיים צורך לאפשר  .לב

הרשאות מלאות לכלל עובדי הוועדה, על מנת לא לפגוע בעבודה השוטפת. עם 

חראית לבחון התאמת הרשאות ו/או בקרה מפצה על עודף זאת, בכוונת הא

הביקורת סבורה כי למעט הרשאה להפקת שובר תשלום, אין הרשאות.   

לאשר הרשאות עודפות גם במחיר עיכוב בפעולות ביצוע של המחלקה ועד 

 .להסדרה נאותה והתאמתן לתפקידי העובדים

פה לשימוש לא מורשה היעדר בקרה בנושא ההרשאות מהווה חשילדעת הביקורת,  .לג

כגון: שינוי פרטים, וביצוע פעולות שאינן בתחום סמכותם במערכת  של עובדים

 .למעילות והונאותממשי סיכון סכומי השבחה המהווים 

 

 המלצות

בכל מקרה של סיום : לעדכן את מערך הרשאות העובדים במחלקה כדלהלן .מא

 .עבודה יש למחוק את הרשאות העובד שעזב במערכת

ה של קבלת עובד חדש יש לעדכן את הרשאות העובד, בהתאם בכל מקר .מב

 לתפקידו במחלקה

 .בכל מקרה של שינוי תפקיד עובד, יש לעדכן את הרשאות העובד בהתאם  .מג

 .ככלל, יש לבדוק את מצב ההרשאות במערכת על בסיס תקופתי  .מד

 

 הצמדת חיוב היטל השבחה .18

נקבע, בין היתר,  1965-לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 9בסעיף 

 : כדלקמן כי יש להצמיד את חיובי היטלי ההשבחה,

עלה מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה שפרסמה " 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני המועד לתשלום 

היטל השבחה או כל חלק ממנו, לעומת מדד כאמור שפורסם 

ו השימוש בסמוך לפני תחילת התכנית, או אישור ההקלה א

החורג, שבעקבותיהם חל היטל השבחה, יוגדל הסכום שהחייב 

הנמוך ביותר של שני המדדים  העלייהבהיטל בו, לפי שיעור 

 ".האמורים

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

דד להחלטת הועדה המקומית, ועד למועד התשלום בפועל, לפי הנמוך מבין "מ

 ".המחירים לצרכן" או "מדד תשומות הבניה

 .מהביקורת עולה כי הנ"ל מבוצע מתוך מערכת הקומפלוט
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 השבחה היטל חיוב בגין ריבית גביית .19

נקבע  ,לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה הדן בנושא היטלי השבחה 15בסעיף 

יבית והפרשי בין היתר, כי על היטלי השבחה יחול חוק הרשויות המקומיות בנושא ר

 " :הצמדה, כדלקמן

ריבית  על תשלום היטל השבחה יחול חוק הרשויות המקומיות("

חוק –)להלן 1980 –והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)התש"ם 

רשות  הייתהזה ועדה מקומית כאילו  לענייןויראו ( ההצמדה

מקומית כמשמעותה בחוק ההצמדה ואת היטל השבחה כאילו 

 ."האמור היה כלול בתוספת לחוק

תשלומי חובה(  על הצמדה והפרשי )ריבית המקומיות הרשויות לחוק )א(2 בסעיף

 :כדלקמן, היתר בין , נקבע 1980 – ם"התש

 שנקבע מהמועד ימים 01 תוך שולם שלא חובה תשלום"

  ".פיגורים תשלומי בתוספת לשילומו ישולם

 צמודה ריבית: "כדלקמן בחוק מוגדרים" פיגורים תשלומי"

 שר שקבעו כפי אחר בשיעור או לחודש 0.75%של  בשיעור

, שילומו יום עד החובה בתשלום החיוב האוצר ממועד ושר הפנים

 ."הצמדה הפרשי בהפחתה של או בהוספה

 .מהביקורת עולה כי הנ"ל מבוצע מתוך מערכת הקומפלוט

 

 כפל שווי .20

 הנורמה

 בסעיפי החוק מקורו בנכס חוקי לא ושימוש בנייה עבירות בגין השבחה בהיטל החיוב

 :הבאים

 : 1977-תשל״ז, העונשין לחוק 63 סעיף

 בשל( א) [התשמ״ח,) 3 מספר) התש״ם: תיקונים] ההנאה טובת או הנזק שווי לפי ״קנס

 או לעצמו טובת הנאה להשיג או לאחר ממון נזק לגרום הנאשם בה שנתכוון עבירה

 שנגרם הנזק של בעה משוייםאר פי קנס הנאשם על להטיל המשפט בית רשאי, לאחר

 לפי הכל, בחיקוק שנקבע את הקנס או, העבירה ידי על שהושגה ההנאה טובת של או

 ״. שבהם הגדול

 :והבנייה התכנון לחוק 218 סעיף

 זה ולחיוב פרק לפי עבירה על שיטיל עונש לכל בנוסף, הנשפט על יצווה המשפט ״בית

 בעבירה האחר הקשורים החובה תשלום את או האגרה את לשלם, המשפט בהוצאות

 היתה ואם, אותם וטרם שילם זה חוק מכוח שעה אותה בתשלומם חייב ושהנשפט

 תשלומי או אגרות אותן – זה חוק היתר לפי הטעונים לשימוש או לעבודה בקשר העבירה

 בית; ההיתר ניתן אילו שעה אותה זה מכוח חוק ממנו מגיעים שהיו אחרים חובה

 או האגרה סכום על יעלה שלא, נוסף הנשפט בתשלום את ייבלח גם רשאי המשפט

 .״.הקשורים בעבירה החובה תשלום

 :והבנייה התכנון לחוק( א(219 סעיף
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 כן להטיל לעשות נתבקש אם המשפט בית רשאי, זה פרק לפי בעבירה אדם ״הורשע

 :כדלקמן קנסות, במקומו או 204 בסעיף הקבוע לקנס בנוסף, עליו

 של המבנה או של שוויו כפל - זה חוק לפי היתר הטעונה ניהלב בקשר בעבירה (1)

 ;היתר ללא שהוקמו למבנה התוספת

 להוראה אחרת בניגוד או מתכנית או מהיתר בסטייה לבניה בקשר בעבירה (2)

 שהוקמו למבנה כפי התוספת או המבנה שווי בין הפרש כפל - זה חוק מכוח

 להוראה לתכנית או ,להיתר בהתאם הוקמו אילו שהיה שוויים כפי לבין

 האחרת״.

 שווי כפל בגין תביעות מוגשים לא, בנייה עבירות נמצא כי בהתאם למדיניות העירייה בתיקי

 השבחה. היטל בתשלומי לחוק ומסתפקים 218 סעיף חורג לפי משימוש הנובע

 

 סיכום והמלצות עיקריות .21

השבחה כי חל מבדיקת הביקורת עולה החל מכניסתה של האחראית הנוכחית על היטלי 

שיפור בעבודת המחלקה ותהליכי העבודה בכל הקשור בנושא קביעת שומות והיטלי השבחה. 

עם זאת, טרם הוסדר התהליכים באופן מלא ונמצאו תהלכי עבודה חסרים, בעיקרי בתחומים 

 הבאים:

מקצועי  אדם כח של מהותי בחסר נמצאת להיטל השבחה המחלקה -תקן כוח אדם .1

את קצב ההתפתחות  תואם אינה הקיים במחלקה העובדים בתלדעת הביקורת, מצ

המחלקה לאמץ תקן נוסף של  על יהיה בדוח מההמלצות חלק לממש כדי. העירונית

 פעילות והערכת לדירוג שמאי ממיין שיסייע בין היתר בנושאים הבאים: קביעת מנגנון

שנקבעו,  יפולבזמני הט עמידה על שוטפת ביצוע בקרה ,הטיפול לזמני בהתאם השמאים

 על השמאים בין העבודה ותקציב בחלוקת העבודות אחידות השומה. יצירת בחינת טיב

 הטרחה. שכר ובתחשיב לאישור הטרחה שכר המחלקה, באישור ידי

תחום  בכל המחלקה פעילות אופן את הקובעים, כתובים נהלים מערכת היעדר -נהלים .2

 מהווה וכן המחלקה תקינה של לא והתנהלות אחידות לחוסר חשיפה מהווה ותחום

 גבוהה חשיבות הביקורת רואה .המחלקה ידי על הארגוני הידע שימור באפשרות פגיעה

 נהלים בכל תחום ותחום. ליצירת

לא מבוצעים בקרה ועדכון של הרשאות עובדים, בהתאם לתפקיד  -הרשאות מערכות .3

ולה לא מורשית על העובד, ובחינת מועד סיום עבודתו. האמור יוצר חשיפה לביצוע פע

הביקורת המליצה  ., וכד'ידי עובדים בהווה ובעבר, כך לדוגמה ביטול חיוב, מחיקת חיוב

 העובדים במחלקה. הרשאות מערך את לעדכן

הקפדה על תיעוד והזנה של כלל נתוני  אין  – בקרה על טיוב ועדכון נתונים במערכת .4

נתונים המצויים במערכת התיקים ותהליכי העבודה למערכת, דבר הפוגע בשלמות ה

ובאפשרות לבצע בקרה אחר תהליכי העבודה שבוצעו בתיק, לרבות נתוני דוחות בקרה 

 ידי על המוצג הניהולי המידע ואמינות בשלמות ופוגע הנגזרים מנתוני המערכת

 יש צורך בבחינה מתמדת שלהם, איתור חריגים ותיקון ידנילדעת הביקורת,  .המחלקה

 . במערכת השבחה ותלוגי בקרות ויצירת

קיימת בעיה בממשקי העבודה בין המערכות  -ממשקים בין היחידות ובין המערכות .5

השונות וכן בממשקי הפעילות הקיימים בין המחלקה לבין המחלקות השונות בעירייה 

הדבר הפוגע ביעילות העבודה, העברת המידע בין המחלקות ועדכון סטאטוס הטיפול 

 ופיקוח באמצעי בקרה המערכות ולנקוט ממוחשב בין ממשקיש לבחון עדכון בתיקים. 

 .הנתונים על נאותים
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 18.6.21 -ירייה מיום עם מנכ"ל הע -תיקון ליקוייםדיון ל .22

מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

קיים מחסור יחסי  כוח אדם . 5

בכוח אדם ביחס 

לגודל העיר 

והאתגרים שעומדים 

 לפתחה.

כסף  סיכונים

וניסיון 

מקצועי 

 בחסר יטופלו

מומלץ לבחון 

 את ולהסדיר

 הארגוני המבנה

 היטלי מחלקת של

 בעיר השבחה

 ומתפתחת גדולה

 תכניות הרבה עם

 שיש משביחות

 ובהתאם בעיר

 משרד להנחיות

 שתכלול, הפנים

 מינוי: היתר בין

 וועדה שמאי

( ממיין שמאי)

 יתחומ יוגדר

 ואחריותו סמכותו

 תוסדר, היתר ובין

 פעילותה

 של המנהלית

 רכזת/אחראית

 השבחה היטל

 והממשקים

 .ביניהם

ההמלצות יבחנו 

באופן מערכתי 

בהתאמה ככל 

האפשר לצרכים 

המחלקתיים 

ולסיכונים העולים 

 לביצוע  -מהדוח.

 12/22עד 

נהלי  6

 עבודה 

 חסרים מערכת

 מפורטת נהלים

 מבחינה המגדירה

 מסלול את כיתתהלי

 בהיטל הטיפול

 תחום בכל ההשבחה

 החל, ותחום

 חבות מבדיקת

 השבחה בהיטל

 השונים במסלולים

 .ההיטל לתשלום ועד

 

חוסר 

 במערכת

 נהלים

כתובים, 

 מהווה

 חשיפה

 לחוסר

 אחידות

 והתנהלות

תקינה  לא

 המחלקה של

 מהווה וכן

 פגיעה

 באפשרות

 הידע שימור

 על הארגוני

 .המחלקה ידי

 עבודה והלנ להכין

 את המפרט כתוב

 הפעולות כל

 והבקרות

 תהליך במסגרת

 חבות בדיקת

 היתר מבקש

 בהיטל הבנייה

לרבות,  השבחה

התקשרויות מול 

השמאים ומנגנוני 

 בקרה ופיקוח,

האחראים  קביעת

 בתהליכים השונים

 הזמנים ולוחות

 שלב בבל

תוך , התהליך

 על כיסוי דרישות

, דין פי

קודם כתיבת י

נהלים. צורפו חלק 

לביצוע  -מהנהלים.

 12/22עד 
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

התייחסויות 

 כותתומ למערכות

 בין וממשקים

 מתן, מחלקות

, ללקוח שרות

 יישום תהליכי

 ובקרה

 ממשקים 7

 בין

 מערכות

 מול ממשק העדר

 המשפטית הלשכה

 תביעות במסגרת

 בגין משפטיות

 לדעת, בנייה עבירות

 חוסר, הביקורת

 גורם בממשק

 בטיפול זמן לאובדן

 . קיםבתי

 בין ממשק קיים לא

 עסקים רישוי מערכת

 לטובת למחלקה

 של מקרה בכל עדכון

 בגינו תיק סגירת

 שומת נדרשת

 הכנת כגון -השבחה

 שימוש בגין שומה

 .שנסגר לעסק חורג

 עם ממשק קיים לא

 ומערכת התכנון

 בה קרקע ייעודי

 סוג מתוארת

 וכוללת התוכנית

 עבירות של הכשרה

 .בנייה

 ממשק העדר

 רכתבמע

 הקומפלוט

 גורם, לגבייה

 לחולשה

 בבקרת

, התשלומים

 ולא היות

 לזהות ניתן

 מהות את

, התשלום

 מהווה ל"הנ

 .ליקוי

 ממשקים להבטיח

 להערות בהתאם

 .ל"הנ

 

המלצת הביקורת 

 מקובלת.

 

דיון בנושא יקבע 

בהשתתפות 

מהנדסת העיר, 

רכזת היטלי 

השבחה ומנהל 

 -עד ל -גביה.אגף 

6/22 

 

 בניגוד להוראות שומה לוח 8

, השלישית התוספת

לא  המקומית הועדה

 בו, שומה לוח ערכה

 מקרקעין אילו מפורט

 עקב הושבחו

 ובאיזה התכנית

 . שיעור

 עריכת אי

 השומה לוח

 דחיית היא

 עריכת

 עד השומה

 למימוש

 בנכס הזכויות

 זה במקרה

 השומה

 לשקול מומלץ

 שומה לוח עריכת

 הבנייה לקראת

 שתהיה הרבה

 הקרובות בשנים

 מימוש במסגרת

 הגג הסכם

 עם שנחתם

 העירייה

המלצת הביקורת 

ותאומץ  תיבחן

בהתאם לשיקולי 

מסגרת כ"א 

 ומשאבים כספיים.

יקודם דיון בנושא 

עם הגורמים 
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

 באופן תיערך 

 לכל פרטני

 ובנוסף נכס

 יצירת

 עיכובים

 נוספים

 תבקבל

 אישורים

 לטאבו

 שיכולים

 להיחסך

 עריכת לשקול

 שלם לבניין שומות

 )דירה( לנכס ולא

 על פעם בכל אחד

 לחסוך מנת

 שכר עלויות

 מרובות טרחה

 . לשמאי

 

עד  -הרלוונטיים

6/22 

 הליך 9

 בדיקת

 חבות

 הנכסים

 בהיטל

 השבחה

 במערכת חסרים

 נתונים הממוחשבת

 שהוגשו בקשות של

  פטור. וקיבלו

 

 מהווה קושי

 בנתיב

 הבקרה

 הנדרשת

 ובפרט

 בתהליכים

 השלכות להן

 .כספיות

 להטמיע מומלץ

 CRM ה במערכת

, פטור הטופס את

 מבקש כשתושב

 יצטרך לא הארכה

 שוב לפתוח לבוא

 ולא במידה תיק

 תוכנית הייתה

 .ל"הנ בשנים

המלצת הביקורת 

ראה  מקובלת

התייחסות סעיף  

7  

 מדיניות נקבעה לא

 ההשבחה יחידת בין

 האישורים ליחידת

 בקשר בגבייה לטאבו

 פי שעל למקרים

 הגורם יותהנח

 סביר לא המקצועי,

 השבחה חיובי שיהיו

 חבות לבדיקת בנוגע

 בהיטל הנכס

 השבחה.

 לא ברור נכס

 בעבר שחויב

 בהיטל

, השבחה

 נדרש האם

 להעביר

 בקשה

 חדשה

 לבדיקה

 ?חוזרת

 

 

 

 לבחון מומלץ

 שמאי להפעיל

 בוועדה ממיין

 יהיה שתפקידו

 על ולחתום לבחון

 המתבקש נכס כל

 אישור בגינו

 להיתר/ולטאב

 יש והאם בנייה

 לבדיקת להעבירו

 לחילופין או שמאי

 ברור באופן אין

 .השבחה

המלצת הביקורת 

להפעלת שמאי 

ממיין מקובלת 

ותיבחן באופן 

 מערכתי.
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

 שעובדת העובדה

 את בוחנת הגבייה

 תכניות של קיומם

 לנכס משביחות

 לחתום ומורשית

 אישורים על לבדה

 לבעל חובות להיעדר

 יבהיטל הנכס

 פגם הינו, השבחה

 .  ניהולי

מהווה סיכון 

-התכנות

לאישור על 

 העדר חובות

 למרות

 שלנכס

 אושרו

 תכניות

, משביחות

 להעביר מבלי

 פרטי את

 הנכס

 לבדיקת

 שמאי

, העירייה

 לא הדבר

 יעלה

 בבקרות

 .  הקיימות

העירייה תבחן  .כספי הפסד סיכון

ותפעל  סיכון זה

לצמצמו  במידה 

נאותה באמצעות 

ר תהליכי שיפו

העבודה פיקוח 

 ובקרה.

 הכשרת 10

 העובד

 האחראי

 לטאבו

 בהנדסה

 על האחראית

 לטאבו האישורים

 מחזיקה אינה

 ולא שמאי ברישיון

 או/ו הדרכה עברה

 מקצועית הכשרה

 כניסתה עם מתאימה

 . לתפקיד

 מדובר

 מורכב בנושא

 שבגינו

 פסקי קיימים

, לרוב דין

 יש שלהם

 השלכות

 .כספיות

 הכשרה לספק

 מקיפה מקצועית

 בתחום לאחראית

 ההשבחה

תבחן העסקת 

שמאי לוועדה 

דיון יקבע  בהתאם 

בנושא בהשתתפות 

מנהלת משאבי 

אנוש, מהנדסת 

עד –העיר  וגזבר. 

12/22 

 נאותות 11

 טיוב

 ועדכון

 - נתונים

 היטל

 ההשבחה

 כי מצביעה הביקורת

 בעיה קיימת

 של ועדכונם בהזנתם

, למערכת הנתונים

 מניתוח שעולה כפי

 ידי על שבוצע הקובץ

 כך, הביקורת

 אותרו:  לדוגמא

 של הקלדה טעויות

 השבחה שומות

  חלקות בתיקי

 של" חוב" ל שהפכו

 לנישומים הוועדה

 35,995,821  ס"ע

.₪ 

 המערכת

 רהחס

 קלט בקרות

 נדרשות

 טיוב לצורך

 הנתונים

. המוזנים

 שגויה הזנה

 מהווה

 חשיפה

 לפגיעה

 בשלמות

 הנתונים

 המצויים

 במערכת

 ובאפשרות

 את לתקן יש

 ההקלדה טעויות

 .בדוח שאותרו

 ישיבת תאםל

 יוסברו בה עבודה

 עדכון ומהות אופן

 הרישומים

 החשבונאיים

 במערכת בתיקים

 בטעויות הקשורות

 ההקלדה

 .זכות ושביתרות

 בדיקה לבצע

 לכלל ביחס

המלצות הביקורת 

בקרות  מקובלות.

מבוצעות ע"י מח' 

הנהח"ש בביצוע 

התאמות מול 

התשלומים בפועל 

בגביה והעברות 

ישירות לחשבון 

במקביל העירייה. 

ירועננו הנחיות 

לגבי הקפדה של 

הזנת הנתונים 

 לבודקי התכניות, 
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

 טעות אותרה

 שומת בהקלדת

  חלקה בתיק השבחה

 ל הפכה 49400050

 הוועדה של" חוב"

  ס"ע לנישום

2,424,592  ₪ . 

 בקרה לבצע

 תהליכי אחר

 העבודה

 שבוצעו

. בתיק

, בנוסף

 נפגעת

 של אמינותם

 דוחות נתוני

 הבקרה

 הנגזרים

 .מהמערכת

 בהם התיקים

 זכות יתרת קיימת

 במערכת

 ולבחון הגזברות

. היתרה מקור את

 ומדובר במידה

 אמיתית ביתרה

 החזר לבצע יש

 מיידי באופן כספי

 .למבקש

 

 התקשרות 12

 שמאי עם

 הוועדה

 הזמנות נמצאו לא

 לשמאים עבודה

 כנדרש טניותפר

 העיריות בפקודת

 העירייה ומנהלי

 להוציא נדרש לפיהן

 גם עבודה הזמנת

 בחוזים.

 הפיקוח חוסר

 חלוקת אחר

 העבודה

 שכ״ט ואחר

 המשולם

, לשמאים

 לגרור עלול

 בהתאמה

 חריגות

 שכ״ט מהיקף

 .שאושר

 אישור כי להקפיד

 טרחת שכר

 יבוצע השמאים

 בעלי ידי על רק

 התפקידים

, בנוהל המוגדרים

, לחילופין או

 הוראות את לעדכן

 ולתדרך הנוהל

 העובדים את

 .זה בנושא

ראה התייחסות 

 10בסעיף 

 כרטסת מבדיקת

 ח"בהנה ספקים

 שמאי כי עולה

 חרגו הוועדה

 ט"שכ ממסגרת

 עימם. שנקבע

קיימת  כי לוודא

 תקציבית יתרה

, השמאי בחוזה

 העברת טרם

. אליו הזמנות

 נמצא בו במקרה

 יתרה קיימת לא כי

 יש תקציבית

 את להעביר

 לטיפול השומה

 להם שמאים

 יתרה קיימת

 תקציבית

 .מאושרת

 

שכ"ט נקבע 

בהתאם לתקציב 

שנקבע בתחילת 

 .יםשנת הכספ

תשלום שכ"ט 

משולם בהתאם 

העבודה  להיקפי

יש צורך בפועל.  

לעדכן את המסגרת 

התקציבית במשך 

 השנה בפועל.

 -לביצוע ע"י גזברות

 שוטף
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

 בקרה חוסר קיים

 שכר אחר ופיקוח

 המוגש הטרחה

 ידי על לתשלום

 השמאים.

בקרות  לבצע

 על מדגמיות

 במטרה השומות

 שהחשבון לוודא

 לתעריף מתאים

 המוסכם

 בוצעו ושהשומות

 בהתאם כראוי

 ולהנחיות לכללים

 .המשפטים משרד

 

 

 

 

 

 

 

 באופן לצמצם

 את ניכר

 הקטגוריות

 השונות

 או/ו בתעריפים

 גורם ללמות

 שמאי) ימקצוע

 את שיבחן( וועדה

 השומות סוגי

 והתאמתם

 .שנדרש לתעריף

ראה התייחסות 

קיימת בקרה הנ"ל. 

 -תחוזק הבקרהאך 

  שוטף

 במחלקה בקרה אין

 התקבלה שהעבודה

 מתאים ושהחשבון

, המוסכם לתעריף

 בעיקר נדרש ל"הנ

 היתכנות בשל

 בחשבון לטעויות

 תעריפים ובשל

 ותחשיבים שונים

 שכ״ט בלחישו שונים

 פעולות בגין השמאי

 שונות.

 בקרה מבוצעת לא

 כלשהו גורם י"ע

 לא אף, בעירייה

 במטרה, מדגמית

 שהשומות לוודא

 בהתאם כראוי בוצעו

 ולהנחיות לכללים

 המשפטים משרד

התייחסות למינוי 

 9שמאי בסעיף 

 קביעת

 ט"שכ

 שמאי

 הוועדה

 בחלוקת אחידות אין

 והתקציב העבודות

 בשל השמאים בין

, אזורים לפי חלוקה

 שיש אזורים יש שכן

 אי יוצר ל"הנ

 שוויון

 בחלוקה

 מתוכן ומרוקן

 מנגנון לקבוע יש

 ושוויוני חדש

 לאופן באשר

 העבודה חלוקת

 .השמאים בין

 הביקורת המלצות

 .מקובלות

יטופל בחוזה 

 החדש.
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

 ות"תבע הרבה שם

 ללא ואזורים

 ות."תבע

 ההליך את

 .המכרזי
 בקרה לקיים יש

 ותקופתית וטפתש

 תקציב ניצול אחר

 וחלוקת השמאים

 .ביניהם העבודה

 הביקורת המלצות

 .מקובלות

, מהשמאויות 42.5% זמן תקני

 בחריגה הוגשו

 המקסימאלי מהזמן

 בתקן שנקבע

 הגדרת ובמסגרת

 הקבועה הזמנים

 עם בהסכם

 .השמאים

 רבים תיקים אותרו

 עריכת זמני בהם

 הינם השומות

 .גחרי באופן ארוכים

 פועלת המחלקה

 לדירוג מנגנון ללא

 פעילות והערכת

 בהתאם השמאים

 טיב, הטיפול לזמני

 התאמת, השומה

 לדרישות השומה

 המחלקה

 אינו האמור

 בקנה עולה

 יעדי עם אחד

 המחלקה

 זמני לקיצור

 הטיפול

 בתיקים

 ומהווה

 ברמת פגיעה

 השירות

 הניתן

 .למבקש

 תקופה מדי לבצע

 זמני של ניתוח

 לכל שומה הכנת

 מול ולפעול שמאי

 בעלי השמאים

 הטיפול זמני

 .החריגים

 הביקורת המלצות

העירייה  .מקובלות

תפעל לצמצם את 

הזמנים . 

התייחסות בסעיף 

 9הנ"ל 

 פעולות לבחון

 ביחס תמריץ

 לשמאים

 שומות שמגישים

 זמני לפי וועדה

 שנקבעו. התקן

 להקמת לפעול

 לביצוע מנגנון

. שמאים הערכת

 לכלול המנגנון על

 לאיכות התייחסות

 ביצוע זמן, השומה

 שיעור, השומה

 בהם התיקים

 שומה תיקון בוצע

 השומה ועמידת

 בדרישות

 המחלקה

מבנה דוח 

 שמאי

 השמאי של בשומות

 מופיע לא הלוי יעקב

 המצב: פרק

 .המשפטי

 בניגוד לתקן

 מועצת של 1

 שמאי

 ,המקרקעין

להבטיח עמידת 

 .1השומה בתקן 

 תוקן.טופל ו

קליטת 

נתוני 

 השומה

 בדיקת מתבצעת לא

 הנתונים תקינות

 ומלא שיטתי באופן

 ידי על השומה בדוח

 מהגורמים מי

 טרם המקצועיים

סיכון לטעויות 

הקלדה 

הפסד 

כספי/פגיעה 

 במוניטין.

 ימונה כי מוצע

 מקצועי גורם

 בקרה שיבצע

 על חוזר והיזון

 נתוני תקינות

 .השומה

 הביקורת המלצות

 .מקובלות
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

 השומה עריכת

 ובסיומה

 אבטחת 14

 אכיפה

 תשלום

 היטל

 השבחה

 מערכת נתוני פי על

 המעודכן השבחה

 אוקטובר לחודש

 יתרת קיימת, 2020

 תשלומי אי בגין חוב

 השבחה היטלי

 של כולל בסכום

6,047,922 ₪. 

חשש 

להתיישנות 

 והפסד כספי.

 הקצאת לבחון

 נאותים משאבים

 בנושא לטיפול

 כך, היתרות

 יבוצע טיפולשה

 התיקים סוגי בכל

 יתרת קיימת בהם

 .חוב

 הביקורת המלצות

 .הגבייה מול יבחנו

 פטור 15

 מהיטל

 השבחה

 קוד אין בוועדה

 ביחס, במערכת

' ס לפי הפטור למקרי

 . לחוק 19

 

, הנראה ככל

, זו מסיבה

 שומות נמצאו

 לא להן 0

 הופקו

 דרישות

 ולכן תשלום

 ניתן לא

 מה לדעת

 לאי הסיבה

 או וםהתשל

 הפטור. למתן

 

 

 

 

 

 

אי ביצוע 

 שווי הערכת

 כאמור

מחלישה את 

 בחינת

 מתן נחיצות

 הפטור

 מהיטל

 ההשבחה

 ביצוע לצורך

 קוד להטמיע

 במערכת ייעודי

 לפי פטור סוג לכל

 .19' ס

 הביקורת המלצות

 יבחנו

 פטור שקיבלו מקרים

 צורפו 19' ס לפי

 של הצהרה מסמכי

 הנישום מטעם ד"וע

 הוועדה ששמאי ללא

 לאמת בדיקות עושה

 ההצהרה את

 

 

 

 מידע קיים לא

 הפטורים את המרכז

 לבעלי שאושרו

 הועדה ידי על נכסים

 ובניה לתכנון

 השונים בפרויקטים

 ששמאי מומלץ

 את יאמת הוועדה

 הפטור הצהרת

 .הנישום של

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביקורת המלצות

 יבחנו

 

נכון להיום, פטור ס' 

ניתן בהצהרת  19

התושב ע"י אימות 

 עו"ד.

 רישום לבצע

 כל של מרוכז

 הפטורים

 היטלי מתשלומי

 שאושרו השבחה

 הועדה ידי על

 לתכנון המקומית

טרם התקבלה 

החלטה ו/או דרך 

 פעולה בנושא.
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מספר 

 ממצא
 תיאור ממצאים הנושא

 עיקריים
תיאור 

החשיפה 

 לסיכון

 תיקון ליקויים המלצות 

 פרויקט

 ההתחדשות

 העירונית

 בפרויקטים ובניה

 .בעיר המבוצעים

 היטלי 16

 השבחה

 מרשות

 מקרקעי

 ישראל

 מאגר קיים לא כי

 לגבי רדנפ מידע

 שנעשו העסקאות

 י."רמ בנכסי

 בקרה נערכת לא

 כי המוודאת

 שנקבעו הסכומים

 י"רמ של בדיווחים

 לסכומים תואמים

 לחשבון שהועברו

 העירייה של הבנק

 .בפועל

אי ביצוע 

פוגע  בקרות

 ביכולת

 טעויות לאתר

 י"רמ של

 בהעברות

 או הכספים

 קיזוזים

 שנעשו

 לעירייה

 מתשלומים

, מועברים

 .נםשיש ככל

 בקרה לבצע

 י"ברמ תקופתית

 כי תוודא אשר

 קיבלה העירייה

 כל עבור תשלומים

 מכירה עסקת

 ידי על שנעשתה

 .בשטחה י"רמ

 הביקורת המלצות

 מול יבחנו

 הגזברות.

 הרשאות 17

 עובדים

 בדיקה מבוצעת לא

 המידע הרשאות של

 .לתקופה אחת

הרשאות 

עודפות 

חושפות את 

העירייה 

 לסיכון מסוג 

 לביצוע

 פעולות

 שאינן

 נדרשות

 במסגרת

 תפקידם.

 מערך את לעדכן

 העובדים הרשאות

במחלקה על בסיס 

 תקופתי.

המלצות הביקורת 

 מקובלות.

 הרשאות יצומצמו

 סגירת מוקפדת לא

 משתמש הרשאות

 סיום עם במערכת

 העובד העסקת

 במחלקה.

 קבלת של במקרה

 יש חדש עובד

 את לעדכן

, העובד הרשאות

 לתפקידו בהתאם

 במחלקה.
 המחלקה הרשאות

 או/ו מותאמות אינן

 ספציפית מוגדרות

 העובד לתפקיד

 של מקרה בכל

 תפקיד שינוי

 לעדכן יש, עובד

 הרשאות את

 .בהתאם העובד
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 ' טבת, תשפ"בג

 2021דצמבר,  7

 

 לכבוד

 יעקב דהן

 מבקר העירייה

 כאן

 

 ביקורת תשלומי היטלי השבחההנושא: 

 

 ה קבלת דו"ח ביקורת בנושא שבנדון.מאשרת בתוד

ביקורת זו מרכזית בחשיבותה לאור הקיפי הבניה החדשה המואצת והשינויים הרבים בבניה 
 הקיימת.

בכלל סדרי עדיפויות  2022מאי לוועדה יבחנו במסגרת תקציב שפערים תקציביים כדוגמת העסקת 
לתהליך אשר יסתיים עד סוף שנת נושאים לגביהם נדרשת בחינה נוספת, יכנסו  הנדסה.נהל של מ
2022. 

 

אבקש לציין כי, מנכ"ל העירייה בפגישות עבודה שבועיות עם המבקר, דן איתו בין היתר על תיקון 
 הליקויים. 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ך עליזה בלו

 בית שמש ראש העיר

 

 

 העתק:

 מנכ"ל העירייה  –מר איתמר ברטוב 
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 דוח ביקורת בנושא

 

 

נים בקרות וסיכו

בתהליך תשלום 

 לספקים
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 כללי .1

 

וך, תרבות, שירותי רווחה, חינ –העירייה אחראית למתן השירותים לתושביה במגוון תחומים 

 תברואה, גינון, ועוד.  ,בריאות הציבור

ההתקשרויות עם  .לצורך מתן שירותים אלו העירייה מתקשרת עם ספקים ונותני שירות

 ספקים לצורך רכישת טובין או קניית שירות מהוות נתח נכבד מכלל הוצאות העירייה. 

, ומעורבות בו כלל לתהליך התשלום יש השלכות כבדות משקל בתחום החשבונאי והתפעולי

החל מפתיחת כרטיס הספק, עבור  –התהליך מורכב מכמה שלבי בקרה  .יחידות העירייה

דרך בקרות ברמת היחידה המתקשרת עם הספק והחשב המינהלי, וכלה ביחידת התשלומים 

 .המבצעת תשלומים לספקים ונותני שירות באמצעות מערכת מס"ב

 

 התשלום: לפי צורתי העירייה בחלוקה לשנים ולהלן נתונים כספיים של תשלומים לספק

 

 סכום כולל תשלום פקו. מ.ס.ב המחאה שנה

2019 7,581,695.43  333,390,978.75  1,800.00  340,974,474.18 

2020 1,502,833.74  368,490,442.83  4,150.00  369,997,426.57 

סכום 

 710,971,900.75  5,950.00  701,881,421.58  9,084,529.17 כולל

 

 תיאור סיכונים פוטנציאליים  .2

 

: אי עמידה בחוקים ובתקנות בנושאי התשלומים והרישומים החשבונאיים, וביצוע סיכון ציות

 תשלומים שלא בהתאם לנהלים.

: אי התאמת מערכת התשלום לתהליך, טעויות בהפקת הזמנות עבודה או סיכון תפעולי

 ברישום פקודות יומן.

ומים לספקים לא מורשים, רישום שגוי של תשלום, אי איתור תשלומים : תשלסיכון כספי

 שבוצעו.

, תשלומים לא קיים: תשלומים עבור שירותים שלא בוצעו, תשלום לספק סיכון הונאה

 .שגויותכפולים/חוזרים, הוראות קבע 

 

 מפת הסיכונים  2.1

 

לממצא איליו  להלן מפרט של הדירוג המייצג את חשיבות יישומן. הדירוג ניתן בהתייחס

 מתייחסת ההמלצה על פי ההבחנה כדלקמן:

 הסבר חשיבות דירוג

 

A צבע המיקום מלמד על סיכוי גבוה לליקויים מהותיים בבקרה/היעדר  גבוהה

בקרה מהותית העלולים לחשוף את המועצה הדתית באופן ניכר 

לסיכונים או לכשלים, כגון: הפסד, תרמית, פגיעה במוניטין, אי 
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 הסבר חשיבות דירוג

 

יעדר ציות או כשלים אחרים העלולים להביא לפגיעה התאמות, ה

 בפעילות המועצה הדתית ו/או בהשגת יעדיה.

B צבע המיקום מלמד על סיכוי להימצאותם של ליקוי שאינם מהותיים  בינונית

שנמצאו במעגל פעילות/תהליך עבודה ואולם עלולים להביא לפגיעה 

 בפעילות המועצה הדתית או בהשגת יעדיה.

מסע המיקום מלמד על השפעה לא מהותית על מעגל פעילות/ תהליך  נמוכה 

עבודה, אולם יישום ההמלצה יכול להביא לשיפור התרומה של בקרות 

 קיימות או להגברת יעילותן.

 מטרת הבדיקה .3

 

בחינת תהליך התשלום לספקים על כל שלביו, לרבות בחינת היעילות והמועילות 

במערכת הלוגיסטית והפיננסית בגילוי ובמניעת  )אפקטיביות(של הבקרות הממוחשבות

חריגות וטעויות בכל שלבי התשלום, תוך כדי התמקדות במנגנוני הפיקוח והבקרה, במטרה 

 להבטיח את נאותות התשלום.

 מסגרת הנורמטיבית .4

 

הביקורת התבססה על מסגרת נורמטיבית הכוללת את פקודת העיריות, חוקי מס ערך 

 סקאות עם גופים ציבוריים ונוהלי עירייה רלוונטיים.מוסף ומס הכנסה, חוק ע

 שיטת הבדיקה .5

מנהלת חשבונות ראשית  –גב' שולה מלאוס קיום פגישות עם העובדים הרלוונטיים לבדיקה, 

 הממונה על הרכש והאספקה. –ומר דויד וקנין 

 מסדי נתוניבדיקות ממוחשבות וחקר הנתונים באמצעות כלים ממוחשבים לרבות: קובצי  

 ודוחות נצרכים אחרים.ספקים 

סקירת אסמכתאות המשמשות בתהליך התשלום, לרבות: מסמכי ספק, הזמנות עבודה, 

 אימות הממצאים תוך כדי הבדיקה. שוברי תשלום קבלות, חשבוניות ודרישות תשלום.

 

 

 

 

 

 

 

הביקורת מודה למנהלת החשבונות הראשית הגב' שולה מלאוסי ולצוותה במחלקת הנהח"ש 

 במהלך ביצוע הביקורת.והשיתוף פעולה המלא הסיוע והעזרה  על

 

 

 

 

נכרת עבודתם הטובה של מחלקת הנהח"ש בייעול ושיפור אבקש לציין כי ככלל 

נציין כי הביקורת התהליכים במחלקה ומתן שירות מיטבי למקבלי השירות. כמו כן 

העידה על ליקויים בדקה סיכונים בתהליך הרכש ותשלומים לספקים אשר לא בהכרח 

 או סיכונים שמומשו בפועל.
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 : מצית מנהליםת .6

 

מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

 -נהלי עבודה  1

 כללי

 נהליחסרים  

 כתובים עבודה

מסודרים 

 ומאושרים

 בנושא בהתאם 

 תשלומים

 עובדי. לספקים

 הנהלת מחלקת

 ונותהחשב

 את מבצעים

 תהליכי

 פי על התשלומים

או  עבודה נוהגי

הנחיות שונות 

 שהשתרשובכתב 

 וכן השנים במהלך

 שוטפים עדכונים

 עבודה והנחיות

 ככל פה בעל

 שנדרש

, כאמור נהלים

 משנה קבליםמ

 תחום חשיבות

 התשלומים

 בכדי, לספקים

 תשלום להבטיח

 ומדויק נכון

 למנוע, לספקים

 כפולים תשלומים

 מניעת ודאולו

 בכספי מעילות

 הרשות.

 עבודה נהלי לעגן יש .1

 את שיגדירו בכתב

 העבודה תהליכי

 לביצוע הרצויים

 לספקים תשלומים

 תהליכי ויכללו

 מובנים בקרה

 תהליכי במסגרת

הגדרות  .העבודה

 תפקיד ואחריות.

 מנהלת כי מומלץ .2

 הראשית החשבונות

 אחר מוסמך גורם או

 ייבחן מהגזברות

 את תקופה מידי

 העבודה נהלי יישום

 .שהוגדרו

 

 פתיחת 2

  ספק כרטיס

 הקמת תהליך

 מעוגן אינו ספק

 כתוב בנוהל

 .בתבנית מקובלת

לא הוטמעה 

 המונעת בקרה

 פתיחת את

 הספק כרטיס

 שלא במקרים

 מסמכים נסרקו

 לצורך נדרשים

 .הכרטיס פתיחת

 

 

עובדת הנהלת 

 חשבונות

 את המקימה

 הספקים

 יוצרת במערכת

מתקיים סיכון 

 לחשיפה 

 ספקים להעסקת

 הגישו שלא

 ניהול אישור'

 הנדרש ספרים

 חוק פי על

 גופים עסקאות

 .ציבוריים

 

קיימת חשיפה 

 תשלומים לביצוע

באמצעות הקמת 

 .שגוי ספק

 עירוני נוהל לכתוב .3

 את המפרט

 להקמת השלבים

 במערכת ספק

 ואת הלוגיסטית

 המחייבות הדרישות

 לאחר ;שלב בכל

 לפעול - שייכתב

 בקרב להטמעתו

 העובדים

 .הרלוונטיים

 במערכת להטמיע .4

 בקרה הלוגיסטית

 שתמנע לוגית

 ספק כרטיס פתיחת

 וצורפו שנסרקו לפני

 הנדרשים המסמכים

 פתיחת לצורך

 .ספק כרטיס
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מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

 וםתשל פקודות

 . לספקים

 

 שהגורםמומלץ  .5

 ספק כרטיס שפותח

 בחתימתו זאת יאשר

 פתיחת טופס על

 .קספה

 תשלום תנאי 4

 ועיכוב

תשלומים 

אי ו  לספקים

משלוח 

הודעה 

 לספקים

+  שוטף תשלום

 בניגוד עומד 60

 חוק לתזכיר

' תשלומים מוסר'

 + שוטף' הקובע

45. 

 

 העירייהנמצא כי 

חרגה אף 

ממדיניותה זו, כך 

 -כנמצא כי ב

 חשבוניות 1,000

 חרגה העירייה

 הזמן מתקופת

 וממדיניות

 שקבעה התשלום

לעצמה, באופן 

 משמעותי.

 שבכרטיסי למרות

 לספקים ז"חו

 לכל מופיעים

 פקס' מס ספק

 כתובת

 אלקטרונית

 לא' וכיוצב

 הודעות נשלחות

 בתהליך ביצוע

 חשופה העירייה

 רגולטורי לסיכון

 חוק הפרת של

 התשלומים מוסר

 של משפטי וסיכון

 מסוג תביעת

 וסיכון שכר הלנת

 פגיעה של

של  במוניטין

 העירייה

 מועד את לשנות יש .6

 תשלומים ביצוע

 ולהתאימו לספקים

 לא, החוק להוראת

 ימים 45-מ יאוחר

 שבו החודש מתום

 לעירייה הומצא

 מאת החשבון

 .הספק

מומלץ להיערך  .7

למשלוח הודעה 

לספק על השלבים 

בקליטת התשלום 

עד התשלום בפועל 

באמצעות הודעות 

 דואר אלקטרוני.

ץ שבכל שלב מומל .8

כדלהלן,  ושלב

 בחותמת לחתום

 : נתקבל

 ןקליטת חשבו -

 .באגף

 הלמנ אישור -

 האגף.

 קליטת החשבון -

 .גזברותב

 .לתשלוםהעברה  -
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מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

 חשבונית קליטת

 וכלה הספק

, תשלום בהעברת

 .אלקטרוני בדואר

 

 הרשאות 5

 עובדים

 עובדי לכל

 הנהלת מחלקת

, החשבונות

 חשבונות מנהלת

 קיימת, ספקים

 לשינוי הרשאה

 התשלום תנאי

 .במערכת

 את לשנות ניתן

 התשלום תנאי

 באופן קיםלספ

 שכל ככל ידני

 בכך חפץ עובד

 או ולדחות

 להקדים

 תשלומים

 .לספקים

 את לחסום יש .9

 לשינוי ההרשאה

 התשלומים תנאי

 במערכת לספקים

 מחלקת לעובדי

, החשבונות הנהלת

לעובדים  פרט

 .שיוגדרו לכך

 בתנאי שינוי כל .10

 יתועד התשלום

 נימוק תוך במערכת

 מאשר של וחתימה

 .השינוי

 

 

 

 

 ישיר םתשלו 6

 ממערכת

 התשלומים

 לבצע ניתן

 ישירות תשלום

 ממערכת

 על, התשלומים

 פקודת הקמת ידי

 באופן תשלום

 רישום ללא, ידני

 הנהלת במערכת

החשבונות, כך 

שקיים חשש 

 לתשלום כפול

בשל העובדה 

שהתשלום לא 

נרשם במערכת 

הנהלת 

. החשבונות

לביקורת נמסר כי 

 החשש התממש. 

 מהווה ל"הנ

 צועלבי חשיפה

 בלתי תשלומים

 וחשיפה מורשים

 תשלומים לביצוע

 בשל כפולים

 בקרהה עקיפת

  מונעת.ה

 תשלום לבצע אין .11

 רישום ללא

 הנהלת במערכת

 .החשבונות

 ונדרש במידה .12

 מקדמה תשלום

 לדרוש יש לספק

 חשבון מהספק

 ביצוע טרם לתשלום

 ולרשום התשלום

 התשלום את

 החשבונות בהנהלת

 ביצוע טרם

 .התשלום

 

 שלומיםת 7

 באמצעות

 מס"ב

 מגבלות בשל

 לא, הביקורת

בפועל ע"י  נבדק

הביקורת 

 האםבמערכת 

 הפקת לאחר

 שימוש אי

 בשאילתות

 המאפשרות

 שינויים בחינת

 שנעשו

 חשבונותב

 הפרדה ליצור .13

 תשלום בתהליך

 ב"המס באמצעות

 המכין שהגורם כך

 וםהתשל נתוני את
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מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

 ניתן הקובץ

 שינויים בו להכניס

 הפקתו ממועד

 למועד ועד

 .החתימה

 

 לצורך סיסמאות

 ב"מס על חתימה

 מוחלפות אינן

 העירייה ביוזמת

 לתקופה אחת

 ואלה, כנדרש

 בהתאם מוחלפות

 בו הבנק למדיניות

 הגזבר נדרש

 סיסמא לשנות

 ,לתקופה אחת

 נוהל כמו גם, אין

 דוחות הפקת של

 ביצוע שעניינן

 ואיתור בקרות

 פעולות ביצוע

 .וחריגים

 

. ע כי העובדה

 את מעביר גזבר

 התשלומים דוח

 במסב שידור לפני

 בקרה מבצע וגם

מהווה , לאחריו

 ליקוי.

 בחיתוך ספקים

 טווחי פ"ע

 לגילוי תאריכים

 לא שינויים

 ולא מורשים

 עלול, מבוקרים

טעויות  למנוע

 בשינוי הקשורות

 חשבון פרטי

 הספק של הבנק

 .ועוד'

 

 

 זו בהתנהלות יש

 בעיקרון פגיעה

 הפרדת

 התפקידים.

 את יערוך לא

 .הבקרה

 של הגבלה להבטיח .14

 לספרייה הגישה

 קובץ שמור שבה

 חתימתו לפני המסב

 למצב ושידורו

 שלא', בלבד קריאה'

 בו לערוך יהיה ניתן

 .שינויים

 בנוהל לקבוע .15

 להחלפת דרישה

 אחת סיסמא

 .לתקופה

 ברור נוהל להכין .16

 תהליך בנושא

 במסב תשלום

 כל את בו ולכלול

 תהליך שלבי

 על בדגש םהתשלו

 סמכויות הפרדת

 שהעובדים ולוודא

 הפנימו המעורבים

 .אותו

 בקרת דוחות ליצור .17

 בחיתוך חשבון שינוי

 תאריכים טווח לפי

 את ולבדוק מסוים

 של סבירותם

 שבוצעו השינויים

 ספקים בחשבונות

 ולתעד הנבדק בטווח

 את במערכת

 .לשינויים הסיבות

לדוגמא: הפקת דוח 

ספק, דוח  שםשינוי 

, וי פרטי ספקשינ

 וכד'.

 שינויים 8

 בנק בחשבון

 ספקים

 שינויים בוצעו

 ספק בכרטיסי

 ללא 2019 בשנת

 מהווה ל"הנ

 לביצוע חשיפה

 דוח להפיק מומלץ .18

 ממערכת חודשי

 אשר האוטומציה
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מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

 תקופתית בקרה

 פרטי שינוי על

 .ספק

 בלתי תשלומים

 מורשים

 הפרטים את יציג

, ספק מספר: הבאים

 תאריך, ספק שם

 תאריך, חהפתי

, ששונה שדה, עדכון

 וערך קודם ערך

 .חדש

 לא" ספקים 9

" תקינים

 "וויראטואלים" 

 כרטיסי 9 נמצאו

 הערך בהם ספק

 עוסק בשדה

 להלן) מורשה

 אינו( ז.ת/פ"ח

 תקין.

 

 בקרה הוגדרה לא

, באוטומציה

 תקינות לבדיקת

, המוזן המספר

 של הזנה המונעת

 תעודות מספרי

 לא פ"ח או זהות

 .חוקי

 כי העובדה

 המערכת

 יצירת מאפשרת

לא  ספקמספר 

 על מעידה תקין

' להונאה חשיפה'

 חולשה בשל

 ומהווה בבקרה

 .תפעולי סיכון

, הביקורת לדעת

 לא מזהה מספר

 יכול לספק תקין

 לא מהזנה לנבוע

 השדה של תקינה

 של המזהה

 ועלול הספק

 לטעויות להוביל

 ניהול באופן

 בניכוי, הספרים

 במקור מס

 מיםותשלו

 שאינם לספקים

 .קיימים

 לנכות מומלץ .19

 שגויים ספקים

 במערכת

 .האוטומציה

 בקרה להגדיר .20

 במערכת מונעת

 לבדיקת האוטומציה

 ח.פ. מספר תקינות

 צמצום לטובת

 בבקרה החולשה

 שמאפשרת

 .מעילה התרחשות

 כי לבחון מומלץ .21

 ספק הקמת בעת

 במערכת חדש

 החשבונות הנהלת

 בין הפרדה לבצע

 את המקים הגורם

 לגורם הספק

 . הספק את המאשר

 דוח להפיק מומלץ .22

 המערכת מתוך

 את מציג אשר

 החדשים הספקים

 במהלך שנפתחו

 שתיבחר תקופה

 השינויים ואת

 בספקים שבוצעו

 הדוח. הקיימים

 בידי ויחתם יסקר

 .הגזבר

 

 ללא ספקים 10

 חשבון מספר

 בנק

 איתרה הביקורת

 ספקים 448

 "פתוח" בסטטוס

בקרה  בהיעדר

 את המונעת

 לבצע אפשרות

 טמיעלה נדרש .23

 תמנע אשר בקרה

 ספק כרטיס פתיחת
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מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

 4394 מתוך

 ללא ותרשומ

 חשבון מספר

 .בנק

יצוין כי בפועל לא 

שולמו כספים 

 לספקים אלו.

 עבודה הזמנת

 מספר ללא

, בנק חשבון

 ביצוע מתאפשר

 עבודה הזמנות

 שהוגשו מבלי

 מסמכי הבנק

, הנדרשים

 ניתן לא בלעדיהם

 לספק לשלם

 תתכן, בנוסף

 חשיפת העירייה

 .לסיכון

 וצורפו שנסרקו לפני

 הנדרשים המסמכים

 פתיחת לצורך

: כגון. ספק כרטיס

, ספק חשבון מספר

, ספק חשבון שם

 מורשה עוסק מספר

, מייל, כתובת(, פ.ח)

 בנק חשבון פרטי

 המחאה או/ו

 לצורך מבוטלת

 פרטים אימות

 הפחתת לטובת

 לטעויות. הסיכון

 ספקים 11

 פוליםכ

 הביקורת מבדיקת

 כרטיסי לאיתור

 הנושאים ספק

 עוסק/פ"ח מספר

 זהה מורשה

 במערכת

 הממוחשבת

 4359 מתוך

 נמצאו רשומות

 עוסק לאותו

 187 כ"סה מורשה

 ספקים מספרי

 .שונים

 כי העובדה

 המערכת

 מאפשרת

 כרטיסי פתיחת

 כפולים ספק

 על מצביעה

 בבקרה חולשה

 האפליקטיבית

 להוות ויכולה

 ואי עויותלט פתח

, כאמור, סדרים

 לגרום עלול ל"הנ

 כפול לתשלום

 או/ו ספק לאותו

 פי על לתשלומים

 ספק פרטי

 או/ו,  שגויים

 או/ו רכש הגדלת

 או/ו, כפול רכש

 רכש אישור

 בניגוד ופיצולו

 עם, לתקנות

 .לאתרן קושי

 לאלתר לסגור יש .24

 כרטיסי כלל את

 הכפולים הספק

 הפעילים ולהטמיע

 במערכת

 בקרה תהלוגיסטי

 אשר, תקינה לוגית

 פתיחת תמנע

 אם ספק כרטיס

 במערכת קיים

 את הנושא כרטיס

 עוסק מספר אותו

 . פ"ח/מורשה

 דוח להפיק יש .25

 ספק כרטיסי

 בתדירות כפולים

( רבעונית) תקופתית

 כרטיסים לאיתור

 וחסימתם כפולים

 להתקנת עד

 . כאמור הבקרה

, בנוהל לעדכן יש .26

 תשלומים ביצוע

 ספקים/קבלנים

 בדבר סעיף ואחרים

 מנהל של אחריותו

או מנהלת  הרכש
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מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

מחלקת הנהלת 

 לביצוע חשבונות

 לאיתור בדיקות

 ספקים כרטיסי

 .וחסימתם כפולים

 הזמנה תאריך 12

 תאריך אחרי

 חשבונית

 הביקורת בבדיקת

 הפקת של

 -כ נמצאו הזמנות

 הזמנות 977

שהועברה  לאחר

חשבונית 

 .מהספק

 הזמנות הפקת

לאחר תאריך 

 שבונית הח

 כספי סיכון מהווה

 לגרום יכול אשר

 לחריגה

 מהתקציב

 בו במקרה

 התקציבי הסעיף

 במלואו נוצל

 לגרום ועלול

 בביצוע לטעויות

 .התשלומים

 הנחיות לגבש יש .27

 את המפרטות

 שבהם המקרים

 להפיק אפשר

 הזמנה ולשלם

 ואת, בדיעבד

 .המאשרים הגורמים

 מעקב לערוך יש .28

 דוחות באמצעות

 על ניהוליים

 שעבורם הספקים

 הזמנות מונפקות

 בתדירות בדיעבד

 היחידות ועל גבוהה

 הזמנות המנפיקות

 ולפעול, בדיעבד

 למניעת בנחישות

 .התופעה

 את להתאים יש .29

 הנהלים, ההנחיות

 למניעת והבקרות

 ולתחקר התופעה

 .אלו מעין תופעות

 

 תאריך 13

 לפני תשלום

 הפקת תאריך

 עבודה הזמנת

 הביקורת בדיקת

 981-כ נמצאו

 שהופקו, הזמנות

 ביצוע לאחר

 לספקים תשלום

 הזמנות הפקת

לאחר תאריך 

, התשלום

 את חושפת

 לסיכון העירייה

 לטעויות, כספי

 בביצוע

, התשלומים

 תשלומים

 ובמיוחד, כפולים

 פרק עובר כאשר

 מועד בין ארוך זמן

 ההזמנה הפקת

 לאי להנחות יש .30

 במקרים תשלום

 .אלו מעין

 מול לבחון מומלץ .31

 חסימה האוטומציה

 עבור מיכונית

 שפורטו מצבים

 .לעיל
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מספר 

 ממצא

תיאור החשיפה  תיאור ממצאים הנושא

 לסיכון

רמת  המלצות 

 הסיכון

 למועד בדיעבד

 .התשלום

 קיימת כן כמו

 לאי חשיפה

 מאת תשלום

 מאחר, פקהס

 עבודה והזמנת

 אסמכתא מהווה

 משפטית

 .מחייבת

 לא ספקים 14

 פעילים

  2019-2020 בשנת

 2,699 נמצאו

 לא להם ספקים

, בוצע תשלום

 שהעבירו מבלי

 לסטאטוס אותו

 . "זמנית סגור"

 

 עולה מהביקורת

 קיימת לא כי

 ספקים סגירת

 אוטומטית

 אי של במקרה

 ממושכת פעילות

 .הספק של

 לא כי העובדה

 הנחייה הוגדרה

 ועדכון לשינוי

 לספק פעיל ספק

 פעיל לא

 מהווה במערכת

 להונאה סיכון

 כרטיס באמצעות

 אינו אשר ספק

 זמן בשימוש

 .ממושך

 ללא רשומות לסגור .32

 שרולאפ, פעילות

 מחדש פתיחתן

 תהליך באמצעות

 .בלבד מבוקר

לבחון מול  .33

 האוטומציה האם

 אפשרות תניתנ

 ספקים לחסימת

פעילים מבלי  שאינם

מחיקתם  לאפשר

 ספק, מהמערכת

 שירצו" חסום"

 שימוש.   בו לעשות

 למחוק לחלופין או/ו .34

 שאינם ספקים

 בהתאם פעילים

 שמירת למחויבות

 בהתאם הנתונים

 ןלחילופי או/ו לחוק

 כלא אותם לסמן

 .פעילים

לקבוע בנוהל את  .35

פרק הזמן המירבי 

לעריכת בדיקה של 

כרטיסי ספק לא 

פעילים ולסגירת 

כרטיס ספק שאין בו 

תנועה במשך פרק 

 זמן מסוים.
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 התייחסות מנהלת חשבונות ראשית הגב' שולה מלאוסי
 

במטרה לשפר לאחר עיון בדו"ח ביקורת ספקים שנעשה במחלקת הנהלת חשבונות ורכש 
 אבקש להתייחס כדלהלן:  ולייעל את הטיפול בתשלומי הספקים

 
כדי שהמערכת תעבוד תוך כדי בקרה ממוחשבת ומניעת טעויות בתשלומים 

 ולפי כללי מנהל תקין. ופתיחת ספקים חדשים בצורה מבוקרת  לספקים 
 

הפיננסית אמורה לעשות בנושא הרכש והמערכת  הביקורת ממליצה על שינויים שהעריה 
 מחברה לאוטומציה להקים מערכת בקרה ממוחשבת ובניית כמו למשל לדרוש 

אוטומטיים שתקל על מניעת קליטת חשבוניות כפולות לתשלום, וכן פתיחת ספקים  בקרות
 .'או ח"פ לא חוקי וכו יסודית של עוסק מורשה ,ספק כפול, ללא בדיקה

 
ניות בצורה ידנית וממוחשבת ככל חשבו של  במחלקת הנהלת חשבונות נעשות בדיקות 

של קליטת החשבון   עמידה בזמנים שהמערכת מאפשרת, אך עדיין אין אפשרות לבדוק
 ומועד תשלום לפי הנוהל הקיים בעריה. ,תאריך ערך החשבונית 

 
לגבי פתיחת ספק חדש המערכת לא מספקת את כל הבדיקות הנדרשות כמו למשל פתיחת 

 עוסק מורשה לאותו ספק. 2
 

אני רוצה לציין שהעבודה בתחום הספקים תלויה מאוד במנהלי המחלקות השונות בעריה 
מקשה מאוד על עבודת הנהלת החשבונות ,כמו   שעובדים לא תמיד לפי הנוהל ולכן הדבר

 עמידה בזמני תשלום ובדיקה של החשבון בצורה מתאימה.
 

וכלים לבדוק שהעבודה לא פעם נכתבו נהלים בנושא תשלום ספקים אך אין מספיק בקרה 
 מתבצעת לפי הנוהל.

 
אני . לא מזמן הוחלט על שדרוג מערכת הרכש שנעשה כבר ברשויות רבות, אך טרם יושם

שדרוג  יוחלט על נוהל מסודר של תהליך אישור והזמנות רכש ועבודה בנוסף מאמינה שאם 
קים והשירות נוכל לייעל ולשפר את תהליך תשלומי הספ מערכת הבקרה של חב לאוטומציה

    לתושבים. 
 

 שולה מלאוסי
 מנהלת חשבונות ראשית

 עיריית בית שמש
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 תהליך תשלום לספקים מצב קיים .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט ממצאים והמלצות .8

 

 כללי  8.1

 

ביצוע תשלום לספקים מהווה את השער המרכזי דרכו עוברים כספי הרשות, ומכאן החשיבות 

 ות הבקרה, הפיקוח והדיווח המובנות בתהליך אישור החשבונות ותשלום הכספים. למערכ

 

לביקורת נמסר קובץ אב הזמנות וקובץ אב ספקים הכולל מספר שדות וביניהם: מספר ספק, 

שם ספק, מצב חשבון, תיאור מצב חשבון, עוסק מורשה, סוג ספק, תיאור סוג ספק, פרטי 

עם הספק, תיאור תנאי תשלום, ימי אשראי צורת ההתקשרות עם הספק, תנאי תשלום 

 ותיאור התשלום לספק ומספר חשבון הבנק של הספק.

 

הביקורת סקרה וניתחה את נתוני הקובץ באמצעות תכנה ייעודית לביקורת ואת סביבת 

 הבקרה הנהוגה.

 

 

הנפקת הזמנת 

 רכש

הפקת חשבונית ע"י 

 ספק למחלקות
שליחת הזמנת 

 רכש לספק

אספקת 

טובין/שירות 

 למחלקות

חתימת מנהל 

המחלקה/מקבלת 

 הטובין/שירות

 

 

 

 

העברת החשבונית 

 -קהגזבר לבדי לע.

רושם מס' חו"ז על 

 החשבונית

העברת חשבונית 

ליצירת פ. זיכוי 

 -לתשלום

 לאחראית ספקים 

אישור תשלום 

ע"י ע. גזבר 

ואישור למערך 

 תשלומים

 תשלום ע"י מס"ב/ המחאה
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 נהלים 8.2

 

 תקן לביקורת

קבוע וידוע מראש,  נהלי הארגון הם הכלי שנועד להבטיח תפעול שוטף של המועצה באופן

על פי חוקים/תקנות ו/או כללים מוסכמים ועקרונות המדיניות ראש המועצה העומד בראשה. 

נהלי המועצה אמורים להבטיח המשכיות אחידה של התפעול הרלוונטי בעת התחלפות בעלי 

התפקידים ומאפשרים הגדרה ברורה של בעלי התפקידים מבחינת "מי עושה מה" תוך 

 אם הנדרש בין אחריות לסמכות.שמירה על המת

בהתאם למתודולוגיות ניהול מקובלות, קיימת חשיבות רבה לעיגון נהלי עבודה כתובים 

ומחייבים לכלל פעילויות המועצה. נהלים כאמור, מקבלים משנה חשיבות בתחום 

התשלומים לספקים, בכדי להבטיח תשלום נכון ומדויק לספקים, למנוע תשלומים כפולים 

 מניעת מעילות בכספי הרשות.ולוודא 

 

 ממצאים

כתובים ומאושרים בנושא תשלומים לספקים.  עולה כי חסרים נהליםמבדיקת הביקורת 

עובדי מחלקת הנהלת החשבונות מבצעים את תהליכי התשלומים על פי נוהגי עבודה 

או כתובות עבודה בעל פה שונות שהשתרשו במהלך השנים וכן עדכונים שוטפים והנחיות 

 ל שנדרש.ככ

מנהלת החשבונות הראשית מסרה, כי היא מנחה את העובדים לביצוע תהליכי עבודה 

מסודרים ככל הנדרש, אולם לא תמיד מבוצעת בקרה על קיום ההנחיות. כך לדוגמה, לצורך 

מעקב אחר תקופת הטיפול בתשלום במחלקה הנחתה מנהלת החשבונות הראשית את 

יטביע חותמת "נתקבל" ברגע שהחשבון מגיע  מחלקת הנהלת חשבונות כי סגן מנהל

למחלקה. עם זאת, לא מתבצע מעקב אחר קיום ההנחיה ואף מנהלת החשבונות הראשית 

 ציינה כי ככל הידוע לה אין הקפדה על קיום ההנחיה.

 

 המלצות

יש לעגן נהלי עבודה בכתב שיגדירו את תהליכי העבודה הרצויים לביצוע תשלומים  .1

 יכי בקרה מובנים במסגרת תהליכי העבודה.לספקים ויכללו תהל

מומלץ כי מנהלת החשבונות הראשית או גורם מוסמך אחר מהגזברות ייבחן מידי  .2

 תקופה את יישום נהלי העבודה שהוגדרו.

 

 :1תרשים זרימה של  תהליך אישורים לדרישות והזמנות טובין 8.3

 

המערכת הממוחשבת.  באופן ממוכן באמצעותהטמעת התהליך האמור קיבלה החלה העירייה 

 יישום התהליך יחל בקרוב.

 

 

 תהליך הקמת כרטיס ספק 8.4
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 תקן לביקורת

ל'חוק עסקאות גופים ציבוריים' נקבע כי גוף ציבורי לא יתקשר עם תושב ישראל  ()א2בסעיף 

בעסקה למתן שירות לגוף הציבורי, אלא רק לאחר שהגיש אישור או פטור מניהול ספרים. 

ש"ח. התקשרות על פי חוק זה משמעה חתימה  920,4ה העולה על החוק אינו חל על עסק

 .על חוזה, הפקת הזמנת עבודה ומסירתה לספק

 

במחלקת רכש   :הפרקטיקה הקיימת בעירייה לצורך הקמת כרטיס ספק חדש היא כדלהלן

למלא המבקש לפתוח כרטיס ספק חדש יכול  עסקואספקה קיים פורטל להגשת מסמכי ספק. 

, הכוללים להגיש את כל המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת כרטיס ספקו טופס ספק חדש

  בין היתר:

 אישור ניהול ספרים, בתוקף. -

 אישור ניכוי מס במקור, בתוקף. -

 . צילום חשבונית ריקה )לאימות פרטי החברה( -

 [.צילום צ'ק ריק )לאימות פרטי חשבון הבנק -

 

העובדת נות וכללי הרכש. באמצעות דוא"ל ע"פ תקאת המסמכים הנ"ל ניתן להגיש 

פותחת את תקינות המסמכים ו תמאשרבמחלקת הנהח"ש קולטת את הטופס,  האחראית

 את הספק במערכת הנהלת חשבונות. 

 

 המבצעים התפקידים בעלי בין וסמכויות תפקידים הפרדת בתוך כך, חשוב לשמור על עקרון

 לבצע האפשרות את בודד דמעוב ומונע חשוב ניהולי בקרה כלי מהווה, מתמשך אחד תהליך

 בלתי פעולות למנוע במטרה זאת כל. נוסף גורם של בקרה ללא סופו ועד מתחילתו תהליך

 ואחרות. אנוש ותיטע בשלולו רק , בתהליך רצויות

 

 ממצאי הביקורת

 .תהליך הקמת ספק אינו מעוגן בנוהל כתוב ומאושר על ידי הגורמים העירוניים הרלוונטיים

 את פתיחת כרטיס הספק במקרים שלא נסרקו מסמכים נדרשים לצורך המונעת אין בקרה

 פתיחת הכרטיס.

 התאמת ומבוצעת 2התשלום הוראת מוקמת, הספק מוקם החשבונות הנהלת במערכת

, האדם כוח במסגרת ניתן שנדבר ככל, רצוי נאותה תפקידים הפרדת קיום לוודא בכדי. הבנק

 התשלום פקודת את שיוצר הגורם, מערכתב הספק את שמקים הגורם בין הפרדה לקיים

 .הבנק התאמות את מבצע והגורם

 

 הסיכון

בהיעדר בקרה לוגית המונעת פתיחת כרטיס ספק בטרם הוגשו המסמכים הנדרשים נחשפת 

העירייה להעסקת ספקים שלא הגישו 'אישור ניהול ספרים הנדרש על פי חוק עסקאות גופים 

להיגרר להתקשרויות בניגוד לחוק; נוסף על כך גם  ציבוריים', וכתוצאה מכך היא עלולה

 .נגרמת פגיעה לשמה הטוב

 

 המלצות

                                                           
 התשלומים ומערכת החשבונות הנהלת מערכת: היתר בין, ממוחשבות מערכות באמצעות מבוצע שלוםהת תהליך 2

 .ב"מס
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לכתוב נוהל עירוני המפרט את השלבים להקמת ספק במערכת הלוגיסטית ואת  .3

לפעול להטמעתו בקרב העובדים  -הדרישות המחייבות בכל שלב; לאחר שייכתב 

 .הרלוונטיים

שתמנע פתיחת כרטיס ספק לפני שנסרקו  לוגית הלהטמיע במערכת הלוגיסטית בקר .4

 הנדרשים לצורך פתיחת כרטיס ספק. וצורפו המסמכים

 .הפתק פתיחת טופס על בחתימתו זאת יאשר ספק כרטיס שפותח רצוי שהגורם .5

 

 

 ומשלוח הודעה לספק לספקים תנאי תשלום 8.5

 

 תקן לביקורת

 )ו( קובע:  3, ס' 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 

שהוא רשות מקומית שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עסקה, ישלם לספק  "מזמין

ימים מתום החודש שבו הומצא לו  45-את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ

ימים מתום  80-לא יאוחר מ –החשבון, ולגבי עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות 

 החודש שבו הומצא לו החשבון".

 

 ממצאים

אלו . תנאי תשלום יום' 60 פלוסשוטף ום לספק יתבצע לפי 'ע"פ מדיניות העירייה התשל

 מועד התשלום. עם הגעתמתריעה שמעודכנים במערכת הנהלת החשבונות 

 

למרות שבכרטיסי חו"ז לספקים מופיעים לכל ספק מס' פקס כתובת אלקטרונית וכיוצב' לא 

בדואר  נשלחות הודעות ביצוע בתהליך קליטת חשבונית הספק וכלה בהעברת תשלום,

 אלקטרוני.

 

ת עד לתאריך בו ואת פרק הזמן שחלף ממועד הפקת החשבוניביקשה לבדוק הביקורת 

חשבוניות המועצה חרגה מתקופת  1,000 -כעולה כי ב תוצאות הבדיקהמשולמה במס"ב, 

  חשבוניות: 20הזמן ממדיניות התשלום שקבעה לעצמה, להלן מדגם של 

 

 כרטיס ספק

ת. 

 ת. תשלום חשבונית

מס' 

 חשבונית

סכום 

 לתשלום

הזמן 

 שחלף

6010060350 04/09/2010 26/11/2019 1000630 1500 3370 

6010001891 02/06/2014 02/06/2019 8000486 1450 1826 

6010042193 27/06/2016 19/12/2019 160101608 35100 1270 

6010005357 26/07/2017 31/05/2019 176001040 4095 674 

6010300295 18/02/2018 29/11/2019 7418 350 649 

6010005357 30/11/2017 08/08/2019 176001579 5850 616 

6010001891 21/05/2018 21/11/2019 8000358 500 549 

6010300467 01/04/2018 19/08/2019 210 1200 505 

6010040014 16/07/2018 07/11/2019 60000127 1955 479 

6010002499 24/10/2017 31/01/2019 2410201 2000 464 
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 כרטיס ספק

ת. 

 ת. תשלום חשבונית

מס' 

 חשבונית

סכום 

 לתשלום

הזמן 

 שחלף

6010200219 08/01/2019 31/10/2019 1394 0 296 

6010011111 11/03/2019 31/12/2019 0 0 295 

6010080260 17/01/2019 22/10/2019 0 0 278 

6010002538 31/03/2019 31/12/2019 0 0 275 

6010010427 28/02/2019 19/08/2019 5293 702 172 

6010070441 15/05/2019 03/11/2019 118 0 172 

6010040716 07/01/2019 27/06/2019 61086 611 171 

6010042277 26/05/2019 13/11/2019 1585 0 171 

6010011005 03/09/2019 16/12/2019 4049119 37683 104 

6010042229 30/01/2019 14/05/2019 7197 0 104 

6010008211 19/08/2019 30/11/2019 6469 0 103 

6010011204 03/11/2018 14/02/2019 72497 11812 103 

6010003400 22/08/2019 21/11/2019 90002 140 91 

6010005240 30/07/2019 29/10/2019 1400142008 13154 91 

6010008281 30/09/2019 30/12/2019 2002842 60840 91 

6010060312 08/08/2019 31/10/2019 196000863 0 84 

6010070107 19/08/2019 11/11/2019 37219 0 84 

6010070238 07/10/2019 30/12/2019 23919 0 84 

6010070239 19/09/2019 12/12/2019 2547 500 84 

6010070239 19/09/2019 12/12/2019 2548 1000 84 

6010100258 19/08/2019 11/11/2019 511010 0 84 

6010300473 29/08/2019 21/11/2019 24072019 0 84 

6010400120 26/02/2019 21/05/2019 912301432 2190 84 

 

כיר חוק 'מוסר תשלומים' הקובע עומד בניגוד לתז 60הביקורת מעירה כי תשלום שוטף פלוס 

' ובכך העירייה חשופה לסיכון רגולטורי של הפרת חוק מוסר התשלומים 45'שוטף פלוס 

 וסיכון משפטי של תביעת מסוג הלנת שכר וסיכון של פגיעה במוניטין.

 

 ותהמלצ

-יש לשנות את מועד ביצוע תשלומים לספקים ולהתאימו להוראת החוק, לא יאוחר מ .6

 ום החודש שבו הומצא לעירייה החשבון מאת הספק.ימים מת 45

מומלץ להיערך למשלוח הודעה לספק על השלבים בקליטת התשלום עד התשלום  .7

 בפועל באמצעות הודעות דואר אלקטרוני.

 : נתקבל בחותמת לחתום ושלב )כמצוין מטה( שלב שבכל מומלץ .8

 באגף חשבונית קליטת תהליך -

 רותלגזב והעברה אגף/מחלקה/מנהל אישור -

 לתשלום אישור -
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יצוין כי במסגרת הטמעת תהליך התשלומים המתוכנן ייקבעו הרשאות, אישורים ותהליכים 

 אוטומטיים נוספים במסגרת התהליך הממוחשב.

 

 

 

 

 הרשאות עובדים 8.6

 

 תקן לביקורת

אחד העקרונות החשובים ביותר בבקרה פנימית נאותה בארגון הינו יישום מערך הרשאות 

 רון חשוב נוסף של הפרדת תפקידים במערכות המידע.תוך יישום עיק

המטרות העיקריות ביישום של מערך הרשאות נאות הינה מניעת טעויות ומעשי מרמה וכן 

 הימנעות מיצירת תלות בפונקציה עיקרית אחת ושליטת גורם יחיד על תהליך שלם.

 

 ממצאים

 

 הביקורת לא קיבלה לידיה טופס/רשימת הרשאות.

כי לכל עובדי מחלקת הנהלת החשבונות, מנהלת חשבונות ספקים, ורת נמסר עם זאת, לביק

קיימת הרשאה לשינוי תנאי התשלום במערכת. באופן זה, ניתן לשנות את תנאי התשלום 

 לספקים באופן ידני ככל שכל עובד חפץ בכך ולדחות או להקדים תשלומים לספקים.

 המלצות

ים לספקים במערכת לעובדי מחלקת יש לחסום את ההרשאה לשינוי תנאי התשלומ .9

 הנהלת החשבונות, פרט למנהלת החשבונות הראשית.

 כל שינוי בתנאי התשלום יתועד בטופס ייעודי תוך נימוק וחתימה של מאשר השינוי. .10

 

 תשלום ישיר ממערכת התשלומים 8.7

 

 תקן לביקורת

הנהלת  תשלומים לספקים מבוצעים לאחר קליטת חשבוניות או חשבונות לתשלום במערכת

 החשבונות והפקת פקודת תשלום מתוך מערכת הנהלת החשבונות. 

קובץ פקודות התשלום מועבר בממשק למערכת התשלומים ומאפשר הפקת קובץ תשלומים 

 במס"ב בהתאם לרישום בהנהלת החשבונות. 

בתהליך מוטמעת בקרה מונעת המחייבת את דרישה וקבלת חשבון לתשלום וקליטתו 

 הזנת נתונים ידנית במערכת התשלומים. במערכת וכך נמנעת

 

 ממצאים

מבדיקת הביקורת עולים הפרטים הבאים: ניתן לבצע תשלום ישירות ממערכת התשלומים, 

על ידי הקמת פקודת תשלום באופן ידני, ללא רישום במערכת הנהלת החשבונות.  לדעת 

יצוע תשלומים הביקורת, הנ"ל מהווה חשיפה לביצוע תשלומים בלתי מורשים וחשיפה לב

 כפולים בשל עקיפת הבקרה המונעת כמובא בתקן לעיל.
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מנהלת החשבונות הראשית מסרה, כי לעיתים פונים גורמים שונים לאחראי הפקת 

תשלומים לספקים בדוא"ל בבקשה לביצוע תשלומי מקדמות ללא שהגיעה דרישת תשלום 

התשלומים ללא  מסודרת מהספק. במקרים אלה, כאשר מבוצע תשלום לספק ממערכת

רישום במערכת הנהלת החשבונות, לא קיים תיעוד מסודר על ביצוע התשלום אצל מי 

שמנהל מעקב אחר התשלומים. לכן במידה ותגיע חשבונית מס על כל הסכום, כולל סכום 

 המקדמה ששולמה, הסכום יועבר לתשלום במלואו וייתכן שסכום המקדמה ישולם בכפל.

בוצע  אחדיםבמקרים כי הסיכון מומש בפועל וחשבונות ראשית  ע"י מנהלתלביקורת נמסר 

 תשלום כפול לספקים.

 

 המלצות

 אין לבצע תשלום ללא רישום במערכת הנהלת החשבונות. .11

במידה ונדרש תשלום מקדמה לספק יש לדרוש מהספק חשבון לתשלום טרם ביצוע  .12

 התשלום ולרשום את התשלום בהנהלת החשבונות טרם ביצוע התשלום.

 

 

 תשלומים באמצעות מערכת סליקה בנקאית 8.8

 

 כללי

לשימוש במס"ב יש כמה יתרונות: ודאות כי הגורם מבצע הפעולה הוא הגורם המורשה לכך; 

קובץ  מניעת אפשרות ביצוע שינויים בסכום התשלום ובזהות הספק לאחר נעילתו של

פחות  וןהתשלומים; אמצעי תשלום בעלות נמוכה בהשוואה לאמצעי תשלום אחרים; נת

שיקים לכל  לטעויות רישום או הקלדה; מייתר את הצורך בשימוש במשלוח מספר רב של

ומאפשר  ספק בנפרד; מפחית סיכוני תפעול והונאה מובנים הקיימים בשימוש בשיקים,

 תשלום למספר ספקים רב בזמן קצר.

לא  ים לספקיםמנגד, הליך זה טומן בחובו גם סיכונים, ובהם סיכונים פיננסיים כמו: תשלומ

ולהנחיות  מורשים, רישום שגוי של תשלומים, סיכוני אי ציות לנוהל שידור באמצעות מס"ב

שירותים שלא  , תשלומים עבורלא קיימיםחברת מס"ב; וכן סיכוני הונאה: תשלומים לספקים 

 בוצעו וכיוצא בזה.

 תקן לביקורת

 עות סיסמה.קובץ המס"ב ייחתם על ידי מורשי חתימה מטעם העירייה באמצ

על פי הנחיות אבטחת מידע המופיעות באתר חברת מס"ב: "המערכת אינה מחייבת החלפת 

סיסמא אולם יש להחליפה אחת לתקופה ובכל חשש שהסיסמא נחשפה". כמו כן, מצוין 

באתר כי "אמצעי החתימה הוא אישי. יש לשמור עליו במקום בטוח ואין לשמור את הסיסמא 

 .בצמוד לאמצעי החתימה"

 

 ממצאים

קיים פרוטוקול עליו חתומים מורשי  ,נמסר כי לביקורת -פרוטוקול מורשי חתימה  -

, הביקורת מציינת כי מורשי החתימה נקבעים חתימה של העירייה )רה"ע והגזבר(

  בהתאם לפקודת העיריות והם היחידים הרשאים לחתום על קובצי השידור.

ת המס"ב האם לאחר הפקת הקובץ הביקורת בדקה האם ניתן לבצע שינויים במערכ -

שיגורו ע"י גזבר/ראש עיר וחתימתם על המס"ב הפיזי. למועד  ואישורו ע"י ע. גזבר ועד
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למניפולציות כגון: שינוי סכום או פרט מפרטי החשבון, דבר החושף את  והאם חשוף

                                 תקין. -ונמצא כי לא ניתן לבצע שינויים  העירייה לסיכון מעילה.

 הפקתם מעת פרטים ושינוי עריכה מפני מוגנים ב"המס קובצי ,לביקורת נמסר כי -

 הפקתם לאחר מסוים בתשלום בעיה יש אםו החתימה מורשי ידי על לחתימתם ועד

 בלבד נדירים במקרים נעשים שינויים. חדש ב"מס ועושים ב"המס כל את מבטלים

 .החתימ מורשי של בקשה י"ע הבנק באישור

 

ביחס להחלפת סיסמאות ובמענה לשאלת הביקורת אחת לכמה זמן מוחלפות  -

אינן מוחלפות  ב"מס על חתימה לצורך סיסמאות ,נמסר כילביקורת סיסמאות? 

 בו הבנק למדיניות מוחלפות בהתאםביוזמת העירייה אחת לתקופה כנדרש, ואלה 

 מה זמן.לתקופה, אולם לא נמסר אחת לכ אחת סיסמא לשנות הגזבר נדרש

 

הביקורת מעירה כי אין נוהל של הפקת דוחות שעניינן ביצוע בקרות ואיתור ביצוע  -

אי שימוש בשאילתות המאפשרות בחינת שינויים שנעשו   פעולות וחריגים.

בחשבונות ספקים בחיתוך ע"פ טווחי תאריכים לגילוי שינויים לא מורשים 

בשינוי פרטי חשבון הבנק ולא מבוקרים, עלול למנוע גילוי הונאות הקשורות 

 ויזואלי באופן נעשית ב"המס על , בקרהלביקורת נמסר כישל הספק.                   

 דברים בודק ,במדפסת הפקתו ולאחר במערכת אישורו לפני.  גזבר עוזר י"ע בלבד

 גם עובר הגזבר וכן'. וכו מובנים בקרה דוחות איןוכי  ויזואלי באופן וטעויות חריגים

עוזר לדעת הביקורת העובדה כי  .מהותיים חריגים דברים על ויזואלי באופן

מעביר את דוח התשלומים לפני שידור במסב וגם מבצע בקרה  הגזבר

 . לאחריו, יש בהתנהלות זו פגיעה בעיקרון הפרדת התפקידים

 

 המלצות

בתהליך תשלום באמצעות המס"ב כך שהגורם המכין את נתוני התשלום  ליצור הפרדה .13

 .יערוך את הבקרהלא 

להבטיח הגבלה של הגישה לספרייה שבה שמור קובץ המסב לפני חתימתו ושידורו  .14

 למצב 'קריאה בלבד', שלא ניתן יהיה לערוך בו שינויים.

 לקבוע בנוהל דרישה להחלפת סיסמא אחת לתקופה. .15

להכין נוהל ברור בנושא תהליך תשלום במסב ולכלול בו את כל שלבי תהליך התשלום  .16

 על הפרדת סמכויות ולוודא שהעובדים המעורבים הפנימו אותו. בדגש

 סבירותם את ולבדוק מסוים תאריכים טווח לפי בחיתוך חשבון שינוי בקרת דוחות ליצור .17

 הסיבות את במערכת ולתעד הנבדק בטווח ספקים בחשבונות שבוצעו השינויים של

 .ספק פרטי שינוי דוח, ספק חשבון שינוי חריגים דוח הפקת: לדוגמא. לשינויים
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 ספקיםשינויים בחשבון בנק  8.9

 

 .2019 -2020הביקורת עיינה בתיקים של שני ספקים שפרטיהם שונו בשנים 

 

 משתמש  תוכן חדש שם שדה מס' ספק

כמות 

 שינויים

תאריך 

 שינוי

6010003399 

חשבון בנק 

 59791475 349496 מסב

2 

11/08/2019 

6010003399 

חשבון בנק 

 27/08/2019 59791475 28311407 מסב

6010003399 

חשבון בנק 

 27/08/2019 59791475 349496 מסב

6010011531 

חשבון בנק 

 59791475 556935 מסב

2 

30/03/2019 

6010011531 

חשבון בנק 

 27/05/2020 59791475 3354725 מסב

6010011531 

חשבון בנק 

 07/07/2020 59791475 556935 מסב

 

 ממצאים

מתקיימת בקרה שלא ל 2019מהטבלה לעיל עולה כי בוצעו שינויים בכרטיסי ספק בשנת 

 תקופתית על שינוי פרטי ספק. 

 

 המלצות

מלץ להפיק דוח חודשי ממערכת האוטומציה אשר יציג את הפרטים הבאים: מספר מו .18

 ספק, שם ספק, תאריך פתיחה, תאריך עדכון, שדה ששונה, ערך קודם וערך חדש.

 

 הקמת ספקים לא תקינים 8.10

 

 (שגויים)ספקים  ספקים ללא מספר ח.פ    8.10.1

 

 ממצאי הביקורת

מורשה )להלן ח"פ/ת.ז( אינו תקין.  בהם הערך בשדה עוסקשגויים כרטיסי ספק  9נמצאו 

הממצא מצביע כי לא הוגדרה בקרה באוטומציה, לבדיקת תקינות המספר המוזן, המונעת 

 הזנה של מספרי תעודות זהות או ח"פ לא חוקי.   להלן התוצאות:
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 מסקנה

מעידה על 'חשיפה  עם מספר עוסק לא תקיןהעובדה כי המערכת מאפשרת יצירת ספק 

 להונאה' בשל חולשה בבקרה ומהווה סיכון תפעולי.

לדעת הביקורת, מספר מזהה לא תקין לספק יכול לנבוע מהזנה לא תקינה של השדה המזהה 

עלול להוביל לטעויות באופן ניהול הספרים, בניכוי מס במקור ותשלומים לספקים של הספק ו

 שאינם קיימים.

 

 המלצות

 במערכת האוטומציה. שגוייםמומלץ לנכות ספקים  .19

להגדיר בקרה מונעת במערכת האוטומציה לבדיקת תקינות המספר המוזן לטובת  .20

 צמצום החולשה בבקרה שמאפשרת התרחשות מעילה.

ן כי בעת הקמת ספק חדש במערכת הנהלת החשבונות לבצע הפרדה בין מומלץ לבחו .21

 הגורם המקים את הספק לגורם המאשר את הספק. 

מומלץ להפיק דוח מתוך המערכת אשר מציג את הספקים החדשים שנפתחו במהלך  .22

תקופה שתיבחר ואת השינויים שבוצעו בספקים הקיימים. הדוח יסקר ויחתם בידי 

 .הגזבר

 

 מספר חשבון בנק ספקים ללא  8.10.2

 

 :הביקורת ממצא

 חשבון מספר ללא רשומות 4395מתוך  "פתוח" בסטטוס ספקים 449 איתרה הביקורת

 ."המחאה" באמצעות יהיה אלה לספקים התשלום ביצוע כי הוגדר בקובץ כי נציין.  בנק

 

 מסקנה

 רמתאפש, בנק חשבון מספר ללא עבודה הזמנת לבצע האפשרות את המונעת בקרה בהיעדר

 לספק לשלם ניתן לא בלעדיהם, הנדרשים הבנק מסמכי שהוגשו מבלי עבודה הזמנות ביצוע

 בעבורם שהתשלום בספקים המדובר שנמצאו שבמקרים העובדה אף על רלוונטית ההערה)

 .הון הלבנת בנושא לסיכון העירייה חשיפת תתכן, בנוסף המחאה( באמצעות מבוצע

 מספר ספק

עוסק 

 רחוב ישוב מורשה

תיאור קוד 

 חברה

 עוסק מורשה הרצל בית שמש 1 6010002396

 עוסק מורשה 1 1 1 6010002441

 עוסק מורשה תל אביב תל אביב 1 6010005298

 תעודת זהות רח' גני ש  בית שמש 999999999 6010010244

 תעודת זהות 9999999 תל אביב 999999999 6010050076

 עוסק מורשה מרכז מ.  בית שמש 0 6010100004

 עוסק מורשה רח' האר  תל אביב 0 6010917036

 ירושלים 11 6010300257

שמואל 

 עוסק מורשה ה. 
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 המלצה

המסמכים  וצורפו שנסרקו לפני ספק כרטיס פתיחת אשר תמנע נדרש להטמיע בקרה .23

 מספר, ספק חשבון שם, חשבון ספק מספרכגון:  .ספק כרטיס פתיחת לצורך הנדרשים

או המחאה מבוטלת לצורך אימות בנק ו/ חשבון פרטי, מייל, כתובת, מורשה )ח.פ( עוסק

 .הפחתת הסיכון להלבנת הוןלטובת פרטים 

 

 ספקים כפולים 8.10.3

 

 ממצאי הביקורת

במערכת  זהה מורשה עוסק/פ"ח מספר הנושאים ספק כרטיסי לאיתור מבדיקת הביקורת

מספרי ספקים  187רשומות נמצאו לאותו עוסק מורשה סה"כ  4359מתוך  הממוחשבת

 שונים. להלן דוגמאות:

 מספר ספק

עוסק 

 מורשה

מצב 

 חשבון

תיאור מצב 

 ישוב חשבון

6010919036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

6010918036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

 1 פתוח 10 520029844 6010916036

6010912037 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

6010911036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

 ת"א יפו פתוח 10 520029844 6010511036

6010510036 

520029844 

 פתוח 10

בית 

 שמש

 ליםירוש ס.זמנית 25 520029844 6010509036

6010308036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

6010108036 

520029844 

 פתוח 10

-תל

 אביב

6010097036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

6010048036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

6010018036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב
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:  1דוגמא 

לאותו עוסק 

 14רשה מו

 .שוניםמספרי ספק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספרי ספק שונים. 4: לאותו עוסק מורשה 2דוגמא 

 

 

 

 

 

 

 שונים  ספק מספרי2  מורשה עוסק לאותו: 3 דוגמא

 

 מסקנה

מצביעה על חולשה בבקרה  ליםכפו ספק כרטיסי פתיחת מאפשרת המערכת כי העובדה

, היות וניתן לשלם פעמיים ויותר על אותה עבודה לאותו עוסק מורשה בשל האפליקטיבית

ספק  לאותו כפול תשלוםסדרים,  ואי לטעויות פתח להוותמס' ספק שונה. הנ"ל כאמור עשוי 

אישור רכש  ו/או רכש כפול, ו/או הגדלת רכששגויים,  ו/או  ספק פרטי פי על ו/או לתשלומים

 , עם קושי לאתרן. תקנותופיצולו בניגוד ל

 לטעויות האפשרות את שיצמצם באופן ערכית חד ספקים לרשימת לשאוף שיש סבורים אנו

 .והפיקוח הבקרה מנגנוני על ויקל

 ולפיכך, שונות בפעילויות העוסק בספק קשורות להיות עלולות זו לתופעה הסיבות כי, יצוין]

 [.(פעילות סוג לכל רשומה) רשומות כמה לו נפתחות, לעיתים

 

6010008036 

520029844 

 פתוח 10

תל 

 אביב

 מספר ספק

 

עוסק 

 מורשה

מצב 

 חשבון

תיאור מצב 

 ישוב חשבון

 ירושלים פתוח 10 520017245 6010011263

 ירושלים פתוח 10 520017245 6010011259

 בני ברק פתוח 10 520017245 6010011242

 ת"א יפו פתוח 10 520017245 6010011147

מצב  עוסק מורשה מספר ספק

 חשבון

תיאור מצב 

 חשבון

 ישוב

 ירושלים סגור 20 25569054 6010004277

 ירושלים פתוח 10 25569054 6010004272
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 המלצות

במערכת  ולהטמיע הפעילים הכפולים הספק כרטיסי כלל את לאלתר יש לסגור .24

 קיים במערכת אם ספק כרטיס פתיחת אשר תמנע, תקינה לוגית בקרה הלוגיסטית

 . פ"ח/מורשה עוסק מספר אותו את הנושא כרטיס

 כרטיסים ות תקופתית)רבעונית( לאיתורבתדיר כפולים ספק כרטיסי דוח להפיק יש .25

  הבקרה כאמור. להתקנת וחסימתם עד כפולים

של  אחריותו בדבר ואחרים סעיף ספקים/לקבלנים תשלומים ביצוע בנוהל, יש לעדכן .26

 .וחסימתם כפולים ספקים כרטיסי לאיתור בדיקות לביצוע הרכש מנהל

 

 

 תאריך הזמנה אחרי תאריך חשבונית 8.11

 
 

 :הביקורת ממצא

שהוגשה חשבונית  לאחר הזמנות 977 -כ נמצאו הפקת הזמנותשל  בדיקת הביקורתב

 , להלן דוגמאות נבחרות:ספקיםמה

 

מספר 

 הזמנה

חשבונית 

 ספק

 תאריך

 הזמנה

תאריך 

 חשבונית

כמות/סכום 

 בחשבונית

חשבונית 

קודמת  

להזמנה 

 בימים

2263 8057 18/11/2020 31/08/2017                

1,450.00  

-1175 

1588 900047790 03/09/2020 30/04/2019              

14,097.00  

-492 

1209 90004 08/07/2020 22/08/2019                   

210.00  

-321 

1209 90005 08/07/2020 22/08/2019                   

210.00  

-321 

1209 90006 08/07/2020 22/08/2019                   

210.00  

-321 

792 26235 14/05/2020 01/08/2019                     

18.00  

-287 

1209 90007 08/07/2020 25/09/2019                   

210.00  

-287 

1209 90009 08/07/2020 25/09/2019                     

70.00  

-287 

1209 9011 08/07/2020 07/10/2019                   

210.00  

-275 
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מספר 

 הזמנה

חשבונית 

 ספק

 תאריך

 הזמנה

תאריך 

 חשבונית

כמות/סכום 

 בחשבונית

חשבונית 

קודמת  

להזמנה 

 בימים

1689 2064000368 16/09/2020 30/01/2020                

3,087.00  

-230 

1210 2 08/07/2020 26/11/2019                

1,065.00  

-225 

1979 5.00E+11 26/10/2020 15/03/2020              

31,064.00  

-225 

2451 402978 09/12/2020 04/05/2020                   

760.00  

-219 

2451 402987 09/12/2020 06/05/2020                

1,170.00  

-217 

1791 982 29/09/2020 08/03/2020              

44,460.00  

-205 

1209 90016 08/07/2020 18/12/2019                   

630.00  

-203 

1689 2064000938 16/09/2020 27/02/2020                

9,893.00  

-202 

2146 1233 10/11/2020 30/04/2020                   

450.00  

-194 

2451 403017 09/12/2020 02/06/2020                

1,170.00  

-190 

1199 145 08/07/2020 04/01/2020                

8,330.00  

-186 

1199 147 08/07/2020 04/01/2020                

8,553.00  

-186 

2168 13218 11/11/2020 13/05/2020                

3,053.00  

-182 

 

 המסקנ

 לחריגה לגרום יכול אשר כספי סיכון מהווה משמעותי כספי ובהיקף בדיעבד הפקת הזמנות

בביצוע  לטעויות לגרום במלואו ועלול נוצל התקציבי הסעיף בו במקרה מהתקציב

 התשלומים.

 

 תהמלצו

 ,בדיעבד הזמנה ולשלם להפיק אפשר שבהם המקרים את המפרטות הנחיות יש לגבש .27

 .המאשרים הגורמים ואת

הזמנות  מונפקות שעבורם הספקים על ניהוליים דוחות באמצעות מעקב יש לערוך .28

בנחישות  ולפעול, בדיעבד הזמנות המנפיקות היחידות ועל גבוהה בתדירות בדיעבד

 .התופעה למניעת
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ם את ההנחיות, הנהלים והבקרות למניעת התופעה ולתחקר תופעות מעין יש להתאי .29

 אלו.

 

 ת עבודההזמנ הפקתתאריך לפני תשלום תאריך  8.12

 

 :הביקורת ממצא

 , להלן מס' דוגמאות:לספקים תשלום ביצוע הזמנות, לאחר 981-כ נמצאובדיקת הביקורת 

מספר 

 הזמנה

חשבונית  שם פריט

 ספק

כמות/סכום 

 בחשבונית

תאריך 

 הזמנה

תאריך 

 תשלום

תשלום 

לפני 

 הזמנה 

הפקת תלושים  1689

 20לגביה לשנת 

2064000938                 

9,893.00  

16/09/2020 27/05/2020 -112 

עבור עבודת  1209

 300גרפיקה ל

 שע

900017                      

70.00  

08/07/2020 20/02/2020 -139 

עבור עבודת  1209

 300גרפיקה ל

 עש

90018                      

70.00  

08/07/2020 20/02/2020 -139 

סוגי  3הדפסת  2146

 מודעות פר' ר

1233                    

450.00  

10/11/2020 29/06/2020 -134 

                 403017 הנדסת חשמל 2451

1,170.00  

09/12/2020 02/06/2020 -190 

תשלום עבור  1199

 יכלי ליעוץ אדר

145                 

8,330.00  

08/07/2020 04/03/2020 -126 

תשלום עבור  1199

 יעוץ אדריכלי ל

147                 

8,553.00  

08/07/2020 04/03/2020 -126 

הדפסה והפצה  2168

 והדבקת מודעות

13218                 

3,053.00  

11/11/2020 12/07/2020 -122 

קפל שקיות  2644

שקוף 

0/370/0.04 

19606991                    

510.00  

31/12/2019 02/09/2019 -120 

מודעות חצי  1602

 גליון עברית אנ

1218                    

350.00  

07/09/2020 23/05/2020 -107 

מודעות חצי  1602

 גליון אמהרית ר

1218                    

150.00  

07/09/2020 23/05/2020 -107 

מרכז נוער לבנות  1234

 א.י.ל. -

12020                 

9,362.00  

14/07/2020 01/02/2020 -164 

קול קורא  1359

לעידוד   10738

 יז

8020204                 

5,850.00  

03/08/2020 17/06/2020 -47 

                 RMC 11947מערכת  1196

1,814.00  

08/07/2020 24/02/2020 -135 
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מספר 

 הזמנה

חשבונית  שם פריט

 ספק

כמות/סכום 

 בחשבונית

תאריך 

 הזמנה

תאריך 

 תשלום

תשלום 

לפני 

 הזמנה 

מרכז נוער לבנות  1234

 א.י.ל. -

22020                 

9,103.00  

14/07/2020 01/03/2020 -135 

                    945 פרסום בעיתון 2161

725.00  

11/11/2020 28/08/2020 -75 

הפקת תלושים  1689

 20לגביה לשנת 

2064002510                 

8,465.00  

16/09/2020 09/08/2020 -38 

טיפול בפגיעות  916

 מניות משולב

26012020                 

2,550.00  

01/06/2020 25/04/2020 -37 

תרסיס חיטוי  1344

 והגנה קורונה

2065002191                      

24.00  

03/08/2020 31/03/2020 -125 

שיפוץ כיכר בן  1979

 זאב

5.00E+11               

26,623.00  

26/10/2020 30/06/2020 -118 

ארוחת צהריים  882

 ילדי כת 8 -ל

6280063                    

176.00  

26/05/2020 31/03/2020 -56 

ארוחת צהריים  883

 לילדי גני חי

9844                    

638.00  

26/05/2020 31/03/2020 -56 

תל'   29עבור   883

 כתות תקשורת

9844                    

638.00  

26/05/2020 31/03/2020 -56 

סיום התקשרות  890

 עובדת ניקיון

2060070                 

2,506.00  

26/05/2020 31/03/2020 -56 

הפקת תלושים  1689

 20לגביה לשנת 

2064002738                 

2,703.00  

16/09/2020 25/08/2020 -22 

הארכת חוזה  619

מעלית שימור ל

 ב

1630708                    

234.00  

19/04/2020 31/03/2020 -19 

כרטיס עובד  2651

 חיוני

89545                    

500.00  

28/12/2020 09/11/2020 -49 

תיקון אקרשטיין   1595

 בחזות בי"

122020                    

130.00  

03/09/2020 18/07/2020 -47 

יון אתר ארכ 2027

 תשלום -עירוני

151962                 

5,967.00  

29/10/2020 15/07/2020 -106 

מדבקות נייר  1152

 הדפסה צבעוני

11033                    

540.00  

30/06/2020 17/03/2020 -105 

מרכז נוער לבנות  1234

 א.י.ל. -

32020                 

8,621.00  

14/07/2020 01/04/2020 -104 

הדפסה , הפצה  2167

 , הפקה  עבור

50007               

33,452.00  

11/11/2020 28/09/2020 -44 

 360כלי אצירה  1251

 ליטר עם גלג

90997739               

46,008.00  

15/07/2020 07/04/2020 -99 
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 מסקנה

, לטעויות בביצוע את העירייה לסיכון כספי פתבדיעבד, חוש הזמנות לדעת הביקורת, הפקת

בין מועד הפקת ההזמנה  ארוךהתשלומים, תשלומים כפולים, ובמיוחד כאשר עובר פרק זמן 

 בדיעבד למועד התשלום.

הספק, מאחר והזמנת עבודה מהווה אסמכתא  מאת חשיפה לאי תשלום קיימתכמו כן 

 משפטית מחייבת.

 

 המלצות

 .במקרים מעין אלויש להנחות לאי תשלום  .30

 ן מול האוטומציה חסימה מיכונית עבור מצבים שפורטו לעיל.לבחומומלץ  .31

 

 

 

 

 

 ספקים לא פעילים 8.13

 

לספקים  הזמנות להפקת מונעת בקרה מוטמעת להיות צריכה הממוחשבת במערכת

 10: עבודה סטטוס הגדרת במערכת יש ספק כרטיס לכל .נסגרו או לא פעילים שכרטיסיהם

 ".זמנית סגור"=  25; סגור=  20; פתוח= 

 

 הביקורת ממצא

 קיום, במערכת פעילים לא ספקים קיום: כדלקמן משתנים מספר לבחון ביקשה הביקורת

 בוצעה, כך אחרת, לצורך החלטה או פעילות-אי בעקבות במערכת ספקים לסגירת מדיניות

 :שהתקבלו הנתונים להלן, ההזמנות קובץ ולבין הפתוחים הספקים קובץ בין נתונים הצלבת

 אותו שהעבירו מבלי, הזמנה הוצאה לא להם ספקים 2,699 נמצאו  2018-2019 בשנת

 ".זמנית סגור" לסטאטוס

 ממושכת פעילות אי של במקרה אוטומטית ספקים סגירת קיימת לא כי עולה מהביקורת

 .הספק של

 

 מסקנה

 מהווה במערכת פעיל לא לספק פעיל ספק ועדכון לשינוי הנחייה הוגדרה לא כי העובדה

 .ממושך זמן בשימוש אינו אשר ספק כרטיס באמצעות אהלהונ סיכון

 

 המלצות

 .בלבד מבוקר תהליך באמצעות מחדש פתיחתן ולאפשר, פעילות ללא רשומות לסגור .32

 מבלי פעילים שאינם ספקים לחסימת אפשרות ניתנת האם האוטומציה מול לבחון .33

 .  שימוש בו לעשות שירצו" חסום" ספק, מהמערכת מחיקתם לאפשר
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 הנתונים שמירת למחויבות בהתאם פעילים שאינם ספקים למחוק לחלופין או/ו .34

 .פעילים כלא אותם לסמן לחילופין או/ו לחוק בהתאם

 פעילים לא ספק כרטיסי של בדיקה לעריכת המירבי הזמן פרק את בנוהל לקבוע .35

 .מסוים זמן פרק במשך תנועה בו שאין ספק כרטיס ולסגירת

 

 רייה כספקים עובדים שהם צד לחוזה עם העי 8.14

 

 תקן הביקורת

 לפקודת העיריות קובע כי:  ()א174סעיף 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן

  ."למענה

היא למנוע ניגוד עניינים בין  עם העירייה,עירייה להיות צד לחוזה עובד על איסור ה תכלית

 .העיסוק של העובד בעירייה לבין עיסוקו כנותן שירות לעירייה

 הביקורת ממצאי 

מקרים שבהם לעובדי עירייה פעילים נפתח כרטיס ספק, והם  10בדיקת הביקורת העלתה 

  .נתנו שירותים ליחידות אחרות בעירייה

הנושא עולה כי עובדים אלו שימשו בעבר כספקים של העירייה ולאחר מכן מבדיקה של 

התקבלו לעבודה בעירייה כעובדים מן המנין. במקרים אלה יש לשנות לעובדים את הסטטוס 

 " מיד עם קבלתם לעבודה.סגורכספק ל"

 

נמצא כי לא קיימת בקרה לוגית במערכת הלוגיסטית או הפיננסית הבודקת בעת פתיחת 

 .אם הספק הוא עובד עירייה -באמצעות מספר תעודת הזהות  -ספק וכרטיס בנק  כרטיס

 מסקנה

בהיעדר בקרה לוגית הבודקת אם הספק הוא עובד עירייה עלולה העירייה להעסיק עובד 

 .שלא על פי כללי המינהל התקין -בניגוד לחוק ובניגוד עניינים 

  

 המלצות

שיקבע לאיתור עובדי עירייה המשמשים  לערוך בדיקה תקופתית ממוחשבת בפרקי זמן .36

 כספקים במקביל לעבודתם בעירייה

ליישם בקרה לוגית שתמנע קליטת ספק שהוא גם עובד עירייה, הן לפי מספר תעודת  .37

 הזהות והן לפי חשבון הבנק

להפסיק את העסקתם של עובדי העירייה המשמשים כספקים, ולסגור לאלתר את  .38

 .הםכרטיסי הספק וכרטיסי החו"ז של
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 כום סי .9

 

 מטרת העל והשאיפה של כל עירייה הוא לתת מענה טוב ואיכותי לתושביה. 9.1

  

לעבוד עם כחלק מהשאיפה למענה איכותי ומהיר לתושבים מחוייבת המציאות 

  ושעומדים בדרישות הבאות:תודעת שירות טובה, בעלי ספקים יציבים איכותיים ו

 מפרטיםעמידה ב 

 עומדים בלוחות הזמנים 

 העירייהגלים היענות לדרישות מ 

  גמישות 

 מחיריהם סבירים ותחרותיים 

 מפגינים חוסן כלכלי לאורך שנים 

 עומדים בדרישות האיכות. 

 

שכאלו יש צורך לשלוט  ולהעמיד תנאים עירייה תהיה יכולת למאידך גיסא על מנת ש

ספקה זה כחלק מעיצוב שרשרת ההשל תשלום ספקים נושא ליעל לחשוב ולתכנן  לפעול 

ספקים טובים ואיכותיים אינם מעוניינים לעבוד עם לקוחות  .הספקים שלו והיחסים עם

       ועירייות שאינם עומדים בתנאי ומועדי תשלום. 

 

ע"מ להבטיח עמידה בדרישות הנ"ל מצד הספקים, על העירייה לקדם לעבוד בין היתר ו

ול הספקים, דרכה ניתן לנהל, במערכת דיגיטלית ככל שניתן בתוך המחלקות השונות ואף מ

לעקוב ולבצע בקרות אחר הזמנות הרכש והתשלום לספקים. מערכת שכזו תשקף לעוסקים 

בנושא וכן למנהלים את איכות והעמידה בזמנים שלהם ותקיים גם מנגנוני בקרה נאותים 

 ויעילים. 

 

באופן ומשפיע תשלום לספקים אינו מינורי אלא חשוב השפעת תנאי הנושא של כאמור 

 על פרמטרים נוספים הבאים:ואמינות יציבות בממדים רבים מהותי על 

  מוניטין של העירייה 

 שלרוב גם ספקים תושבי העיר רווח הספקיציבות ו. 

  העירייההיציבות הפיננסית של 

 .היציבות הפיננסית של הספק 

 

 בקרות 

 

הוא  םות לספקים וייעול תהליך התשלומיחלק בלתי נפרד משיפור איכות השיר

שום תהליך בקרה יישל ם בנושא יליכההבקרות שאנחנו אמורים לבצע אחר הת

ככלל, מיישמים הארגונים שורה של בקרות במטרה לגלות ולמנוע שגיאות  – ממוחשב

 חוסר יעילות.עיכוב בתהליכים ומהותיות, 

 

כת מעורבות של מער במציאות העכשווית לא ניתן למצוא מערכת בקרות יעילה ללא למעשה,

הבקרות ידניות אינן יעילות כאשר נפח תנועות העיבוד עולה  אפלקטיבית. בקרה ממוחשבת

משמעותית. כמו כן לעיתים קרובות אנו רואים ארגונים שכתוצאה מגידול במורכבות 
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ובהיקפי עבודה מבצעים התאמות למערכת המידע במטרה לעקוף את הבקרות  הפעילות

 .הקיימות

 

מציה הספקית של מערכות הפיננסים של העירייה ושל עוד יש לדרוש מהחברה לאוטו

גזבר לתאפשר  אשרמערכות ליבה חשובות, לקדם בניית דוחות אוטומטיים של בקרות 

לקיים תהליך בקרה ממוכן מתמשך ובלתי תלוי לצורך להנהלת העירייה כן למנהלים השונים ו

  חסמים. ם וצמצוםבחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית, צמצום הסיכונים התפעוליי

 

באמצעות מערכות ממוחשבות ניתן לסקור כמות גדולה מאד של תנועות, כגון: חשבוניות 

ספק כפולות, עובד אשר שלח הזמנה לספק בסכום החורג מהסמכות המותרת לו, תנועות 

אשר המבצע והמאשר הינם אותו גורם, פיצול הזמנות רכש לספק, ספק פיקטיבי, מספר 

 ’.סדר עוקב וכדחשבוניות ספק ב

 

יודעת לזהות את החריגים למול החוקים ונתוני הבקרה שהוגדרו. מערכות בקרה ממוחשבות 

במקרה של נתון חריג ההנהלה והאחראיים על התהליך יקבלו התראות  ועל ידי כך ניתן יהיה 

 ולהגיב בטרם החרפת הבעיה. פת העירייההסיכון אליו נחש בצורה מהירה להעריך את 

 

 

 

 

 

 

 

אצל לקידום הנושא אצל המנכ"ל ולאחר מכן ישיבות המשך נערכו מס' ישיבות פנימיות  

בשלב כאשר הגזבר בהשתתפות כל העוסקים בנושאים אלו ובהשתתפות חברת אוטומציה. 

 מס ראשון הוצגה תכנית עבודה בצירוף לו"ז לעלייה לאוויר של כל תהליך הרכש ונבנה נוהל

 להלן הנוהל: סודר.מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביקורת מציינת לחיוב כי עוד במהלך הביקורת ואף לפני ובהתאם להנחייתו של 

המנכ"ל והגזבר פעלו מח' רכש והנהח"ש בהובלת הגזבר לקדם ולייעל מול 

את תהליך הרכש ותהליך תשלומי ספקים להטמעת תהליכים חברת אוטומציה 

 מקוונים ודיגיטליים.
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 19.8.21 -תיקון ליקויים עם מנכ"ל העירייה מיום

 

 הוצג הדוח בפני המנכ"ל.

 

 בעיקרון רוה הדוח מציג ממצאים בנושא נהלים ובקרות על נושא אופן התשלומים  לספקים.

 

סוכם שייכתב נוהל מסודר לגבי תשלום אופן התשלומים לספקים שיכלול את לו"ז 

ות בקרות מובנות שיונפקו אחת לרבעון בנושא הכוללים בין היתר לתשלומים. וכן בניית דוח

על תשלומי ספקים כפולים,  הזמנות לאחר התקשרות עם ספקים, בקרות חריגים, בקרות 

 התאמה בין תשלום בפועל להזמנה ועוד'

 

 12/2022 -לביצוע עד

 

 

 רשם                                                                                                       

 יעקב דהן                                                                                                   
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 ' טבת, תשפ"בג

 2021דצמבר,  7

 

 לכבוד

 יעקב דהן

 מבקר העירייה

 כאן

 

 ליך תשלומים לספקיםביקורת בנושא בקרות וסיכונים בתההנושא: 

 

 מאשרת בתודה קבלת דו"ח ביקורת בנושא שבנדון.

תקינה עם מס' נקודות הראויות לשיפור  עבודת העירייה מול ספקים שנבחנה לעומק נמצאה בסה"כ
 מועדי תשלום יחד עם המלצה לשיפור הבקרות והקטנת הסיכונים.  בתחום הנהלים, הקפדה על

ות לשיפור הבקרות ולהידוק ההקפדה על עמידת הספקים בתנאי בוצעו מס' פעול 2020-2021בשנת 
  ההתקשרות יחד עם אימוץ המלצות הביקורת.

 אין לי ספק שיהיה שיפור נוסף בניהול הספקים ע"י הגורמים במקצועיים הרלוונטיים בעירייה.

ל תיקון אבקש לציין כי, מנכ"ל העירייה בפגישות עבודה שבועיות עם המבקר, דן איתו בין היתר ע
 הליקויים. 

 

 בכבוד רב,

 

 ך עליזה בלו

 בית שמש ראש העיר

 

 

 העתק:

 מנכ"ל העירייה  –מר איתמר ברטוב 
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הטמעת מערכת אשר תציג כאשר הכוונה בין  תשלום לספקיםלייעול כמו כן קודם תהליך 

דכון האספקה ותשלום לספק וכן שליחת ע בכל שלב את המיקום של חשבוניות בשרשרת

 פק בכל התחנות.לס

  

מחלקות העירייה השונות לאשר את קבלת הטובין/שירות בקרות והסמכת כמו כן הטמעת 

והחשבוניות ישירות במערכת הפיננסים וכן סריקת כל החשבוניות ת. משלוח וכל המסמכים 

  הנלווים.  
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  תשלום לספקים:עיקרי הנוהל המוצע של להלן 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קליטת 

חשבונית 

 באגף/מחלקה

אישור מנהל 

והעברה 

לגזברות 

)במערכת כולל 

 סריקה(

 ביצוע תשלום אישור לתשלום
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 דוח תלונות ציבור

 

 

 2016תלונות 

 40 הנדסה

 21 פיקוח

 24 שפ"ע

 4 חינוך

 6 גבייה

 6 אחר

 

 

 

 
 

 

 24 שפ"ע

 9 ניקיון

 5 תחזוקה

 10 אחר

 

 

39%

21%

24%

4%
6% 6%

2020תלונות ציבור 

הנדסה

פיקוח

ע"שפ

חינוך

גבייה

אחר



 2020דוח ביקורת                                                                                              מבקר העירייה
 

94 
 

 
 

 38 הנדסה

עבירות 

 בנייה

16 

 4 פיתוח

 9 הקצאות

 1 בטיחות

 6 תנועה 

 2 אחר

 

 

 

 

37%

21%

42%

ע"פילוח תלונות שפ

ניקיון

תחזוקה

אחר

42%

10%

24%

3%

16%
5%

פילוח תלונות הנדסה

עבירות בנייה

פיתוח

הקצאות

בטיחות

תנועה  

אחר


