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הקדמה

oושירותיםממלכתייםשירותיםלתושביהלספקהםהמקומיתהרשותשלהעיקרייםתפקידיה

מטלותיהלביצועתקציבבאמצעותמנוהלתהמקומיתהרשות,סטטוטוריגוףככל.מוניציפליים

דהיינו,עצמיותהכנסותהםהשוטףהתקציבלמימוןהעיקרייםהמקורותאחד.וסמכויותיה

בנכסיםהמחזיקיםעלמטילהשהרשותהארנונהמסבאמצעותבעיקרגובהשהיאתקבולים

.ומקומםשטחם,בנכסיםהשימושייעודלפישנקבע,בתחומה

oואכיפהגבייה,חיוב:ממורכבתהגבייהמחלקתפעילות.

oאלושנבדקוהנתוניםולכן2015שנתבמהלךהגבייהמחלקתפעילותאתבדקההביקורת

התנהלותאתלבדוקמנתעל.2014-ו2013לשניםהכספייםלדוחותבהתאםהסופייםהנתונים

השניברבעיםהמחלקהפעילותגםנבדקה2015בשנתהמגמהאתלבדוקמנתעלוכןהמחלקה

.2015שנתשלוהשלישי

oמחלקתעובדותשלָהָרָבההמסירותאתלטובהלצייןהביקורתמבקשתזובהזדמנות

.המועצהלתושביהניתןהשירותאתלשפרנסיונןואתלעבודתןהגבייה
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אדם במחלקת גבייהכח

oהגבייהפקידתעזבה10/2015בחודש.גבייהופקידתמנהלת:עובדות2גבייהבמחלקתעבדו9/2015חודשעד

שלושהמעלשלתקופהשבמשךכך(בגבייהניסיוןבעלת)חדשהפקידהמונתה1/2016חודשבאמצעורק

.לבדהעבדההגבייהמנהלתחודשים

oהגבייהופקידתבאכיפהומעטוגבייהבחיובבעיקרעוסקתהגבייהשמנהלתכךהיאהעובדותביןהעבודהחלוקת

לבדהעבדההגבייהמנהלתבהבתקופה)באכיפהלהתעסקזמןמספיקלהןואיןלקוחותובשירותבחיובעוסקת

.(באכיפהלהתעסקהספיקהלאהיא

oגבייהפקידי1-3בתוספתגבייהמנהלישדומיםמאפייניםבעליאחרותבמועצותגבייהבמחלקות.

oגבייהלבעיותלגרוםעלולהטעותשכלמכיווןטעויותיקרושלאחשובמאודהגבייהבמחלקת.

oתפקידומתוקףהביקורתאצלשהתקבלותושביםשלמתלונותוכן2015שנתבמהלךהגבייהבמחלקתמצפייה

.בעבודהמלחץשנובעותטעויותקורותפעםשלאנראההציבורתלונותכממונההמבקרשל

oהשוטפותמטלותיהןאתלבצעמספיקותלאהעובדותרבותפעמים.

oלהזיןצריכותהגבייהשעובדותהעובדהכלומר,עבודהכפלהואהגבייהבמחלקתעומסשיוצריםהדבריםאחד

.במערכתמזינותכבראחרותשמחלקותנתוניםהממוחשבתבמערכת
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היקף הנכסים והחשבונות

oוכןטבעימגידולנובע,2014לעומת2015בשנתלחיובמגוריםבשטחי7.5%-כשלעלייה

.קודמותבשניםשבוצענכסיםסקרמעדכון

oסקרבוצעלאועומריםיתיר,מעון:בחוותוכןואשתמועעשהאל:ובמצפיםלבנה-שניבישוב

שניםהרבהלפנישנתקבלולנתוניםבהתאםהםאלוביישוביםהמחויביםהשטחים!נכסים

לביצועעבודהתכניתהוכנה:הגבייהמנהלתגובת.היישוביםממזכירויותאוהנדסהממחלקת

.(2016תחילת)ל"הנביישוביםסקרלביצועקדימותעםהיישוביםבכלנכסיםסקר

oמיאיןאבלובונהבנייההיתרקיבלשתושבמצביםלהיותיכוליםולכןבנייהפקחאיןבמועצה

תגובת.כךעלפיקוחואיןכללהיתרבליבונהשמישהואולהיתרבהתאםבונהשהואשמפקח

.זהבנושאלטפללהתחילאמורוהואבנייהפקחמונהלאחרונה:הגזבר
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היקף הגבייה והחובות

oומיםארנונהגבייתבנושא2014-ו2013השניםביןהשוואתיתטבלה:

oקיום.לגבותםניתןשלאמסופקיםכחובותהמוגדרותמהותיותחוביתרותכולליםהארנונהעלהנתונים

.אלובטבלאותהמוצגיםהגבייהשיעוריעלמשפיעיםבגינןוריביתהצמדההפרשיוחיובאלויתרות

                                

2013 2014 2013 2014 

             3,960 4,190 1,404 1,469 

              979 812 180 129 

     ,             )*( 9,712 10,681 5,322 3,801 

            8,727 9,514 5,182 3,657 

         3,966 4,545 1,364 1,484 

                      24.7% 19.4% 12.8% 8.8% 

                   89.9% 89.1% 97.4% 96.2% 

                     )**( 72.4% 69.4% 79.7% 71.8% 
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המשך-היקף הגבייה והחובות 
oהחובותובכללםוהאגרותהמסיםלגביית,והגזברהגבייהמחלקתמצדרביםמאמציםהושקעו2015בשנת

לבצעושומרוןביהודההאזוריותלמועצותהותר2015שנתמתחילתרקכ"כמו,הארנונהבחשבונותהקיימים

שלההכנסותבהיקףבעלייהביטוילידיבאואלומאמציםתוצאת.בנקיםחשבונותעיקולישלאכיפההליך

.הבאהבטבלהלראותשניתןכפיאלובתחומים2015לשנתהמועצה

oמשמעותיתגבוהיהיה2015בשנתהגבייהששיעורהיהצפוי2015בשנת,האכיפהולמאמצילטבלהבהתאם

מכיווןהגבייהבהיקףירידהחלה2015שנתשלהאחרוןברבעוןהגבייהפקידתמעזיבתכתוצאה.2014משנת

פקידתשלמינויהעם2016שנתמתחילתכילצייןיש.כללבאכיפהלהתעסקזמןהיהלאהגבייהשלמנהלת

.המחלקהשלהגבייהביכולתניכרשיפורחלכילראותניתן,החדשההגבייה

oעובדים6שלחובותישנםכינמצא2014לשנתהפניםמשרדמטעםח"רושלביקורתבדוח-עובדיםחובות

בהסדרנמצאיםהחייביםהעובדיםכל,הגזברלטענת.(2013בשנת219)ח"אש223בסךהמסתכמים

ובתחילת2015בסוףכינמצאהביקורתבבדיקת.החובכנגדשכרקיזוזיבהסכמהנעשהמהםולחלקתשלומים

.2014לעומת20%-כשלירידהח"אש175-לכירדוהחובהעובדיםחובותלצמצוםמאמציםנעשו2016

      1-9/2015 1-9/2014 

             2,210 1,870 

              520 383 

                      24% 20% 

          7,491 7,229 

            6,664 6,316 

                   89% 87% 
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התפלגות החובות
oיתרת החוב בארנונה לפי סוגי הנכסים:

oמסך חשבונות החייבים 2%מסך החובות שייכים ל37%-כי כ, מניתוח נתוני החייבים עולה

המחזיק בחלק גדול  קטן כלומר ישנו מיעוט מהחייבים 20%-מהחוב שייך ל86%-בלבד וכן ש

.משמעותיים כלפי המועצהללא חובות התושבים גדול מורוב החוב מיתרת 

o34%גידול של )2014מיתרת סך החובות לשנת 56%-יתרת החובות המסופקים מהווה כ

(.2014בחובות המסופקים בשנת 

              

        

          

 "        

      

        

         

       77.81% 3,541 1,838 1,703 

      22.19% 1,010 695 315 

 "   100% 4,551 2,533 2,018 
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הטיפול בחובות

oלשםשוניםאכיפהאמצעילנקוטסמכות,המקומיותלרשויותמקנה(גביה)המסיםפקודת

שניתנוההקלות.הגבייהפעילותייעוללצורךשונותהקלותמקנהזוסמכות.מסחובותגביית

מהעבר.המועצהתושביכלשל"המסבנטלשוויון"לצורךנועדוהחובותגבייתלצורךלרשויות

בפגיעהמטבעהכרוכהמנהלייםגבייההליכינקיטתבאמצעותחובותגבייתכילזכוריש,השני

עלאונכסעלעיקולהטלת.ולפרטיותלקנייןהחוקתיתבזכותזהובכלל,החייביםבזכויות

..הטובבשמולפגועעלולהואףבהםלהשתמשזכותואתמגבילהחייבשלבנקחשבון

oעל,הגבייהאמצעיובבחירתחובותלגבייתבהליכיםלפתיחההנוגעבכל,האמורנוכח

והאינטרסחובותלגבותזכותהביןולאזןוסבירמידתיובאופןבזהירותלפעולהרשות

.החייבזכויותעלשמירהלביןיעילהשבגבייההציבורי

oבנושאלהיזהרצריךיותרעודולכןבטעותבנקעיקולישמבצעתרשותבחומרהמענישהחוק

ליותרעיקוליםולבצעהפעולהשיתוףאתשיגבירולבנקיםלפנותישלעילהאמורלמרות.זה

.חייבים
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המשך-בחובות הטיפול 
oחוקלפיחודשית0.5%שלבריביתמחויבתבארנונהפיגוריםבגיןריבית–ריביתגביית

בהתאם4%במחויביםלהיותצריכיםאחריםחובותבגיןפיגוריםוריביתהמקומיותהרשויות

כלועלהחיובסוגיביןהפרדהמבוצעתלאהממוחשבתבמערכת.ריביתפסיקתחוקלהוראות

.חודשית0.5%שלריביתגוביםהחובות

oבניגודשמחייביםמהריביתחלקעללומוחליםלפעמיםחובלהסדירבאחייבאםכיוםבפועל

.(ארנונהבגיןשאינהריבית)לחוק

oהואמהחוב58%-כביותרהגדוליםהחובות20מתוךכינמצאהביקורתשערכהבבדיקה

.והצמדהריביתחיוביבגין

oלתשלוםתחילהאותולזקוףישלמועצהשמשולםסכום(ריבית)המקומיתהרשויותחוקלפי

לאבמועצהבפועל.אחריםלחיוביםולאלארנונהתהיההתשלוםזקיפתכלומרהראשוןחובה

.להיותאמורהשהיאממהגבוהההארנונהעלשהריביתיוצאוכךזהחוקלפיפועלים
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המשך-הטיפול בחובות 
o נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית"5/2012הוציא משרד הפנים את חוזר 2012בשנת  "

הביקורת סבורה שאם  . לפיו בהתקיים תנאים מסוימים ניתן לבצע מחיקה של חלק מהחובות

שכל חייב שבא  המועצה תצא במבצע להפחתת יתרת החובות על ידי הסדרים עם החייבים כך 

.מסוימתלהסדיר את חובו יקבל הנחה 

o ובסופה לבחון האם ישנו שיפור  2016לדעת הביקורת יש להמשיך במאמצי האכיפה בשנת

(.  תיכמובן שיש לקבוע מדד כלשהו שלפיו ניתן יהיה לראות האם השיפור משמעו)משמעותי 

תאם  להמשיך במאמצי האכיפה עוד שנה ואם לא יש לצאת במבצע הסדרת חובות בה, אם כן

.לחוזר שבסעיף לעיל

o צריך לבחון מה עושים  -ישנם חייבים רבים שביצעו הסדר חוב ולא עומדים בהסדר שנקבע

.איתם
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תמצית המלצות ומסקנות מהדוח

באכיפהתתמחההעובדותאחתכאשר250%-ללפחותהגבייהבמחלקתהמשרהאחוזיאתלהגדיל1.

.לתושביםהשירותישתפרוגםהגבייהאחוזייגדלוגםוכך

באופן טבעי בתפוקת  , תהליך זה יפגע. ח"מחלקת הגבייה עברה שינוי פרסונלי במהלך מועד כתיבת הדו

הישירה היא  המשמעות . השוטפתנושא שהוסדר עם כניסתה של העובדת החדשה לעבודה -המחלקה 

.בהכרח פגיעה בהכנסות ותזרים המועצה ועל כן חשיבותו הרבה

הממוחשבתלמערכתתזיןמחלקהשכללדאוגיש,הגבייהבמחלקתולחץעבודהכפללמנועמנתעל2.

חיובלצורךהבתיםשלהשטחיםאתוכןבנייהאגרותבגיןחיוביםיזינוהנדסה)שלההחיוביםאת

.('וכוספרבית/גנים/הזנהשלחיוביםיזינווחינוךבארנונה

ת הגבייה ולא פחות מכך  אני מקבל את המלצתך למערכת ניהול מידע רשותי אחיד לצורך ייעול עבוד

.שיפור השירות לתושב

o מערכת שכזו השנה הקרובהואיפיוןהריני לעדכנך שהמועצה תגבש צוות היגוי לאיתור.

o2016-ואולי אף ב2017א למחלקת הגבייה בתקציב "ל המועצה לבחון הגדלת תקן כ"ביקשתי ממנכ.
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.מדוייקיםאינםלחיובוהנתוניםסקרבוצעלאבהםבישוביםנכסיםסקרלבצע3.

במהירותלחדשוהמועצהגזבראתהנחיתי,הביטחוניהמצבלאורהוקפאהנכסיםסקרלדאבוני

.מועצתיהכללהנכסיםעדכוןסיוםלצורךהאפשרית

הבנייהסיוםעלבגבייהמחלקתאתלעדכןשיש(בנייהגמר)4טופסהפקתבנוהללרשום4.

.הנכסבגיןארנונהלחייבשיתחילומנתעלהביתאכלוסתחילתאו

.החובותאתלצמצםמנתעלחייביםעובדיםעםחובהסדריושיפורחידושלבדוק5.

ל"הנהחובותגבייתהיתכנותלבחינתהמועצהש"יועממולבדיקהלבצעהגזבראתאנחה

.לשלםלהםגורמתלאהמנהליתשהאכיפהחייביםכנגדמשפטיתאכיפהלשקול6.

.ל"הנהחובותגבייתהיתכנותלבחינתהמועצהש"יועממולבדיקהלבצעהגזבראתאנחה

.חובותהעדראישורבהמצאתבנייההיתרקבלתהתנייתנוהלוליישםלרשום7.

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 



2015דוח המבקר הפנימי לשנת 

.בזכותחייביםשלשגוירישוםרטרואקטיביתלתקן8.

.בזכותחייביםשלוישנותקטנותיתרותלמחוק9.

תשלומיםעל.ארנונהחיובבגיןשאינםוחיוביםארנונהחיוביביןהממוחשבתבמערכתהפרדהלבצע10.

חיוביעלורק(מדד+4%)והצמדהריביתפסיקתלחוקבהתאםריביתלגבותישארנונהבגיןשאינם

(חובהתשלומיעלהצמדהוהפרשיריבית)המקומיותהרשויותצולפילגבותלהמשיךישארנונה

.לחודש0.5%בגובהריבית2014-ד"תשע,(צמודהריביתשיעורקביעת)

.בחוקכנדרשהריביותהפרדתלצורךהמחשוביתהאפשרותופתיחתבנושאטיפולךעללהודותאבקש

.אדםכחבסעיףכאמורומתקדמתעדכניתרשותימידעבמערכתהצורךאתממחישהזוהמלצה

המועצהבמליאתאותוולאשרהפניםמשרדשללנוהלהמועצהשלחובותמחיקתנוהלאתלהתאים11.

.יעילותועלבדגשהפניםמשרדשלזהלמולאלהמועצהנוהלענייןלבחינתהמלצתךאתמקבלאני

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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(לגבייהניתןלא/חלקיתלגבייהניתן/לגבייהניתן)החובותאתולסווגהחייביםכלשלויסודיתמקיפהבדיקהלבצעמומלץ12.

כאשר,אבודיםחובותלגביהפניםמשרדשלהנוהלאתלבצעכןכמו.התשלוםסרבניכנגדהחוקייםהאמצעיםכלאתולהפעיל

.ככאלהבבירורמוגדריםהם

.ל"הנהחובותגבייתהיתכנותלבחינתהמועצהש"יועממולבדיקהלבצעהגזבראתאנחה

להמשיךישמשמעותייםפירותמניבותהאכיפהפעולותתוצאותאם.2016שנתסוףעדמוגבריםאכיפהבמאמצילהמשיך13.

.חובותהסדרתבמבצעלצאתישלאאם.אלובפעולות

.חובלהסדרלהגעהשביכולתהכללעשותהגבייהמחלקתעלהחייביםחשבונותעיקולישלהליךנקיטתטרםכאמור

.צורך עיקולי חשבונותכאשר הדבר אינו מתאפשר יש לפעול בהתאם למדיניות ונהלי משרד הפנים ל•

.בנקים לא ביצעו את הוראת עיקול החשבון5ש המועצה לבחון מדוע "אנחה את יועמ•

ם משפטיים כגון עיקולי חשבונות  ש וגזבר המועצה לנסח נוהל אחיד המגדיר את הקריטריונים להפעלת אמצעי"אנחה את יועמ•

.חייבים

.אנדרשת בדיקה ולמידת נושא מבצע הסדרי חובות והנחיות משרד הפנים בנוש, כמו כן•

.2016ל וגזבר המועצה לבצע עבודת מטה ולהגיש המלצות ותכנית עבודה עד סוף "אנחה את מנכ•

.נה בעינייבמקרה של יכולת עתידית למימוש הנכס לצורך גביית החוב בעתיד היא נכו, ראוי לציין כי אי גריעת החוב•

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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.('וכוחינוך/הנדסה/ש"הנח)שונותלמחלקותהגביהמחלקתביןהתיאוםלהגברתלפעול14.

אנחה את גזבר המועצה לפעול  . עי לתושבנושא התיאום בין המחלקות הינו נדבך מרכזי במותן שירות איכותי ומקצו

עם זאת אבקש לציין כי מקרים חריגים ומורכבים יטופלו אישית  . ליישור קו בנושא מול מחלקת הרווחה וההנדסה

.ובהתאם לרגישות תוך הקפדה על נהלי משרד הפנים והמועצה

.מקצועיותלהשתלמויותהמחלקהעובדותשליציאתןעללהקפיד15.

המועצהל"מנכאתאנחה.סדורהשנתיתבתכניתלהשתלמויותיוצאות,המועצהלכללבדומה,המחלקהעובדות

המקומיותברשויותוהארנונההגבייהבתחומימקצועיתוהעשרההשתלמויותלאתר

.במחלקההעבודהוסדריהנהליםכלשלמסודררישוםלנהל16.

בעלויותלחסוךוכךבדוארבמקוםבמיילשלוהשובריםאתלקבלמעונייןמילבדוקמנתעללתושביםלפנות17.

בוהמועצהשל(וביישומון)האינטרנטבאתראישיאזוריהיהשלתושביםהיאנוספתאפשרות.ודוארדפוס

.(קודמיםבשובריםצפייהאפשרותכולל)הארנונהבשוברילצפותאפשרותלהםתהיה

.נכסיםבפרטישינוייםשלמדגמיתבדיקהלצורךהגזברידיעלתקופתיתביקורתביצוע–תפקידיםהפרדת18.

המשך-תמצית המלצות ומסקנות מהדוח 
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תגובת ראש המועצה לדוח

.2015שמחתי לקבל את דוח מבקר המועצה לשנת 

ברצוני להודות על עבודתך לצורך למידת המערכת והפניית תשומת הלב  , עיינתי בטיוטת הדוח בעיון רב

.הראויה לנושאים שהועלו ומצריכים שיפור

הן לתושב והן לממשקי הפנים ועל כן ניתן לראות כי חלק , חלק מחזוני למועצה סובב סביב ערך השירות

.2015ח המבקר לשנת "מהנושאים כבר הועלו לשולחן ההנהלה ואף טופלו תוך כדי כתיבת דו

כראש מועצה ברור  . ת הגבייה כאחדגביית חובות התושבים הינו נושא מורכב ורגיש לחייבים ולעוסקים במלאכ

הגדלת הכנסות ולא פחות , מדויק זמין ופרואקטיבי שיאפשר שיפור תזרימי, לי כי נדרש מערך גבייה יעיל

ל מנת שנוכל להקל  הפסקת העמקת החוב והגעה להסדר חוב במגבלות החוק ונהלי משרד הפנים ע–חשוב 

גבייה מה שמציב אותנו  90%-כעל החייבים ומאידך אי אפשר שלא לציין את העובדה הברוכה כי למועצתנו

.בראש המועצות האזוריות בתחום זה
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תודה רבה


