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 גביית קנסות בית משפט לעניינים מקומיים
 

 כללי .1
 

דן בעניינים שונים בתחום השלטון המקומי בית משפט לעניינים מקומיים      
בסמכות בית המשפט  .0891-התשמ''ד (נוסח משולב)חוק בתי המשפט כמפורט ב

לעניינים מקומיים לדון בעבירות לפי פקודת העיריות, לפי חוק התכנון והבנייה, 
לפי חוק רישוי עסקים, עבירות על חוקי עזר עירוניים, עבירות בתחומים של 

ציבוריים,  איכות הסביבה, פקודת הכלבת, חוק הגבלת העישון במקומות
ינים מקומיים שומים לבית המשפט לענייהא .חנייהתברואה, פיקוח עירוני ו

 מוגשים מטעם העירייה ע"י התובעים העירוניים מהלשכה המשפטית בעירייה.
נקבע, כי דין בית משפט לעניינים  0891-בחוק בתי המשפט )נוסח כללי( התשנ"ד

מקומיים כדין בית משפט שלום וחלות עליו הוראות החוק הדנות בבית משפט 
, כי דין שופט בית משפט לעניינים שלום בשינויים המחייבים. כן נקבע בחוק הנ"ל

 מקומיים כדין שופט בית משפט שלום לכל דבר ועניין.
 

הודיעה הנהלת בית המשפט לעירייה על הפסקת גביית גזרי  3119בחודש ינואר 
ת המשפט. האחריות והטיפול  יהדין והנפקת שוברי תשלום באמצעות מזכירות ב

  בעירייה.ו לאגף הפיקוח בגביית גזרי דין הועבר
 

 מטרת הביקורת והיקפה .5
 

אכיפה שננקטו כנגד חייבים הוהליכי קנסות הגביית את  מטרת הביקורת לבחון  
בדיקת , בית המשפט לעניינים מקומייםתביעה שהוגשו לתיקי גזרי דין ב בגין

חייבים ששלמו ונמצאים ביתרת חוב וכן בדיקה היקף החובות ועומק החובות, 
 .על ידי העירייה לחייביםודרישות תשלום האם ננקטו פעולות משלוח התראות 

קטה לבחון האם העירייה נ על מנתשל חייבים,  תבדיקה ובחינה מדגמיבנוסף 
בפעולות אכיפה כנגד החייבים ולהצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על 

הישנותם של מקרים דרכים לפתרון מתוך כוונה לשפר את המצב הקיים ולמנוע 
 דומים.

 

 הביקורת ננקטו הצעדים כדלקמן: ביצוע לצורך 
 

ת ורכז שתי מנהל מחלקת פיקוח כללי, עם ממלאי תפקידים:התקיימו שיחות  .א
אגף ההנדסה, בגזרי דין אחראית רישום תיקי תביעה ואגף הפיקוח, בדין  יגזר

  .בגזברות ומנהל מחלקת בקרהת חשבונות ומנהל
לגביית חובות ואגרות באמצעות חברת  8/3112ה במכרז מס' הביקורת עיינ .ב

 3/3112חוזר מנכ"ל משרד הפנים  החברה/מתאר(, -גבייה חיצונית )להלן 
על השלטון המקומי לשנת  בדוח מבקר המדינה  ,"נוהל העסקת חברות גבייה"

 בנושא פעולות הגבייה של רשויות מקומיות באמצעות חברות פרטיותו 3119
  ותכתובות שונות בנושא.

מג"ע( ומערכת מודול -במערכת הגבייה העירונית )להלןהשתמשה הביקורת  .ג
  (.93בית משפט )נושא 

 

 בית משפט לעניינים מקומייםהביקורת הנוכחית משלימה את הביקורת בנושא 
 .3102אשר בדוח מבקר העירייה לשנת  מעקב מיוחד/מבדקדוח ב

 

   .3102 נובמבר - אוקטוברהביקורת נערכה במהלך חודשים 
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 תיורשו הפרדת .5
 

בית המשפט לעניינים מקומיים מטיל קנסות וזאת במסגרת גזרי הדין הניתנים. 
עבירות חוק רישוי עסקים, חוק התכנון והבנייה,  עלבין היתר הקנסות מוטלים 

מעקב שנעשתה במסגרת עבירות חנייה, עבירות על חוקי העזר ועוד. מביקורת 
המשפט לעניינים מקומיים  עולה, כי מזכירות בית 3102דוח מבקר העירייה לשנת 

יב בתשלום קנסות כולל קנסות יבבאר שבע אינה עוסקת בגביית קנסות. מי שמחו
על עבירות בנייה ורישוי עסקים מתבקש כיום לפנות למשרד אגף הפיקוח העירוני 

את לצורך תשלום הקנסות. מזכירות בית משפט )ברח' הרצל בעיר העתיקה( וז
לעניינים מקומיים אינה עוסקת בגביית קנסות עפ"י החלטת מנהל בתי המשפט 
לשעבר לפיה כל בתי המשפט לעניינים מקומיים לא יעסקו בגביית קנסות. מנהל 

( בצורך ליצור הפרדה מלאה 3119בתי המשפט לשעבר נימק את החלטתו )משנת 
לפיכך וטת לבין הרשות המבצעת, העיריות והרשויות המקומיות בין הרשות השופ

כל הליכי הגבייה של הקנסות המוטלים ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים הינם 
 כיום באחריות העירייה. 

 
מנהל אגף  לאגף הפיקוח.כאמור  והאחריות והטיפול  בגביית גזרי דין הועבר

 ובהתג 02/03/3118מתאריך מכתב ביקורת ב הועדה לענייניהפיקוח מסר ליו"ר 
על  (2אגף הפיקוח )סעיף -3119משרד הפנים לשנת  שלביקורת המפורט הלדוח 

גביית בהתאם לדיונים ולהחלטות שהתקבלו בנושא  , כיהקיטון בהכנסות האגף
פעל אגף ים במסגרת גזרי דין ע"י בית משפט לעניינים מקומיים קנסות הניתנ

שנותבו למערכות מידע  ממאגרי המידע של בית המשפטהפיקוח לאיסוף הנתונים 
לשם כך בוצעה התאמה של מערך המחשוב ופותחה  של העירייה. עוד הוסיף, כי

תהליך אשר ארך  ,לטיפול בגביית גזרי דין)מודול בית המשפט( מערכת ייעודית 
הטיפול בגביית גזרי דין מתנהל באופן שוטף מול הלשכה  כמו כןזמן רב. 

אגף ההנדסה ואגף רישוי עסקים, בליווי מקצועי של אגף הגזברות.  המשפטית,
גרם לעיכוב בגביית  עירייהבית המשפט להעברת האחריות לגביית גזרי דין מ

  ₪. 0,296,111בסך של  3119כספים ולקיטון בביצוע התקציבי לשנת 
 

ך כי תהלי ,פיקוחבאגף הגבייה הרכזות נמסר על ידי במסגרת הביקורת הנוכחית 
והמג"ע בית המשפט  נתונים ממערכת בית המשפט למודול הוהעברת  ההתאמה

יום העירייה דורשת מבית המשפט נתונים שחסרים לה כנגד כ וגםארך כשנתיים 
 החייבים.   

 
 הלשכה המשפטית  .4
 

ולמחלקת מעבירה לאגף הפיקוח בעירייה לשכה המשפטית מזכירות התביעה ב    
בית המשפט מ גזרי דיןשל  פרוטוקוליםה את באגף ההנדסה היהפיקוח על הבני

 קנסותהלצורך גביית גזרי דין  מועברים לאגף הפיקוח כלהלן: לעניינים מקומיים
גזרי דין המתייחסים לעבירות  של פרוטוקוליםהיה יולמחלקת הפיקוח על הבנ

גזרי של פרוטוקולים לבנוסף  .היאו הסדרת הבני מבנה: הריסת הכגון היהבני
באגף המוצבים  התובעים העירונייםהמועברים על ידי הלשכה המשפטית גם  דיןה

  .ואיכות הסביבה פיקוח כללי בגיןדין הגזרי של הפיקוח מעבירים פרוטוקולים 
 

הלשכה המשפטית מעבירה לאגף הפיקוח גם גזרי דין  נמצא, כי ת הביקורתבבדיק
 בהם  עם גזרי דין כאשר אין  ושיםעה לשאלה מה מענכספית. ב גבייה  בהם   שאין

 קים בקלסר. ישהם מתוי נמסרקנס כספי 
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ממוחשבות הרשימות ה וביקשה לקבל אתהביקורת פנתה ליועץ המשפטי לעירייה 
בנושא גבית קנסות של בית המשפט לעניינים מקומיים, לשנים  של גזרי הדין

שכן עדיין לא אין מעקב ממוחשב כי  ,בתגובה מסר היועץ המשפטי .3100-3103
הוטמעה מערכת המחשוב. גזרי הדין מועברים בקבוצות ע"י מזכירות התביעה 

  לאחר שזו מקבלת אותם מהתובעים העירוניים.
 

הביקורת מוצאת, כי על הלשכה המשפטית להעביר את פסקי הדין לאגף הפיקוח 
כשהם מלווים ברשימות מפורטות וזאת לצורך מעקב ובקרה, כי אכן כל פסקי 

לטיפול אגף הפיקוח  עברוין שהוטלו ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים הוהד
 לצורך גביית הקנסות.

 
 מערכת המידע .2

 
ומועתקים מוזנים לתוך המג"ע  ,על ידי פקחי העירייההקנס שהוטלו דוחות 

במודול מנוהל החוב הן לרישום גבייה והן  .(93נושא )למערכת מודול בית משפט 
   .גזרי דיןלמעקב ומשלוח התראות ודרישות תשלום לחייבים לאחר שניתנו 

 
 פיקוח עירוני - דוחות רישום

 

ידי הפקחים של אגף הפיקוח העירוני או על המוטלים רישומי דוחות וקנסות 
ונוצר  מג"עלמוזנים  ,היוחני חוקי עזר, רישוי עסקים לשהפרות  גיןעירייה ב יעובד

, ברירת קנסמסוג  עד לפני כשנה הקנסות היו , כיחיוב כספי לבעל הקנס. נמסר
לא והקנס בין תשלום הקנס לבין משפט. במידה  דרש לבחורנבמסגרתם החייב 

 רק לאחר החלטת שופט על חליטת החוב. וזאת שולם, הדוח הופך לחוב לתשלום
נרשמים ביתרת חוב לפני העברתם  הנ"לקנסות הבמערכת המחשוב של העירייה 

אין  ברירת משפטכיום הקנסות הינם מסוג  ט, וזאת לצרכי מעקב.פלבית המש
יום לבקש  81לחייב יש  כשהוא מבקש להישפט.לחייב תאריך משפט אלא 

, כאשר החייב לא ביקש להישפט והחוב עדיין רשום המג"ע, החובות להישפט
 יפה וגבייה.תאר להפעלת פעולות אכלממועברים 

 
תברואה,  ,רישוי עסקים ה,יתכנון ובני :כלהלן חלוקה על פי נושאיםהקנסות לפי 

פרוטוקולים של גזרי הדין הוכן דוחות וקנסות הפיקוח הכללי. תיעוד חוקי עזר 
ה על סריקתם והזנת סכומי הקנסות ומועדי התשלום ומעקב אחר התשלומים נעש

עובדת אחת אחראית על הזנת קנסות רישוי  ידי שתי עובדות מאגף הפיקוח כאשר
פיקוח כללי ואיכות  ותהזנת קנס לעוהעובדת השנייה אחראית  ,עסקים והנדסה

 הסביבה.
   

 דין יתשלום קנסות גזר   
 

גזרי הדין מועברים של  פרוטוקוליםהבית המשפט, שניתן גזר דין בלאחר 
גזרי דין  יתירכזות גבו ,לאגף הפיקוח העירוניתמזכירות התביעה  על ידיבקבוצות 

במקרה  .(93)נושא  גזרי הדין לתוך מודול בית המשפט את באגף הפיקוח סורקות
מזינים למחשב את סכומי הקנסות, מועדי התשלום  ,של פסיקה הכוללת קנס

יכול לשלם  החייב ,הפקת שוברי תשלום לחייב. את שובר התשלוםוכן  ופריסתם, 
בכרטיס אשראי גם באמצעות יתן לשלם נודואר או באגף הפיקוח הבבנק 

כל שינוי וטלפונית. את התשלום ניתן לחלק למספר תשלומים לפי פסיקת השופט 
או בקשה לשינוי בהסדר תשלומים מחייבת החלטה של שופט.  לאחר תשלום 

 אגף הגבייה.הקנס בבנק הדואר הדיווח מהבנק עובר ל
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על אמיתות ונכונות  בקרותמבצעת בדיקות ובגזברות מחלקת הבקרה כי  ,נמסר
 הנתונים המוזנים למחשב.

 
מודול בית  תת מערכת אלמג"ע ב של הנאשם מועבר או מועתק החיובבנוסף 

והן במודול בית המשפט הן נוצר זיכוי כאשר החייב משלם  .(93נושא המשפט )
  .במג"ע

 
ערכת פנימית מובנת בתוך מכ פועלמודול בית המשפט  כי ,עולה מהאמור לעיל

משלוח התראות ודרישות  ,מעקבהמשמשת לגם כמערכת חיצונית משמש והמג"ע 
 . כי אכיפה כנגד חייביםיתשלום והל

 
מודול בית משפט לקבל שיקים לא ניתן באמצעות כי  ,מחלקת הבקרה מסרה

כמקובל בארנונה, וזאת למרות בקשות חוזרות ונשנות של מנהל אגף  דחויים
  .ח לטפל בנושא, הובטהפיקוח לחברה לאוטומציה

 
לזכות המחלקות בעירייה בהתאם לסעיפי  נרשמיםהקנסות בגין  מיםהתשלו

  .התקציב שנמסרו על ידי הממונה על התקציבים
 

 אגףכי  ,עולה, (93נושא )עשרות חייבים הרשומים במודול בית משפט  מבדיקת
ח ומקפיד לשלו שפיגרו בתשלומיםחייבים החייבים או הפיקוח מנהל מעקב אחר 

כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות של החוב דרישות תשלום והתראות לחייבים 
 .ובכך לאפשר את גבייתו

 
חלק מההתראות נשלחות בדואר לחייבים  כי ,רכזת גזרי דין באגף הפיקוח מסרה

בצירוף תוספות  בגין אי תשלום הקנסות וכן הודעות על אפשרות לתשלום קנס
( 23חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' ל 5ות )בהתאם לסעיף מופחת פיגור

לאגף הפיקוח או  ותהודעות חוזרות שונות מוחזר עוד נמסר, כי .(3110-התשס"א
הדואר  דואר חוזר, בצירוף הודעות מסוגים שונים מאת רשותכגבייה הלחברת 

דואר לסניף הלא נדרש )הנמען אינו מגיע , לא ידוע, לא אותר ,כגון: הנמען עזב
 (.הדוארלקבל את דבר 

 
 היבניפיקוח על ה - גזרי דיןרישום 

 

ה מאתרים עבירות ימחלקת הפיקוח על הבניממפקחים הבשלב הראשוני כאשר 
-)להלןקומפלוט ממוחשבת מזינים לתוך מערכת ההם  ,היעל חוק התכנון והבני

העבירה עם סיום עריכת תיק  .ופותחים תיק עבירה את פרטי העבירההקומפלוט( 
פרטי התיק ו תיקי תביעהעל ניהול ורישום הוא מועבר למפקחת האחראית 

לאחר מכן  ,תביעה מקבל מספר פנימי כל תיקנמסר, כי  מוזנים לגיליון אקסל.
התביעה ללשכה המשפטית להמשך טיפול ולהגשת  תיקהאחראית מעבירה את 
 :כגון, גזר דיןולאחר מתן בית המשפט ב סיום ההליךתביעה בבית המשפט. 

יה, לעיתים גזרי הדין יה או אורכה להסדרת הבניהריסת המבנה או הסדרת הבני
 מלווים בהטלת קנס כספי. 

 הדין יגזר ים שלפרוטוקולהלשכה המשפטית מעבירה את מזכירות התביעה ב
אחראית רישום האגף ההנדסה ב אגף ההנדסה ולאגף הפיקוח.ל ,בנושא הנדסה

עם  ת הקומפולטאמעדכנת ה יוח על הבניומעקב תיקי תביעה במחלקת הפיק
 פרטי גזר הדין ביומן. עותק נוסף נרשמים ובנוסףקבלת פרוטוקול גזר הדין 

הנתונים הכספיים של הקנס לרישום אגף הפיקוח ל גזר הדין מועברשל  כאמור
  .מודול בית משפטלתוך 
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 במחלקת הפיקוח על הבנייה ה האחראית על ניהול תיקי תביעהימפקחת הבני
נסרקים לתוך  ינםהם א ,הדין יגזרשל  יםקולופרוטהקבלת לאחר כי  ,מסרה

גיבוי ממוחשב  אין, כי למחלקה בנוסף נמסר .קים בקלסריאלא מתויהקומפלוט 
 לגזרי הדין ולמסמכי התביעה בתיקים. 

 
 נרשמיםללשכה המשפטית  נמסריםהתיקי התביעה  , כיעולה הביקורתמבדיקת 

עם מתן גזר הדין והעברת הפרוטוקולים למחלקת  בתוכנת אקסל. יםמנוהלו
מספר תיק  :כלהלןפרטים ה עםידני באופן  פנימיביומן הפיקוח הם נרשמים 

ה יותאריך אחרון שבו על הנאשם להסדיר או להרוס את הבני תביעה, שם הנאשם
  הלא חוקית.

 
)גיליון  תביעההניהול ורישום תיקי ההפרדה בין  קיימתכי  ,הביקורת מוצאת

מהאמור  בין רישומם לאחר מתן גזר דין.ל תמועברים ללשכה המשפטיהאקסל( 
כל תיקי התביעה שנמסרו ללשכה  אםהלא ניתן לקבוע בוודאות עולה, כי  לעיל

 מספראת , או לאחר מתן גזר דיןעל הבנייה חזרו למחלקת הפיקוח הוהמשפטית 
נמסר, כי קיימת  ו.לא הבשילו לכדי תביעה בבית המשפט ונסגרשתיקים ה

  .עהביתחלופת עובדים האחראים על ניהול תיקי הת
 

הנמסרים ללשכה  םתיקיההביקורת מתרשמת, כי המעקב במתכונת הקיימת על 
באופן וגזרי הדין תיקי התביעה את ל והינאת , לבחון וממליצההמשפטית לקוי 

  .(דיןה יעדכון גזרולא רק את )קומפלוט אמצעות הב מלא
 
 

  התקשרות עם חברת גבייה.5
 

מנכ"ל משרד העסקת חברת גבייה ע"י רשות מקומית כפופה להוראות חוזר 
חוזר זה  בנושא "נוהל העסקת חברות גבייה". 20.2.3112מתאריך  3/3112הפנים 

כולל הוראות להסדרת פעילות רשויות מקומיות בתחום הגבייה באמצעות חברות 
לות שחברת הגבייה יכולה לבצע, דרכי פרטיות. החוזר מגדיר את סוגי המט

הטיפול בגבייה השוטפת ובגביית חובות הפיגורים, אופן מינוי עובדי חברת 
הגבייה והחובות המוטלים עליהם ופעולות הפיקוח והבקרה שהרשות המקומית 

 בת לבצע בקשר לעבודתה של חברת הגבייה. ימחוי
 

על פי החוזר על  פי מכרז.על פי הוראות החוזר, העסקת חברת גבייה תעשה על 
 גזבר הרשות ע"י בכתב, שיקבע מפורט, עבודה נוהל פי על חברת הגבייה לפעול

 .שידרשו לכל פעולה והאישורים החברה תבצע אותן הפעולות לכל ויתייחס
 

שעניינם גביית חובות ל 8/3112על פי מכרז מס' ר מתא אתעסיקה ההעירייה  
 בתי המשפט המוסמכים, בגין עבירות על חוקיקנסות שהוטלו ע"י העירייה ו/או 
,  0865 -, חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 0869 -העזר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

ירוני ווטרינרי וכו'. עבירות ע, פיקוח ותרוכל ,דיני איכות הסביבה, שילוט
שהוכרזו כעבירות קנס ו/או שהם בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים ואשר 

דין הקנסות צריכים להיות משולמים לקופת העירייה, וכן חובות שעניינם על פי ה
 הההתקשרות החל תקופת אגרות לפי חוקי העזר של באר שבע. פיגור בתשלום

מנהלת  במהלך השנים נעשו הארכות הסכם. , כי נמצאו 32/03/3112 תאריךב
רות כי לפי ההסכם ההארכה האחרון תקופת ההתקש ,התקשרויות וביטוח מסרה



                              דוח מבקר העירייה-שבעעיריית באר 
 גביית קנסות בית משפט לעניינים מקומיים                                                      ( 20)מס'  3102לשנת 

 
 

25 
                         

 

או עד  20/9/02ם שבאה בנעליה של מתאר הוארכה עד ליום "עם חברת מלג
  חדש.לכניסתו של הקבלן ה

 
 ה בע"מיחברת שוהר שירותי חניכי  ,נמצא 3102במהלך הביקורת בחודש נובמבר 

לאחר זכייתה במכרז מס'  במקום חברת מתאר ה בעירייההחלה את עבודת
מפורט בהסכם ההתקשרות אספקת שנדרש מהחברה  פירוט העבודות.  11/3103

עבור עיריית באר שבע, בהיקף, באתרים  שירותי גביית קנסות וגזרי דין עירוניים 
 .ובתדירות כפי שהוגדר במפרט השירותים

 
מפורט ההתשלום לחברה נגזר מעמלה על בסיס כי  ,עולהמעיון בהסכם החברה 

כי  ,נמסר . ובניכוי ההנחה בפועל רהי החבעל יד ושנגבוהסכומים יה יבטבלת הגב
 יה, שילוט ופיקוח כללי וזאתיגביית חובות חנבתאר היה עיקר העיסוק של מ

לאחר שהחוב הפך להיות חלוט )כלומר החייב לא שילם או לא ערער או הגיש 
לאחר משלוח הודעה ראשונה  .(בקשה להישפט תוך פרק הזמן המוקצב בחוק

עיקול בנקים,  ;הכוללת הפיושנייה, אם החוב לא שולם עוברים לפעילות אכ
 עיקולים בפועל, רישום עיקול רכב במשרד התחבורה. 

 
מרכזת גזרי דין מסרה עוד, כי החובות הרשומים במודול בית המשפט לא טופלו 

בחובות הרשומים במודול החברה לטפל גם החלה על ידי מתאר ורק לאחרונה 
 בית משפט.

 
מתאר היה טיפול בגביית כי עיקר העיסוק של  ,מסרמנהל מחלקת פיקוח כללי 

 כוללפיקוח כללי יצויין, כי הה ושילוט. יפיקוח כללי חני - 055חובות עבר בנושא 
חוקי עזר, איכות הסביבה, שילוט, תברואה, חוק עישון כל החוקים  קנסות בגין;
 .3112מג"ע החל משנת בם הנ"ל נמצאי

 
 .לא ניתן פסק דיןפיקוח כללי ש 055ע נמצאו חייבים בנושא במג" הבדיקהבמהלך 

קנסות  למעטכל קנס בפיקוח  3118או  3119 שנת כי עד ,מנהל המחלקה מסר
מי שלא שילם תוך הזמן שנקבע בחוק  ,כלומר ברירת קנסיה היה ידוחות חנמ

הנוהל בקנסות הוא  3118נשפט בבית המשפט גם ללא בקשה להישפט, החל משנת 
 התושב מקבל הקנס רשאי לבקש להישפט במידה .ברירת משפטה כלומר יכמו חני

משלם, עובר החייב להליך אכיפה של מתאר כמו קנס  ינואמבקש להישפט וואינו 
 ה.יחני

 
גבו והועברו למתאר נעשה על ידי פנייה חובות שלא נב טיפולך ההליכי  ,נמסר

נסות שלא ק , לדוגמה055קובץ לגבייה לפי נושא לחברה לאוטומציה להכנת 
ולא ביקשו , לא בוטלו קנסות שלא שולמו לפי; 3103 לבין 3118שולמו בין השנים 

להישפט. הקובץ בשלמותו מועבר למערכת עזר ממוחשבת עצמאית חיצונית 
עובדי מתאר היתה גישה למערכת לצורך לרק כי  ,נמסר .למג"ע  בשם "אגם"

 עבודה פנימית.
היתה פתוחה  "אגם"ממוחשבת המערכת הכי  ,מחלקת הבקרה מסרה לביקורת

לצורך מעקב ובקרה אחר פעולות וזאת לצפייה לחלק מעובדי הבקרה 
 . מתארשל המשתמשים 

 
פיקוח ובשילוט במדי חודש מאזני גבייה ת להפיק נדרש חברהעל פי ההסכם, ה

כללי ודוח הכנסות מקובע במערכת החנייה ולהעביר את הדוחות להנהלת 
החשבונות הראשית בעירייה עם העתק למנהל אגף הפיקוח לביצוע התאמת גבייה 
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בין המאזנים לבין ספרי הנהלת חשבונות. לאחר ביצוע ההתאמה נמסרים הדוחות 
 בון. החתומים לצורך הגשת חש

 

בין  נרשם 3103, המסכם את הגבייה לשנת 3103דצמבר מסמך ריכוז מאזן גבייה ב
  055ונושא ₪  229,191 בסך (93היתר, כי גביית גזרי דין וקנסות אחרים )נושא 

 ₪.  101,255גבייה בסך 
 

 בקרה ופיקוח    
     

 לגזבר  כפוף  יהיה  על פי חוזר מנכ"ל הנ"ל על  העירייה  למנות  עובד,  אשר
 והבקרה עליה הפיקוח ועל יהיהגב חברת עם הקשר על אחראי ואשר יהיה הרשות
. החוזר מגדיר שורה של פעילויות שעל המפקח לבצע. הוא  נדרש  המפקח( -)להלן 
 היהגבי  חברת  על ידי  טופלו  אשר  חייבים  תיקי  של  מדגמיות  בדיקות  לערוך

ידי  על   וההנחיות  שניתנו  הוראות  החוזר  ,הדין  שהוראות לוודא מנת על
 שתקבע לתקופה אחת ערוךל החברהכמו כן על  בוצעו כנדרש.המקומית   הרשות

 שביצעה הפעולות על מפורט וחשבון דין ,לרבעון פחות מאחת ולא הרשות ידי על
. תוצאות הטיפול ועל בהם שטיפלה החייבים הדוח, על בתקופת עבור הרשות

 תלונה כל לבדיקת אחראי יהיה המפקחכמו כן  .למפקח יועבר וחשבון הדין
   .הרשות לגזבר בדיקתו מסקנות את וימסור  אותה יברר ,החברה כנגד שתתקבל

 פעולות ובו סיכום הרשות לגזבר וחשבון דין המפקח יגיש שתקבע לתקופה אחת 
 מהנחיות כאלה, היואם   שנתקל בהם החריגות , פירוטשביצע והבקרה הפיקוח

 .בכללים של החברה עמידתה מידת לגבי דעתו וחוות
 

מחלקת הבקרה מפקחת ומבצעת פעולות בקרה על עבודת כי  ,עולהמהבדיקה 
 היתה "אגם"ממוחשבת הכי מערכת  ,כאמור מנהל המחלקה מסר .החברה

פתוחה לצפייה לחלק מעובדי הבקרה לעקוב אחרי פעולות האכיפה, צפייה 
כי לא נמצאו פעולות חריגות  ,במסמכים סרוקים, הבקרה מסרה לביקורת

 ."אגם"במערכת 
 

יה, תאר בנושא: חניבדיקות מדגמיות על פעילות חברת מ נעשותכי  ,בנוסף נמסר
, הליקויים שנמצאו חובות לגבייתופעולות אכיפה שנקטה החברה  פיקוח, שילוט

כמו הועברו לטיפול החברה והובאו לידיעת גזבר העירייה ותוקנו על ידי החברה. 
בדיקת הליך  ותהכוללבדיקות יזומות על ידי עובדי מחלקת הבקרה  כן נעשות

, נמסר. על פי נוהל העירייה, בדיקת מזומנים ובדיקת קופה יתת שיקים שנעשיגבי
 בד"כ הבדיקות היו תקינות.  כי
 

קנסות  עבירה לעירייה מדי חודש מאזני גבייה בגיןה כי מתאר עולה,מהבדיקה 
וכן מודול בית  958, 959, 952, 932 -שרות 055. פיקוח כללי נושא 316חנייה נושא 

(. החברה העבירה לעירייה חשבונית עמלת גבייה על פי הטבלה 93משפט )נושא 
משלוח התראות ון חשבונית בגין הוצאות גבייה הוצל"פ המפורטת בחוזה וכ

ודרישות תשלום עבור חנייה, פיקוח כללי ושילוט. נמצא, כי מאזן הגבייה, עובר 
את התובעת באגף הפיקוח עו"ד ק. א. המאשרת, כי נושא קנסות חנייה הינם 
מצבי גבייה המטופלים על ידי החברה. בנוסף מנהל פיקוח כללי מאשר את סוגי 
השירות. לאחר האישורים באגף הפיקוח, המסמכים מועברים להנהלת חשבונות 

המגיעה לחברה בהתאם בניכוי ההנחה ראשית לבדיקה ולחישוב עמלת גבייה 
 לאחוזי העמלה הרשומים בטבלת החוזה והכנת תשלום לחברה.
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מסר, כי לפני אישור מאזן הגבייה החודשי של החברה, כללי  פיקוחמחלקת מנהל 
הגבייה נרשמה על מנת לוודא, כי בדיקה מדגמית של חייבים מועבר ל חדוה

 במג"ע. 
 

אגף הפיקוח ומחלקת הבקרה כי  ,לעיל הביקורת מוצאת יםהמפורטמהממצאים 
 .עבודת החברה עלבפעולות פיקוח ובקרה  יםונוקט ונקט

 
חשבונות המנהלות ביררה עם הגבייה, הביקורת  ניעוד יצויין, כי לאחר עיון במאז

הגבייה של  נילחברה ושאלה, האם מאזהעמלות הבודקות ומאשרות את תשלום 
והכנסות בגין חובות בגין קנסות חנייה שוטפים מהיבט ההכנסות נבדקים  החברה

 זה.מהיבט אינם נבדקים הגבייה  נינמסר, כי מאז .לצורך חישוב העמלות עבר
יש  .לחברה זאת לפני התשלוםמי בגזברות בודק  ברורמהאמור לעיל לביקורת לא 

הבסיס לתשלום  םה ניםהמאזאגף הפיקוח מאשר ביצוע עבודה בלבד ו , כי לציין
  גבייה לחברה והחזר הוצאות הוצל"פ, התראות ומשלוח דרישות תשלום.הת ועמל

 
 

 רישומי דוחות במערכת המידע .5
  
מנהל מחלקת הפיקוח באמצעות החברה לאוטומציה הפיק לבקשת הביקורת     

החייבים כי  ,מהבדיקה נמצא .3102 לשנת עד 3119 משנתקובץ אקסל של חייבים 
מודול בית משפט, כלומר מדובר  93במערכת תחת נושא  נרשמו הרשומים בקובץ

רשומות  01,111 -. הקובץ מכיל כלאחר מתן גזרי דין על ידי בית המשפטבחייבים 
חלק מהחייבים עם עשרות רשומות )דוחות קנס(, סך החייבים כי  ,נמצאו

, מרבית החובות הם שטרם שילמו את החוב 1,111 -הרשומים בקובץ הוא כ
פיקוח ) 61קוד בהרשומים  הם חובות ובחלקם הגדול 3118 -ו 3119מהשנים 

)רישוי עסקים(. סך החוב  31)הנדסה( וקוד  01, מיעוט חייבים עם קוד (כללי
ישנם חייבים עם חוב  , כיבנוסף נמצא .₪ 01,251,111 -שום בקובץ הנ"ל הוא כהר

 של מאות אלפי שקלים.
 
 

 חייבים שלא שלמו  מדגם 
 

המפורטים בטבלה מתבססים על הרישום במודול בית  המדגם והממצאים
 .(93נושא )המשפט 
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סוג 
 עבירה

מס' חשבון 
 משלם

 תאריך
 דין יגזר

גובה 
 הקנס
 בש"ח

יתרת 
חוב 

בש"ח 
נכון 

1105615 

 תאריך
אחרון 

 לתשלום

 תאריכי
 ותהתרא
 
 

פער בין 
תאריך 
אחרון 

לתשלום 
לתאריך 
התראה 
אחרונה 
 חודשים

 מצב הגבייה

 0שולם תשלום  5 09/2/02 0/00/03 01,551 01,111 0/3/03 00018992 היבני
 תשלומים 01מתוך 

פיקוח 
 כללי

00320218 01/3/01 
00/00/01 

56,111 012,311 03/01 1/9/00 
09/2/02 

גזרי דין  12 32
בתיקים שונים לא 

 שולמו
רישוי 

 עסקים
 תשלומים 3שולמו  9 09/2/02 3/2/03 2,821 2,111 3/01/00 06259801

 1/9/00 0/9/01 09,925 01,111 0/0/18 68861912 בנייה
09/2/02 

 לא שילם 20

פיקוח 
 כללי

211161839 3119 
3118 

312,111 312,111 3119 
3118 

3119 
3118 

09/2/02 

19 
26 

גזרי דין  85
 רשומים במערכת

 מולולא שש
 1/9/00 05/2/01 00,391 6,111 05/6/18 68913822 בנייה

09/2/02 
 לא שילם 26

רישוי 
 עסקים

68566251 01/01/18 6,111 00,016 01/2/01 1/9/02 
09/2/02 

 לא שילם 23

 1/9/00 0/1/01 08,111 01,111 0/3/18 65112111 הנדסה
09/2/02 

 לא שילם 26

פיקוח 
 כללי

66211591 01/2/19 
2/03/18 

015,111 015,111 3101 3100 
09/2/02 

גזרי דין  13 21
רשומים שלא 

 שולמו
פיקוח 

 כללי
201168336 3119 013,111 031,111 2/2/18 1/9/00 

09/2/02 
גזרי דין  29 15

רשומים במערכת 
 שולמושלא 

פיקוח 
 כללי

231129981 3118 091,111 091,111 3118 
9/1/01 

1/9/00 
09/2/02 

גזרי דין  21 21
רשומים במערכת 

 שלא שולמו
     555,551 552,666   סה"כ

 

 
כי קיים פער ניכר בין המועדים האחרונים  ,ם בטבלה עולהמהממצאים המפורטי

 .חודשים 19עד  5התראות, הנע בין הלתשלום לבין המועדים בהם נשלחו 
ק קובץ חייבים למשלוח מכתבי ילהפ אגף הפיקוח מקפידכי  ,עולהמהבדיקה 

 אז יהיה קושי בגבייתו. ש תיישנות החובכדי לעצור את מירוץ ה וזאת התראה
 

ככל ו מאחר די בגביית החובותייקורת מדגישה את חשיבות הטיפול המיהב
יותר  החייבים ויכולת מימוש הגבייה נעשים קשיםהליך איתור  ,שחולף הזמן

 יותר. יםומורכב
 

 :דוגמאות של חובותלהלן 
  

הנדסה בית משפט פיזי מס'  932מצב חשבון לשרות  - 500510925משלם מס'  .0
  ₪. 511,111תשלום סך  2/2/18ניתן גזר דין בתאריך , לחייב 50051092510

 36/00/02יתרת חוב נכון ליום ₪,  9,311החייב שילם סך עולה, כי מהבדיקה 
כנגד החייב ננקט הליך של משלוח התראות ₪.  810,911כולל הצמדה וריבית 

לא כי  ,עולהמבדיקה במערכת . 09/2/02 -ו 1/9/00ודרישות תשלום בתאריכים 
 הליכי אכיפה כנגד החייב על ידי חברת מתאר.ננקטו 

 
 

במערכת עולה, כי יתרה למשלם מצב חשבון  מבדיקת - 200151112משלם מס'  .3
דוחות רשומים  63 -דוחות קנס ובגינם ניתנו גזרי דין, נמצא : כ 331רשומים 
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דוחות קנס  059קרי קובץ בית משפט )מודול בית משפט(,  93תחת נושא 
מרבית גזרי הדין ₪.  511,111 -, סך החוב כ055קוח נושא רשומים כדוחות פי

הליכי  , נמצא שנשלחו התראות ודרישות תשלום אך לא ננקטו3119הם משנת 
 . כנגד החייבאכיפה 

 
עם חובות ללא רישום  ,קובץ בית משפט - 93משלמים בנושא מספר נמצאו  .2

 . 213665239 -ו 213598993, 212130851: כתובת מגורים: להלן משלם מס' 
 

קובץ בית משפט  ,93נושא  932מצב חשבון לשרות  - 62802081משלם מס'  .1
 0/9/18בתאריך לחייב ניתן גזר דין  ה.יעבירת תכנון ובני 6280208110פיזי מס' 

 .0/9/00תשלומים, תאריך אחרון לתשלום  35 -ב₪  035,111תשלום קנס בסך 
 336,511סך החוב ום תשלובדיקת הביקורת החייב לא שילם כל מועד נכון ל

 .09/2/02 כי נשלחה התראה אחת בתאריך ,עולהרישום במערכת המ ₪.
 קיימת סבירות שמבחינה משפטית החוב התיישן.עולה, כי  מהממצאים

 
 93יה נושא יעבירת תכנון ובנ 932מצב חשבון לשרות  - 58110136משלם מס'  .5

קנס בסך  0/8/19בתאריך ן ניתן גזר די עולה, כימהבדיקה  קובץ בית משפט.
, 2051510 ,5811013610 :מס'על אותו גזר דין ים יפיז 3לחייב נפתחו  ₪. 1,211

ובפיזי ₪,  1,211נמצא שהחייב שילם את הקנס בסך  5811013610בפיזי מס' 
הביקורת  הנ"ל לאור הממצאים כולל הצמדות.₪  9,551חוב בסך השני יתרת 

האם מדובר באותו לבירור באגף הפיקוח,  פנתה לרכזת גזרי דין בנושא הנדסה
תרת חוב כאשר החייב שילם שומה יואם כן מדוע נפתח פיזי נוסף ובו רגזר דין 

הפיזי  עולה, כי רורהרכזת מסרה שתעשה בדיקה ובירור. מהבי את הקנס.
 כפוף לאישור מנהל פיקוח כללי.  בהחוב יבוטל כי  ,נפתח בטעות ונמסר

 
 

 ת חובומצאים ביתרנושלמו שמדגם חייבים 
 

לאחר מתן גזר הדין  , כיעולה מודול בית המשפטבחובות משלמים מדגם מבדיקת   
ופריסת התשלומים נמצאו חייבים ששלמו את מלוא החוב, אך מאחר והתשלום 

במערכת  לחובתם ו, נצברתאריך מתן גזר הדיןמ היה באיחור של חודש או יותר
כי כאשר חייב מאחר  ,מסרהבאגף הפיקוח רכזת הגבייה . וריבית הצמדההפרשי 

באופן אוטומטי על ידי לחוב מתווסף  ,באחד התשלומים מתאריך גזר הדין
מדגם חייבים שנזקפו  תהטבלה להלן מפרט סכום התשלום.על  51%המערכת 

והליכי  משלוח התראות מדה וריבית ולא ננקטו נגדם הליכיצתשלומי ה םלחובת
 .אכיפה
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 סוג עבירה
מס' חשבון 

 משלם

 
 מספר
 פיזי

 תאריך
 דין יגזר

סכום החוב 
בגין בש"ח 

הצמדה 
 וריבית

 ותהתרא תאריכי

 לא נשלחו התראות 831 21/6/18 13912210 210520823 תברואה

 לא נשלחו התראות 103 21/00/01 53365610 210206363 תברואה

 לא נשלחו התראות 323 21/9/19 13012810 210882931 תברואה

 לא נשלחו התראות 116 6/01/18 19190110 213236112 תברואה

 לא נשלחו התראות 963 21/00/00 61398610 215029212 תברואה

 לא נשלחו התראות 323 2/6/19 11602210 201138535 תברואה

 לא נשלחו התראות 391 2/0/01 16386110 201213861 תברואה

 לא נשלחו התראות 852 2/00/19 12583510 202630201 תברואה

 לא נשלחו התראות 129 09/03/19 11222110 202898122 תברואה

 לא נשלחו התראות 163 6/5/18 12301310 231153601 תברואה

 לא נשלחו התראות 1,163 32/03/18 50363835113 503638351 הנדסה

 לא נשלחו התראות 0,308 32/03/18 50222556210 502225562 רישוי עסקים

 לא נשלחה התראה 261 31/01/00 59122268110 591222681 הנדסה

 לא נשלחה התראה 0,011 31/3/03 591291912610 591291912 הנדסה

 
, לא ברור לביקורת מדוע חייבים עם יתרת חוב בטבלה םמהממצאים המפורטי

של הפרשי הצמדה אינם נכללים בקובץ חייבים שנשלחים להם מכתבי התראה 
חלק מהחובות הרשומים בטבלת האקסל וכן מקרים הרשומים כי  ,נמצא .בדואר

יש לנקוט כנגד החייבים כי  ,הביקורת מוצאת .בטבלה לעיל הם חובות שהתיישנו
 .כמו חייבים שלא שילמו את חובם משלוח התראות של הליךב
 

  לגביית חובותפעולות אכיפה  .5
 

מבדיקת  משלוח התראות לחייבים.קטו פעולות כי ננ ,מנהל מחלקת פיקוח מסר    
 -ו 9/3100 בחודשים: כי נשלחו מכתבי התראה לחייבים ,קובץ האקסל נמצא

מנהל המחלקה פונה  לוח בדואר.שלהלן הליך הפקת קובץ חייבים למ .2/3102
לחברה לאוטומציה עם דרישה להפיק דוח חייבים, לאחר הפקת הקובץ הוא 

שלוח מכתבי התראה לחייבים, המר בדואמועבר לחברת הגבייה אשר שולחת 
 .  HPחברתבות שנעשה על ידי ותבדואר נעשה רק לאחר עדכון כ

 
בנקים  יעיקול הכוללת בין היתר 3102ועל בשנת בפפעולות אכיפה כי  ,נמסר

 3101על ידי חברת הגבייה לדוחות חייבים שנרשמו במערכת בשנים  ורכוש נעשות
כנית העבודה לחברת שהר )החברה כי בת ,מנהל המחלקה עוד מסר .3100 -ו

בפועל לכל החייבים שלא שילמו החל  תתבצע אכיפהה ,3101החדשה( לשנת 
 .3102עד  0888משנת 

 

 .למו את חובםוחייבים שלא ש שלהחברה לאוטומציה הפיקה קובץ אקסל    
חלק ניכר מהחובות הרשומים בטבלת האקסל הם חובות כי  ,עולהמהבדיקה 

לא ננקטו ו 3102המתינו עד לשנת לא ברור לביקורת מדוע . 3118 -ו 3119מהשנים 
  . צעדי אכיפה כנגד החייבים לפני כן
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כי ננקטו הליכי אכיפה על ידי מתאר עולה,  5615מעיון במאזן הגבייה לשנת 
בגין גזרי  ננקטו הליכי אכיפה כנגד חובותלא  כנגד חובות חנייה ושילוט, אך

  רישוי עסקים.ו פיקוח כללי, הנדסהדין ב
 
 

 ת המבוקריםותגוב .16
 

 כדלקמן: הלשכה המשפטיתהתקבלה תגובת  02/0/01בתאריך 
 

 –לדוח הביקורת  1"הלשכה המשפטית מתכבדת להגיש התייחסותה לסעיף 
 כדלקמן: 3101בינואר  0גביית קנסות בית משפט לעניינים מקומיים מיום 

 
בהתאם לדברים שנמסרו על ידי היועץ המשפטי לעירייה, אזי שהמעקב  .0

אחר העברת כל גזרי הדין לאגף הפיקוח, לא מתבצע באופן ממוחשב שכן 
 מערכת המחשוב בהליך הטמעה מתקדם, אך עדיין לא החול בהפעלתה.

 
הביקורת, נמצא, כי על הלשכה המשפטית להעביר את פסקי הדין על פי  .3

לאגף הפיקוח כשהם מלווים ברשימות מפורטות, זאת לצורך מעקב 
 ובקרה.

 
, מועברות 3102לעניין זה, תודיע הלשכה המשפטית כי החל מינואר  .2

 רשימות מפורטות לאגף הפיקוח בטבלה סדורה וברורה.
 

הרשימה מועברת לאחר כל יום דיונים על ידי מזכירת הלשכה המשפטית,  .1
אשר סוגרת את התיקים בטופס של משרד הפנים ובמקביל ממלאה את 
הטבלה ומעבירה אותה לאגף הפיקוח בצרוף כל גזרי הדין הרשומים 

 בטבלה." 
 
 

 כדלקמן: גזבר העירייההתקבלה תגובת  01/0/01בתאריך 
 

 צאי הביקורת שבנדון ולהלן התייחסותנו:"קראנו את טיוטת ממ
 

לדוח, התקשרות עם חברת הגבייה, מצוינים נתוני  2עמוד  6לעניין סעיף  .0
. לגבי 3103הגבייה נכון לדצמבר של מאזני  055-ו 53ריכוז בנושאים 

 055. לגבי הסכום בנושא 3103גבייה, נכון לדצמבר  055הסכום בנושא 
כפי ₪,  101,255ולא על ₪  901,255גבייה, חלה טעות והוא עומד על 

שנרשם. הסכומים הנ"ל, הנם סכום הגבייה לחישוב העמלה ולא סך 
אלש"ח  0,111על  עומד 3103בשנת בשנת  93הגבייה. סך הגבייה בנושא 

 אלש"ח. מצ"ב הדוחות. 3,022, לאותה שנה, הסכום עומד על 055ובנושא 
 

כמו כן, ראוי לציין, כי הסכומים הנ"ל היוו אומדן לרישום ההפרשה בגין  .3
מאחר  3103זמן סגירת הספרים בשנת  055-ו 93עמלות גבייה בנושא 

הגבייה. שבעת ההיא לא התקבלו חשבוניות מאושרות לתשלום מחברות 
 .3102הפרשה זו נסגרה בשנת 
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לדוח, נציין ונדגיש כי מידי חודש, מחלקת  9עוד באותו סעיף, עמוד  .2
הרווחה הנה"ח, מבצעת השקת נתונים כספיים ממערכת המ.ג.ע, מערכת 

ומערכת החניה למערכת הפיננסית. לאחר השקת הנתונים, הנה"ח ראשית, 
במאזני הגבייה ובין  מבצעת בדיקה והתאמה בין התקבולים שנרשמו

התקבולים שנרשמו והתקבלו במערכת הפיננסית. הבדיקה מבוצעת על 
סכומים כללים ושעה שמתגלה חוסר התאמה, מופק דוח תנועות כסף 
לנושא/שירות רלוונטי ממערכת הגבייה. דוח זה, מציג את שם המשלם, 

 מספר המשלם, תאריך גבייה, מקום גבייה וכדו'.
 

יר כי התשלומים לחברות הגבייה מבוצעים אך ורק בנוסף, חשוב להבה .1
לאחר בדיקה שכל התקבולים נרשמו והועברו לטובת חשבונות העירייה 
השונים בהתאם להוראות ההסכם וכי החברה מזוכה בעמלה בהתאם לכך 

 ועל פי הבדיקה שנעשתה.
 

עוד יצויין, כי עמלת הגבייה בגין חובות חנייה מתבססת על מצב הדוח  .5
ביטול דוח לנכה, קבלת מכתב ושינוי כתובת וכדו'...( ולא לפי  )אזהרה,

עומק החוב ולכן, בדיקת מאזני הגבייה של החברה, ע"י הנה"ח, לא יכולים 
להבחן מהיבט הכנסות שוטפות למול הכנסות בגין חובות עבר. מצ"ב דוח 

 הכנסות החנייה בנושא.
 

רה באגף הפיקוח מש 3101-לעניין האכיפה, בהתאם להמלצתנו, תוקצבה ב .6
שתפקידה יהא לפקח על פעילות חברת האכיפה באופן זהה לתפקיד הקיים 

 באגף הגבייה."
 

       
 כדלקמן: מנהל אגף הפיקוחהתקבלה תגובת  21/0/01בתאריך  

 
  , להלן 10.10.3101בהמשך לטיוטת דו"ח ביקורת בעניין שבנדון מיום "      

 התייחסותי: 

 :5התייחסות לסעיף  .1

באמצעות בית המשפט. לאחר  3119ריכוז גז"ד וגבייתם התנהל עד לשנת 
 מועד זה, האחריות הועברה מהנהלת ביהמ"ש לעיריית באר שבע.

הכספים שנגבו ע"י מזכירות בית המשפט, הועברו לגזברות העירייה 
באמצעות שיק בנקאי בצירוף דו"ח ריכוז משלמים. הדו"ח כלל מס' תיק, 

 וסכום גז"ד ששולם.  מס' ת"ז, שם החייב
 

עם קבלת הדו"ח, אגף הפיקוח ביצע איתור של גזה"ד שהיו בטיפול אגף 
הפיקוח, שיוך ע"פ מס' תיק ביהמ"ש ועדכון התקבול במערכת האוטומציה 

 בהתאם לסכום שדווח בדו"ח המרכז.
 

לאור החלטה חד צדדית של הנהלת בית המשפט, נדרשה הרשות לקלוט את כל 
ים במזכירות בית המשפט למערכת האוטומציה, פעולה אשר גז"ד שהיו קיימ

 התבצעה באופן פרטני בעדכון ידני ולא כקובץ מרוכז וממוחשב.
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קליטת גז"ד למערכת האוטומציה הייתה מורכבת ומסורבלת בשל העדר 
מערכת/ תוכנה ייעודית תומכת אשר אמורה הייתה לקלוט את גז"ד באופן 

י תשלום, ניהול תוספת חישובי פיגורים ממוחשב, ביצוע הנפקה של שובר
 בהתאם להוראות החוק, קליטת תשלומים, פריסה לתשלומים ועוד...

 
מערכת האוטומציה הייתה מוגבלת ובמקרים מסוימים, עד עצם היום הזה, 
חלק מהפערים המחשוביים טרם הושלמו וזאת, חרף פניות הרשות לפיתוח 

 תוכנה שתתמוך בכלל הצרכים המקצועיים.
 

לציין כי, הנושא ידוע ומטופל יחד עם מינהל הכספים ומחלקת הבקרה מול 
החברה לאוטומציה להמשך פיתוח והתאמת מערכות אוטומציה אשר יתאימו 
לצרכים המקצועיים, תוך התאמה מלאה לתהליכי העבודה, להוראות החוק 

 והתקנות לטיפול בגביית חובות עבר.
 

אות החסרים במערכת המידע. הפער נובע בנוסף, קיים פער של נתונים ואסמכת
מהחלפת מערכת מחשוב של בית המשפט ממערכת ישנה של בית המשפט 

 למערכת במ"ה ולאחריה למערכת "נט המשפט".
שינויים אלו גרמו לאובדן מידע רב, אשר לא ניתן היה להשלימו עקב ביעור תיקי 

 שפט. בית המשפט המקוריים, פעולה שנעשתה על ידי מזכירות בית מ
 

יצויין כי, עד היום, נדרשת העירייה מעת לעת לפנות למזכירות בית המשפט 
 לאיתור פרטי גז"ד להשלמת המידע. 

 

 :2התייחסות לסעיף  .5
 3119לעניין האמור בסעיף זה, אבקש לחדד כי גז"ד שהוטלו עד אמצע שנת 

עודכנו וגז"ד שהוטלו לאחר מועד זה,  055עודכנו במערכת פיקוח כללי בנושא 
 .93במערכת מודול ביהמ"ש בנושא 

 
שינוי מדיניות העירייה והליך אכיפה באמצעות שינוי הגדרת הקנסות בנושא 

 .3101פיקוח כללי, מעבר מברירות קנס לברירות משפט, החל בחודש פברואר 
 

 : 5התייסות לסעיף  .5
ת , הליך טיפול וניהול של חובו93בשל מגבלת מערכת מודול בית משפט בנושא 

גז"ד הכולל הכנת הקבצים למשלוח דרישות לחייבים, ריכוז הנתונים, הלבשת 
הוצאות אכיפת גביה, כפי שנדרש במסגרת הסכם התקשרות מול חברת הגביה, 

 הייתה ועודנה מורכבת ומסורבלת, כמפורט: 
איפיון קובץ חייבים, גזירת קובץ חייבים ממערכת האוטומציה וביצוע בקרה 

, העברת קובץ חייבים ממוחשב לביצוע אימות כתובות מול אחר תקינות הקובץ
, קליטת קובץ ממוחשב, ביצוע בקרה אחר תקינות הקובץ המעודכן, HPחברת 

גזירת קובץ ממוחשב מחדש והלבשת הוצאות הגביה לחוב וביצוע בקרה אחר 
תקינות הקובץ, העברת קובץ ממוחשב )ברקודים( לרשות הדואר, העברת קובץ 

וביצוע בקרה אחר תקינות הטסטים לקובץ, הדפסת הקובץ, קבלת  לבית הדפוס
הקובץ ובדיקת תקינות מסלקות תשלום מול קופות רשות הדואר ובנקים, 

 משלוח המעטפיות בדואר.
לצורך הפקת הקבצים למשלוח דרישות לחייבים ותקינותם, נעשו פעולות רבות 

 תהליך אשר ארך זמן רב.  -באופן ידני 
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ון הנתונים, לגביית החובות ולמניעת התיישנות חובות גז"ד, עם השלמת עדכ
, נשלחו לחייבים התראות של כלל החייבים המנוהלים 3100במהלך אוגוסט 

 במערכת.
 

, ולאור העובדה כי החברה לאוטומציה לא העמידה לטובת הרשות 3103בשנת 
 מערכת ניהולית התומכת באופן מלא לצרכים המקצועיים, הרשות נדרשה כל
העת לפעול מול החברה לאוטומציה לעדכון ופיתוח של המערכת באופן שיאפשר 

 עבודה תקינה של הרשות.
 

עם השלמת חלק מדרישות הרשות לפיתוח המערכות ולאחר עדכון נתונים נוסף, 
נשלחו דרישות חוב לכלל החייבים בגין גז"ד מתוך מערכת המודול,  3102במרץ 

 .93בנושא 
 

בות הטיפול המיידי לגביית קנסות מרגע שהפכו לחובות אין כל מחלוקת בחשי
חלוטים. עם זאת, לא ניתן להתעלם מבעיות אובייקטיביות אשר מנעו את 

 הטיפול ומשלוח דרישות החוב בתדירות גבוהה יותר. 
 

למרות האמור ולפעולות אכיפה שננקטו, במהלך השנים האחרונות חלה עליה 
 מחייבים. משמעותית בגביית חובות בגין גז"ד

 

 
 : 5התייחסות לסעיף  .4
 

 התייחסות לדוגמאות של חובות למשלם:       

, גז"ד בנושא הנדסה )פיזי 932מצב חשבון לשרות  - 211261552משלם מס'  .0
 (:50051092510מס' 

למשלם זה בוצעו משלוחי דרישות והתראות. כמו כן, בוצע הליך עיקול בנק. 
המשלם  12/03החל מחודש ₪.  9,311בגין מימוש עיקול נתקבל סך של 

 הועבר לסטטוס פשט"ר תחת צו פירוק.
למשלם זה בוצעו משלוחי דרישות והתראות.  - 511624645משלם מס'  .3

 משלם זה הועבר לסטטוס פשט"ר.
מדובר במשלמים בני מיעוטים שגרים  - רישום כתובת מגורים חובות ללא .2

 בפזורה ללא כתובת למעט שם השבט. 
המען מתקבל כמען חסר ממרשם האוכלוסין. גם למשלמים אלו בוצעו 

 משלוחי דרישות והתראות.
 51 -שחולק ל₪  351,111למשלם גז"ד ע"ס   - 55515154משלם מס'  .1

ה לתשלומים, נוצרו שני פיזיים תשלומים. בשל מגבלת המערכת בפריס
תשלום אחרון ₪.  5,111תשלומים ע"ס  35לגז"ד, באופן בו לכל  פיזי נרשמו 

 . נכון להיום, נשלחה התראה בנוגע לפיזי הראשון.0/18/3102נקבע לתאריך 
למשלם זה בוצעה שגיאה בעדכון גז"ד. המשלם  - 25641455משלם מס'  .5

 משלם עודכן בהתאם לגז"ד.נפתח בשני פיזיים. התקלה תוקנה וה
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 מדגם חייבים ששילמו ונמצאים ביתרות חוב: -התייחסות לדוגמאות        

 רשימת החייבים שצויינה בטבלה נבדקה. 

אכן, לא נשלחו דרישות חוב לחייבים אלה, מאחר ומדובר בחייבים אשר שילמו 
 את החוב במועד, אך נוצרה ריבית עקב תקלה במערכת האוטומציה.

מדובר בתשלומים  ששולמו מספר ימים בודדים לאחר תאריך קובע בשובר, 
כאשר תאריך אחרון למסלקה במערכת עדיין בתוקף. במעמד התשלום במערכת 

 הופיעו הסכומים ששולמו בפועל.
 

במקרים אחרים, הסכום שולם באיחור בהתאם לסכום שנקבע לאחר טיפול 
 משפטי.

 
ום, הסכומים המשיכו לצבור ריביות מסיבה שאינה ברורה, גם לאחר תשל

לאחר תשלום. התקלה אירעה במועד לא ידוע. הנושא הועבר לבדיקה מול 
 החברה לאוטומציה. 

 
מצ"ב אסמכתא על איפוס תקין של הסכומים בסמוך למועד התשלום וצבירת 

 הריביות במועד מאוחר יותר.
 

 :להלן פירוט הערות לכל תיק חייב
 

סוג 
 עבירה

מס' 
 הערות מספר פיזי משלם

 

 ימים 8שולם באיחור של  42803701 301571972 תברואה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 ימים 28  שולם באיחור של 52265601 301716262 תברואה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

  חודשים איחור של שלושה 42147901 301993820 תברואה

 איחור של חודש וחצי 48081401 302726047 תברואה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 יום אחד איחור של  60289601 305178303 תברואה
 בהתאם להחלטת ביהמ"ש

 ימים 8איחור  40617301 310029525 תברואה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 התשלוםבמערכת במועד 

 ימים 01איחור  46296001 310702964 תברואה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 איחור של חודש וחצי 43592501 313621310 תברואה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 איחור של חודש וחצי 44733401 317989077 תברואה
שהיה מעודכן שולם בהתאם לסכום 

 במערכת במועד התשלום

 איחור של חודש וחצי 47214201 324452614 תברואה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 ימים 00איחור  51262925402 512629254 הנדסה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 ימים 00איחור  51373556301 513735563 עסקים רישוי
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 ימים 35איחור  58037369401 580373694 הנדסה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 ימים 33איחור  58038080301 580380803 הנדסה
שולם בהתאם לסכום שהיה מעודכן 

 במערכת במועד התשלום

 

 : 5התייחסות לסעיף  .2

, נערכו פעולות מקדימות אשר כללו: עדכון  3119לצורך גביית גז"ד משנת 
ופיתוח תוכנה )טיוב כתובת, הוספת שורת הוצאות גביה לזהות, בניית מבנה 
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, הזנה ידנית של נתוני החייבים במערכת מודול בית  (רשומה, בניית טבלת המרה
יקה פרטנית סטטוס כל תיק מול התיק משפט, סריקת אסמכתאות לכל חייב, בד

בבית משפט, התאמת תוכנה לביצוע אימות כתובות מתוך מערכת מודול היה 
תהליך ארוך ומורכב ויצויין במהלך תקופה זו הפעולות נעשו באופן ידני על ידי 

עובדות אגף הפיקוח מול תוכנת "גחל"ת" ומודול בית משפט פרטני לכל תיק,  
 רכות בעלי התפקידים, חברת גביה וכיוצ"ב.הקצאת ציוד, כ"א, הד

 
יצויין כי, החלטת הרשות למעבר מרישום ברירות קנס לברירות משפט, בשנת 

, נעשתה בכדי לייעל את העבודה ולמנוע מצב של מאות דיונים בבית משפט 3101
מידי חודש )תוך סירבול בפתיחת התיקים וניהולם מבחינה משפטית(          

 להישפט. מבקשיםרק לחייבים אשר  וקביעת דיונים
 

נכונה העובדה כי עדכון גז"ד באגף הפיקוח הינה רק לתיקים אשר מועברים 
 לאגף )וכי אין ביטחון שכל גז"ד מעודכנים(.

 
 3119)גז"ד משנת  93נעשו פעולות אכיפה בנושא  3103בשנת  - פעולות אכיפה

 ואילך(. 
 

חדלה חברת הגביה מביצוע עיקולי , 16.12.00אבקש להבהיר כי, החל מיום 
לפקודת המיסים )גביה( לפיו נקבע  9בנקים לחייבים וזאת, בהתאם לתיקון מס' 

כי לא ניתן לבצע עיקולי בנקים על ידי רשויות מקומיות )למעט בנושא ארנונה, 
מים וביוב( וזאת, עד להנחיות היועמ"ש לממשלה בנושא. הנחיות כאמור 

 .35.01.3103ביום  פורסמו ונכנסו לתוקף רק
 

תהליכי עבודה קיימים ותהליכי עבודה עתידיים מומלצים מול מזכירות בית 
 המשפט:

מתוך כוונה לשפר ולייעל את תהליכי העבודה לתושב, במהלך השנים התקיימו 
ישיבות עבודה מול מזכירות ביהמ"ש, בהשתתפות גזברות העירייה, לשכה 

לאיפיון מערכות מחשוב  -אוטומציה משפטית, אגף המינהל, מחשוב, החברה ל
וקביעת תהליכי עבודה, ריענון הנחיות עבודה, הקמת עמדות עבודה של הרשות 

 במזכירות ביהמ"ש ועוד. 
 

מול מזכירות בית המשפט פעולות שנעשו לקידום ולייעול תהליכי העבודה 
 לעניינים מקומיים:

 
 אדם:-בתחום כח

 הגדלת היקף משרה לעובדת ב. ש. .0
 עובדת חדשה אשר החליפה עובדת שפרשה ס.נ.הקצאת  .3
 שירות. -הקצאת בת .2

 
 

 : בתחום המחשוב
הוחלפה ושודרגה מערכת המחשוב, נפתחו תיבות מייל של הרשות, סופקו 
מחשבים, מדפסות, מדפסת משולבת, סורק, נפתחו עמדות עבודה מול 
 האוטומציה, נפתחו הרשאות אוטומציה לביצוע פעולות לטיפול ומתן מענה

 לאזרחים, הוקצתה מכונה מביילת לשליחת גז"ד.
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 מלצים:ותהליכי עבודה מ
לאיפיון ולהטמעת תהליכי עבודה מוסדרים אנו פועלים בשיתוף ובתיאום עם 
אגפי העירייה: המינהל, משאבי אנוש, גזברות, לשכה משפטית, הפיקוח 

סדר ומזכירות בית משפט על מנת לבנות תהליכי עבודה רוחביים, שיכללו את 
 הפעולות הבא:

 פתיחת תיק במזכירות בית המשפט. .0
 ניהול התיק בבית המשפט עד לשלב הסופי של גז"ד. .3
הקלדת גז"ד במזכירות בית המשפט )במערכת האוטומציה( לעניינים  .2

 מקומיים ע"י עובדות מזכירות העירייה.
 משלוח גז"ד ושובר תשלום לחייב. .1
המעיד על משלוח  סריקת אסמכתא במערכת האוטומציה לתיק החייב .5

 גז"ד בדואר רשום עם אישור מסירה.
 סריקת גז"ד במערכת האוטומציה לתיק החייב. .6
 העברת העתקי גז"ד עם רשימת אקסל מרכזת ללשכה המשפטית. .2
 העברת קובץ הבקרה לאגף הפיקוח הכולל את כתב התביעה וגז"ד. .9

 
כלל הטבלה המרכזת שתועבר ללשכה המשפטית תהיה טבלה דינמית ושקופה ל

אגפי הרשות הרלוונטיים וזאת, כחלק מתהליכי עבודה מוסדרים מפוקחים 
 ומבוקרים.

 
אנו נמשיך לפעול בשיתוף האגפים הרלוונטיים ומול מזכירות בית המשפט, 

 לבניית תהליכי עבודה מוסדרים ומסונכרנים בין הגופים.
 

 "לעדכונך.
 
 

 כדלקמן: העירייה מהנדסהתקבלה תגובת  31/3/01בתאריך 
 

פיקוח על  -"מערכות מיידע" )רישום גזרי דין 5"להלן התייחסות לסעיף  
 הבנייה(:

 
 הסעיף הנ"ל מתייחס לניהול תיקי תביעה וגזרי דין. 
לשכת היועץ המשפטי מקימה כעת מערכת ממוחשבת של ניהול המידע  

 המטופל על ידה.
 

ים הרלבנטיים מח' פיקוח על הבנייה קיבלה הנחיה להקפיד על מילוי כל הנתונ 
במערכת הקומפלוט, במטרה לאפשר מעקב ממוחשב אחר טיפול בתיקי 

 הפיקוח.
 

כפי שידוע לנו, מאגר המידע בלשכת יועמ"ש במתכונתו המיועדת, לא יהיה  
 מסונכרן עם מערכת קומפלוט.

 
מנהל מחשוב ומערכות מידע עירוני, פועל להסדרת הנושא וליצירת מערכת  

 העירונית ולפקוח על הבנייה.מידע משותפת לתביעה 
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השלמת מהלך זה יאפשר בקרה ומעקב אחר ההליכים הנ"ל באופן ממוחשב 
 ויעיל."

 
  

 סיכום והמלצות. 15
 

מזכירות בית משפט לעניינים מקומיים הפסיקה לעסוק בגביית קנסות וזאת  .א
בצורך ליצור הפרדה מלאה בין  3119עפ"י החלטת מנהל בתי המשפט משנת 

הרשות השופטת לבין הרשות המבצעת, לפיכך כל הליכי הגבייה של הקנסות 
הינם ואילך המוטלים ע"י בית המשפט לעניינים מקומיים החל משנה זו 

 חריות העירייה. בא
 

לאגף הפיקוח,  מנהל אגף  והאחריות והטיפול  בגביית גזרי דין הועבר
בהתאם לדיונים ולהחלטות שהתקבלו בנושא גביית , כי הפיקוח מציין

פעל  ,קנסות הניתנים במסגרת גזרי דין ע"י בית משפט לעניינים מקומיים
שנותבו  אגף הפיקוח לאיסוף הנתונים ממאגרי המידע של בית המשפט

מידע של העירייה. עוד הוסיף, כי לשם כך בוצעה התאמה של הלמערכות 
המחשוב ופותחה מערכת ייעודית )מודול בית המשפט( לטיפול בגביית  מערך

גזרי דין, תהליך אשר ארך זמן רב. כמו כן הטיפול בגביית גזרי דין מתנהל 
סקים, באופן שוטף מול הלשכה המשפטית, אגף ההנדסה ואגף רישוי ע

 בליווי מקצועי של הגזברות. 
    
עובדות מאגף הפיקוח מזינות וסורקות את  3הביקורת עולה, כי ממצאי מ  

לאור החלטה חד  כי ,מסר מנהל אגף הפיקוח גז"ד למודול בית  המשפט.
צדדית של הנהלת בית המשפט, נדרשה הרשות לקלוט את כל גז"ד שהיו 

האוטומציה, פעולה אשר התבצעה  קיימים במזכירות בית המשפט למערכת
בנוסף מערכת באופן פרטני בעדכון ידני ולא כקובץ מרוכז וממוחשב. 

האוטומציה הייתה מוגבלת ובמקרים מסוימים, עד עצם היום הזה, חלק 
מהפערים המחשוביים טרם הושלמו וזאת, חרף פניות הרשות לפיתוח 

עד היום, נדרשת כי  ,יצויין תוכנה שתתמוך בכלל הצרכים המקצועיים.
העירייה מעת לעת לפנות למזכירות בית המשפט לאיתור פרטי גז"ד 

 .להשלמת המידע
 

 לאחר החל  בתת תוכנת מודול בית המשפט בתוך מערכת המג"ע, השימוש  .ב
 מנהל מתן גז"ד. גביית הקנסות לאחר  את  להפסיק  בית המשפט  החלטת 

עודכנו  במערכת  3119כי גז"ד שהוטלו עד אמצע שנת  ,אגף הפיקוח מסר   
וגז"ד שהוטלו לאחר מועד זה, עודכנו במערכת  055פיקוח כללי בנושא 

 .93מודול ביהמ"ש בנושא 
 
( עולה, כי 93מבדיקת עשרות חייבים הרשומים במודול בית משפט )נושא  .ג

ם או חייבים שפיגרו בתשלומיו/אגף הפיקוח מנהל מעקב אחר החייבים 
ומקפיד לשלוח דרישות תשלום והתראות כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות 

 של החוב ובכך לאפשר את גבייתו.
 

כי מחלקת הבקרה מפקחת ומבצעת פעולות בקרה על עבודת  ,בנוסף נמצא
כי מערכת הממוחשבת "אגם"  ,חברת מתאר. מנהל המחלקה מסר

לצפייה לחלק שהופעלה על ידי חברת מתאר באופן פרטי, היתה פתוחה 
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צפייה במסמכים ו על מנת לעקוב אחרי פעולות האכיפהמעובדי הבקרה 
הבקרה מסרה לביקורת, כי לא נמצאו פעולות חריגות במערכת  .סרוקים
 "אגם".

 

מהממצאים הביקורת מוצאת, כי מחלקת הבקרה ואגף הפיקוח נקטו 
 ונוקטים בפעולות פיקוח ובקרה על עבודת החברה.

 
האם מאזני הגבייה של חברת מתאר נבדקים מהיבט הביקורת בדקה  .ד

ההכנסות בגין קנסות חנייה שוטפים והכנסות בגין חובות עבר, לציון 
ההכנסות המדווחים על ידי החברה מהווים את הבסיס לתשלום עמלה 

 לחברה.
 

התשלומים לחברות הגבייה שכי  חשוב להבהיר  ,בתגובה מסר הגזבר
כל התקבולים נרשמו והועברו לטובת מבוצעים אך ורק לאחר בדיקה ש

חשבונות העירייה השונים בהתאם להוראות ההסכם וכי החברה מזוכה 
בעמלה בהתאם לכך ועל פי הבדיקה שנעשתה. עוד יצויין, כי עמלת הגבייה 
בגין חובות חנייה מתבססת על מצב הדוח ולא לפי עומק החוב ולכן, בדיקת 

לא יכולים להבחן מהיבט הכנסות מאזני הגבייה של החברה, ע"י הנה"ח, 
 שוטפות למול הכנסות בגין חובות עבר. 

 

מבדיקת קובץ אקסל שהופק על ידי החברה לאוטומציה והועבר לביקורת  .ה
חייבים טרם שילמו את חובם בגין קנסות  1,111 -מאגף הפיקוח נמצא, שכ

. ₪ 01,251,111 -פיקוח כללי, רישוי עסקים, הנדסה, סך החוב הרשום הוא כ
כי חלק מהחייבים צברו חובות של מאות אלפי שקלים.  ,בנוסף נמצא

מהבדיקה עולה, כי חלק ניכר מהחובות הרשומים בטבלת האקסל הם 
 .3118 -ו 3119חובות מהשנים 

 

הכוללת בין היתר עיקולי  5615נמסר, כי פעולות אכיפה בפועל בשנת 
ם שנרשמו במערכת נעשות על ידי חברת הגבייה לדוחות חייבי ורכוש בנקים

. עוד מסר מנהל המחלקה, כי בתכנית העבודה לחברת 3100 -ו 3101בשנים 
, האכיפה תתבצע בפועל לכל החייבים 3101שהר )החברה החדשה( לשנת 

 .3102עד  0888החל משנת 
 

 .  לא ננקטו צעדי אכיפה כנגד החייבים לפני כןמדוע לא ברור לביקורת 
 

עולה, כי ננקטו הליכי אכיפה על ידי  5615מעיון במאזן הגבייה לשנת 
מתאר כנגד חובות חנייה ושילוט, אך לא ננקטו הליכי אכיפה כנגד חובות 

 בגין גזרי דין בפיקוח כללי, הנדסה ורישוי עסקים.
 

)גז"ד  93נעשו פעולות אכיפה בנושא  3103כי בשנת  ,מנהל אגף הפיקוח מסר
ה י, חדלה חברת הגבי16.12.00 הבהיר כי, החל מיוםוואילך(.  3119משנת 

לפקודת  9מביצוע עיקולי בנקים לחייבים וזאת, בהתאם לתיקון מס' 
כי לא ניתן לבצע עיקולי בנקים על ידי רשויות  ,ה( לפיו נקבעיהמיסים )גבי

מקומיות )למעט בנושא ארנונה, מים וביוב( וזאת, עד להנחיות היועמ"ש 
נכנסו לתוקף רק ביום לממשלה בנושא. הנחיות כאמור פורסמו ו

35.01.3103. 
שנת בהתאם להמלצתו, תוקצבה ב , כי לעניין האכיפההגזבר מסר בתגובה

משרה באגף הפיקוח שתפקידה יהא לפקח על פעילות חברת האכיפה  3101
 באופן זהה לתפקיד הקיים באגף הגבייה.
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מבדיקת מדגם חובות משלמים במודול בית המשפט עולה, כי לאחר מתן  .ו
דין ופריסת התשלומים נמצאו חייבים ששלמו את מלוא החוב, אך גזר ה

מאחר והתשלום היה באיחור של חודש או יותר מתאריך מתן גזר הדין, 
 נצברו לחובתם במערכת הפרשי הצמדה וריבית .

 

אכן, לא נשלחו דרישות חוב לחייבים אלה,  בתגובה מסר מנהל אגף הפיקוח,
את החוב במועד, אך נוצרה ריבית עקב  מאחר ומדובר בחייבים אשר שילמו

הנושא הועבר לבדיקה מול החברה תקלה במערכת האוטומציה. 
 לאוטומציה. 

 
כי במחלקת פיקוח על הבניה קיימת הפרדה בין הניהול  ,הביקורת מוצאת .ז

ורישום תיקי התביעה המועברים ללשכה המשפטית לבין רישומם לאחר 
בוודאות האם כל תיקי התביעה מתן גזר דין. מהאמור לא ניתן לקבוע 

שנמסרו ללשכה המשפטית הוחזרו למחלקת הפיקוח על הבנייה לאחר מתן 
 גזר דין. 

 

הביקורת מתרשמת, כי המעקב במתכונת הקיימת על התיקים הנמסרים 
ללשכה המשפטית לקוי וממליצה לבחון, את ניהול תיקי התביעה וגזרי 

 )ולא רק את עדכון גזרי הדין(. הדין באופן מלא באמצעות הקומפלוט

כי לשכת היועץ המשפטי מקימה כעת מערכת ממוחשבת , מהנדס העיר מסר
של ניהול המידע המטופל על ידה. מחלקת  פיקוח על הבנייה קיבלה הנחיה 
להקפיד על מילוי כל הנתונים הרלבנטיים במערכת הקומפלוט, במטרה 

 .לאפשר מעקב ממוחשב אחר טיפול בתיקי הפיקוח
 

כפי שידוע, מאגר המידע בלשכת יועמ"ש במתכונתו עוד הוסיף, כי 
המיועדת, לא יהיה מסונכרן עם מערכת קומפלוט. מנהל מחשוב ומערכות 
מידע עירוני, פועל להסדרת הנושא וליצירת מערכת מידע משותפת לתביעה 
העירונית ולפקוח על הבנייה. השלמת מהלך זה יאפשר בקרה ומעקב אחר 

 הנ"ל באופן ממוחשב ויעיל. ההליכים
 
 

הביקורת מוצאת, כי על העירייה להמשיך לנקוט בפעולות אכיפה כנגד לסיכום 
כל החייבים ולהמשיך את פעילות אגף הפיקוח בשיתוף האגפים הרלוונטיים 

ין הליכי עבודה מוסדרים ומסונכרנים בומול מזכירות בית המשפט לבניית ת
 האגפים.

 
  


