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 מבוא

" THISנערכה בעזרת חברת "הכנסות מוסדות באגף הביקורת במחלקת שומה ובמחלקת שומת ה

 ביקורת ואבטחת מידע. 

מיליון ש"ח.  468-הגיעו ל 2014על פי נתוני הדוחות הכספיים של העירייה חיובי הארנונה בשנת 

 42,000נכסים מהם  60,000  -מ.ג.ע. מטפלים ב  -במערכת הגביה העירונית מיליון ש"ח(,  467 -2013)

 נכסים פטורים ולא פעילים. 10,000 -לעסקים ו  8,000למגורים, 

בדוח זה, נבדקו נהלי העבודה הנוגעים לטיפול בנכסים חדשים ולבקרה אחר שינויי שומה. כמו כן, 

נבדק אופן ניהול נתוני השומה במערכת הגבייה העירונית, לרבות נושא הרשאות הגישה לביצוע 

 שינויי שומה.  

, ועובדות המחלקה מנהלת מחלקת שומהכנסות ולמזכירת האגף, הה למנהל אגףברצוננו להודות 

 ונציג חברת האוטומציה בעירייה על הסיוע בהכנת הדוח.ל מחלקת שומת מוסדות מנה
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 עיקרי הממצאים וההמלצות

 

 שינויי שומה -בקרה של מנהל האגף 

 מחלקות השומה ושומת מוסדות.באחר שינויי שומה לא קבע נוהל למעקב מנהל אגף ההכנסות 

 שינויי שומה ע"י מנהל אגף ההכנסות. ותתקופתית של דוחבדיקה לקבוע נוהל המחייב  מומלץ

 

                                                                ריבוי פעולות מוטעות / שינויים חוזרים במחלקת השומה

 וכן שינויים רטרואקטיביים: של שינויי שטח / סוג הנכס במערכת המ.ג.ע. פעולות רבות מוטעות 

 , כך שיהיו פחות פעולות מוטעות ורטרואקטיביות.בשומה שיטות העבודהלטייב את מומלץ 

 נכסים אשר נעשים בגינם שינויים חוזרים עבור אותה תקופה. לשליפת נוהללקבוע מומלץ 

 

 שינויים בשומת מוסדות ללא דו"ח ביקורת בנכס

 נהלים יש לבסס כל שינוי סוג / שטח נכס בדו"ח פקח / חב' מדידה. על פי

 במדגם הביקורת נמצאו מס' מקרים בהם התעוד לא היה מספק.

 הנחה בנכס מגורים. יקודסוגי נכס שאינם מוגדרים בארנונה ו ,לקבוע נהלים לשליפת חריגים מומלץ

 

 העדר נוהל לביקורת חוזרת בניין חדש / שינוי סוג נכס

בוצע שינוי בנכס * נכסים לא בוצעה בדיקה חוזרת במשך שנתיים לאחר רישום הבניין  2דגם במ*

חניון מקורה ללא תשלום, על סמך ביקורת מתאריך  751-מוסכים ל 323 -מ"ר, מקוד  728בשטח 

 לא בוצעה ביקורת חוזרת.  2015. עד לחודש אוגוסט 7.7.13

לביצוע  או שינוי סוג נכס היוצר הפחתת שומה ועדפרק זמן מרבי ממועד הקמת בניין לקבוע מומלץ 

 . חוזרת ביקורת

 

 העדר נוהל דיווח של חברת המדידות על בעיית נגישות לנכס

 מאחר והמרתף היה נעול.  ,מ"ר 1,000 -לא נמדדה קומת המרתף בשטח של כ

כאשר נמנעת גישה  - יוב על פי ההיתרלמנהל האגף וחדווח לקבוע במחלקת שומה נוהל מומלץ 

  לביצוע מדידה.

 

 שנים בין ביקורת לרישום במ.ג.ע. 3/ פער של  פער של שנתיים בין מדידה לדו"ח חברת המדידות

שינויי סוגי נכס במ.ג.ע. בגין דידה שבוצעה שנתיים קודם * דו"ח חברת המדידות התבסס על מ*

 .2010 - 2011מהשנים התבססו על ביקורות מפקח  2014שנת 

לרישום  ,דו"ח מפקחבין מדידה בשטח לדו"ח חברת המדידות או  מירבי זמןנוהל בלקבוע מומלץ 

 במערכת הממוחשבת.
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 זמן המתנה של חודשים לביצוע ביקורת שטח

עד לביצוע הבדיקה בפועל עוברים מועד בקשת מחלקת השומה / בקשת המחזיק לבדיקת נכס מ

 חודשים רבים.

לופין קבלת לקבוע נוהל המחייב ביקורת פקח תוך זמן קצוב מהגשת הבקשה, או לחי מומלץ

לקבוע נוהל דווח תקופתי של אגף  מומלץ ,לדוגמה, בגין הריסת בניןמסמכים מבססים אחרים. 

 ההנדסה בדומה לנוהל הדיווח בגין היתרי בניה.

 

 מחלקת שומה -רישום שינוי בהתבסס על הערה בכתב יד 

 נרשמה הקטנת שטח נכס בהתבסס על הערה בכתב יד על דוח חברת המדידות ללא דו"ח מפקח.

אישור מנהל אגף פקח + מדו"ח על חברת המדידות מדוחות  השונהרישום  להתנות מומלץ

 ההכנסות.

 

 פטור מארנונה בניגוד לדעת היועץ המשפטי של אגף ההכנסות

 ללא בסוס של חוות דעת משפטית.לחניון מקורה לא בתשלום  ניתן פטור מארנונה

לפנות לקבלת חוות דעת משפטית לביסוס מדיניות מתן פטור לחניון פתוח לציבור ללא מומלץ 

 תשלום. לחילופין יש לפעול לשינוי צו הארנונה בגין חניונים אלו. 

 

 נכס עסקי -העדר ביקורת מפקח בעת חילופי מחזיק 

 מ"ר.  337פקח בעת חילופי מחזיק בנכס שכור בשטח מלא בוצעה ביקורת 

 שינויי שומה.    להקפיד על ביקרות מפקח בעת חילופי מחזיק בנכס עסקי לבדוק באם חלו מומלץ 

 

 פיצול שומת ארנונה ללא היתר / הפסקת פעילות ללא ביקורת מפקח

או בתיק אגף ההנדסה היתר לפיצול. * אחד שנמצנכסים לצורך חיוב ארנונה ללא  13 -בנין מפוצל ל*

 ואינו מחויב בארנונה. 2007מ"ר נרשם בהפסקת פעילות משנת  200בשטח  הנכסים

 בבניין שפוצל.מ"ר  200לביסוס רישום הפסקת פעילות בגין נכס בשטח  לקבל דו"ח מפקחמומלץ 

 היועץ המשפטי של האגף. בהתחשב בחוו"ד -נכסים  13 -לשקול מחדש פיצול בניין ל  מומלץ

 

 רישום שטח דירה נמוך מהשטח בהיתר

מ"ר בלבד. בעקבות מדידה  150 - 2008מ"ר. חיוב הארנונה עד  214נכסים בשטח  2בהיתר נרשמו 

ארנונה לא לתבוע היא מ"ר. לביקורת נמסר כי מדיניות העירייה  228, נרשם שטח 2009בשנת 

 רות.רטרואקטיבית בדומה למקובל ברשויות אח

לקבוע נוהל המחייב בדיקה כי השטח הנרשם במערכת הארנונה אינו נמוך מהשטח בהיתר מומלץ 

 הבניה.
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 מערכת המחשוב

 עובדים לא ידועים / סיימו עבודתם 57בדו"ח ההרשאות 

 עובדים לא ידועים / שסיימו עבודתם. 57מהם  עובדים,  255 למערכת המ.ג.ע.בדו"ח ההרשאות 

 משתמשים. 17-הביקורת נמחקו הרשאות לבעקבות  עזיבת עובדים.מעקב אחר לא נקבעו נהלים ל

 הרשאות תקופתי.לקבוע נוהל לאשרור חראים לכל מודולה ואהרשאות, אחראי למנות  מומלץ

 

 העדר פרטים מזהים בדו"ח ההרשאות / העדר רישום מלא / העדר פרטי מבקש ההרשאה

משתמשים אין שם   196 -מספרי תעודות מוטעים ול  16משתמשים כפולים,  3בדו"ח ההרשאות 

 מלא. אין בדו"ח ההרשאות תאריך ופרטי מבקש ההרשאה.

פרטי מקבל ההרשאה: שם מלא, ותאריך,  שם מבקש ההרשאהיכללו: רשאות כי בדו"ח הה מומלץ

 תפקיד ומספר תעודת זהות.

 

 העדר בקרות ממוחשבות

קוד  - 999 -שונה סוג נכס ל 2013בשנת . * במערכת השילוטבארנונה המוגדר רק  23*נרשם סוג נכס 

 .המוגדר כלא פעיל

בארנונה והתאמת הנחה לסוג הנכס, קודי סוג נכס לפנות לחברה לאוטומציה לקבוע בקרות  מומלץ

 כך שטעות לא תוכל להקלט במערכת.

 

 הפעילות בנכסרישום הנחה בקוד שאינו תואם את 

 .קוד הנחה לבית משפט דתינפתח לבית כנסת. לא  100% - 440מכון להוראה ודיינות הנחה לבנכס 

  מארנונה בסוג נכס התואם את פעילותם.נכסים הפטורים  להקפיד על רישום מומלץ

 

 999רישום זהות בעלים 

 אינה ברורה. למחסנים כשזהות בהעלים 999לים "דיירי הבנין", מס' משלם שם הבענרשם 

 סים המוחזקים בידי "דיירי הבניין".נכבגין הפקה תקופתית של דו"חות ללקבוע נוהל  מומלץ

 "דיירי הבניין" לזיהוי ספציפי.מנצבר, ההעברת החיוב בקרה בגין לקבוע נוהל  מומלץ

 

 אגרת הוצאת סחורה / העדר קישוריםהעדר פירוט  -באתר העיריה 

מחלקת רישוי עסקים, בדף  .אגרת הוצאת סחורההיתר  לקבלת חסר מידע בקשר העירייהבאתר 

 קישורים לא פעילים.

 הוצאת סחורה.לכלול בדף מחלקת רישוי עסקים באתר העירייה מידע מפורט בנושא  מומלץ

 באתר.לדאוג להפעלת הקישורים הנדרשים בקובץ "דרישות כלליות מעסקים"  מומלץ

 

 אבטחת מידע -תחומי אחריות 

 , בפרק אבטחת מידע, התייחסות לאבטחת מידע בעיריית בני ברק.2010מבקר המדינה בדו"ח 

 תחומי אחריות וממשקי עבודה. -לאבטחת מידע הגורמים בעירייה האחראים למפות את מומלץ 
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 נתונים כספיים וכמותיים .1

 שינויללא  - 2013-14חיובי ארנונה 

מיליון  467 - 2013מיליון ש"ח ) 468-הגיע ל 2014מנתוני הטבלה להלן עולה כי חיוב הארנונה בשנת 

מליון ש"ח, כמעט ללא שינוי בהשוואה לשנת  203-הגיע ל 2014ש"ח(. חיוב הארנונה למגורים בשנת 

מליון ש"ח בשנת  239 -בהשוואה ל 2014-מליון ש"ח ב 249-. חיוב הארנונה לעסקים הגיע ל2013

. למרות הגידול בארנונה לעסקים, סה"כ החיוב נותר ללא שינוי עקב ירידה 4%, גידול של 2013

 בסכום החובות המסופקים.

 

  2012-14 -מיליוני ש"ח  -ועסקים מגורים  -חיובי הארנונה 

 2014חיוב  
שיעור 

השינוי 

2013-14 

 2013חיוב 
שיעור 

השינוי 

2012-13 

 2012חיוב 

 183 10% 202 0.5% 203 ארנונה למגורים

 234 2% 239 4% 249 ארנונה לעסקים

חובות מסופקים 

 ולמחיקה
16 36%- 25 16% 22 

 439 6% 467 0.3% 468 כ חיוב ארנונה”סה

 

 6%גידול של  - 2012-13חיובי ארנונה 

 נובע 6%בשיעור  2012 -בהשוואה ל 2013מנתוני הטבלה לעיל עולה כי הגידול בחיוב הארנונה בשנת 

בארנונה לעסקים. סכום החיוב בארנונה  2%-בחיובי הארנונה למגורים ו 10%מעלייה בשיעור 

. החיוב 2012מיליון ש"ח בשנת  183-בהשוואה ל 2013מיליון ש"ח בשנת  202-למגורים הגיע ל

  .2012מיליון ש"ח בשנת  234 -בהשוואה ל 2013מיליון ש"ח בשנת  239-נה לעסקים הגיע לבארנו

 

 חיוב ראשוני 

. נתוני 2012-13-14בשנים  עליהראשוני מגמת החיוב בבטבלה להלן פירוט הרכב החיוב בארנונה: 

 .2014 בשנתוירידה  2013 -ל  2012הריבית וההצמדה מצביעים על גידול בין השנים 

, 3.36% -2014 -נציין כי התוספת לחיוב הראשוני נובעת משיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה 

 וכן מתוספת בשטחי הנכסים ושינויים בסווגם.  2.3% - 2013

שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה נקבע בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני 

 .1992-חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג
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  2012-14 -מיליוני ש"ח  -חיוב ראשוני וריבית  -חיוב הארנונה 

 

 

 2014בחיוב בגין ריבית והצמדה בשנת  28%ירידה של 

 נובעת משתי סיבות עיקריות: 2014הירידה בחיוב בגין ריבית והצמדה בשנת 

 0.2% -ירידה במדד של. 

 0.5%-ל 0.75%-ירידה בשיעור הריבית מ. 

 

 אש"ח  -ריבית שוטף / ריבית שנים קודמות / חיוב )ביטול( נוסף  -ארנונה 

 

 

כפי שהוסבר אש"ח.  8,175חיוב )ביטול( נוסף בסכום של  - 2012מנתוני הטבלה לעיל עולה כי בשנת 

נובע ממיון טכני בין מגורים לעסקים שנעשה  בתאום עם  ,אש"ח 7,172 -עיקר הסכום לביקורת, 

 רואה החשבון בנוגע להפרשה לחובות מסופקים. 

 

 

  7-8%פטורים והנחות  -ארנונה לעסקים   /   53%-44%פטורים והנחות  -ארנונה למגורים 

מנתוני הטבלה להלן עולה כי שיעור הפטורים, השחרורים וההנחות מסך חיובי הארנונה לשנים 

 . 27%-23%עמד על  2013-14

  44 - 53% עמד על 2013-14 -שיעור הפטורים, השחרורים וההנחות מחיובי הארנונה ב -מגורים 

  7-8%שיעור הפטורים וההנחות  -עסקים. 

חיוב  
2014 

 שינוי
2013-14 

2013-14 
% 

חיוב 
2013 

 גידול
13-2012  

 גידול
2012-13 

% 

חיוב 
2012 

 384 3% 10 394 6% 22 416 חיוב ראשוני

ריבית והצמדה 
 וחיוב/ביטול נוסף

53 20-  28%- 73 17 32% 55 

 חיוב כ''סה
 ארנונה

468 2 0.3% 467 27 6% 439 

 2014 2013 2012 

 2,658 2,721 1,743 ריבית והצמדה על השוטף

 60,967 72,588 47,055 חיובי ריבית והצמדה בגין חובות קודמים

 -8,175 -2,390 3,790 חיוב )ביטול( נוסף

 55,450 72,919 52,588 כ חיוב ארנונה''סה
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 עקב שינוי בשיטת הרישום - 2013הירידה בסכום ההנחות שנרשמו למגורים בשנת 

מליון ש"ח בשנת  107-ל 2013מליון ש"ח בשנת  88-כפי שנמסר לביקורת, הגידול בהנחות למגורים מ

 2013בשנת  בעקבות ביקורת משרד הפנים. נובע משינוי בשיטת רישום הנחות רטרואקטיביות 2014

 ם.אישורלאחר  2014 בשנתונרשמו  באופן רטרואקטיביתנו יו ההנחות שנוטלב

 

  2013-14 -מיליוני ש"ח  -פטורים, שחרורים והנחות ארנונה 

 2014 2013 

 % 
פטורים, 
שחרורים 

 והנחות

חיוב 
בשנת 
 החשבון

% 
פטורים, 
שחרורים 

 והנחות

חיוב 
בשנת 
 החשבון

 202 88 44% 203 107 53% ארנונה למגורים

 239 17 7% 249 20 8% ארנונה לעסקים

חובות מסופקים 
 26 -  16 -   ולמחיקה

 467 105 23% 468 127 27% סה"כ

 

 

    2012-85%   ,2014-88% - 2012-14מגמת עליה בשיעור גביית הארנונה בשנים 

שיעור הגבייה השוטפת מפוטנציאל הגבייה במגמת  2012-14מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנים 

 עליה.

מליון ש"ח מתוך סה"כ החיוב התקופתי בניכוי הנחות ופטורים  269העירייה גבתה  2014בשנת 

 241מהפוטנציאל, זאת בהשוואה לגביה של  88%-המוגדר כפוטנציאל גביה. סכום הגביה הגיע ל

 מהגביה. 85% - 2012מליון ש"ח בשנת 

 

  2012-14 -מיליוני ש"ח  -ארנונה שוטפת גביית 

 2014 2013 2012 

 284 292 306 פוטנציאל הגביה

 241 252 269 גבייה שוטפת

 85% 86% 88% שיעור הגבייה מהפוטנציאל
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 אלף נכסים במערכת המ.ג.ע. 60

.( של החברה לאוטומציה. מנתוני הטבלה במערכת הגביה העירונית )להלן מ.ג.ע תהארנונה מנוהל

 8,342למגורים,  42,043נכסים, מתוכם  60,099נוהלו במ.ג.ע.  7.7.2015תאריך בלהלן עולה כי 

 נכסים לא פעילים. 8,498  -ופטורים  1,216לעסקים, 

 
  7.7.15 -פעילים ולא פעילים  -דו"ח הנכסים במ.ג.ע. 

 

 שינויי שומה

 סוג / גודל / הפסקת פעילות - דוח שינויים

לביקורת נמסרו דו"חות שינויים בגין שלושה סוגי שינויים עיקריים במערכת הארנונה שיש להם 

השפעה על סכום השומה. בטבלאות להלן אין התייחסות לשינויים אחרים. כגון: הנחות, שינוי 

 בעלות, שינוי מחזיק ואחרים. 

 דו"ח השינויים אשר התבססנו עליו, כלל את השינויים הבאים:

 שינוי קוד סוג הנכס ממנו נגזר התעריף למ"ר על פי צו הארנונה.  -וג נכס שינוי ס .1

 הגדלת או הקטנת שטח הנכס במ"ר.  -שינוי גודל נכס  .2

 הפסקת פעילות או ביטול הפסקת פעילות: -הפסקת פעילות .3

  שינוי זה מתבצע לגבי נכסים שאינם ראויים לשימוש או נכסים שאוחדו  -הפסקת פעילות

עם נכסים אחרים. השינוי מתבצע באמצעות הזנת התאריך ממנו חלה הפסקת הפעילות 

 לשדה "הפסקת פעילות". מתאריך זה ואילך לא מופקים חיובי ארנונה בגין הנכס. 

  לה הסיבה להפסקת פעילותם. שינוי זה מתבצע לגבי נכסים שבט -ביטול הפסקת פעילות

" לשדה "הפסקת פעילות" ובעקבותיו מתחדשים חיובי 0הביטול מתבצע על ידי הזנת "

 הארנונה בגין הנכס. 

 

 

 42,043 נכסים פעילים -מגורים 

 8,342 נכסים פעילים -עסקים 

 1,216 פטורים

 51,601 סה"כ נכסים פעילים

 8,498 נכסים לא פעילים

 סה"כ נכסים במ.ג.ע.
60,099 
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 שינויי שטח נכס 72%מתוכם  - 2014שינויי שומה בשנת  5,153

 שטח נכסשינויי  72% -  3,722 ,שינויי שומה 5,153בוצעו  2014מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

 שינויי סוג נכס. 20% -ו 

  2014פירוט שינויי שומה 

 סוג השינויים
 לא למגורים מגורים

מספר 
 שינויים
בדוח 

 השינויים

שיעור 
השינויים 

 מסה"כ

 שטח נכס
2,820 902 

3,722 72% 

 סוג נכס
605 422 

1,027 20% 

 הפסקת פעילות
178 226 

404 8% 

 2014סה"כ שינויים בשנת 
3,603 1,550 

5,153 100% 

 
 

  2013בהשוואה לשנת  35%ירידה של  - 2014מספר שינויי שומה בשנת 

במספר שינויי השומה בהשוואה לשנת  35% לחלה ירידה ש 2014מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

הירידה נבעה כפי שהוסבר לביקורת, . 2013בשנת  7,918-בהשוואה ל 2014בשנת  5,153, 2013

 .2013 -בהשוואה ל 2014פעילות סקר הנכסים בשנת מקיטון בהיקף 
 

 
 
  2013-14 -שינויי שומה 

 שיעור השינוי מספר שינויים  סוג השינויים

2014  2013 

 -36% 5,805 3,722 שטח נכס 

  -40%  1,714 1,027 סוג נכס 

 +1% 399 404  הפסקת פעילות 

 -35% 7,918 5,153 סה"כ 

 

 שינויים בנכסים קיימים -משינויי שטח נכס  83% -ומשינויי סוג נכס  72%

  משינויי סוג נכס מתייחסים לנכסים קיימים. 72%מנתוני הטבלה להלן עולה כי  -שינוי סוג נכס 

  משינויי שטח נכס הם בנכסים קיימים. 83% -שינוי שטח 
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 השינויים  דוח -קיימים  / נכסים חדשים - 2014שינויי סוג ושטח נכס 

סוג 
 השינויים

שינויים בגין הקמת 
 נכסים חדשים

 שינויים
סה"כ השינויים  בנכסים קיימים

 בדוח השינויים
 מספר

שיעור 
 מהסה"כ

 מספר
שיעור 

 מהסה"כ

 1,027 72% 742 28% 285 סוג נכס

 3,722 83% 3,094 17% 628 שטח נכס

 

 
 על ידי מחלקת סקר נכסים  - 2014משינויי שומה  37%

ע"י  35%בוצעו ע"י מחלקת סקר נכסים,  2014מהשינויים בשנת  37%עולה כי מהטבלה להלן 

 ע"י מחלקת שומת מוסדות. 28%-מחלקת שומה ו

 

   2014דו"ח שינויים  -סיווג שינויי שומה לפי מחלקות 

סוג 
 שינוי

 מחלקת שומה
מחלקת שומת 

 מוסדות
 מחלקת סקר נכסים

 סה"כ
מס' 

 שינויים
שיעור 

 מהסה"כ
מס' 

 שינויים
שיעור 

 מהסה"כ
מס' 

 שינויים
שיעור 

 מהסה"כ

 3,722 40% 1,477 31% 1,165 29% 1,080 גודל נכס

הפסקת 
 פעילות

262 65% 36 9% 106 26% 404 

 1,027 32% 329 21% 218 47% 480 סוג נכס

 5,153 37% 1,912 28% 1,419 35% 1,822 סה"כ

 
 

 
 אש"ח 918השפעה נטו  -פעולות לשינוי גודל נכס  3,722

שינויים  1,505שינויי גודל נכס, מהם  3,722בוצעו  2014כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, בשנת 

שינויים הגדלת שומה. השינוי נטו בעקבות פעולות של שינוי גודל נכס תוספת  2,217-הקטנת שומה ו

 חלק מהסכומים נובעים מרישומי טעות.מבדיקה מדגמית של התנועות עולה כי  אש"ח. 918 -

מ"ר. יום לאחר  323 -מ"ר ל  3,294 -הוקטן השטח מ  12.7.15, בתאריך 290108001000לדוגמא, נכס 

 מ"ר. לביקורת הוסבר כי מדובר בטעות. 2,794 -מ"ר ל  323 -מכן נרשם גידול בשטח מ 
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 ח"אש 189השפעה נטו  -פעולות לשינוי סוג נכס  1,027

 -שינויים  591-שינויים שיצרו הקטנת שומה ו 436שינויי סוג נכס, מהם  1,027בוצעו  2014בשנת  

  אש"ח. 189קיטון בשומה של  - סוג נכסשינויי הגדלת שומה. השינוי נטו בשומה בעקבות 

עסקים אזור ב', בתאריך  - 312"ר היה רשום כסוג מ 2,794בשטח של  290108001000, נכס אלדוגמ

אש"ח. בתאריך  754, דבר שיצר הפרש שלילי בדוח השינויים של 0סוג נכס  -נרשם תוכן חדש 13.7.14

ע"י מנהלת  נמסר לביקורת .312, לאחר שבוע, נרשם שינוי נוסף כך שנרשם שוב סוג נכס 20.7.14

ורת מציינת כי ריבוי הרישומים המוטעים והתיקונים הביק מדובר בטעות. מדור נכסים חדשים כי 

 -אסמכתאות לנכס שבדוגמא לתקופה מ  ריתואיוצר סרבול ועומס במערכת. לדוגמא בדו"ח 

 שינויים. 58, במשך שנה וחצי בלבד, נרשמו במערכת 22.12.15ועד  30.6.14

 

  2014דו"ח שינויי שומה  -נתונים כספיים 

 שינוי שומה ש"ח  סוג השינוי
 מס' פעולות

 -15,400,446 הקטנת שומה -גודל נכס 
1,505 

 16,318,744 הגדלת שומה -גודל נכס 
2,217 

 918,298 שינוי שומה נטו -גודל נכס 
3,722 

 -8,208,023 הקטנת שומה -סוג נכס 
436 

 8,019,414 הגדלת שומה -סוג נכס 
591 

 -188,609 שינוי שומה נטו -סוג נכס 
1,027 

 

 

 הערת הביקורת

דבר היוצר עומס וסרבול.  -במערכת המ.ג.ע. פעולות רבות מוטעות של שינויי שטח / סוג הנכס 

שינויים. מרבית הפעולות  58בתדפיס שינויים בגין נכס לתקופה של שנה וחצי בלבד,  -לדוגמא 

 הוקלדו ע"י עובדות מחלקת השומה.

מחלקת השומה לצורך בטיוב שיטות העבודה, כך שיהיו פחות להפנות את תשומת לב מנהלת מומלץ 

 פעולות מוטעות במערכת.
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 מסגרת חוקית .2

חוק  -)להלן  1992 -, התשנ"ג )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(המדינה  קבחוק ההסדרים במש

 , נקבע: 8ההסדרים( בסעיף 

"מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על נכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה  א.

 לשימושו ולמיקומו ותשולם בידי המחזיק בנכס". ,תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס

 נכס, קביעת"השרים יקבעו בתקנות את סוגי הנכסים וכן כללים בדבר אופן חישוב שטחו של ב. 

 ומו וסוגו לעניין הטלת ארנונה כללית".שימושו, מיק

 

 צו הארנונה  

ברק, מתוקף סמכותה עפ"י חוק ההסדרים, קובעת מידי שנה היטל ארנונה -מועצת עיריית בני

צו הארנונה(, שתשולם על ידי המחזיקים בנכסים בתחום שיפוטה. צו הארנונה כולל  -כללית )להלן 

הנקבעים בהתחשב באזור וסוג הבניין, תעריפי  ארנונה "הגדרות" שונות, תעריפי ארנונה למגורים 

 .לא למגורים הנקבעים בהתחשב בסוג הנכס, הנחות והסדרי תשלומים

 

 תעריפי הארנונה

נקבעו  2007-תשס"זהתקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(, ב

 ומרבי בגין הסיווגים העיקריים.מזערי  תעריף 6-7בסעיפים 

 

 שומת הארנונה

מלאכתו של פקיד השומה, המפרש את צו הארנונה ומיישם את העקרונות  -"מעשה השומה" 

שנקבעו בו על נתוני הנכסים ברשומות הרשות המקומית. שומת הארנונה מופקת על ידי פקיד 

השומה בכל פעם שמתקיים "אירוע מס" היוצר את החבות הרעיונית של הנישום. בדיני הארנונה 

למנות ארבעה "אירועי מס": *האחד בינואר שהוא יום תחילת שנת הכספים, *חילופי נישומים ניתן 

ארנונה במהלך שנת הכספים, *יום השלמת הבנייה של בניין, *היום בו החלו לעשות שימוש בקרקע )

 (.    עירונית, ד"ר הנריק רוסטוביץ

 

 חישוב השומה

לעניין התעריף יקבע מכל סוג שהוא סיווגו של נכס לצו הארנונה: " 1.1כפי שנקבע בסעיף  -תעריף 

 ".לפי עיקר שימושו של המחזיק בנכס בבחינת ילך הטפל אחר העיקר

"חישוב שטחו של נכס  :א'2, נקבע בסעיף 2000 - בתקנות הסדרים במשק המדינה, התש"ס -שטח 

 .לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים"

' לעיל: "הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל א2עוד נקבע בסעיף  -שומה 

 ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע".
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 שיטות מדידת שטח נכס 

  כולל שטחים ציבוריים, כגון: מעליות, חדרי מדרגות וכיוצ"ב. -ברוטו, ברוטו 

 שטחים משותפים.כולל קירות חוץ ופנים אך לא כולל  -ברוטו 

  כולל קירות פנים אך לא כולל קירות חוץ ושטחים משותפים. -נטו 

  ללא קירות חוץ ופנים. -נטו, נטו 

 

 :נקבעו בצו הארנונה השיטות הנהוגות בבני ברק

 השיטה היא כיום, אולם ברוטוכפי שנמסר לביקורת, בעבר שיטת המדידה היתה  -בעסקים 

 הגדרות של צו הארנונה(.ל 1.4)סעיף בהתאם לקבוע בצו הארנונה של העיריה  "ברוטו, ברוטו"

 להגדרות צו  1.5)סעיף  נטו, נטו -נמסר לביקורת כי שיטת המדידה בנכסים למגורים  -במגורים

 הארנונה(.

 

 פטור מארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש

, נקבע כי בניין שאינו ראוי לשימוש, נהרס או ניזוק במידה שאי אפשר 330בפקודת העיריות, סעיף 

לרשות המקומית, ועם מסירת ההודעה לא יודיע על כך מחזיק הבניין לשבת בו, ואין יושבים בו, 

 .בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה יהיה חייב בתשלומי ארנונה בגין הבניין

 

 למוסדות ציבור פטור מארנונה

מפרטת מוסדות ו/או , פקודת הפיטורין( -)להלן  1938פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, 

נכסים המשרתים מטרות ציבוריות ומתוקף כך פטורים באופן מלא או חלקי מהארנונה הכללית, 

 כמפורט להלן: 

 

; מוסד חינוך ין, כגון: בית כנסתג)ה( לפקודת הפיטור5ניתן לנכסים המפורטים בסעיף  -פטור מלא 

 מוכר ומעון יום.

לפקודת הפיטורין ואינם  5 -ו 4ניתן לנכסים המפורטים בסעיפים  -פטור בשיעור שני שלישים 

משמשים כבית חולים,  יין בבעלות וחזקה של אגודות צדקה,ג)ה( לפקודה, כגון: בנ5בסעיף  כלולים

 (.3)א(  4בית יתומים וכו' )סעיף 

 הפרשי התעריפים יוצרים הבדל משמעותי בארנונה של רשויות סמוכות  -דינה מבקר המ

בבדיקה נמצא נאמר: " 2014דו"חות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  -בדו"ח מבקר המדינה 

פער משמעותי בתעריף הארנונה שקבעה כל אחת מהעיריות לסיווג משרדים: עיריית בני ברק קבעה 

ש"ח למ"ר  196.05"ח למ"ר; עיריית גבעתיים קבעה תעריף אחיד בסך ש 274.74תעריף אחיד בסך 

ש"ח לכל מ"ר נוסף; עיריית רמת גן חילקה את תחומה  290.40-המ"ר הראשונים, ו 60-לכל אחד מ

 351.01-ש"ח למ"ר באזור ד' ל 111.23לארבעה אזורים וקבעה בכל אחד מהם תעריף שונה הנע בין 

-מ"ר הסתכם בבני ברק ב 100ום הארנונה השנתי למשרד ששטחו ש"ח למ"ר באזור א'. מכאן שסכ

ש"ח  35,101-באזור ד' ל ש"ח 11,283ש"ח וברמת גן הוא נע בין  23,379-ש"ח, בגבעתיים ב 27,474

 .באזור א'"
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 על דעתו לתת הפנים משרד על, המדינה מבקר משרד לדעתמבקר המדינה מוסיף בהדגשה: "

 שהפרש מכיוון זאת. סמוכים באזורים במיוחד, למרבי המזערי התעריף בין הגבוהים ההפרשים

 ".השונים המחזיקים בין המס בנטל גדולים לפערים לגרום עלול מהסיווגים בחלק גדול

 7.12.11 -מ"ר 10,000ארנונה למשרדים בשטח מעל   -אשור לסיווגים חדשים 

הבעיתיות בפערי תעריפי הארנונה ולאור  בפתוח אזור התעסוקה בצפון בני ברק בעקבות התקדמות

בקשה העיריה לקבל אשור לסיווגים חדשים לארנונה למשרדים. עד לשנת  כפי שציין מבקר המדינה,

 315נכללו סיווגים נוספים:  2011ו הארנונה בצש"ח.  266.48 - 314 -, היה קוד אחד למשרדים 2011

 - 317-מ"ר ו 15,000מעל  -ש"ח  150.46 - 316מ"ר,  10,000משרדים מיוחדים מעל  -ש"ח  188.07 -

תעריפים אלו נמוכים משמעותית מהתעריף היחיד שהיה בבני ברק.  מ"ר. 20,000מעל  -ש"ח  137.90

יש לציין כי התעריפים נמוכים מתעריפי המשרדים בגבעתיים ומהתעריפים באזורים א', ב' וג' 

כפי שנמסר . 7.12.11תאריך ר בהתקבל ממשרד האוצהחדשים האישור לתעריפים . ברמת גן

. לדוגמה, נכס מס' ים החדשיםלסיווג ים שהתאימונכס וקמו לראשונהה 2014לביקורת, בשנת 

   מ"ר. 20,000ם מעל משרדי - 317בקוד  1.6.14נפתח בתאריך  462027160100
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 נהלי עבודה ובקרה .3

 מבנה ארגוני

 :מחלקות אגף ההכנסות

 גביה מגורים 

 גביה עסקים 

 שומה 

  כולל סקר נכסים -שומת מוסדות 

 הנחות 
 

 מחלקת שומה

   .מחלקת שומה אחראית לקביעת שומה בגין הנכסים בארנונה למגורים ולעסקים

במחלקה מנהלת, מזכירה ושש עובדות: ארבע אחראיות אזור המטפלות בשינויי נכסים קיימים, 

 נוספת.מדור ועובדת המנהלת   -שתי עובדות במדור נכסים חדשים וכן 

אכלוס. הבנוסף, במחלקה שני מפקחים העורכים בדיקות חיצוניות בבנינים ובודקים את מצב 

 המחלקה נעזרת גם בחברת מדידות.

 

 מחלקת שומת מוסדות

במחלקת שומת מוסדות נקבעת השומה בגין נכסים המשמשים מוסדות ציבור וזכאים לפטור 

מנהל במחלקת שומת מוסדות  .1938יטורין(, פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פמארנונה מכוח 

 המורשה היחיד לבצע שינויי שומה.  -המנהל ועוזר מנהל, כאשר 

המחלקה  מנהל מחלקת שומת מוסדות מנהל גם את מחלקת סקר נכסים. -מחלקת סקר נכסים 

והמנהל מזין את נתוני הסקר למערכת אחראית על ביצוע סקר הנכסים באמצעות חברת מדידות 

 במחלקת סקר נכסים שתי עובדות. הממוחשבת. 

 

 מחלקת השומה -נהלי עבודה 

 נכסים חדשים

  ועובדת מנהלת מדור נכסים חדשים באחריות המעקב אחר נכסים חדשים במחלקת שומה

)נכס  4ס בניני מגורים חדשים מחויבים בארנונה בהתבסס על טופ כפי שנמסר לביקורת .המדור

 . שבנייתו הושלמה( ועסקים בעקבות דיווח על אכלוס בפועל

 ת:קורומספר ממ מגיעעל בניית נכס חדש מידע 

  מועבר למחלקת השומה ע"י אגף ההנדסה.  4מידע על היתרי בניה וטפסי  -אגף הנדסה 

המפורט לא נקבעו נהלים להעברת מידע על בנינים חדשים. בעקבות הערה בדוח  2014עד שנת 

של משרד הפנים, מעבירה מזכירת מחלקת הרישוי באגף הנדסה למנהלת מדור נכסים חדשים 

 .באמצעות הדוא"ל 4במחלקת שומה מידע לגבי היתרי בניה וטפסי 
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הביקורת לצרף  בקשתבעקבות למעקב.  ללא טבלה מרכזת PDFההיתרים מועברים בקובץ 

 .את נתוני ההיתרים, נמסר כי הענין יטופללמייל טבלת אקסל מצטברת אשר תכלול 

  4אכלוס לצורך קבלת טופס רשימת  מוסרים למחלקת שומה הקבלנים -בנייה קבלני. 

 המעקב מנוהל ומעבירים מידע למחלקה.  מבצעים ביקורות שטחהמפקחים  - י המחלקהפקחמ

 .או חברת המדידות המפקחיםהמעודכן מעת לעת בהתאם לביקורות  בקובץ אקסל

  חדשים מתחיל במדידה ראשונית של חברת  עסקיים תהליך רישום נכסים -חברת מדידות

נרשם שטח  100045001000לנכס  4.12.12ר"ע בדו"ח מדידה מתאריך רח' בדוגמא של  .המדידות

. מ"ר 267  - 16.12.13בתאריך מדידה נוספת  נערכהאיכלוס הנכס  קראתל .מ"ר 189.39של 

 .1.1.15בתאריך  בשלב האכלוס מרתפים נמדדו. 6.2.14המ.ג.ע. בתאריך זן למערכת הנתון הו

 פתיחת כרטיס אב

כרטיס  מ.ג.ע.מערכת הפותחות ב ובדתמדידה, מנהלת מדור נכסים חדשים ו/או הע וניתנקבלת  עם

הודעת שומה ושובר תשלום שלם ומפיקות למ שטחהו וג הנכסס הכולל נתוניאב של נכס חדש, 

 אשון.ר

 מחזיקשינוי 

יש  . לטופס "בקשה לשינוי מחזיק בנכס" מכירה או השכרהבקשה לשינוי מחזיק מוגשת בעקבות 

 .צילום וחוזה מכירה / שכירות וכןלצרף ת.ז. 

 שינויי שומה

 ג/שטח הנכס, נכס לא ראוי וכיוצ"ב.מסיבות שונות: שינוי סומוגשות בקשות לשינויי שומה 

 הבקשות מוזנות ע"י מזכירת המחלקה למערכת לניהול פניות ומועברות לטיפול עובדות המחלקה.

בעקבות . את הבקשה לבדיקת אחד ממפקחי המחלקה ו/או חברת המדידותהעובדות מעבירות 

 :שונים הבדיקה מועברים למחלקה מסמכים

 דוח מדידה מחברת המדידות. 

 טופס ביקורת ממפקח המחלקה.  

 נכס במידת הצורך.תצלומי ה 

למערכת , מזינות העובדות את השינויים ביקורת בשטחומדידות תוצאות הבהתבסס על 

מדי יום . 7.2.16-מ 1,049ור. לדוג', תשלום צבעה ירוק ולא שח -תנועה שאינה מקובעת  הממוחשבת.

 .חוצץ הכולל תנועות שהוזנו על ידהכל עובדת מפיקה 

 בקרה אחר שינויי שומה כמפורט להלן:מבצעת , מנהלת המחלקה כפי שנמסר לביקורת 

  חריגים בודקת נתונים ויי השומה שבוצעו, המנהלת סוקרת קובץ של כלל שינ -ברמה יומית

כאשר ערך  ,"טבלאות רשותיות"במסך  ,את השינויים שהוזנו. כפי שהוסבר לביקורתמקבעת ו

רק  משמעותו אפשרות לאשר תנועות, - 2ערך שדה . לקלוט תנועות אפשר - משמעו - 1שדה 

 למנהלים יש אופציה זו.

  המנהלת סוקרת מדגמית את המסמכים המבססים לשינויים שבוצעו. -ברמה שבועית 
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2.  

 שומת מוסדות מחלקת -נהלי עבודה 

במחלקת שומת מוסדות נקבעת השומה בגין נכסים המשמשים מוסדות ציבור וזכאים לפטור 

מכוח סעיף  100%: פטור בשיעור 1938מארנונה לפי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, 

גון: מרפאות, מוסדות ג)א(. הפטורים ניתנים למוסדות, כ5מכוח סעיף  33%ארנונה בשיעור ג)ה( או 5

 ובתי כנסת. חינוך 

לאחר קבלת אישור . וכן מסמכי התאגיד ,מוסד המבקש פטור מגיש בקשה בצרוף הצהרה ותצהיר

 משרד הפנים מוזנת הנחה למערכת המ.ג.ע. 

על מוזנים למערכת המ.ג.ע. בהתבסס  33%לארנונה בשיעור תעריפי הארנונה לסוגי נכס הזכאים 

 שומת מוסדות. טבלת אקסל הנערכת ע"י מנהל מחלקת

( 911,912עלה כי בשניים מתוך התעריפים בטבלה ) 2013-14בסקירת הביקורת את התעריפים בגין 

 מתחשיב הביקורת עולה כי ההפרש בין התעריף לפי צו הארנונה לתעריף במ.ג.ע עומד עלמוטעים 

7%. 

שלא  2011בשנת לשאלת הביקורת, הוסבר כי הטעות נבעה משינוי חד פעמי בתעריפי קודים אלה 

 נלקח בחשבון.

 .תוקנוהערת הביקורת, נמסר כי התעריפים בעקבות 

 שומת מוסדות -שינוי שומה 

תבסס על מהמורשה היחיד לבצע שינויי שומת מוסדות. ביצוע השינויים  הואמנהל המחלקה, 

 .המנהל או עוזרו. במועד כתיבת הדו"ח נמסר כי עבודתו של עוזר המנהל הופסקהשל ביקורות 

 ארנונה לפי פקודת מיסי העירייה פיטורין באחת משתי דרכים:/ הנחה ב פטור 

 ,או פטור מלא 33%חיוב לאחד מקודי הנכס היוצרים נעשה שינוי בקוד סוג הנכס  - כסד סוג נקו. 1

 -אזור ב' עסקים  - 912 וג נכסעמותת ע.מ. ס - 301005050100, נכס מס' דוגמהל. 981עד  911-מ

 .33%חיוב בשיעור  912נכס סוג  פטורים

נכס  דוגמהל. 440 - 453או הנחה מקודי ההנחה היוצרים פטור  נרשם למערכת אחד-קוד הנחה . 2

 .67% בשיעור 452הנחה בקוד  326סוג נכס  277023001000מס' 

לא קיים במחלקת שומת מוסדות פורמט של טופס  -העדר טופס ביקורת במחלקת שומת מוסדות 

ממצאי ביקורות במוסדות המבוצעות על ידי המחלקה, בדומה לטופס ביקורת  ביקורת לתיעוד

 מפקח הנמצא בשימוש מחלקת שומה.

 

 הערת הביקורת

  .ביקורת בנכסה תיעוד ללא נרשמים במ.ג.ע. שינויים בנתוני שומת מוסדות

ומת מוסדות כבסיס לביצוע שינויים, לקבוע נוהל המחייב מילוי טופס ביקורת במחלקת שמומלץ 

 בדומה לנוהל הקיים במחלקת שומה.
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 נהלי עבודה כתובים

לאגף ההכנסות תיק עם נהלים בנושאים שונים, ביניהם: פטור מארנונה לנכס ריק, תהליך רישום 

ארגוני, כי יועץ לביקורת נמסר  נכס ריק, תהליך עבודה לתיקון שטח, תהליך לרישום בנינים חדשים.

 שוקד על הכנת קובץ נהלים.

 

 העדר בקרה של הנהלת אגף הכנסות אחר שינויי שומה 

לביקורת נמסר על ידי מנהל אגף הכנסות, כי הוא אינו מבצע בקרה אחר שינויי שומה שקובעו 

 במ.ג.ע. במחלקת שומה ובמחלקת שומת מוסדות.

 

 הערת הביקורת

למעקב אחר שינויי שומה שקובעו ע"י מנהלי מחלקות  לא נקבעו נהלי בקרה של מנהל אגף ההכנסות

 השומה ושומת מוסדות.

לקבוע נוהל המחייב הפקה תקופתית של דוח שינויי שומה אשר ייבדק ויאושר ע"י מנהל מומלץ 

 אגף ההכנסות.
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 נכסים חדשים   .4
 

לביקורת נמסר על ידי מנהלת מדור נכסים חדשים כי המחלקה נוהגת לבקש מדידה חוזרת בבניינים 

חדשים זמן מה אחרי רישומם. עוד נמסר כי מתבצעות ביקורות חוזרות  בעסקים בתדירות גבוהה 

 יותר בהשוואה למגורים. 

 

  ר"ע רח'  - מ"ר 1,128 מרתףהללא מדידת קומת  -ביקורת חלקית 

קומת מרתף, קומת מסחר ין שלוש קומות המיועדות לעסקים: בבנירח' ר"ע ליתר הבנייה על פי ה

  .מ"ר 2,086, בשטח כולל של וקומת כניסה

מ"ר  1,047 נמדדו שנמסרו לביקורת 8.2012 - 12.2014 מהתקופה של המדידה תדו"חות חבר בשלוש

 .בלבד

מ"ר  1,140 -בשטח של כ בהיתרמה הרשו קומת המרתף נמדדהלא  לשאלת הביקורת הוסבר כי

המרתף על פי דיווחי חברת המדידות  .שמעליהאמורה לשמש ברובה כחניון לשתי קומות העסקים ה

   ת המדידות. נשלחה תזכורת נוספת לחברנמסר כי הביקורת שאלת בעקבות . בקביעות נעול היה

 

 הערת הביקורת

שבוצעו במסגרת ארבע ביקורות  עמ"ר בבניין ברחוב ר" 1,000 -בשטח של כ מרתףה קומת נמדדהלא 

לביקורת נמסר כי לא בוצעה מדידה  .(08.2012-12.2014במהלך תקופה של מעל לשנתיים )בבניין 

בעקבות שאלת הביקורת נמסר כי נשלחה תזכורת נוספת לחברת נעול.  היה מאחר והמרתף

 המדידות לביצוע המדידה.

כאשר נמנעת גישה  -דווח לדרג הניהולי הבכיר באגף המחייב במחלקת שומה נוהל  בועלקמומלץ 

 של חברת המדידות לביצוע עבודתה.

 

  בן נריה רח' -עוזיאל  רח' -אי ביצוע ביקורת חוזרת שנתיים לאחר רישום בנין חדש 

לביצוע כשנתיים לאחר רישום הבניינים במערכת הממוחשבת, לא נשלחה לחברת המדידות בקשה 

ולא נבדק אם נכסי מגורים במדגם, האחד ברח' עוזיאל  והשני ברח' בן נריה,  2 -רת חוזרת בביקו

 נעשו בהם שינויים המחייבים עדכון שומה.

 

 במשך שנתיים העדר ביקורת חוזרת -במדגם נכסים חדשים  1-2נכסים מס' 

מס' נכס 
מספר פיזי של  סיווג הנכס במדגם

 הנכס
מועד תחילת חיוב 

 ביקורת חוזרת  ארנונה 

לא בוצעה עד  1.4.13 278063040700 מגורים 1
31.12.14 

 
לא בוצעה עד  1.1.13 82003000100 מגורים 2

31.12.14 
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 הערת הביקורת

נכסים במדגם הביקורת לא בוצעה בדיקה חוזרת של חברת המדידות במשך שנתיים לאחר  2 -ב

 לעיתוי בדיקה חוזרת.  רהארנונה. נמסר כי לא נקבע נוהל בקשרישום  הבניין במערכת 

, בו יקבע פרק זמן םאיתור שינוייללקבוע נוהל בנושא ביקורות חוזרות בבניינים חדשים מומלץ 

 ביקורת. המרבי ממועד הקמת בניין במ.ג.ע. ועד לביצוע 

 

 המחלקת שומ -מדגם שינויי שומה  .5
 

  מסמכים מבססים  5.1
 

  'אברבנאל רח' , 2010  - 11בהתבסס על ביקורות מהשנים  2014 -שינויי סוג נכס ב -1שינוי מס 

 :עמותה א' -בשני נכסים צמודים באותה כתובת, המשלם סוג נכס  ישינוי ובוצע 26.12.13  - ב

פרק גם ראה )מחסן.  - 326שאינו קיים בצו הארנונה לקוד  23שינוי מקוד  - 417086000101נכס 

                                                                                            (..ניהול נתוני השומה במ.ג.ע - 8

. משמעות לשימושים אחרים קרקע - 733בתי מלון לקוד  - 337שינוי מקוד  - 417086000102נכס 

 ש"ח מהשומה.   4,805הפחתה של  -השינוי 

  5.4.11 -ו 30.11.10מתאריכים  תעל סמך ביקור 26.12.13בתאריך שינויי סוג הנכס בוצעו. 

 שנים לפני ביצוע השינויים במערכת הממוחשבת.  2.5

  100% מעון יוםל 451נרשמה הנחה  13.1.14בתאריך. 

  עולה כי פועל במקום מעון יום לילדים. 18.11.14מסיור הביקורת במקום בתאריך 

 

 הביקורתהערת 

 .2010 - 2011על ביקורות מפקח מהשנים  והתבסס 2014סוגי נכס במ.ג.ע. בגין שנת  ישינוי

לקבוע נוהל המתייחס לפער הזמן המירבי בין דו"ח מפקח לרישום במ.ג.ע. המתבסס על מומלץ 

 הדו"ח.

 
 

 2010 - 11בהתבסס על ביקורות מהשנים  2014בגין שינויי סוג נכס  - 1שינוי מס' 

  417086000101נכס 

 

 

שטח  סוג נכס תאריך

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

תוספת 

לשומה 

 ש"ח

    23 אינו קיים 23  לפני שינוי

 3,743 3,743 162.75 23 מחסן 326 26.12.13 שינוי 
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  417086000102נכס 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

תוספת 

לשומה 

 ש"ח

  6,321 67.24 94 מלוןבית  337  לפני שינוי

 -4,805 .1,515 16.12 94 קרקע  733 26.12.13 שינוי

 

 

  'מחסן  /מחסן דירתי עסק /  -שינויים רטרואקטיביים  -מ"ר  180נכס בשטח  - 2שינוי מס

 יצחק ניסים  רח'- 67%הנחת מתנדב / שינוי משלם לעמותה / עסקי 

 

 עסקי שינוי מעסק למחסן דירתי ולאחר מכן למחסן  - 2שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

תוספת/ 

הקטנת 

 שומה ש"ח

  46,985 261.03 180 עסק אזור ב' 312  לפני שינוי

 -33,006 13,979 77.66 180 מגורים אזור ב' 121 3.10.13 1שינוי מס' 

 15,316 29,295 162.75 180 מחסן עסקי 326 27.10.13 2שינוי מס' 

 

 

 

 

  למגוריםמעסק  277023001000נכס  הגיש המשלם בקשה לשינוי סוג 2.2013בחודש, 

ו הנכס הפסיק לשמש ממועד זה כעסק )סופר דברי, מאחר ול8.2011רטרואקטיבית מחודש 

 .ומשמש כמחסן לדירה( א'

 בחלק מהנכס מחסן גרוטאות ובחלקו שולחנות, לה כי ע ,6.5.13תאריך ל המפקח מדו"ח

 .כסאות ומחשבים

  רים אזור ב' מגו - 121 -עסק אזור ב' ל - 312נעשה שינוי מקוד  3.10.13בתאריך

הוסבר לביקורת ש"ח מהשומה.  33,007הפחתת  -נוי משמעות השי .1.1.13-רטרואקטיבי מ

)יש לציין כי פעולה זו  .דירתימחסן הסיווג למגורים התבסס על ההנחה שמדובר ב כי שינוי

למחסן עסקי, שנרשם בתאריך  1.1.13בוטלה ע"י שינוי רטרואקטיבי נוסף מתאריך 

 , ראה להלן(.27.10.13

  רטרואקטיבי,  שינוי, בעקבות פנית המשלם למח' השומה ובקשתו ל27.10.13בתאריך

"בין  לתקופההתקבלה החלטה ע"י מנהלת המחלקה לחייב את המקום כמחסן עסקי, 

 .המחזיקים"
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  רטרואקטיבי 326 -למחסן עסקי  ,121-נרשם שינוי סוג נכס ממגורים  27.10.13בתאריך ,

והקטנת  2013בשנת  ש"ח לשומה 15,316תוספת של  -. משמעות השינוי 1.7.11מתאריך 

שהיה  3.10.13ביטלה את השפעת השינוי מתאריך זו פעולה  . 2011-2012השומה לשנים 

 .1.1.13-רטרואקטיבי ל

  מחזיק נרשמה כ ועמותה א. 2013רטרואקטיבי מתחילת נעשה שינוי שוב  19.2.14בתאריך

 .בנכס

  ונרשמו בוטלו  א. -החדש בכרטיס המחזיק  2014בגין שנת החיובים  26.2.14בתאריך

 ם.בכרטיס המחזיק הקוד

  67%הנחת מתנדב בשיעור  - 452הנחה  עמותה א. -נרשמה בכרטיס המחזיק  2014בשנת. 

 ,)פיטורין( העיריה ומסי הממשלהלפקודת מיסי .ג )א( 5וסעיף  .)י(5סעיף  על פיהנחה ה

 .משרד הפנים לפטור מארנונהאישור בהתבסס על  ,1938

 

 הערת הביקורת

שינויים רטרואקטיבים, כולם לתאריך  3נרשמו במערכת המ.ג.ע.  מ"ר 180בגין נכס בשטח 

1.1.13. 

 (.3.10.13)השינוי נרשם בתאריך  121קוד  למגורים אזור ב' 312ק אזור ב' קוד שינוי מעס 

  (.27.10.13)השינוי נרשם בתאריך  326למחסן עסקי קוד  121ב'  קוד  אזורשינוי ממגורים 

  (.19.2.14רישום עמותה כמחזיק בנכס )השינוי נרשם בתאריך 

בגין נכסים אשר נעשים בגינם שינויים  ,המחייבים דווח למנהל האגף ,לקבוע נהלי בקרהמומלץ 

 חוזרים עבור אותה תקופה.

 

 יעב"ץ רח'  -הפסקת פעילות למחסן בגין איחוד עם דירה ללא הגדלת שטח הדירה  - 3שינוי מס' 

 . 1.11.12 - מ רטרואקטיבית ,363024101000נכס בהפסקת פעילות  נרשמה 30.12.12בתאריך 

הפסקת הפעילות  כלומר. 1.5.13ילות רטרואקטיבית מתאריך בוטלה הפסקת הפע 30.9.13בתאריך 

 . 1.5.13תאריך עד  1.11.12מתאריך חלה במשך חצי שנה 
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 הפסקת פעילות למחסן דירתי - 3שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר
 שומה תעריף

תוספת/ 

הקטנה 

 בשומה

 - 422.28 46.92 9 מחסן 123  לפני שינוי

 0 30.12.12 1שינוי מס' 

 -הפסקת פעילות
-סיווג למגורים
 צרוף לדירה

9 0 0 -422.28 

 123 30.9.13 2שינוי מס' 
ביטול הפסקת 

 פעילות
9 46.92 422.28 +422.28 

 

 

 .בגין איחוד עם דירה מגורים - 123קוד ל מחסנים - 326מקוד סיווג  שינוינרשם  5.6.11בתאריך 

 שינוי עולה כי לא חל, 363024101100נכס מס' תדפיס השינויים בגין דירת המגורים מעיון ב 

איחוד נכסים לא , למרות הרישום במסך ההערות, מכאן כיאיחוד עם המחסן. בגין   בשטח

  במ.ג.ע. נרשם

 לביקורת נמסר כי מדובר בקבלן שהיו בבעלותו מחסנים שלא נמכרו.   

  כארבעה וחצי חודשים לאחר שהתבקש לבדוק  ,30.4.13מפקח בוצעה בתאריך הביקורת

 .את הנכס על ידי מחלקת שומה

  מבוסס על מדידה שבוצעה שנתיים קודם בתאריך  26.5.11דו"ח חברת המדידות מתאריך

20.8.09. 

 

 הביקורתהערת 

  הדירהללא הגדלת שטח  דירה נרשמהבגין איחוד עם  של מחסןהפסקת פעילות. 

 לבדיקת נכס לבין ביצוע   ת השומהבקשת מחלק מועד בין עברו ארבעה וחצי חודשים

 .הבדיקה בפועל

   וצעה שנתיים קודם.שבתבסס על מדידה הדו"ח חברת המדידות         

נכסים, איחוד עקבות הפסקת פעילות ב כי לתדפיס המוגש למנהלת מחלקת השומה בגין מומלץ

 יצורף תדפיס מהמ.ג.ע. המראה כי בוצעה הגדלת שטח לנכס הראשי.

  .ביקורתהדו"ח  למסירת בקשה למפקח העברתבין  מירביהזמן הפרק את נוהל ב לקבוע מומלץ

  .דו"ח חברת המדידותמהמדידה בשטח ל לקבוע נוהל המתייחס לפער הזמן המירבי מומלץ
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  'כהנמן  רח' - הוקטן בהתבסס על הערה בכתב ידהשטח לחיוב  - 4שינוי מס 

מ"ר בוצעה בעקבות הערה  14 -ל 33 -מ 290100000401כפי שהוסבר לביקורת, הקטנת שטח נכס 

אשר  משותףחדר מדרגות ב חברת המדידות. בהערה נכתב כי מדוברבכתב יד שנרשמה על דוח 

 .אין לחייבו בארנונה

 

  בהתבסס על הערה בכתב יד על דו"ח המדידותהקטנת שטח  - 4שינוי מס' 

שטח  סוג נכס תאריך 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

הקטנת 

 שומה ש"ח

  4,830 146 33 אחרים -מלאכה  380  לפני שינוי

שינוי מס' 

1 

 2,781- 2,049 146 14 אחרים -מלאכה  380 28.10.13

 

 

 הערת הביקורת

ערה בכתב יד על דוח חברת המדידות ללא במערכת המ.ג.ע. נרשמה הקטנת שטח נכס בהתבסס על ה

 דו"ח מפקח.

לקבוע נהלי עבודה לביסוס רישומים במערכת המ.ג.ע. השונים מהרישומים בדוחות חברת  מומלץ

 ההכנסות.פקח + גורם ניהולי בכיר באגף מהמדידות אשר יכללו תיעוד של דו"ח 

 

  'היועץ המשפטי  בניגוד לחוות דעת -הפסקת פעילות בחניון מקורה ללא תשלום  - 5שינוי מס

 שלמה המלך רח'  - של אגף ההכנסות

 מ"ר שני שינויים:   535ששטחו  295012001600בוצעו בנכס  2013במהלך שנת 

חניון מקורה  - 751תעשייה לקוד  - 422בוצע שינוי מקוד  21.4.13בתאריך  -שינוי סיווג  .1

  ש"ח מהשומה. ףאל 65לא בתשלום. משמעות השינוי, הפחתת 

בוצעה הפסקת פעילות רטרואקטיבית החל מתאריך  29.12.13בתאריך  -הפסקת פעילות  .2

 . 1.6.12מתאריך  - 0 -שומה  -. משמעות השינוי 1.6.12
 

  לחניון על ידי , 422קוד הוגשה בקשה לשינוי סיווג נכס מתעשיה  19.12.12בתאריך

 .המחזיק

  נמצא כי במקום פועל חניון 14.4.13בביקורת מפקח בתאריך. 

  חניון מקורה ללא תשלום 751-ל סיווג הנכס שונה  1.1.13מתאריך. 

  נוספת לקבלת פטור מארנונה עבור החניון הוגשה למחלקה בקשה 29.12.13בתאריך ,

 .הנכס משמש כחניה פתוחה לציבורומאחר 

  נכסים נוספים  7 -ול 295012001600בעקבות הבקשה, בוצעה הפסקת פעילות לנכס

 .295012003000עם נכס  שאוחדו
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  1.6.11-בית מרטרואקטי 295012003000לנכס בוצעה הפסקת פעילות  29.5.11בתאריך 

ההכנסות, לפיה "חניון המשמש כחניון ציבורי ופתוח מנהל אגף  תעל הנחיי בהתבסס

 יקה ביטחונית, לא יחויב בארנונה".לקהל הרחב ללא הגבלה, פרט לבד

  פקח מבפניית מנהל אגף ההכנסות לגזבר )המשמש כמנהל הארנונה(, צוין כי בביקורת

 .נמצא כי החניון פתוח לכל דכפין ולכן אין לחייבו בארנונה

  ההכנסות עולה כי יש לחייב את הנכס  האגף למנהל אגףמכתב היועץ המשפטי של מ

וזאת על פי פסיקת ביהמ"ש כי בארנונה כחניון מקורה ללא תשלום ולבטל את הפטור, 

הוא תורם לעסקים, גם אם לא גובים אחר ומחניון המשרת נכס עסקי חייב בארנונה 

 .דמי חניה

  נסות השיב כי אם יוצב במקום שלט "חניון ציבורי מנהל אגף ההכ 1.2.2012בתאריך

 .ללא תשלום" לא תגבה ארנונה

  המתיר כניסה לכל  ההכנסות כי במקום הוצב שלט מנהל אגףציין  19.2.2012בתאריך

 .ולכן אין לחייב את החניון בארנונה דיכפין,

 

  הפסקת פעילות - תשלום ללא מקורה חניון - 5שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

הקטנת 

שומה   

 ש"ח

  78,297 146.35 535 תעשיה 422  לפני שינוי

שינוי מס' 

1 
21.4.13 751 

חניונים 
מקורים לא 

 בתשלום

535 24.86 13,300 -64,997 

שינוי מס' 

2 
 13,300- - 24.86 535 הפסקת פעילות 751 29.12.13

 

 

 הערת הביקורת

מקורה לא בתשלום בניגוד לנאמר במכתב היועץ המשפטי של אגף  לחניוןניתן פטור מארנונה 

 . 751ההכנסות. נציין כי בצו הארנונה נקבע תעריף עבור חניון מקורה לא בתשלום בקוד 

ר לחניון פתוח לפנות לקבלת חוות דעת משפטית לביסוס מדיניות העירייה של מתן פטומומלץ 

 ל לשינוי צו הארנונה בגין חניונים אלו. לחילופין יש לפעולציבור ללא תשלום. 
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 אי ביצוע ביקורת / ביקורת חוזרת  5.2

  'אברבנאל רח'  -ללא ביקורת חוזרת  -שינוי ממוסך לחניון ללא תשלום  - 6שינוי מס 

מוסכים לקוד  - 323מ"ר שינוי מקוד  728בשטח  417102000100בוצע בנכס  2.10.2013בתאריך 

 מהשומה. אלף ש"ח 119הפחתת  -חניון מקורה ללא תשלום. משמעות השינוי  - 751

 

  ממוסך לחניון ללא תשלום ללא ביצוע ביקורת מעקב - 6שינוי מס' 

שטח  סוג נכס תאריך 

 מ"ר

תעריף

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

הקטנת 

 שומה ש"ח

  137,497 188.87 728 מוסכים 323  לפני שינוי

חניונים מקורים  751 2.10.13 שינוי
 לא בתשלום

728 24.86 18,098 -119,399 

 
 
 

 7.7.13בוצעה ביקורת בתאריך  לשינוי סוג הנכס, 6.6.13ק בתאריך בעקבות בקשת המחזי 

 .בה נמצא כי הנכס ריק פרט למספר כלי רכב החונים במקום

  2013 - 16אש"ח בגין השנים  109למחזיק בנכס חוב מצטבר בסך. 

 .לביקורת נמסר כי לא בוצעה ביקורת חוזרת בנכס 

 הערת הביקורת

מקורה ללא  חניון 751-סכים לומ 323 - קודמ מ"ר, 728בוצע שינוי בנכס בשטח  2.10.13בתאריך 

כמו  ביקורת חוזרת. הלא בוצע 2015עד לחודש אוגוסט  .7.7.13על סמך ביקורת מתאריך  ,תשלום

 .2013 - 2016אש"ח בגים השנים  109כן בכרטיס הנכס חוב נצבר בסך 

פחתה נכס היוצרים הפקח במקרים של שינוי סוג מביקורת חוזרת של  המחייבנוהל  לקבועמומלץ 

 משמעותית בשומה. 

במקרים של אי גביה מתמשכת, לקבוע נוהל לבדיקת מכלול נתוני הנכס ע"י הדרג  מומלץכמו כן 

 ההכנסות.הניהולי הבכיר באגף 

 

  'החשמונאים  רח' -המחזיקאי ביצוע נוהל ביקורת בנכס עם חילופי  - 7שינוי מס 

 מהעירייה למערכת עיתון נרשמה  ,מ"ר 337בשטח  457003000500 חילופי מחזיק בנכס

 בעת חילופי המחזיק על מנת לבדוק את השימוש בנכס. פקח מלא נשלח  .5.12.10בתאריך 

  314קוד  בקשה לשנות את סיווג הנכס ממשרדיםבפנה  המחזיק בנכס 31.12.12בתאריך 

באופן  הסיווגשונה , 30.4.13בתאריך  ההכנסות מנהל אגףאישור  ל פיע .422קוד לתעשייה 

נציין כי  אלף ש"ח מהשומה. 45הפחתת  -משמעות השינוי . 1.12.10רטרואקטיבי מתאריך 

 .תעשיה 422מ"ר מחויב אף הוא בתעריף  581משרדי מערכת עתון אחר בשטח 
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 בעקבות פנית המחזיק בנכססיווג רטרואקטיבי  שינוי - 7שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

הקטנת 

שומה 

 ש"ח

  94,717 281.06 337 משרדים 314  לפני שינוי

 45,397- 49,320 146.35 337 תעשיה 422 30.4.13 שינוי

 

 הערת הביקורת

 רטרואקטיבי ינוי סיווגמ"ר. ש 337פקח בעת חילופי מחזיק בנכס שכור בשטח מ לא בוצעה ביקורת 

 .ת הנכסכירשנתיים לאחר תחילת ש המחזיקה בעקבות פניית נעש המשמש למערכת עיתון, נכסב

פקחים מולהקפיד על שליחת  מחזיקלהפיק דוח תקופתי של נכסים בהם בוצעו חילופי מומלץ 

 לנכסים אלה לצורך בדיקה באם חלו בהם שינויי שומה.   

 

 השומה לקתפקח מחמ - עיכוב בביצוע ביקורת  5.3

  'צירלסוןרח'  -ביצוע ביקורת בבניין שנהרס, כחצי שנה לאחר בקשת התושב  - 8שינוי מס  

 .1.3.2012בתוקף מתאריך  369029000400בוצעה הפסקת פעילות לנכס  13.6.12בתאריך 

הפחתת                -מדובר בהפסקת פעילות בעקבות הריסת בנין. משמעות הפסקת הפעילות 

 ש"ח מהשומה. 4,632

 21.2.12תאריך מהגיש בקשה לביצוע הפסקת הפעילות  מחזיקה. 

  הגשת הבקשהכחצי שנה לאחר  ,9.9.12בתאריך ביקורת מפקח. 

  כחצי שנה לפני מועד , 1.3.12לתוקף רטרואקטיבית מתאריך  נכנסההפסקת הפעילות

 ביקורת המפקח.

 

  בקשהשת הגבבניין שנהרס כחצי שנה לאחר  פקחמ ביקורת -8שינוי מס' 

שטח  סוג נכס תאריך 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

הקטנת שומה 

 ש"ח

לפני 

 שינוי
 122 

מגורים אזור ב' 
 51-150בשטח 

 מ"ר

90 51.47 4,632  

 122 13.6.12 שינוי
מגורים אזור ב' 

 51-150בשטח 
 מ"ר

90 51.47  -4,632 
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 הערת הביקורת

בנכס נערכה כחצי שנה לאחר הגשת בקשה ע"י המחזיקים להפסקת פעילות בעקבות ביקורת 

 הריסת הנכס.

קבלת לחילופין או  ,זמן קצוב מהגשת הבקשה תוךפקח מלקבוע נוהל המחייב ביקורת  מומלץ

יש לקבוע נוהל דווח תקופתי של אגף ההנדסה , בגין הריסת בנין דוגמהל, אחריםססים מסמכים מב

 בדומה לנוהל הדיווח בגין היתרי בניה.

 

 הסדרים מיוחדים והסכמי פשרה  5.4

  'בר כוכבא  - / חניון מקורה לא בתשלום מ"ר לחניה 18 -מגדלי עסקים חדשים - 9שינוי מס 

הקטנת שטח  6.10.13בתאריך  חניון מקורה בתשלום, נרשמה - 750בקוד  ,458021004000בנכס 

. שינוי סיווג לחניון מקורה לא בתשלום 2.2.15בנוסף נרשם בתאריך  .מ"ר 504 -מ"ר ל 1,265 -מ

 אש"ח. 12 -אש"ח ל 77 -קיטון השומה מ - יםמשמעות השינוי

 ת היועץ המשפטי של אגף ההכנסות.ישינויים אלה מבוססים על הסכם פשרה והנח

  בטענה כי החניון בבניין מחויב בגין כל שטחו וזאת בניין הפנה מנהל  21.7.13בתאריך

 על אי הכללת המעברים בשטח לחיוב. העירייה עםבניגוד להסכם 

  18( תחויב לפי 750כי כל חניה בתשלום )קוד  מנהל אגף ההכנסותהבהיר  24.7.13בתאריך 

כפי שהוסבר על ידי מנהלת האזור שביצעה את השינוי, הנחיה זו מיושמת לגבי מגדלי . מ"ר

 .העסקים החדשים

  מ"ר לחניה 18לפי  נרשם השטח במ.ג.ע. 6.10.13בתאריך. 

  היועץ  ובהתאם למכתבפשרה בהתבסס על הסכם , 2.2.15בתאריך סווג הנכס תוקן

חניונים מקורים  - למ"ר ₪  61.18 - 750 -הסיווג שונה מ .המשפטי של אגף ההכנסות

רטרואקטיבי לא בתשלום. התיקון היה  חניונים  -למ"ר  ₪ 24.6 - 751בתשלום לסיווג 

 .2013מתחילת שנת 

 

 מ"ר לחנייה  18  -העסקים החדשים חניונים בתשלום במגדלי - 9שינוי מס' 

שטח  נכססוג  תאריך 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

 ח

שומה 

 ש"ח

הקטנת שומה 

 ש"ח

לפני 

 שינוי

 750 
חניונים מקורים 

 בתשלום
1,265 61.18 77,393  

חניונים מקורים  750 6.10.13 שינוי
 בתשלום

504 61.18 30,835 -46,558 

 751 2.2.15 2שינוי 
חניונים מקורים 

 לא בתשלום
504 24.86 12,529 -18,306 
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  'הירקון רח'  - הסכם פשרה להקטנת שטח מוסך - 10שינוי מס 

מ"ר  6,283 - הקטנת שטח מ 25.12.2013בתאריך  נרשמהמוסכים,  - 323בקוד  461005000100בנכס 

 . ₪אלף  354 - מ"ר. משמעות השינוי, הקטנת השומה ב 4,410 - ל

בהתבסס על הודעה על . הכנסותהשינוי בוצע על סמך הנחית ביצוע של היועץ המשפטי של אגף ה

הסכם הפשרה נחתם בעקבות חילוקי . שהוגשה לועדת הערר 16.12.2014הסכם פשרה מתאריך 

. בהסכם הפשרה נקבע כי יוקטן שטח הנכס 2012-2013לשנים  הדעות בין הצדדים באשר לשומ

 .4.4.13שבוצעה בתאריך  משותפתהמשמש למוסך לאוטובוסים וזאת על בסיס מדידה 

 

  הקטנת שטח מוסך לאוטובוסים במסגרת הסכם פשרה -10ינוי מס' ש

שטח  סוג נכס תאריך 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

הקטנת שומה 

 ש"ח

לפני 

 שינוי

    1,186,670  188.87             6,283 מוסכים                323  

  353,753- 832,917  188.87             4,410 מוסכים                 323  25.12.13  שינוי

 

 

  'רבי עקיבא רח'  -הסכם פשרה עם בנק להגדלת שטח הנכס  - 11שינוי מס 

 775 -מ"ר ל 662 -הגדלת שטח מ 3.6.2013בתאריך  נרשמהבנקים,  - 330קוד  100060001000בנכס 

 ש"ח. ףאל 143 -משמעות השינוי, הגדלת השומה ב מ"ר,

. 2010-2011לערר בעקבות שומה מוגדלת בגין השנים  התייחס בנק ההסכם פשרה בין העירייה לבין 

וכי המשלם יעביר ל, דהחיוב יהיה בהתאם לשטח המוג 1.1.2013בהסכם נקבע כי החל מתאריך 

 .החוב הנובע מתוספת השומהתוספת חד פעמית לסילוק 

 

 הגדלת שטח במסגרת הסכם פשרה -בנק  - 11שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

תעריף 

ארנונה 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

תוספת 

לשומה 

 ש"ח

לפני 

 שינוי
  836,907 1,264.21 662 בנקים 330 

 142,856 979,763 1,264.21 775 בנקים 330 3.6.13 שינוי
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  'הלח"י  רח'  -הסכם פשרה לשינוי סיווג נכס ממחסן לעסק  - 12שינוי מס 

מחסנים לקוד  - 326מ"ר שינוי מקוד  876בשטח  470025600302בנכס  נרשם 27.6.2013בתאריך 

 ש"ח לשומה. ףאל 86תוספת   -. משמעות השינוי אזור ב' עסקים - 312

בעקבות הסכם פשרה בין העירייה  היועץ המשפטי של אגף ההכנסות הנחית פיהשינוי בוצע על 

וכי החברה תעביר ממחסן לעסק  סיווג הנכס ישונה 1.1.13בהסכם נקבע כי החל מתאריך . לנישום

 פית לעירייה בגין השומה שבמחלוקת.ש"ח אשר יהווה את התמורה הסו ףאל 103תשלום בסך 

 

 שינוי סיווג ממחסן לעסק במסגרת הסכם פשרה - 12שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

תעריף 

 ש"ח

שומה 

 ש"ח

תוספת 

לשומה 

 ש"ח

לפני 

 שינוי
  142,569 162.75 876 מחסנים 326 

 86,093 228,662 261.03 876 עסקים אזור ב' 312 27.6.13 שינוי

 
 

 מדגם נכסים לא פעילים  5.5

מ"ר בבעלות ח.א. בהפסקת פעילות  200בשטח , 25019000200נכס  - רוז'ין  רח'  - 1נכס מס'  .1

 .2007-מ

 נכסים ללא היתר 13 -פיצול ל  - רוז'ין 

 שטח פרטים מס' נכסים

 319 משלם א. 6

 278 משלמים אחרים 5

 597 סה"כ משלם א. + משלמים אחרים 

 267 / נכס בהפסקת פעילות בית כנסת 2  

 864 סה"כ שטח במ.ג.ע. 

 895.77 סה"כ שטח לפי בקשה לאישור מצב קיים 
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אם יש בהיתר לשאלת הביקורת  א.נכסים בבעלות  13בכתובת זו כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, 

 .מאגף ההנדסה כי אין היתרים בתיק זה פקידנכסים, נמסר ע"י  13-אישור ל

היועץ מכתב  יפל. מ"ר 896הוגשה בקשה לאישור מצב קיים בשטח כולל של  6.2.11בתאריך 

מפס"ד בביהמ"ש העליון עולה כי במקרה שנכס פוצל ללא , 3.8.15 - מ הכנסותהמשפטי של אגף ה

 מהמשכיר.המוטל על הנכס השלם היתר, העירייה רשאית, אם כי לא חייבת, לתבוע את הארנונה 

 

 הארזיםרח'  - 2מס' נכס  .2

שנת בהפסקת פעילות מ, ארזיםרח' הר, במ" 16בשטח  25033000101 -ו 25033000201 -שני נכסים 

 דירות דומות.בבניין שתי  .2008

מ"ר  150שטח  בגיןהיה  25033000100 -ו  25033000200 העיקריים חיוב הנכסים 2008שנת סוף עד 

במסגרת , 2009בשנת נציין כי  .מ"ר 214שטח ממוצע לדירה של  1986-9ים שנהמבהיתרים . לכל נכס

 שטח הגדול מהרשום בהיתר. -מ"ר  18ירה + מרפסת מ"ר ד 210מדידה של סקר הנכסים, בוצעה 

, נמסר כי אין בידי האגף מסמכים 2008סוף  מ"ר עד 150לבקשת הביקורת לקבלת ביסוס לחיוב של 

  פקחים שמדדו מסרו נתוני שטח ולא שרטוטים.ממבססים, מאחר שבעבר ה

לא נעשה תיקון בנוסף נמסר ע"י אחראית מדור סקר נכסים, כי כשמתבררת טעות בחיוב, 

 רואקטיבי. רט

 הערות הביקורת

  נכסים לצורך חיוב ארנונה ללא שנמצאו בתיק אגף ההנדסה  13 -למפוצל  ברח' רוז'יןבנין

 2007הפסקת פעילות משנת ב מ"ר נרשם 200בשטח  שפוצל ללא היתר היתר לפיצול. נכס

 .ואינו מחויב בארנונה

  כל אחד. חיוב  מ"ר 214 ממוצע של נכסים בשטח 2שמו נר ,הארזיםרח' בהיתר בניה בגין

. בעקבות מדידה מ"ר בלבד 150היה בגין  2008שנת  סוף עדה להארנונה בגין נכסים א

מ"ר. לביקורת נמסר כי מדיניות העירייה לא לתבוע  228 , נרשם שטח דירה של2009בשנת 

 ארנונה רטרואקטיבית.

 מ"ר ברח' רוז'ין. 200רישום הפסקת פעילות בגין נכס בשטח  סולבצע מדידה לבסמומלץ 

נכס שחויב  עבורלקבל חוות דעת משפטית בקשר לאפשרות לתבוע ארנונה רטרואקטיבית מומלץ 

.הארזיםבניה ברח' בארנונה בגין שטח הנמוך מהשטח בהיתר ה
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 מחלקת שומת מוסדות -מדגם שינויי שומה  .6
 

 באסמכתאות מבססות  חוסר  6.1

 קוד לממגורים סיווג שינוי ישיבה  /  - 441לדירת מגורים בקוד  100%הנחה  - 13 'שינוי מס

 ללא אסמכתא - 12פרל  - ישיבה, בית כנסתפטור ל

 בדירת מגורים. לכאורה מדובר -במקום הביקורת סיור 

  100%ישיבות  - 441תנה הנחה בקוד מגורים, ני - 112, המסווג בקוד 42012000400לנכס. 

  בשכירות בית כנסתל 100%פטור  960קוד ל 112 מגוריםמנכס הוג שונה ס 8.7.13בתאריך. 

  בית הכנסת  960בעקבות בירור הביקורת נמסר על ידי מנהל מחלקת שומת מוסדות כי סיווג

 היה שגוי מאחר ובמקום קיימת ישיבה.   8.7.13מתאריך בשכירות 

  לישיבה 100%פטור  - 961הסיווג לקוד , שונה 17.8.14בתאריך.  

 

  ללא אסמכתא  - ממגורים לקוד פטור לבית כנסת / ישיבה - 13' שינוי מס

 תעריף סוג נכס תאריך 

 ש"ח

 שומה

 ש"ח

 הקטנת

 חיוב נטו

 ש"ח

קוד  -מגורים אזור ב'  112  לפני שינוי

 100%  441הנחה  

 לישיבה

57.66 5,766 5,766- 

  בשכירות בית כנסת 960 8.7.13 1שינוי מס' 

 פטור

0 0 0 

 0 0 0 פטור -ישיבה  961 17.8.14 2שינוי מס' 

 

בכתובת זו, האחרים הנכסים  .נכסישיבה בלות יפעעל אסמכתא לא נמסרה לביקורת יש לציין כי 

 .דירת מגורים - 112מסווגים בקוד הנבדק,  נכסהלמעט 

 שעל דלתהלכאורה מדובר בדירת מגורים  עולה כי 18.11.2014בתאריך  מחוץ לנכסמסיור הביקורת 

 .מופיע שלט עם שם משפחה
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 הערת הביקורת

 הנחה 100%ישיבות  -441הוזן קוד הנחה  לנכס (.112סווג כמגורים )קוד  2קומה  נכס ברח' פרל .

 .לא נקבעו בקרות ממוחשבות למניעת מצב של יחוס הנחה שאינה מותאמת לסוג הנכס

 ישיבה ללא אסמכתא. - 961 -דירת מגורים ל - 112 -שונה הסיווג מ באותו נכס 

 יחוס קוד הנחה התואם את סוג הנכס:לקבוע נהלים המחייבים  מומלץ

o  למניעת יחוס הנחה שאינה יש לפנות לחברה לאוטומציה בבקשה לקבוע בקרות ממוחשבות

 תואמת את סוג הנכס.

o  של קוד הנחה למוסדות בנכס מגורים.שליפת חריגים הכוללים יש לקבוע נהלי בקרה 

o .יש לקבוע נהלי בקרה על מנת למנוע אפשרות של שינוי קוד נכס ללא אסמכתא 
 

 
 

 ללא אסמכתא -האדמו"ר מצאנז   רח' - ישיבהלפטור קוד ק למעסשינוי  -  14 'שינוי מס 

 100% פטור - 971עסק לקוד  - 311מקוד  207005001100נכס וג שונה ס 17.10.2013 בתאריך

  לישיבה.

 רטרואקטיבי. נרשם זיכויע"י מח' סקר נכסים וכאשר שונה סוג הנכס,  26.8.13-נכס זה נפתח ב

 .שינוי הסוג בוצע על סמך פניית המחזיק בנכס, בו נאמר כי מדובר במחסן לספרי קודש של הישיבה

 לא נמסרה אסמכתא נוספת לביסוס השינוי.

 

                                                                                                                                 הערת הביקורת

פטור לישיבה, על סמך מכתב של הישיבה ללא  100%, 971עסק לקוד  311שינוי סוג נכס מקוד נרשם  

                                                                           פקח במקום.ר מאסמכתא נוספת של ביקו

 נכס. דו"ח פיקוח כאסמכתא לשינוי סוג תיוק לקבוע נוהל המחייבמומלץ 

 
 

 שינוי מעסק לקוד פטור לישיבה  - 14שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

 תעריף

 ש"ח

 שומה

 ש"ח

הקטנת 

     שומה

 ש"ח

 311 26.8.13 לפני שינוי
עסקים אזור 

 א'
26 278.82 7,249  

 -7,249 0 0 26 פטור -ישיבה  971 17.10.13 שינוי
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  'הקטנת שטח ללא אסמכתא -חזו"א   רח'- בית אבות - 15שינוי מס  

מ"ר,  849 -ל 907 -מ  250012000100הוקטן השטח לחיוב של בית אבות נכס  17.11.13בתאריך 

 .ש"ח מהשומה 4,578 הפחתת -משמעות הקטנת השטח . מ"ר 58הקטנה של 

 בית כנסת הבעלים על כי מדובר בדיווח  מחלקת שומת מוסדותסר על ידי מנהל לביקורת נמ

 בקומת המרתף. 

  נמסר עודבית הכנסת במבנה בית האבות.  לביסוס רישוםלא נמסרה לביקורת אסמכתא 

סת מאחר ועובד המחלקה מכיר את על ידי מנהל המחלקה כי ידוע שבנכס בית כנ לביקורת

 המקום אישית.

 

  ללא אסמכתאבגין בית כנסת הקטנת שטח  -בית אבות  - 15שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

 תעריף

 ש"ח

 שומה

 ש"ח

הקטנת

 שומה

 ש"ח

  71,590 78.93 907 בית אבות 139  לפני שינוי

 4,578- 67,012 78.93 849 בית אבות 139 17.11.13 שינוי

 

 הערת הביקורת

הוקטן השטח לחיוב בארנונה בעקבות דיווח המחזיק בנכס על בית כנסת  בבית אבות ברח' חזו"א

 בקומת המרתף ללא קבלת אסמכתא כנדרש.

 לקבוע נוהל המחייב צרוף אסמכתא מתאימה לכל שינוי הנרשם במערכת הגביה. מומלץ
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 בקודים לא מתאימיםשימוש   6.2

 בקוד הנחה שאינו תואם את השימוש בפועלשימוש 

  'דין דתי ביתל ,הנחה לבית כנסת 100% - 440קוד הנחה  -קהילות יעקב   רח' - 16שינוי מס 

ברח' קהילות  276042001500/600/700/800נכסים  4הנכס של  יסוגו שונ 22.12.2013בתאריך 

אושרה הפסקת פעילות לארבעת בנוסף, באותו תאריך . 999מגורים לקוד  - 123יעקב מקוד 

 השומה.איפוס  -משמעות השינויים  . הנכסים דרך שדה "הפסקת פעילות"

 

  לבית כנסת, עבור בית דין דתי 110% - 440קוד הנחה  - 16שינוי מס' 

 סוג נכס תאריך 
שטח 

 מ"ר

 תעריף

 ש"ח

 שומה

 ש"ח

הקטנת 

 ש"ח שומה

  2,299 46.92 49 מגורים אזור ב' 123  לפני שינוי

 999 22.12.13 1שינוי מס' 

 )הפסקת פעילות(

לכל נכס ישן 

 בנפרד

0 0 0 2,299- 

 22.12.13 2שינוי מס' 
 440הזנת קוד הנחה  

 -המאוחד  החדש בנכס

 לבית כנסת 100%

60 0 0 0 

 

 

  לביקורת הוסבר על ידי 276042001400ארבעת הנכסים למגורים אוחדו לנכס חמישי .

 כי מדובר בבית כנסת.  מוסדותת שומת מנהל מחלק

  הנחה לבית  100% - 440בכרטיס הנכס המאוחד קוד הנחה נרשם  22.12.2013בתאריך

 .צילום שנמסר לעירייה -האסמכתא שנמסרה בגין קיום בית כנסת  .כנסת

  מכון להוראה ודיינות פועלעולה כי בנכס  18.11.2014מסיור הביקורת במקום בתאריך. 

בית משפט דתי זכאי לפטור מלא עולה כי , העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(פקודת מסי מ

 בעירייה לא נקבע קוד נכס לבית משפט דתי. . ()ט(2)א()4מארנונה מכח סעיף 

 

 הערת הביקורת

לבית  100% - 440מארנונה בקוד פועל מכון להוראה ודיינות המקבל הנחה  בנכס ברח' קהילות יעקב

 לבית משפט דת.לא קיים קוד הנחה כנסת. 

לקבוע נוהל המחייב שיוך נכסים הפטורים בהתאם לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה  מומלץ

יש לדאוג לפתיחת סוג  -סוג נכס מתאים  העדרלסוג נכס התואם את פעילותם בפועל. ב)פיטורין( 

 הממוחשבת.הנכס הנדרש במערכת 
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 מ.ג.ע.ניהול נתוני השומה ב. 7

 הרשאותבקרת  7.1

  מ.ג.ע.למודול הגבייה ב נתוני דו"ח הרשאות

, משתמשים מורשים 255היו  2.8.15בתאריך . מ.ג.עלמודול הגבייה במנתוני הטבלה להלן עולה כי 

רשומים הבעלי הרשאות  57 -ו  המועסקים ע"י גופים חיצוניים משתמשים 64, עובדי עירייה 137

 בעירייה או בגופים החיצוניים. בדו"ח סיימו זה מכבר את עבודתם

 

  2.8.15 - מ.ג.ע.דוח הרשאות למודול הגבייה ב

 עובדי מח' שומה סה"כ מ.ג.ע.למודול הגבייה ב בעלי הרשאה

 10 137 66בדוח  רשומיםמשתמשים 

 1 61 עובדי גופים חיצוניים

 2 50 עובדי גופים חיצוניים שסיימו עבודתם

 - 7 שסיימו עבודתםעובדי עירייה / לא ידועים 

 2 57 שסיימו עבודתםשתמשים מ

 13 255 סה"כ

 

, ברה לאוטומציההחהטכנית של תמיכה ה במערךמשתמשים  32 :עובדי גופים חיצוניים כוללים 61

עובדי  7 כח אדם של החברה הכלכלית,עובדי  2עובדי מחלקת הנה"ח,  7חברת מילגם, ב 1 עובד

 נותני שירותים משפטיים: דוגמהל, נותני שירותים חיצוניים אחרים 12 -ו החברה הכלכלית

 .92 - 93משתמשים 

נמסר ע"י נציג החברה , בעניין בעלי ההרשאות שסיימו את עבודתם הביקורת בירורי בעקבות

הוסרו ממערכת  לגם, אשר אינם פעילים,יחברת מו החברה לאוטומציהלאוטומציה כי משתמשי 

 .סיימו את עבודתן עובדות חברת א.ע. 5 - ו חברת המענה הטלפוני הוחלפוובדות ע 6. ההרשאות

 .עובדות מח' שילוט אשר סיימו את עבודתן הוסרו ממערכת האוטומציה 5 בנוסף נמסר כי

 

 הערת הביקורת

 סיימו עבודתם./ עובדים ש לא ידועים עובדים 57 עובדים, 255בדו"ח ההרשאות מתוך 

 עזיבת עובדים. לא נקבעו נהלים לדיווח על

  .של החברה לאוטומציה משתמשים 17-בעקבות פניית הביקורת נמסר כי נמחקו הרשאות ל

 לנושא  אחראיםלקבוע בעירייה אחראי לנושא ההרשאות במערכת הממוחשבת וכן  מומלץ

האחראי לכל ת ע"י הרשאות לכל מודולה. בנוסף יש לקבוע נוהל לאשרור תקופתי של בעלי ההרשאו

 מודולה.
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 רישום כפול / חלקי בדו"ח ההרשאות

 .עובדים 255נתונים בגין  בדו"ח ההרשאות

לדוגמה, מנהל החשבונות הראשי של . עובדים 3כפולים בגין  קודיםבדו"ח  -רישומים כפולים 

הנה"ח. כפי שנמסר ע"י נציג החברה  - 289וכמשתמש  הנח"ש - 100העירייה רשום כמשתמש 

 כפולים בוטל.לאוטומציה, אחד הרישומים ה

כך שאין  ספרות, 2-6פרי תעודות הזהות בעלי מס 16בדו"ח ההרשאות,  - מספר תעודת זהות

תעודת זהות אפשרות להסתייע בנתונים בטבלה לשם זיהוי חד ערכי של המשתמש. לדוג', מס' 

 מיכון". .לשם משתמש "צ. א 887084

בעמודת "שם משתמש" נרשמים אות ראשונה של שם המשפחה, שם פרטי ולעיתים  - שם משתמש

 שגוי / נרשם תפקיד במקום שם. משתמשים הרישום חסר  / 196-גם מחלקה / מקום עבודה. ב

 שם משתמש "טיפוס מים". - 8קופה, מס' משתמש   .שם משתמש פ. י - 211לדוגמה, מס' משתמש 

 

 הערת הביקורת

  משתמשים כפולים, נתונים מוטעים של מספרי  3משתמשים:  255בדו"ח ההרשאות

משתמשים אין רישום של שם מלא או  196-משתמשים ובנוסף, ב 16תעודות זהות בגין 

 שנרשם תפקיד במקום שם.

 .אין בדו"ח ההרשאות שם המנהל המבקש את ההרשאה ותאריך מתן ההרשאה 

לקבוע נוהל רישום הרשאות כך שיכללו הפרטים הבאים: שם מבקש ההרשאה, תאריך  מומלץ

 מתן ההרשאה, פרטי מקבל ההרשאה: שם מלא, תפקיד ומספר תעודת זהות.

 

 ביצוע שינויי שומה - 1442מסך 

בעת קבלת עובד חדש, מנהלי המחלקה מעדכנים את נציג החברה לאוטומציה במסכים הדרושים 

 .למ.ג.ע. ניתנות ברמת מסךוהרשאות הגישה 

בדו"ח הרשאות מתאריך . ניתן לבצע שינויי שומה "מרכיבי חיוב לנכס" - מ.ג.ע.ב 1442מסך ב

 :1442בעלי ההרשאה למסך  23כלולים , 23.11.14

  מנהלת . לביקורת הוסבר כי ל1442ך סמ' שומה הרשאה ללכל עובדות מח -מחלקת שומה

אך בפועל אינה מבצעת שינויים אלא מאשרת ומקבעת שינויים  1442למסך  הרשאהניתנה 

 שבוצעו על ידי העובדות.

  1442למנהל המחלקה, שהוא גם עובד יחיד במחלקה, הרשאה למסך  -מחלקת שומת מוסדות. 

 בעלי עובדות המחלקה  2-ו (מוסדותת ' שומחשהוא גם מנהל מ) המנהל - מחלקת סקר נכסים

עם נתוני  מנהל המקבל מחברת המדידות קבציםהמרבית השינויים מבוצעים על ידי הרשאות. 

 סקר הנכסים, אותו הוא ממיר למ.ג.ע. 

  עובדים שאינם עובדי מחלקת שומה  8נכללו  1442ברשימת המורשים למסך  -מורשים נוספים

עובד מח' שומת , עסקיםת גבייה מגורים, עובדת מחלקעובדת מחלקת גבייה : סקר נכסיםאו 

 עובדים מהמיכון. 3 -עובדת מחלקת הנחות / הכנסות, ס. מנהל אגף הכנסות ומוסדות, 

 .אלה עובדים 8-בוטלו ההרשאות ל 24.11.14בתאריך הביקורת פניית בעקבות 
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. 1442בעלי ההרשאה למסך  , רשימת המשתמשים2.8.15בדו"ח ההרשאות מתאריך  מעקב:

.עובדי מח' סקר נכסים 2-מח' שומה ועובדי  10ברשימה   

 הערת הביקורת

עובדים שאינם עובדי שומה.  8כללה  1442בעלי הרשאות לביצוע שינויי שומה במסך  23רשימת 

עובדי מחלקת  3-עובדי שומה בעבר ו 5 :עובדים 8-בעקבות הערת הביקורת בוטלו הרשאות ל

 .המיכון

 את האלמנטים הבאים: אשר יכללולקבוע נהלי בקרה בנושא הרשאות  מומלץ

 חשוב בגין עזיבת עובד.הודעה בכתב למחלקת המ 

 לאשור המנהלים הרלוונטים. שומההתקופתי של בעלי הרשאות במסכי  דוח עברתה  

 

 נתונים שאינם תואמים את הגדרת השדה 7.2

 ברשימת המוסדות הפטורים /בצו הארנונה  מוגדריםקודי סוג נכס שאינם  4-שימוש ב

אך אינם קיימים בצו הארנונה  מ.ג.ע.נכס שהוזנו ל קודי סוג 4 דוחב השינויים עולה כי דוחמניתוח 

 מוסדות הפטורים מארנונה, כמפורט להלן:קודים לאו ברשימת ה

  מופיע בשינוי אחדכל אחד  - 63 -ו 49, 23קודים. 

  שינויים 8 -מופיע ב - 999קוד. 

 נכס שטחלבמקום  "סוג נכסלשדה "הוזנו בטעות   63 -ו 49, 23 קודים

טעות ה. לשדה שטח "סוג נכס" במקוםבטעות לשדה  הוזנו 63 -ו 49, 23 מספרים כילביקורת נמסר 

 .יום(הבאותו עוד תוקנה 

קודי סוג נכס אשר כך ש נקבעו בקרות נוספות במערכת המ.ג.ע.לאחרונה  כי  עלה הביקורת מבירור

 .אינם נקלטים מוגדרים כסוגי נכס במערכת המ.ג.עאינם 

הוא קיים במערכת המ.ג.ע. כקוד ו, מאחר 23ניתן לקלוט קוד  עדייןהוסבר לביקורת כי  ןכ כמו

 .בתחום השילוט

 

 הערת הביקורת

אלא  רנונהא, שאינו מוגדר כסוג נכס במערכת ה23בדוח השינויים בשדה "סוג נכס" נרשם סוג נכס 

 ט.במערכת השילו

כך שלא יקלטו  ,לפעול בתאום עם החברה לאוטומציה לקביעת בקרות במערכת הארנונה מומלץ

 .ארנונהבכלולים ברשימת קודי נכס קודי סוג נכס שאינם 

 

  999 -דיירי הבניין, מס' זהות  - משלםה שם -הגדרות זמניות 

זיהוי המשלם מספר "דיירי הבניין" ו -כנרשם נכסים ב משלםשם ההשינויים  ח"דוב רשומות 4-ב 

במצבי חוסר בהירות זמנית או מחלוקת לגבי . לביקורת נמסר על ידי מנהלת מחלקת שומה כי 999 -

חבות  כך שניתן לרשום"דיירי הבניין" משלם ה נפתחזהות הבעלים, כאשר לרוב מדובר במחסנים, 

 . הנכסבגין  ארנונה
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 חיוב רטרואקטיבי לאחר זיהוי בעלים 

 273026401400נכס מס'  - 26קיבוץ גלויות  - 1מס'  דוגמה

 20.10.13בתאריך  נרשםזיהוי הבעלים  ,שחברת המדידות החיצונית לא איתרה את בעליו במחסן

עם זיהוי הבעלים,   ,, כתשעה חודשים לאחר הקמת הנכס4.8.14בתאריך . "דיירי הבניין" - 999 -כ

 .רטרואקטיבינרשם חיוב ארנונה וכן   במ.ג.ע נרשמו הבעלים

 

 308001700800נכס מס'  - 1אמרי ברוך  - 2 'מס דוגמה

 שונה שםבדיקה חוזרת לאחר . מדובר בטעותעל ידי חברת המדידות טען כי  הבעלים שנקבע

בתאריך וכנכס נפרד  בוצעה הפסקת פעילות למחסןבמקביל, , הבעלים והמחסן צורף לנכס בבנין

 .16.11.11מתאריך בעלים חויב בארנונה רטרואקטיבית ה 4.2.13

 הערת הביקורת

שם השומה רושמת ב מח' ברורה, בעיקר כאשר מדובר במחסנים,כאשר זהות הבעלים על נכס אינה 

 .999הבעלים "דיירי הבנין", מס' משלם 

דיירי "של נכסים המוחזקים בידי  לקבוע נוהל המחייב הפקה תקופתית של דו"חות מרכזים מומלץ

 לצורך מעקב ובקרה. "הבנין

בעת מעבר על העברת החיוב הכספי שנצבר, לקבוע נוהל המחייב דיווח למנהלת המחלקה  מומלץ

 " לזיהוי ספציפי.דיירי הבנין"מזיהוי 
 

 

 

 אבטחת מידע -דו"ח מבקר המדינה   7.3

, בפרק בנושא "אבטחת מידע והגנת הפרטיות ברשויות 2010לשנת  62מס' בדוח מבקר המדינה 

בעיריית בני ברק לא נקבעו כללים מחייבים לאבטחה לוגית  נאמר כי, (7.4נספח )ראה  מקומיות"

בעקבות הביקורת נמסר למשרד מבקר עוד נאמר בדו"ח כי של המידע, לרבות בתחום ההרשאות. 

 .אבטחת המידעייה מינתה ממונה על המדינה כי העיר

 מונה לתפקיד זה. משאבי אנושאגף סגן מנהל נציין כי 

 

 הערת ביקורת

הערות המתייחסות לאבטחה לוגית  ,פרק בנושא אבטחת מידעב, 2010בדו"ח מבקר המדינה לשנת 

 .בעיריית בני ברק של המידע
 

ייה האחראים על אבטחת מידע, תחומי נוהל עבודה המפרט את הגורמים בעיר לקבועמומלץ 

 אחריות וממשקי עבודה.
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 סככההוצאת סחורה מתחת לחיוב 'כפול' בגין  - נכס יפניית בעל. 8

 400018001000 נכס יבעל -אגרת הוצאת סחורה / ארנונה  -על סככה  "כפול מס"פנייה בעקבות 

רת יעב דו"ח בגין בעקבות העירייהפנו למשרד מבקרת  ,חנות פרחיםכהמשמש  ז'בוטינסקיברחוב 

מתחת לסככה בחזית סחורה  להוצאתבעלי הנכס הגישו בקשה למתן רשיון . 4.9.14תאריך מקנס 

 . בגין הסככה" מס כפול" םושלתלהעירייה  התייחסה לדרישת ופנייתםהחנות 

 

לביקורת נמסר על ידי  -תשלומים בעלי מהות שונה  -הארנונה והאגרה  -מדיניות עיריית ב"ב 

בארנונה בגין ים מחויבבעלים שכן ה, לא מדובר במיסוי כפולעורכת דין באגף ההכנסות בעירייה כי 

ללא כל קשר לאגרות ותשלומים אחרים אשר גובה הרשות , אחזקת נכס בתחום השיפוט של הרשות

ה חברי המועצה בישיב על ידיהתקבלו מכוח חוקי עזר. עוד נמסר כי החלטות בנושא  מהתושבים

 (. 5.ו.8)ראה נספח  29.6.14מיום 

הוחלט כי ברחובות מסוימים תתאפשר הוצאת סחורה  29.6.14בישיבת מועצת העיר מתאריך 

, ברחובות סוג א' המפורטים בנספח לפרוטוקול, נדרשת מדרכה פנויה דוגמה. למסוימיםבתנאים 

ותנה בהגשת הכביש. מתן ההיתר יהיה מס"מ ועד שפת  70בו וחמ' מקצה המתקן שר 4ב חברו

 -ותשלום האגרה השנתית הקבועה בחוק העזר. הודגש כי חיוב האגרה  בקשה, הצגת רשיון עסק

 (. 5.ו.8הוא בנוסף לחיוב הארנונה )ראה נספח 

 

 הבסיס החוקי לארנונה + אגרה -בני ברק 

 הגדרות ל"סככה",  1.8סעיף מכוח  60%בשיעור על סככה מוטלת ארנונה  -בגין סככה  ארנונה

צו  מתעריף החיוב של הנכס אליו צמודה הסככה". 60%-, בו נאמר כי "יחויב בצו הארנונה

 באתר העירייה. ,ארנונה -הארנונה מצורף לדף של אגף הכנסות 

 1959 -, התשי"ט חוק עזר לבני ברק )שימור רחובות(לא)א( 3בסעיף  - אגרת הוצאת סחורה 

העירייה רשאי לתת היתר להצבתם ברחוב של מתקנים, חפצים ואביזרים, נאמר כי "ראש 

מעמדים למתקנים לצורכי מכירת ירקות, ספרים, פריטי ( פורטו: "5:" ובסעיף קטן )לרבות אלו

א)ג( נאמר כי "בעד היתר כאמור בסעיף 3ביגוד והנעלה, וכן טובין ומוצרים נוספים". בסעיף 

חוק העזר מופיע באתר העירייה כאייקון בדף  קבע בתוספת".קטן )א( תשולם אגרה בשיעור שנ

 הבית המקשר לחוקי העזר של משרד הפנים.
 

 

 באתר העירייהמפורט מידע  -הבסיס החוקי לארנונה + אגרה  -עיריית ת"א 

  המצורף לדף המידע בנושא ארנונה )ב( להגדרות צו הארנונה 1.3.1בסעיף  -ארנונה בגין סככה

של עיריית ת"א נאמר כי "בשטח הבנין נכלל כל השטח שבתוך יחידת הבנין, לרבות יציע באתר 

 (. 1.ה.8 וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות, סככות ובריכות שחיה" )ראה נספח

  חוק  מצורף אגף רישוי עסקיםלדף  -באתר עיריית תל אביב  -אגרת הוצאת שולחנות וכסאות

 התיחסות העזרחוק ל )ב(41סעיף . ב1980-והנקיון( התש"ם לתל אביב יפו )שמירת הסדר העזר 

"מדריך לרישוי הצבת שולחנות וכסאות על  גם מצורףבאתר . אגרה בעד העמדת כסאותל

וכסאות על המדרכה )ראה נספח המדרכה", בו מפורטים תנאים והגבלות להצבת שולחנות 
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 מקוון של תשלוםלאפשרות ( וכן 5.ה.8 להיתר )ראה נספח (. כמו כן מצורף טופס בקשה4.ה.8

  .(6.ה.8האגרה )ראה נספח 
 

 

 באתר העירייה מלא מידע העדר -עיריית בני ברק 

ראה ) "דרישות כלליות מעסקים" קובץמחלקת רישוי עסקים, בדף של  -באתר עיריית בני ברק 

הנחיות  6.2בסעיף , מובאות (8.ה.8)ראה נספח  למסמך הדרישות 6.5-ו 6.2. בסעיפים (7.ה.8נספח 

מפורט על התנאים להוצאת מידע ניתן הוצאת סחורה והוצאת שולחנות וכסאות מהעסק, אך לא ל

  סחורה וכן לא מצורפים טפסים לקבלת היתר ותשלום האגרה.

 

הנוגעים להוצאת סחורה בקובץ "דרישות  6.2.5 -ו 6.2.3בסעיפים  -העדר קישורים באתר העיריה 

כלליות מעסקים" בדף של מחלקת רישוי עסקים באתר העיריה, נכתב "קישור לחוזר הרלבנטי", 

גם בסעיפים נוספים, הקישור לא היה פעיל כך , 4.5.16בעוד שבפועל, בעת בדיקת הביקורת בתאריך 

 .לות העסקשעות פעי - 6.3.1לדוגמה בסעיף 

 

 ת הביקורתוהער

  סוחרים המוציאים סחורה מתחת  -אגרת הוצאת סחורה  -העדר פירוט באתר העיריה

מחויבים באגרה וזאת בנוסף לארנונה  -לסככה בחזית החנות ברחובות בהם הדבר מותר 

של נהלים הנוגעים לקבלת היתר ותשלום לא ניתן פירוט יריית בני ברק באתר ע בגין סככה.

 בגין הוצאת סחורה.אגרה 

מידע מפורט בנושא אגרת הוצאת סחורה  העירייה לכלול בדף מחלקת רישוי עסקים באתר מומלץ

  אשר יכלול את הנושאים הבאים:

 ת בהם מותר להוציא סחורה למדרכה.מידע על הרחובו -

קריטריונים שצורפו  -בקשר לרוחב המדרכה הפנויה בסוגי הרחובות השונים תנאים  -

 .29.6.14מתאריך מועצת העיר  פרוטוקולל

 להיתר.טופס בקשה  -

 תשלום האגרה.טופס ל -

 בקובץ "דרישות  בדף של מחלקת רישוי עסקים באתר העיריה, - העדר קישורים באתר העיריה

, אך בעת ביצוע הביקורת ""קישור לחוזר הרלבנטי :נכתב סעיפים , במספרכלליות מעסקים"

 הקישור לא היה פעיל. 

בקובץ "דרישות כלליות מעסקים" בדף של מחלקת הנדרשים  קישוריםה להפעלתלדאוג  מומלץ

 רישוי עסקים באתר העירייה.
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 רשימת נספחים

 אבטחת מידע -דו"ח מבקר המדינה  - 7.4נספח 

  חיוב 'כפול' בגין סככה -פניית בעלי נכס  - 8נספח 
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