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 מבוא כללי
 

 לות משרד המבקרסקירת פעי

 .2011בשנת  הבמסמך זה אני מבקש להציג את עיקרי הפעילות של משרד מבקר העיריי

 -עיקרי פעילות המבקר בשנה זו הם:

  2010פרסום דו"ח ביקורת שנתי לשנת. 

  שיתוף המבקר בתהליך מתן התשובות ובחינת דרכי הטיפול של הרשות בממצאי דו"חות

 משרד הפנים.

 עית של ראשי המנהלים, לבדיקה ותיקון ממצאי הביקורות השונות, לווי הוועדה המקצו

 ובכלל זה ממצאי ביקורות מבקר העירייה.

 .ביצוע ביקורות לפי תכנית העבודה, שפירותיה יבואו לביטוי בדו"ח זה 

  חקירה של חשד לביצוע עבירה ע"י עובד הרשות מתוקף מינוי המבקר כחוקר עפ"י סעיף

 .1978ות )משמעת( תשל"ח לחוק הרשויות המקומי 12

 .טיפול בבקרה על התאמת מערכת האוטומציה לצרכי הרשות 

  טיפול מנע, ע"י התראה לגבי נושאים שוטפים שעשויה להתפתח בהם בעיה כלשהי, שיש

לה השלכה על הרשות או נושאי תפקידים בה, כך שהבעיות יטופלו מבעוד מועד, בהתאם 

 -לפירוט הבא:

ם שונים כפי שהם באים לביטוי וגעים לעובדי הרשות, בנושאיטיפול בפניות ציבור הנ .1

 בדו"ח היחידה שבהמשך.

טיפול בנוהלי עבודה ותהליכי עבודה בנושא ביקורת של בטיחות מבני חינוך ומתקני  .2

 משחקים.

 סיוע בביקורת של הממונה על בדיקת כספי תמיכות בבקרה על קבוצת הכדורגל. .3

 מועצת העיר. דיוני הוועדות השונות שלנוכחות ב 

 .המשך טיפוחה של היחידה לפניות הציבור, ופרסום דו"ח שנתי של היחידה 

 

 המסגרת החוקית לעבודת הביקורת

הביקורת ברשות המקומית פועלת למעשה מתוקף פקודת העיריות )נוסח חדש( תשכ"ד, ומתוקף 

  .התקנות שהותקנו בנושא. פירוט מלא שלהם מופיע בפרק האחרון בדין החשבון זה

 

 כללים לעבודת הביקורת ותכנית העבודה

בפקודת העיריות העוסקות בעבודת הביקורת בעיריות, נכתב כי שר  2002בתיקוני החקיקה בשנת 

הפנים יפרסם תקנות לגבי המשאבים שיהיה על הרשות להעמיד לטובת המבקר לצורך בצוע 

 עבודתו.
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דה בפני בעיות קשות של תזרים היות ותקנות אלו לא פורסמו, ומאידך הרשות המקומית עמ

הביקורת, שאין ספק שהשפיעו על תכנית  ימזומנים, נאלץ המבקר להסתפק בתקציב מוגבל לצורכ

 הביקורת, היות והיא הותאמה למשאבים אלו.

החיל המחוקק על הרשויות לבחון ולהורות על תיקון ממצאי ביקורת גם של מבקר  2005בשנת 

 לתיקון ליקויים כפי שנדרש בחוק מבקר המדינה. העירייה באמצעות צוות מנהלים

ואילך, ודן בביקורת מבקר משרד הפנים ומבקר העירייה וממליץ את  2004צוות זה מתכנס מאז 

 המלצותיו.

, וכדי שדו"ח זה יישקף תמונה מלאה על הנושא כל ביקורת מקבלת את ביטוייה בדו"ח ביקורת

ליכי עבודה, חייבת הביקורת לפרט לא רק את או התחום המבוקר ויתרום לשיפור וקידום תה

עיקרי הממצאים וההמלצות, אלא גם את הפעולות שבוצעו לאיתור הממצאים, פירוט הממצאים, 

 וזאת תוך כדי הצגת סקירה מקיפה של פעולות המבוקר, ולא רק בהיבט השלילי של הליקוי בלבד.

וקרים והממונים עליהם, מפרסם המבקר  דו"חות הטיוטא למבלצורך שיפור התהליכים, 

במטרה לקבל התייחסות לגבי הממצאים, והחשוב מכל לאפשר להם לתקן את הטעון תיקון כבר 

, כך שבמעקב  על הנושא המבוקר יהיה אפשר לציין כי, חלק מהליקויים או במהלך שנת הפעילות

נקיטה ת רובם, טופלו או תוקנו ע"י המבוקר עד למועד פרסום הדו"ח השנתי, ובמילים אחרו

 .בדרך של ביקורת בונה

 

 שמירה על סודיות

א. לפקודת העיריות דנים באיסור הפרסום של פרטים מדו"ח ביקורת או 334)ו( וסעיף  170סעיף 

 חלקים ממנו ומצביע על העונשים הקבועים בחוק למפר תנאים אלו.

בעל תפקיד אחר המבקר בדו"חות הטיוטא דואג לציין ולהפנות את תשומת לב המבוקר לכך, וכל 

 שקיבל את הדו"ח לידיו מתוקף תפקידו, אל הוראות חוק אלו.

 
 

 מעקב לתיקון ליקויים

קובעת כי בדו"ח המבקר  1974לתקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העיריה( תשל"ד  3תקנה 

גם ביקורת מעקב שביצע על תיקון ליקויי ביקורת שנמצאו בדו"חות  היוגש לראש העיריי

 כלל זה של גורמי ביקורת אחרים.קודמים, וב

במסגרת דו"ח זה יבוא לביטוי בקרה בשני תחומים בקרה ומעקב על המחאות שלא כובדו וכמו כן 

 הקמת מערך  גבייה אחוד.

, 2004באמצעות ראש העיר בשנת  הקבעה העיריי , הלאור הערות מבקר המדינה ומבקר העיריי

 להשיב על ממצאי הדו"ח ראשי המנהליםונו מנגנון שבו מ, מנגנון ליישום הערות ביקורת

ולהורות למנהלי האגפים על תיקון הליקויים, פעולה זו היא רק חלק מהמנגנונים האפשריים 

 .2005לנושא זה, מנגנון עוגן גם בחקיקה בפקודת העיריות בשנת 
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 תגובת המבוקרים

ת הדו"ח, ולקראת תגובת המבוקר היא חלק בלתי נפרד מתהליך הביקורת, לאחר פרסום טיוט

פרסום הדו"ח הסופי, ולכן על כל הנתונים, הממצאים והמסקנות של הביקורת חלה שקיפות 

 מלאה כלפי המבוקר ומכאן שהם גלויים וידועים למבוקר בכל עת.

תגובת המבוקר באה למנוע פירוש לא נכון של נתונים או טעות בדרך הצגתם ע"י המבקר, או 

ם ונתונים עובדתיים המשנים נתונים וממצאים שהמבקר הגיע לחילופין לאפשר הצגת מסמכי

אליהם מתוך מידע חלקי שהיה ברשותו, או ליבון ממצאים השנויים במחלוקת ובכלל זה קבלת 

 ד מקצועית מגורמים מוסמכים.”לעיתים של חוו

חשיבות תגובת המבוקרים קיבלה משנה תוקף בפסה"ד של בית המשפט הגבוהה לצדק )בג"צ( 

 נגד עיריית ירושלים. אלוני

  -את תגובת המבוקר מציג המבקר בדו"ח באחת מהאפשרויות הבאות:

  תיקון הנתונים והממצאים בדו"ח ביקורת, אם ישתכנע המבקר כי יש מקום

 לעשות כן. 

  שילוב התגובה בגוף הדו"ח, כחלק מהתוכן המודפס או במסגרת מודגשת

 ונפרדת. 

 ונם בפסקה נפרדת או כנספח.מתן ביטוי מלא של דברי המבוקר כלש 

 בשום מקרה לא יהיה מצב בו תגובת המבוקר לא תקבל ביטוי בדו"ח המבקר .

 

 מילות תודה

שבתוקף תפקידם לראש העיר ולנבחרי הציבור בעירייה, אני מבקש להודות בראש ובראשונה 

שסייעו רשות לכל בעלי התפקידים ועובדי הנתנו יד וסייעו בידי בביצוע הביקורת, כמו כן תודה 

 לי במידע ובמסמכים לביצוע הביקורות.

שהשכילה להשתלב במכלול הנושאים שבתחום  תודה גם למנהלת היחידה לפניות הציבור

אחריותה, תוך שמירת המבקר בתמונה בכל עת, ותוך חשיפת מגמות הדורשות התערבות, שונה או 

 אחרת, לטיפול בפניות הציבור.

 ה יימשך גם בעתיד.אני מקווה כי שיתוף פעולה ז
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 דין וחשבון
 חובות לרשות

 

 כללי .1
עקב המצוקה התקציבית של הרשות החליט המבקר בעצה אחת עם ראש  .1.1

העיר לבחון את כלל החובות לרשות של החייבים השונים )תושבים, בעלי 
 .31/12/2010עסקים וכל מי שמקבל שירות כלשהו מהרשות( נכון למועד 

המבקר את התנהלות הרשות בטיפול בגביית במקביל לדין וחשבון זה בחן  .1.2
החובות מחייבים, באמצעות מיקור חוץ, שממצאיו יוצגו במקביל לדין 

 וחשבון זה בדו"ח נפרד.
הערכים שהתקבלו נכונים למועד הנ"ל, אך מותאמים מבחינת הצמדה  .1.3

 , שהוא מועד הפקתם.2011וריבית למחצית שנת 
ום הטיפול בגביית חובות, הבדיקה הנ"ל הנה חלק מסדרת ביקורות בתח .1.4

ואשר עסקה בהקמת מרכז גבייה אחוד וגם בדיקת  2010שהחלה בשנת 
 מערך הטיפול בהמחאות חוזרות.

 

 מקור חוקי .2
 פקודת העיריות .2.1
 תקנות ההסדרים במשק המדינה, הנוגעים לגביית ארנונה. .2.2

 

 היקף הביקורת .3
ום בדיקת היקפי החובות לרשות שנוצרו ע"י כל אגפי הרשות, מכל תח .3.1

 שירות או היטל המותר עפ"י חוק.
 

 ממצאים עיקריים .4
( 2011יוני או ספט'  -)מתואמים ל 31/12/2010 -מנתוני האוטומציה נכון ל .4.1

כאשר ₪, מיליון  97 -סך החובות לרשות שנוצרו ע"י כל אגפיה עומדים על כ
החובות הנוצרים בגין מסים )ארנונה( ומים, השייכים למנהל הכספי 

₪, מיליון  93 -ת באמצעות אגף ההכנסות, עומדים על כוגבייתם מבוצע
 מסך החובות לרשות. 95% -שהם כ

מבעלי החוב  1%חייבים, כאשר  3604הוא של ₪ מיליון  93 -החוב של כ .4.2
מבעלי  20% -ו₪, מיליון  21 -מהחוב המסתכם בכ 80%איש, חבים  41שהם 

 .₪מיליון  74 -מהחוב שהם כ 80%איש חייבים  726החוב שהם 

מיליון ש"ל מסך החובות הם  20 -בדו"חות משרד הפנים רשום שסכום של כ .4.3
חובות אבודים או מסופקים, ואם ניקח בחשבון נתון זה, עדיין נותר חוב 

 ₪.מיליון  70לגבייה בסך של מעל 

 -החוב השני בגודלו לרשות הוא של מנהל החינוך והרווחה ועומד על סך כ .4.4
ואגף ₪, מיליון  2.3 -ינוך עומד על ככאשר חוב אגף הח₪, מיליון  2.5

מסך החובות,  2.6% -וביחד מהווים כ₪, אלף  176 -הרווחה עומד על כ
כאשר הם היו האחראים לגבותם )על כשלי גבייתם עמד המבקר בדו"ח 

 2008( עד להחלטה על הקמת מרכז גבייה אחוד בשנת 2010הביקורת לשנת 
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שלא הוקם ומכאן שגם  באחריות המנהל הכספי ואגף הכספים, מרכז
 הגבייה הזו לא הועברה אליו.

 -במקום השלישי עומדים חובות בגין שני נושאים : .4.5

האחד, חובות )קנסות( שנוצרו ע"י המח' המשפטית בגין עקיפת חוקי  .4.5.1
העזר, וחוקים אחרים ובכללם חוק התכנון והבנייה, בתקופה שלפני 

המח' המשפטית  כאשר₪, מיליון  1.2ולאחריה העומדים על סך  2008
אינה הגורם האחראי לגביית החוב, ואחריות זו חלה על המנהל הכספי 

באמצעות מרכז הגבייה האחוד, דבר  2008ואגף ההכנסות, מאז שנת 
 שלא בוצע.

והאחראי ₪ מיליון  1 -השני, חובות בגין שילוט העומדים על סך כ .4.5.2
 לגבותם הוא המנהל הכספי ע"י אגף ההכנסות.

 -החוב הנ"ל הן :הסיבות לצבירת  .4.6

בכל שנת כספים נותרו יתרות כספים שלא שולמו ולא נגבו )ראה דין  .4.6.1
וחשבון נוסף העוסק בטיפול בגביית חובות באמצעות מיקור חוץ(, 

אחוז, ועקב כך החוב בין השנים  5-10צבירת החוב בכל שנה היה בין 
 .57%טפח במעל  2003-2010

בתחום  50-60% -כ הגבייה של החובות בחישוב משוכלל עמד על .4.6.2
בתחום המים, כאשר הגבייה השוטפת )דהיינו  35-70% -הארנונה ו

בתחום הארנונה והמים ואילו  77-85%בתוך שנת הכספים( עמדה על 
 18-40% -בתחום הארנונה ו 15-23%הגבייה מחובות העבר עמדה על 

 בתחום המים.

כל שנה  גביית החובות לא בוצעה באופן עקבי ושוטף, דהיינו לא בסוף .4.6.3
הועברו החובות לטיפול משפטי לגבייתם, ויתרה מזו הנתונים מצביעים 
שחובות לא טופלו במשך זמן רב, עד שנצברו חובות לעסק או אדם בודד 

ועד למספר מיליונים, כפי שהדבר בה ₪  100,000בסכומים שמעל 
 לביטוי בנתוני דו"ח זה.

ות הרשות המנהל הכספי ואגף ההכנסות, לא פעלו לעמוד בהחלט .4.6.4
, בכדי לטפל 2008להקמה ותפעול מרכז לגבייה אחוד, החל משנת 

בחובות לרשות האופן נמרץ ועקבי, ובכך לצמצם את יתרת החוב 
לרשות, וכמו כן לשלב את כל החיובים שיוצרת הרשות בגין שירותיה 

 ברישום הממוחשב באוטומציה.

כנה אי שילוב תוכנת האכיפה של האוטומציה באגף ההכנסות, ת .4.6.5
שהייתה מסייעת באכיפה על החייבים וכמו כן בשליטה על מערך 

 החייבים ובידי מי הם מטופלים ובאיזה סכום מתוך סה"כ חובם.

חייבים שהם  1121סך החייבים המטופלים באמצעים משפטיים הם רק  .4.7
-54 -שהם כ₪ מיליון  50-53מסה"כ כל החייבים, ובסכום כולל של  31%
 מסך כל החובות. 57%

₪  100,000יתוח חובות המנהל הכספי ואגף ההכנסות בסכומים שמעל מנ .4.8
מסך כל  50% -שהם כ₪ מיליון  46 -עולה כי סכום החוב בתחום זה הוא כ

מסך כל החייבים  6% -חייבים שהם כ 212החובות לרשות, שחבים אותו 
חייבים, כאשר  146מטופלים רק ₪  100,000(. מתוכם בסכום של מעל 3604)

 חייבים מקהילת העבריים. 30א מטופלים ישנם מתוך הל

 10נמסרו לטיפול משפטי רק עד  2008ועד  2000בכל שנת תקציב החל משנת  .4.9
חייבים לטיפול  20נמסרו לטיפול עד  2010 -2009חייבים בכל שנה, ובשנים 
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חייבים, כל הנתונים הללו מסביר את אי  40נמסרו לטיפול מעל  2011ובשנת 
נתונים אלו מבוססים על דיווחי  -בות לרשות. הסתייגותהטיפול השוטף בחו

משרדי עו"ד המטפלים, וייתכן שהיו חייבים נוספים שהטיפול בהם הסתיים 
 ולא הופיעו ברישומי המשרדים.

מבחינת החייבים המטופלים באמצעות משרדי עורכי דין עולה, כי לא  .4.10
כל חייב  מעט מהם הסכום המטופל קטן משמעותית לסכום החוב הכולל של

וחייב, ולא נמצא כי לחייב מסוים, מבין אלו המטופלים, עודכן סכום החוב 
 המטופל או יתרת החוב שלא מטופלת הועברה אף היא לטיפול משפטי.

לא אחת נטען בפני המבקר שישנם חייבים שלא כדאי לטפל בחובם  .4.11
לרשום, בהשוואה של עלות תועלת, אך המבקר לא מצא ולא הוצג בפניו, 

לו מסמך אחד )פרוטוקול( שדן בחייב שכזה, ובו הסיבות שהוצגו לאי אפי
הכדאיות, נתוני החייב כולל סקר נכסים שלו או מצבו המשפטי, וההחלטות 
שנתקבלו כולל זה של ראש המינהל הכספי והיועץ המשפטי וחתימתם על 
פרוטוקול זה. מסמך שיכול היה לשמש אולי גם במחיקת החוב במידת 

 הצורך.

או כשלים בטיפול מחיקת חובות של חייבים שהוכרזו כפש"ר או נמצ .4.12
בכינוס נכסים, או שרשום ברישומי משרדי עו"ד שהחוב סגור, אך בפועל 
נותר חוב רשום אצל החייב, או חייבים בהסדר ששילמו את חובם או חלק 
ממנו ועדיין נותרה יתרה לתשלום ברישומי העירייה או טיפול בחובות 

 שהים.מעוכבים או מו

נמצא ליקויים בדרך הפנייה של אגף ההכנסות למשרדי עו"ד לטיפול  .4.13
בחייבים, החל מדרך העברת נתוני החייבים לצורך הטיפול בהם, דרך 
ההודעה על פעולות מסוימות לגבי החייב וכלה בדרך ההודעה על 
הפסקה/עיכוב הטיפול בחייב ו/או העברתו למחיקת החוב באמצעות 

 ת.הוועדה למחיקת חובו

מאז הפסקת הטיפול בגביית החובות )קנסות( לרשות שנוצרו ע"י  .4.14
המח' המשפטית באמצעות המרכז לגביית קנסות של בתי המשפט בשנת 

, לא נעשו הפעולות הנחוצות למעקב וגבייה של החובות הנ"ל לפי 2008
 -הפירוט הבא:

ולא נגבו  2008לא הופקו נתונים על החובות )קנסות( שנצברו בתחילת  .4.14.1
מצעות המרכז לגביית קנסות, ונתונים אלו לא רוכזו ולא הועלו בא

למערכות המיחשוב, ורק במאמץ של איתור החייבים מתוך הרישומים 
הידניים שהיו ברשות נמצא כי מדובר בחייבים שנותר להם חוב מאז 

 795 -וכ₪ אלף  523 -ושחובם מסתכם נומינאלית ב 2008ועד  1996שנת 
 .2004בית וגם זאת עד מחצית שנת כולל הצמדה ורי₪ אלף 

 370 -, המסתכמים בכ2008החובות )קנסות( שנוצרו מאז תחילת שנת  .4.14.2
( אמנם נרשמו במערכות המיחשוב, אך 2011)מתואם לספט' ₪ אלף 

למרות זאת לא בוצעה שום פעולת גבייה בגינם ע"י הגורם האחראי על 
 הגבייה, דהיינו המינהל הכספי באמצעות אגף ההכנסות.

, 2008במהלך הבדיקה הידנית של חובות )קנסות( העבר, דהיינו לפני  .4.15
חייבים בגין פסקי דין שלא אותרו ברישומי  200נמצאו תשלומים של 

הרשות, ולכן לא ידוע מה נפסק לחובת החייבים הללו והאם הם שילמו את 
 138 -כל חובם לרשות במלואו. סכום התשלום שלהם בפועל מסתכם בכ

 ₪.אלף 
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 ותהמלצ .5
להפעיל את מרכז הגבייה האחוד בהקדם האפשרי בסיוע עו"ד שגויס לטובת  .5.1

הנושא, ובמסגרת זו להפעיל באופן מלא ותוך ההתאמה לצרכי הרשות את 
 תכנת האכיפה של האוטומציה.

לסיים לאלתר את רישום וחיוב כל שירותי הרשות באמצעות מערכת החיוב  .5.2
ר ששולם ואם לא יועבר של האוטומציה, כך שכל חיוב כזה יהיה ברו

לאכיפה, דבר שיביא גם לשליטה על נתוני ההכנסות מכל אחד משירותי 
 הרשות בכל שנת כספים.

לפעול באופן עקבי לטיפול בחובות לרשות, תוך דגש על טיפול בחובות  .5.3
העבר, ובתוך כך למיין את החייבים לפי סיכויי הגבייה מהם, כאשר לגבי כל 

פרוטוקול מסודר שייחתם ע"י ראש המינהל חייב כל הנתונים ירשמו ב
 הכספי, מנהל אגף ההכנסות והיועץ המשפטי.

במקביל לפעול לבצע גבייה מנהלית בפרקי זמן קבועים בהם לא שולם חוב  .5.4
תקופות תשלום(  2ע"י חייב כלשהו, ובתום אותה תקופה שתיקבע )למשל 

להעבירו  הוא יועבר אוטומטית לטיפול בגבייה מנהלית ואם זה לא יצלח
 אוטומטית לטיפול משפטי.

במסגרת מרכז הגבייה האחוד לבצע גבייה של סך חובות הרשות, הנוצרים  .5.5
ע"י כל אגפי הרשות, ובכלל זה גם את החובות )קנסות( הנוצרים ע"י המח' 

 המשפטית )בעבר ובהווה(.

לבצע מעקב עתי, שיקבע ע"י ראש המינהל הכספי ו/או היועץ המשפטי, לגבי  .5.6
 ת הגבייה לגבי חובות העבר ובאותה עת על הגבייה מהשוטף.התקדמו

לבצע מעקב רצוף ומעמיק לגבי הטיפול של משרדי עו"ד בטיפול בחייבי  .5.7
 הרשות המטופלים על ידם.
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 פירוט נתונים וממצאים
 נתונים .6

מבדיקת המבקר עפ"י נתונים שהומצאו לידיו מהאוטומציה, עולה כי  .6.1
 ₪.מיליון  98 -ת מגיעים לכדי סכום של כהחובות לרשות מכלל אגפי הרשו

, וכל הנתונים יובאו 95% -החלק היחסי של הארנונה והמים בחוב זה הוא כ .6.2
 בהמשך.

הבאים לביטוי בדו"חות הביקורת  2010מנתוני משרד הפנים לשנת  .6.3
( 2011השנתיים שלהם, עולה כי ההכנסה מארנונה ומים )עד אפריל 

  -מתבססת על הנתונים הבאים:
 נכסים. 12,278ערכת הארנונה רשומים ומטופלים שבמ .6.3.1
עומד על  31/12/20009 -מספר חשבונות משלמי הארנונה נכון ל .6.3.2

7,269. 
 מ"ר. 2109.97שטח הנכסים לחיוב בארנונה עומד על  .6.3.3
 ₪.מיליון  55 -עמד על כ 2010הסכום לגביית ארנונה בלבד לשנת  .6.3.4

 ראה נספח א'. 2009טבלת נתונים אלו והשוואתם לשנת  .6.4
 

כי במהלך  2003-2010עוד עולה מנתוני דו"חות משרד הפנים שנאספו לשנים  .6.5
 -השנים :

 בכל שנה נותרה יתרת חוב של תושבים שלא שולמה. .6.5.1
 ₪.מיליון  91 -הצטברות החוב לשנים הללו מגיע לכדי כ .6.5.2
 2005אחוז, למעט שנת  5-10מדי שנה גדל החוב מהשנה הקודמת בין  .6.5.3

 100%עקב גבייה מעל  2008ולמעט שנת  ,2004עקב גבייה גבוהה בשנת 
 .2007בשנת 

 .57%טפח במעל  2010ועד  2003כתוצאה מכל אלו החוב משנת  .6.5.4
החוב המצטבר של הארנונה והמים משנים קודמות מראה כי מידת  .6.5.5

הטיפול בגביית חובות שוטפים וחובות עבר, לא בוצע כנדרש ובאופן 
ות לחייבים של שוטף, והנתונים שבהמשך מצביעים על צבירת חוב

 מספר שנים מבלי שטופלו. 
 

את נתוני משרד הפנים לגבי גביית ארנונה ומים מדי שנה והחוב שנותר מדי  .6.6
שנה ניתן לראות בנספח ב', הנסמכת כולה על נתוני הדו"ח הכספי של משרד 

 .1-4, נספחים ב'2010הפנים לשנת ומצורפים רק נתוני שנת 
 

ר כי הגבייה של הארנונה היא באחוזים לא אחת טען מנהל האגף בפני המבק .6.7
גבוהים, דברים שבאים לביטוי גם בתגובתו שבהמשך, ואכן הטבלה 

אך שהוא לא ציין ולא ידוע שבנספח ב' מצביע כי יש אמת מסוימת בדברי, 
, ומשמע כי בפועל לרבים כי נתון זה לא כולל בתוכו גם גביית חובות עבר

עבר באחוזים היה קטן מהרשום  בכל שנה הסכום שנגבה מהשוטף וחובות
 -ו 2004בטבלה, ובכדי שהאגף יעמוד ביעדיו היה עליו לגבות כמו בשנים 

או מעבר לה,  100% -, דהיינו שהגבייה בכל שנה תהיה קרובה מאוד ל2007
כך שגם בהפחתת גביית חובות העבר, אחוז הגבייה השוטפת יעמוד מעל 

80%. 
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קי בו, בא לביטוי גם בדו"ח הנפרד חוסר הטיפול בחובות או הטיפול החל .6.8
 העוסק בגביית החובות באמצעות מיקור חוץ.

 
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

הגיב המבוקר לממצאי הביניים ובתגובתו הוא כתב ואני  21/10/2011בתאריך 
 86% -ל 2002 -ב 70% -מצטט " הישגים משמעותיים באחוזי הגבייה השוטפת מ

וזאת  2010 -ב₪ מליון  10.3 -בשנה ל₪ מליון  4.2 -מוכן בגבית חובות  2010 -ב
בזכות הגדלת חיובים של מוסדות רבים בעזרת משרדי עו"ד חיצוניים, שינינו 

 -בשנה ל₪ מליון  27.2 -סיווגים והגדלנו בסיס הארנונה, כך שהגבייה עלתה מ
 . פי שניים דבר שאין לו תקדים לפי מיטב ידיעתי."2010 -ב₪ מליון  54.5

 21/10/2012ובת המבקר לתשובה מיום תג
הגידול באחוזי הגבייה השוטפים, כפי שכבר ציין המבקר, כוללים גם חובות 

או יותר מדי שנה היא גבייה סבירה. הגבייה בפועל  100%עבר, ורק גבייה של 
שמוצגת בנספח ב' כוללים חובות העבר שנגבו בכל שנה, וגבייה זו בכללותה היא 

די למנוע את צבירת החובות כפי שהיא באה לביטוי בנספח פחות ממה שדרוש כ
ב'. באשר ליתר הטיעונים, נכון הוא שהיה גידול בבסיס הארנונה שחלקם בוצעו 
ע"י האגף וחלקם היא כתוצאה מסקר הנכסים שביצעה הרשות, ומכאן שגם 

 הסכום לגבייה מדי שנה עלה כפי שהדבר בה לביטוי בנספח ב'.
 

 ההכנסות  אגף -תגובת המבוקר
ולהלן תגובתו ככתובה  1הגיב המבוקר לממצאי טיוטא  28/3/02012בתאריך 
 -ולשונה:

 -המבקר מסתמך על נתונים לא נכונים כאשר הוא כתב שיתרות החוב עד ל .1
מחובות  95%וחובות ארנונה ומים מהווים ₪, מיליון  91הם  31/12/2010

 העירייה, ומכאן הוא מסיק מסקנות.
טיסטי וכן לפי הדו"ח הכספי של משרד הפנים, סך החובות לפי הדו"ח הסט

)ראה דו"ח כספי ₪ אלפי  59,237סך של  31/12/2010 -של ארנונה ומים ל
מוגדרים ע"י משרד הפנים כחובות ₪ מיליון  29(, כאשר 26עמ'  2010לשנת 

אלפי  10,267 -הסתכמה ב 2010אבודים. יש להזכיר שהגבייה מחובות בשנת 
₪ מיליון  2.357וחובות מים בסך ₪ מיליון  7.910ת ארנונה בסך סך חובו₪, 

 כדברי המבקר(.₪ מיליון  7.910)ולא ₪ מיליון  10.267וסה"כ 

המבקר אינו מבחין בין שוטף משוטף לבין גבייה כולל חובות עבר. אני חוזר  .2
 86% -ל 2002בשנת  70% -ומדגיש כי אחוזי הגבייה של השוטף משוטף עלו מ

בדו"ח משרד הפנים(, ואם ניקח בחשבון את גביית  26)ראה עמ'  2010בשנת 
 110.6% -ול 2010בשנת  105% -חובות העבר, אז הגבייה משוטף הגיעה ל

משוטף היא סבירה, אז  100%. אז אם לדברי המבקר גבייה של 2011בשנת 
 הגבייה שלנו היא הרבה מעל הסבירה.

, אם לדברי 51%מעל  2010עד לשנת  2003המבקר כותב שהחוב תפח משנת  .3
 -המבקר לא היתה גביית חובות בשנים אלו, החוב היה עולה אוטומטית ב

בשנה וההצמדה שנעה  9%, וזאת רק בגין זאת שהחוב נושא ריבית של 122%
 73,809,380. לולא גבינו בשנים אלו חובות בסך של 6% -ל 3%בשנים אלו בין 

עים לשיעורים גבוהים יותר, כך במונחים נומינלים, אז החובות היו מגי₪ 
 שהלכה למעשה החוב הצטמצם בהרבה.
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לטענת המבקר הגידול בבסיס הארנונה נובע מסקר נכסים שביצע הרשות.  .4
הסקר נעשה רק לאחרונה ע"י חבת אופק לפידות, ובנתיים הגבייה בגין 

 הסקר היא פעוטה ואין לה עדיין השפעה על הכנסות העירייה.
 28/3/2012מיום  תגובת המבקר לתגובה

נכונה טענת המבוקר כי הגבייה מהשוטף בלבד עומדת על אחוזים גבוהים והדבר 
 בה לביטוי בנספח ב', והמבקר לא הסתיר זאת.

המבוקר טועה כאשר הוא מוסיף לאחוזי הגבייה מהשוטף את אחוזי הגבייה 
"כ , ויש לחשב את סה100%מחובות העבר וע"י כך מגיע לדבריו לגבייה של מעל 

אחוזי הגבייה מסה"כ החוב השוטף ובתוספת חובות העבר, ובדיקה כזו 
-50שמובאת בטבלה שבהמשך מצביע על אחוזי גבייה משוכללים נמוכים סביב 

 במים, תלוי באיזו שנה. 35-70% -בארנונה ו 60%
 2003-2010איסוף נתוני הגבייה מהדו"חות הכספיים של משרד הפנים לשנים 

רוט ד' )אותו דו"ח שהמבוקר מפנה אליו( ואשר באים לביטוי פי 1לטופס  2נספח 
בטבלה שבהמשך, מצביע כי הגבייה מהשוטף כולל מחובות העבר אינה גבוהה 
כפי שנטען ויוצרת מדי שנה צבירה של חובות נוספים שהביאו לחובות כפי 

 שנרשמו לעיל וכי שיפורטו בהמשך.
קופה הנ"ל חוב הארנונה צמח למעשה מדי שנה יש עליה בסך החוב לגבייה ובת

 ₪.מיליון  44.1 -ובסה"כ בכ₪, מיליון  15.5 -והמים בכ₪ מיליון  28.6 -בכ
משמע שהמבוקר לא התייחס בצורה נכונה לדו"ח שהוא מפנה אליו, עיון בנספח 

, שהוא הדו"ח שאליו מפנה המבוקר, מצביע כי יתרת הפיגורים בגין שנים 5ב'
ואילו יתרת החוב השוטף ₪ מיליון  43.607ת על עומד 2010קודמות בסוף שנת 
וביחד סה"כ החוב עומד על ₪ מיליון  51.335עומדת על  2010בארנונה לסוף שנת 

 16.985 -ו₪ מיליון  15.630ובהתאמה החובות למים הם ₪, מיליון  94.942
 נתון שאינו שונה בהרבה מנתוני המבקר.₪, מיליון  32.615ובסה"כ ₪ מיליון 

מצביע על חובות מסופקים/אבודים  4ון שדו"ח משרד הפנים נספח ב'אמנם נכ
אך למרות זאת עדיין נשארת יתרת חוב לגבייה ₪, מיליון  26.383בסך כולל של 

 סכום שאין לזלזל בו כלל ועיקר.₪, מיליון  70 -של כ
 

שנת 
 כספים

יתרת חוב לסוף שנה  אחוז גבייה גבייה מחובות הנושא
ום סכ (3באלפי ש"ח )

(1) 
מסה"כ  משוטף אחוז

(2) 
 51,335 51.01% 85.49% 15.35% 7,910 ארנונה 2010

 16,985 36.38% 84.45% 13.1% 2,357 מים
 49,908 49.2% 83.44% 13.81% 6,670 ארנונה 2009

 16,913 49.88% 82.79% 14.88% 2,433 מים
 45,058 51.16% 81.07% 16.77% 7,199 ארנונה 2008

 15,001 50.23% 78.74% 14% 1,859 מים
 40,771 51.75% 81.5% 15.57% 5,938 ארנונה 2007

 11,797 53.27% 79.15% 14.16% 1,423 מים
 38,828 50.87% 81.22% 14.31% 5,128 ארנונה 2006

 9,181 60.86% 82.19% 18.93% 1,497 מים
 31,804 54.67% 80.17% 20.78% 6,261 ארנונה 2005

 7,312 62.3% 81.36% 19.13% 1,137 מים
 26,337 54.32% 78.68% 23.12% 5,844 ארנונה 2004

 5,653 68.53% 81.75% 26.85% 1,162 מים
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 22,769 55.65% 77.97% 23.33% 4,892 ארנונה 2003
 4,484 72.10% 80.65% 40.73% 1,402 מים

 לא צורפו., ושנים קודמים ש2010לשנת  5הנתונים מבוססים על נספח ב'

 ₪.באלפי  (1)
 סה"כ אחוז הגבייה משוטף וגם חובות בכל שנה ובכל תחום. (2)

 הנתון מתייחס לשוטף בלבד ולא לחובות עבר. (3)
 

 ממצאים .7
 הפעולות המיידיות שבוצעו כחלק מתהליך הביקורות .7.1

ולאחר שהמבקר החל בבדיקת ממצאי דו"ח זה  2011במהלך שנת  .7.1.1
המצוינים  2010שנת וכמו כן כחלק מהטיפול בממצאי הדו"חות של 

 לעיל, בוצעו מספר פעולות שיפורטו להלן.
 

התקיים דיון על החובות לרשות ועל הקמת מרכז  17/7/2011בתאריך  .7.1.2
הגבייה האחוד בלשכת ראש העיר, ובסיומו הופץ הפרוטוקול המופיע 

 כנספח ג', ודיון זה התבסס על הממצאים שיובאו בנספחים שבהמשך.
המבקר יציג את כל החייבים בעלי החוב  במסגרת דיון זה נקבע כי .7.1.3

הגבוה שמטופלים או אינם מטופלים בתהליכי גבייה כלשהם, ואילו 
מנהל אגף ההכנסות היה אמור להציג מי מבין כל אלו שאינם מטופלים 

 ו/או המטופלים חלקית ניתן לגבות ממנו את החוב או לא, ומדוע?
 הדו"ח. נתונים אלו, יבואו לביטוי בהמשך במסגרת ממצאי .7.1.4

 
התקיים דיון שיזם ראש מנהל כספי )גזבר( ועסק  4/8/2011בתאריך  .7.1.5

בעיקר בשילוב כל הגורמים במערך המיחשוב והפקת חשבונית עם 
ברקוד וכמו כן בטיפול בהמחאות חוזרות וגם דרך הגבייה של כל חוב 
שכל גורם ברשות מייצר מתוקף תפקידו ובכלל זה טיפול בהמחאות 

ב להגדיר זאת כך "שהרשות היא כמו סופרמרקט חוזרות והא היטי
שיש בו מח' שונות שכל אחת מייצרת הכנסות בתחום אחר, אך הלקוח 
)במקרה שלנו ברוב המקרים התושב( משלם על כל הרכישות במקום 
אחד בקופת העסק, ובמקרה שלנו בקופה הראשית". ישיבה זו סוכמה 

 בנספח ד'.
דיין נותרו מספר גופים בתוך ע 2012למרות כל אלו נכון לפברואר  .7.1.6

הרשות שעדיין אינם רושמים את חיובי התושבים באמצעות מע' 
 האוטומציה.
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 החובות לרשות בחלוקה לחתכים שונים .7.2

עולה כי סך החוב עומד  2010מריכוז החובות לרשות נכון לסוף שנת  .7.2.1
כאשר חלקו של אגף ההכנסות בחוב  בכל התחומים,₪ מיליון  98 -על כ

 -בערכים נכונים ל 30/12/2010 -חוב נכון ל₪ )מיליון  93 -על כזה עומד 
19/6/2011.) 

עולה כי סך  2010גם מעיון בדו"ח הכספי של משרד הפנים לשנת  .7.2.2
החובות הפתוחים של הרשות מארנונה ומסים והיטלים אחרים עומד 

ונתון זה כולל המחאות ללא כיסוי, מה שמצביע כי ₪ מיליון  99 -על כ
 קר דומים לנתונים אלו.נתוני המב

להלן הטבלה המפרטת את החובות של חייבים לעירייה בהתאם  .7.2.3
למחלקות או אגפים וחלקו של כל גורם ברשות לחוב זה, וכאחוז 

 מסה"כ החוב.
 -מהטבלה הנ"ל עולה כי: .7.2.4

 הגורם השני ביצירת חוב ובאי גבייתו הוא אגף החינוך. .7.2.4.1
ובים בגין הגורם השלישי ביצירת החוב ובאי גבייתו הם חי .7.2.4.2

 שילוט.
הגורם הרביעי ביצירת החוב, אף שאינו אחראי לגבייתו, הוא  .7.2.4.3

 המח' המשפטית.
ישנם מספר גורמים שגובה החוב שהם יוצרים או יצרו, לא  .7.2.4.4

, עדיין 2012וחלקם גם נכון לשנת  2011ידוע, כי נכון לסוף שנת 
 אינם מבצעים את חיוביהם באמצעות מערכת האוטומציה.
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 האגף 

 החוב בש"חגובה 

% 
 כ"מסה

 הערות

 נומינאלי

מתואם הכולל 
ריבית 

 והצמדה
הכנסות 
)ארנונה 

 2011מים עד אפריל  94.38% 92,828,981.10   ומים(

   2.40% 2,364,429.60   חינוך

   1.04% 1,020,399.40   שלטים

 מח' משפטית
)קנסות, 

תו"ב, רישוי 
עסקים 
 ופיקוח(

158,110.0 

371,646.76 0.38% 

ואילך לפי  2008לשנים 
נתוני המע' הממוחשבת, 

ובערכים  31/12/10 -נכון ל
 7/9/11 -נכונים ל

523,196.0 

795,170.50 0.81% 

 1996-2007לשנים 
בהסתייגות שמדובר 

בנתונים ידניים שנאספו 
מתוך דו"חות התשלום של 

ביהמ"ש ומעקב הרישום 
 הידני שבוצע באותה תקופה

ע"י ונבדקו באופן מלא גם 
 המח' המשפטית.

סה"כ 
 משפטית

681,306.0 
1,166,817.26 1.19%   

 0.18% 176,393.80   (6רווחה )
חלקי ללא מספר מוסדות 

 המופעלים על ידו

   לא ידוע   (1הנדסה )
שולבו באוטומציה רק בסוף 

2011 

   לא ידוע    (2ווטרינריה )
טרם  2012נכון לפברואר 

   לא ידוע   קיםרישוי עס שולבו באוטומציה

   לא ידוע   (3שפע )
שולבו באוטומציה רק בסוף 

2011 

   לא ידוע   (4ביטחון )

שולבו באוטומציה רק בסוף 
2011 

מנהל כללי 
   לא ידוע   (5)

 2012ישולבו במהלך שנת 

   100.00% 98,352,191.66   סה"כ 
 

    

 שבחה והשכרת נכסים( כולל אגרות היתרי בנייה, תשלום אישורי היטל ה1)

  ( כולל אגרות עבור טיפול בכלבים ובדיקות משנה לבשר מן החי2)

 ( כולל אגרות פינוי פסולת בניין, שעוני החלפה, אגרת הדבקת שלטים ושווקים3)

   ( כולל אגרת ירי במטווח ואגרות רוכלות4)

  ( כולל אגרת אישור תושב ואגרת מידע לפי חוק חופש המידע5)

א כולל הכנסות עבור ארוחות והתעמלות בבית האבות ובית אפריים( ל6)  
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 חובות לעירייה עקב פעילות האגפים/מחלקות שאינם אגף ההכנסות .7.3

חובות אלו לא היו מטופלים בעבר ואינם מטופלים כלל אף היום,  .7.3.1
, והסיבה לכך היא שאגף ההכנסות 2012הדבר נכון גם לתחילת שנת 

כפי שיובהר בהמשך, בכל הקשור לעמידתו גרר רגליים במשך שנים, 
בהחלטות שהתקבלו להפעלת מרכז גבייה אחוד, וכפועל יוצא מכך 
הקמת מערך הגבייה האחוד טרם הוקם, והדבר מביא לכך שחובות אלו 

 עדיין אינם מטופלים.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

המבקר חוזר על הביטוי השחוק והמעליב של גרירת רגליים, וכבר 
גובתי הקודמת הידועה לכל אמרתי כי האגף יעמוד במטלות כאשר בת

 יוקם מרכז גבייה אחוד עם קליטת עו"ד שיטפל בנושא האכיפה.
 תגובת המבקר

לחוסר המעש באי ביצוע  ,למבקר אין ביטוי הולם יותר מהביטוי הנ"ל
בנושא  2010החלטות הרשות המפורטות בדו"ח הביקורת של שנת 

אחוד, מערך שהוחלט לראשונה להקימו בשנת הקמת מערך הגבייה ה
ותאריך היעד האחרון להקמתו ע"י ראש המינהל ומנהל אגף  2005

 (.7.8.4)ראה גם סעיף  .2008ההכנסות היה ינואר 
את המידע המלא בנושא זה ציין המבקר בדו"ח הביקורת שלו בנושא  .7.3.2

 .2010בפורסם בשנת 
בייה של חובות שנוצרו למען ההגינות אגף החינוך ביצע באופן חלקי ג .7.3.3

עקב שירותיו, אך הכשלים בגבייה זו באו לביטוי בדו"ח המבקר של 
 , העוסק בטיפול בהמחאות חוזרות.2010שנת 

, הוחלט על גיוס משפטן שיהיה אחראי על 2012לאחרונה, ינואר  .7.3.4
טיפול בכלל החובות לרשות ובכלל זה חובות ארנונה, וכל זה יעשה 

 .במסגרת מרכז גבייה אחוד
סיבה שנייה לאי הטיפול בחובות כלל אגפי הרשות על כל מחלקותיה,  .7.3.5

 היה כי חלק ניכר מהחיובים לא באו לידי ביטוי במערכת האוטומציה.
, רוב החיובים החלו 2012ותחילת  2011לאחרונה דהיינו בסוף  .7.3.6

להתבצע באמצעות מע' האוטומציה, מה שמאפשר לראותם בכרטיס 
נותרו  2012שולמו, וכאמור נכון לפברואר התושב ולגבותם במידה ולא 

מספר גופים שטרם החלו לבצע את חיוביהם באמצעות האוטומציה 
 מח' רישוי עסקים, מח' וטרינרית ועוד. -כגון

מודגש כי גם לגבי החובות הללו, של יתר אגפי הרשות, חלה תקופת  .7.3.7
התיישנות כפי שהמבקר פירט בדו"ח העוסק בגביית החובות באמצעות 

 ור חוץ. מיק
חובות לעירייה שנוצרו עקב פעילות של הלשכה המשפטית, שהם  .7.3.8

ברוב המקרים חובות שנוצרו כבעקבות פסק דין, בשל עבירות 
מנהליות/פליליות שלגביהן לא טרם חלה התיישנות, שכן הם חובות 

 שנים בלבד. 25 –שנוצרו בהליך משפטי. פס"ד מתיישן לאחר כ
ץ מצד בעלי החוב טענת הגנה, לפטור אך למרות זאת יכולה עדיין לצו .7.3.9

אותם מחיובי הריבית וההצמדה, עקב כך שהרשות לא פעלה לגבותם 
מיד לאחר פסה"ד או בסמוך לו, אמנם לא בטוח שטענה זו תתקבל, אך 

 רצוי להימנע שטענה כזו בכלל תעלה.
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בהמשך הדו"ח יפרט המבקר את החובות שנוצרו על ידי הגורמים  .7.3.10
 בהם, באם היה טיפול. השונים ודרך הטיפול

 
 ניתוח חובות אגף ההכנסות .7.4

כאמור חלקו של אגף ההכנסות בחוב, הוא העיקרי, ולכן בחן המבקר  .7.4.1
 את החוב הנ"ל בחלוקה לקבוצות החוב המפורטים בנספח ה'.

 
 -מניתוח נספח ה' הנ"ל עולים הנתונים הבאים: .7.4.2

מספר החייבים שיש להם חוב לרשות בכל סכום שהוא הוא  .7.4.2.1
 .30/12/2010ון ליום נכ 3604

 ₪. מיליון  93 -חובם לרשות מסתכם בסכום של כ .7.4.2.2

מהחוב  23% -, חבים כבלבד איש 41מבעלי החוב שהם  1% .7.4.2.3
 ₪.מליון  21 -הכללי וחובם מסתכם בכ

 80%איש, חבים  726שהם הכללי מסה"כ בעלי החוב  20% .7.4.2.4
 ₪.מליון  74שמסתכם במעל הכללי מהחוב 

איש,  2878שהם ₪  30,000 מבעלי החוב הקטן של עד 20%  .7.4.2.5
 ₪.מליון  18 -מסתכם בככללי, וחובם מהחוב ה 20% -חבים כ

 
במקביל לדין וחשבון זה ערך המבקר בדיקה לגבי הטיפול בגביית  .7.4.3

החובות באמצעות מיקור חוץ )משרדי עו"ד(, אך היות ובמועד זה לא 
היה באגף ההכנסות רישום מרוכז של כל החייבים המטופלים 

יקור חוץ וסכום החוב המטופל, כפי שיובהר בהמשך, לכן באמצעות מ
המבקר פנה, דרש וקיבל מכל עו"ד הדין נתונים על החייבים המטופלים 

( ובטבלה 2011יולי -על ידם )נתונים שהתקבלו בטווח שבין ינואר
המצורפת כנספח ו' מצוינים הסכומים המטופלים על ידם וזאת 

 -בהסתייגויות הבאות:
ם שהתקבלו לא היו במתכונת אחידה למרות שהמבקר היות והנתוני .7.4.4

ביקש זאת, נוצר מצב שחלקם התקבלו כולל העמסות של הוצאות 
הטיפול על החוב )שליחת מכתב התראה, אגרות ביהמ"ש ושכ"ט( ואילו 

 חלק ללא עלויות אלו.

בנתונים שהתקבלו גם נרשם, לגבי חלק ממשרדי עו"ד, סכומים  .7.4.5
כום הסופי שנותר לגבייה לעתים קטן שניגבו מהחייבים, ולכן הס

 מסכום החוב המקורי שנשלח אליהם לגבייה.

בחלק מהנתונים לא ברור האם הסכומים שנמסרו למבקר כוללים  .7.4.6
הצמדה וריבית כמו הנתונים שהתקבלו מהאוטומציה לגבי חוב 

 החייבים כמצוין לעיל.
 התייחסות היועץ המשפטי

אותו הם תובעים בצירוף הוצאות  עורכי הדין מקבלים לידיהם חוב לגבייה
משפט, ריבית והצמדה ושכ"ט עו"ד. הריבית וההצמדה שפוסק בית המשפט 
הוא בהתאם לחוק הספציפי, במקרה של תשלומי חובה לרשות המקומית 
הריבית שנפסקת היא לפי חוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה 

 על תשלומי חובה.
 

 יובהרו בהמשך.כל אלו יוצרים פערים כפי ש .7.4.7
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 -בחינת הנתונים בנספח ו' מעלה את הממצאים הבאים: .7.4.8

איש שהם  1121מספר החייבים המטופלים על ידי עו"ד הוא  .7.4.8.1
 .3604מתוך סה"כ בעלי החובות העומד על  31% -רק כ

מטופל באמצעותם רק ₪ מיליון  93 -מתוך סכום של כ .7.4.8.2
החוב , מסך 54-57% -שהם כ₪ מיליון  50-53 -כמחצית הסכום כ

הכללי, כאשר כאמור חלק מסכום זה כולל העמסות כמצוין לעיל, 
משמע כי הסכום המטופל באמצעות עו"ד ₪, מיליון  2.3 -שהם כ

 קטן באופן משמעותי מסכום החוב לרשות.
 

המפורטת  17/7/2011לאור הנתונים הללו שהוצגו גם בישיבה מיום  .7.4.9
ה נעשית ממילא לעיל, ולאור דרישת ראש העיר בוצעה בדיקה, שהיית

לגבי מי מהחייבים מטופל ומי לא באמצעות עו"ד, ובמיוחד לגבי 
 החייבים שחובם גדול במיוחד.

וזאת ₪,  100,000 -הבדיקה הנ"ל נערכה לגבי כל חייב שחובו גדול מ .7.4.10
מתוך הנחה כי חוב בסדר גודל כזה יכול להיווצר אך ורק עקב אי 

, ונתונים אלו ן רב מאודנקיטה בהליך גבייה מנהלי או אחר לאורך זמ
 נותחו גם לפי מועדי העברת החוב לטיפול משפטי.

 
מהבדיקה הנ"ל שתוצאותיה מפורטים בנספח ז' המצ"ב עולים  .7.4.11

 -הנתונים הבאים:
 212עומד על ₪  100,000מספר החייבים שחובם הוא מעל  .7.4.11.1

 החייבים. 3604מתוך סה"כ  6% -חייבים שהם רק כ
שהם ₪ מליון  46 -ם בכחייבים אלו מסתכ 212חובם של  .7.4.11.2

מסה"כ החוב הכללי, דהיינו כמחצית מהחוב הכללי,  49.6%
 בהסתייגות של העמסות של עו"ד שהמבקר ציין קודם לכן.

 146מתוכם חייבים אלו, מטופלים באמצעות עו"ד הוא רק  .7.4.11.3
או ₪  100,000מתוך החייבים שחובם מעל  69% -חייבים שהם כ

חייבים  66מילים אחרות מסה"כ החייבים, וב 4% -שהם רק כ
מבעלי החוב  31% -בטווח זה אינם מטופלים כלל, והם מהווים כ

 בטווח זה. 

חייבים שהם מקהילת  30מתוך החייבים שלא מטופלים ישנם  .7.4.11.4
מתוכם, ואשר נטען שלא ניתן לאתרם,  45% -העבריים המהווים כ

ורק לאור ממצאי הביניים נשלח מכתב למשרד הפנים לאיתורם 
 ה האם הם עדיין שוהים בתחומי הארץ ולא עזבו לחו"ל.ובכלל ז

 תגובת המבוקר
חייבים מטופלים  69בתשובת אגף ההכנסות לממצאי הביניים נטען כי 

חייבים הם מקהילת העבריים  32בשונה מנתוני הנספח וכמו כן נטען כי 
אינם מחזיקים בנכס,  -שיש קושי לגבות מהם את החוב מסיבות שונות

את הארץ, לא אותרו באמצעות מנהיגי הקהילה, אך עד למועד  נפטרו, עזבו
 הפצת ממצאי הביניים לא בוצעה שום פעולה אקטיבית לאיתורם. 

חייבים ששייכים  30במסמך אחר שנשלח למשרד הפנים ציין המבוקר רק 
 כפי שנמסר בתגובה הראשונה. 32לקהילת העבריים ולא 
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בים שנטען שהם לא מטופלים, חיי 26בתגובה לטיוטא נטען כי "לסיכום, 
הם כן מטופלים באמצעות עורכי דין חיצוניים כפי שפורט לעיל." וצורפה 

 חייבים אלו. 26רשימת של 
חייבים מטופלים מתוך  133עוד נכתב בתגובה לטיוטא שהמבקר טוען כי רק 

 91, ובטיוטא הקודמת )ממצאי ביניים( של המבקר טען שישנם רק 212
. 212חייבים מטופלים מתוך  170, הלכה למעשה ישנם 212מטופלים מתוך 

עולה כי כל התיקים שצוינו, מטופלים כפי שמפורט להלן. זאת ועוד, 
בבדיקה שנערכה מסתבר שלמעט קהילת העבריים, בתי הכנסת, כל 
החייבים מטופלים, ואני מפנה את המבקר שישים לב להערות של "הלא 

 .מטופלים" שכבר ניתנו בדו"ח הביניים
 תגובת המבקר

רשימת החייבים הנטענים שמטופלים בכל אחת מהפניות נבדקה שוב ושוב 
גם מול רישומי משרדי עו"ד ומול משרדי עו"ד עצמם באופן פרטני, מה 
שהביא לשינוי נתוני מספר החייבים המטופלים אצל עו"ד, כפי שהיא באה 

 לביטוי בסעיף הנ"ל, ובנספח ז'.
חייבים  13 -ימה האחרונה אומת הטיפול רק בהחייבים שהיו ברש 26מתוך 

והיתר או שעדיין לא מטופלים או  בלבד ע"י עו"ד לפני מועד הביקורת,
 כפי שהדבר בה לביטוי בהערות לנספח ז'. 2011טופלו לקראת סוף שנת ש

 30חייבים לא מטופלים ומתוכם  66יוצא איפה שנותרו למרות הכל עוד 
 חייבים מקהילת העבריים.

 

החוב המטופל באמצעות עו"ד לגבי חייבים בטווח זה  סכום .7.4.11.5
מחובם של   48% -שהם כ₪ מיליון  22 -עומד על כ₪  100,000מעל 

מסה"כ החוב לרשות. האמור כאן  24% -החייבים בטווח והם כ
הוא בהסתייגות היות ובחלק מהחובות המטופלים לא נמסר 
 למבקר הסכום המטופל ו/או הסכום נמחק בוועדה למחיקת

 חובות ולכן סביר להניח שהמספרים הם מעט גבוהים יותר.

יוצא אפוא שעפ"י נספח ז' לעיל, ששאר החוב שצריך להיות  .7.4.11.6
מעל  -הוא כ₪  100,000מטופל ע"י משרדי עו"ד, לגבי חוב שמעל 

 -חייבים ואילו לגבי חייבים שחובם קטן מ 66 -וזאת מ₪ מליון  23
שחבים ₪ מיליון  32 -כ החוב שאינו מטופל עומד על₪,  100,000

 חייבים.  3392אותו 

המבקר מתעתד לבחון גם את כל מחיקת החובות שבוצעו לגבי  .7.4.12
חייבים שחובם הסתכם בסכום גדול, וזאת לאור שאלות שהתעוררו 

 במהלך ביקורת זו.
 

 תגובת ראש מנהל כספי
בתגובתו לממצאי הביניים הוא ציין שלדעתו לא נבדק מהם סך החובות 

ו/או שלא ניתן לגבותם, ורק לאחר מכן להסיק מסקנות חד  שהתיישנו
מהחובות מטופלים באמצעות  60%משמעותיות. על פניו נראה לו כי מעל 

בכל מקרה בכוונתו לכנס ישיבה עם כל הנוגעים ₪(. מליון  50עו"ד )מעל 
 בדבר בכדי להוציא נוהל ברור לגבי האכיפה.
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סכום שמעל מתוך כלל החייבים המטופלים ע"י עו"ד ב .7.4.13
שבאה לביטוי בנספח ז', התפלגות מועד תחילת הטיפול ₪,  100,000

  -לפי שנים בעשור האחרון היא כדלקמן:
 -חייבים בלבד בסכום של כ 3הועברו לטיפול  2000בשנת  .7.4.13.1

19,000 .₪ 

 -חייבים בלבד בסכום של כ 2הועברו לטיפול  2001בשנת  .7.4.13.2
175,000 .₪ 

 -ים בלבד בסכום של כחייב 5הועברו לטיפול  2002בשנת  .7.4.13.3
101,000 .₪ 

 4.3 -חייבים בלבד בסכום של כ 8הועברו לטיפול  2003בשנת  .7.4.13.4
מיליון  58 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ₪, מיליון 

.₪ 
 2 -חייבים בלבד בסכום של כ 8הועברו לטיפול  2004בשנת  .7.4.13.5

ן מיליו 60 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ₪, מיליון 
.₪ 

 1.9 -חייבים בלבד בסכום של כ 16הועברו לטיפול  2005בשנת  .7.4.13.6
מיליון  60 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ₪, מיליון 

.₪ 

 1 -חייבים בלבד בסכום של כ 10הועברו לטיפול  2006בשנת  .7.4.13.7
 63.7 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ₪, מיליון 
 ₪.מיליון 

חייבים בלבד בסכום לא ידוע,  1לטיפול הועברו  2007בשנת  .7.4.13.8
 ₪.מליון  72.5 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ

 1.3 -חייבים בלבד בסכום של כ 10הועברו לטיפול  2008בשנת  .7.4.13.9
מיליון  73 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ₪, מיליון 

.₪ 

 2.5 -חייבים בלבד בסכום של כ 18הועברו לטיפול  2009בשנת  .7.4.13.10
 82.7 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ₪, מיליון 
 ₪.מיליון 

 3.5 -חייבים בלבד בסכום של כ 22הועברו לטיפול  2010בשנת  .7.4.13.11
מיליון  91 -כאשר גובה החוב בתחילת שנה זו עמד על כ₪, מיליון 

.₪ 

 5 -חייבים בלבד בסכום של כ 41הועברו לטיפול  2011בשנת  .7.4.13.12
מיליון  93 -בה החוב בתחילת שנה זו עמד על ככאשר גו₪, מיליון 

.₪ 

חייבים בלבד  2ובמועד לא ידוע הועברו לטיפול  2012בשנת  .7.4.13.13
 ₪. 150,000 -בסכום של כ

למען ההגינות המקצועית, ייתכן כי היו חייבים נוספים שטופלו  .7.4.14
במהלך השנים הללו, והטיפול בהם הסתיים ולכן הם אינם מופיעים 

אין נתונים לגביהם והם לא הופיעו גם ברשימות ברשימה זו, כי למבקר 
 משרדי עו"ד שנבדקו על ידי המבקר או שמסרו לו נתונים.

עולה מהרשום לעיל כי למרות החוב הגדול שנצבר מדי שנה, רק  .7.4.15
 חלק זניח ממנו הועבר לטיפול משפטי באמצעות משרדי עו"ד.
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שנים ה 2-יוצא אפוא כי רוב החייבים הנ"ל, הטיפול בהם החל רק ב .7.4.16
 האחרונות, דהיינו במהלך הביקורת.

 
 אגף ההכנסות לסעיף כולו -תגובת המבוקר

, הוחלט על העברת 2004החובות בעבר טופלו ע"י הלשכה המשפטית ורק בשנת 
 51הועברו  2004תיקי חוב לטיפול באמצעות עו"ד חיצוניים. יש לציין שבשנת 

שהועברו הלך וגדל, כך  תיקים, ועם השנים מס' התיקים 134 2005 -תיקים וב
 הועברו מאות תיקים לטיפול חיצוני. 2010שבשנת 

 תגובת המבקר
ממצאי המבקר המבוססים על הנתונים שהתקבלו ממשרדי עו"ד שונים מנתוני 
המבוקר, אך ייתכן כי הועברו תיקים נוספים שהטיפול בהם הסתיים ולכן לא 

כון, המבוקר לא מצא לנכון באו לביטוי בדיווחי משרדי עו"ד, אך גם אם הדבר נ
 לצרף מסמך המוכיח את טענתו.

 
 

לאור כל אלו, בחינה נוספת של נספח ז' בנוגע לטיפול  .7.4.17
 -בחייבים מצביע כי:

בחינה של אופן הטיפול בחייבים כפי שהדבר עולה מעמודת  .7.4.17.1
ההערות, עולה כי הטיפול בחייבים הוא לסירוגין, לא עקבי, מבוצע 

יצירת החוב, וגם אם החלו טיפול יש בפערי זמן גדולים ממועד 
פערי זמן גדולים בין פעולה אחת למשניה, וכל אלו מביאים לכך 

 שהטיפול בחייבים לא יעיל במקרה הטוב ומוזנח במקרה הרע.

עוד עולה כי בלא מעט מקרים סכום החוב המטופל הוא קטן  .7.4.17.2
מסכום החוב של החייב, וזאת משום שהחייב ממשיך לצבור חוב, 

שנו חייב שאינו משלם באופן עקבי את חובותיו ובשנה נניח שי
הוגש החוב שנצבר לתביעה משפטית/הוצל"פ, הרי שהחוב  2008

שנתבע הינו עד ליום הגשת התביעה, כך שנוצר חוב נוסף משנת 
 ואילך. 2008

המבקר לא נתקל במצב שבו סכום החוב הנתבע מתעדכן,  .7.4.17.3
מדברי היועץ דהיינו שמוגשת תביעה נוספת על יתרת החוב, ו

המשפטי עולה כי גם הוא התריע על כך בפני מנהל האגף, ואמר לו 
כי מרגע שחייב מטופל ע"י עו"ד אין מאותו רגע מעקב עליו באם 

 החוב גדל ויש לעדכן את סכום התביעה.
ישנם בתוך החייבים קבוצה של חייבים שהם גופים מוסדיים  .7.4.17.4

הם מטופל כגון קופת חולים כללית וחב' החשמל, והחוב של
בעצלתיים ובפערי זמן גדולים, ואת הפירוט המלא ניתן לראות 

 בנספח בעמודת ההערות.
 תגובת המבוקר

נטען כי מוסדות אלו מטופלים ע"י עו"ד המנסה להשיג תקדימים 
משפטיים לביטול ההנחות למוסדות אלו, וזאת בשיתוף רשויות אחרות, 

 וכי הסכום הרשום אינו חוב אלה חיוב.
 נטען כי כל החובות שנויים במחלוקת. כמו כן

 תגובת המבקר
לא ברור מדוע עדיין אין פעילות לתשלום החוב שאינו במחלוקת תשלום 

 שיקטין את יתרת החוב/חיוב הרשום ברישומי העירייה?
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לא מעט מהחובות הועברו לוועדה למחיקת חובות ע"י מנהל  .7.4.17.5
עה בקרה האגף בטענה כי המצב הכלכלי קשה, ולא ברור האם בוצ

על חייבים אלו ע"י ראש המנהל )גזבר(, ולמשל חוב של א.נ ור. 
הועבר למחיקת חובות ללא טיפול משפטי וזאת רק לאחר פרסום 

 ממצאי הביניים.
 תגובת המבוקר

הוועדה למחיקת חובות קובעת את גובה ואישור המחיקה. ראש המינהל 
מחיקה, הגזבר הוא חבר בוועדה ומחיקת חובות ומודע לכל מקרה של כל 

והיועץ המשפטי על כל בקשה למחיקה, הועדה מאשרת, המועצה 
 מאשרת ומשרד הפנים הוא המאשר הסופי.

למקרה של מר א.נ ור. אם המבקר היה בודק היה מוצא כי במקרה של 
א.נ היה בטיפול משפטי באמצעות היועץ המשפטי לעירייה, תיק הוצל"פ 

ס נכסים שמכר את הנכס, שילם , בצו בית משפט לנכס נתמנה כונ97/90
את חלקו ככונס ויתרת החוב נמסרה למחיקת חוב. דרך אגב, גם אם 
חייב לא היה בטיפול משפטי, אפשר להביאו למחיקה ובתנאי שעומד בכל 

 הקריטריונים של הוועדה. 
 תגובת המבקר

 לתגובה זו לא צורפו המסמכים להוכחת טענת מנהל אגף ההכנסות.
 

כגון היכלי זינו, אכסניה  -ים בתחומי העירישנם עסקים פעיל .7.4.17.6
  ומיאם, וגם כאן לא ברור מדוע לא מבוצעים כנגדם הליכי גבייה?

 תגובת המבוקר
לגבי מיאם נטען כי החוב אינו של המפעיל כעסק פרטי אלה של הרשות 
תחת הכותרת בריכה שחייה עירונית, והנושא נידון ברמות שונות כולל 

פתרון ורק לאחרונה החליט להעביר החוב  מבקר המדינה וטרם נמצא
 לטיפול משפטי.

לגבי האכסניה נטען כי החוב הוא הפער בין תעריף הארנונה שאושר 
זמנית ע"י הרשות לבין התעריף המלא שהיה, וכי מחכים לאישור משרד 

 הפנים לתעריף החדש, וכי אישור זה יקזז את החוב הקיים. 
 תגובת המבקר

 פירוט מלא למקרה זה. נתוני נספח ז' נותנים
 

ישנם מוסדות דת כגון בתי כנסיות  ו/או חינוך כגון ביה"ס  .7.4.17.7
טללים ו/או עמותות שונות המקבלים תקציבים מהרשות למרות 
החוב. במקרה זה לא ברור מדוע אין קיזוז של תקציבים כנגד 

 החוב?

 

בתוך החובות ישנו חוב של מכללת דימונה, שבתשובה לבקשת  .7.4.17.8
החוב שולם, אך בפועל החוב נמחק בוועדה  הפרטים נרשם כי

 למחיקת חובות.
 תגובת המבוקר

אגף ההכנסות טען כי לגבי בתי הכנסת מדובר בחוב של מים ששולם 
בעבר ע"י הרבנות ובשלב מסוים הפסיקה לעשות זאת, ומאז יש בעיה 

 משפטית ו/או חברתית לתבוע אותם על החוב.
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ון גם אצל היועץ המשפטי, וכי באשר לעמותת יעלים נטען כי הנושא ניד
העמותה טוענת כי אינה צריכה לשלם, ולעת עתה מבצע קיזוז מתוך 

 ההקצבות שניתנות להם לפעילותם.
לגבי מעון טללים נטען שהחוב הוא חוב שוטף שאין לגביהם הסכם, )לא 

₪  230,000ברור על איזה הסכם מדובר(, ולא ברור איך סכום של מעל 
 הוא חיוב שוטף?

וגע לעמותת יחדיו נטען כי לא אושרה להם הנחה בארנונה ע"י משרד בנ
הפנים והנושא נמצא בטיפול המוסד והקרן המטפלת בו, קרן סקטא 

 רש"י.
 התייחסות היועץ המשפטי

לטענתו לא ידוע לו על טענת המבוקר בהקשר לתגובתו בנושא בתי 
 הכנסת.

 

בן ישנה קבוצה גדולה של חייבים בעלי שם משפחה זהה " .7.4.17.9
ישראל" או "בת ישראל" או "בן יהודה", שככל הנראה שייכים 
לעדת קהילת העבריים, שגם לגביהם לא מבוצע הליכי גבייה 

 כלשהם, ולא ברור מדוע?

ובעקבות דו"ח ממצאי הביניים של המבקר  27/10/2011 -רק ב .7.4.17.10
חייבים של קהילת העבריים  30נשלח מכתב למשרד הפנים לגבי 

דוע למבקר האם התקבלה תשובה כלשהי . לא יםלצורך איתור
 למסמך זה.

 

בין החייבים מופיע אף עו"ד אחד כהן אלישע, ואף במקרה זה  .7.4.17.11
 לא ברור מדוע לא ננקטים כנגדו אמצעי אכיפה?

 תגובת המבוקר
נטען כי עו"ד זה הוא כונס נכסים שלא ניתן לתבוע אותו בגין חובות בעל 

הטוב ניתן לתבוע רק את  הנכס כל עוד לא מימש את הנכסים, ובמקרה
 קופת הכינוס.

טוען שהוסבר למבקר מס' פעמים, שכאשר  28/3/12בתגובה מיום 
מתקבל צו כינוס נכסים על הנכס, נפתח תיק לכונס שהוא המחזיק 
החוקי, ובעת מימוש הנכס הכונס משלם את חלקו לתקופת הכינוס. 

ה לתבוע במקרה של עו"ד אלישע הוא אינו המחזיק ולכן אין כל סיב
 אותו.

 התייחסות היועץ המשפטי
עו"ד אלישע כהן מונה ככונס נכסים של חברת ארמונות לב בע"מ שהיא 
בעלת אולם שמחות בדימונה. מינויו נעשה לבקשת נושים בשל אי תשלום 
חובות. עיריית דימונה הגישה תביעת חוב לכונס, אולם כל עוד לא מימש 

ע"ח החוב לעירייה. גם לאחר הכונס את הנכס לא ניתן לקבל תשלום 
שהנכס ימכר ישנו סדר נשיה, כלומר ישנם נושים שהחוב להם קודם 
לחובות העירייה כמו תשלומי משכנתא. כל האמור לעיל עד כה מתייחס 
לחובות עד למינויו של הכונס. מיום מינוי הכונס, חובות הארנונה הם 

התאם לקבוע בגדר הוצאות הכינוס שקודמים לחובות האחרים, אולם ב
לחוק ההסדרים במשק המדינה, חוב ארנונה חל על מחזיק בנכס   8בסעיף 

ולכן אם הכונס השכיר את הנכס הרי שהיה מחזיק בפועל שהוא זה 
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שחייב בתשלומי  הארנונה ולכן יש לבדוק מי היה המחזיק בנכס בתקופה 
 שמיום הכינוס ועד למכירת הנכס.

 תגובת המבקר
ועץ המשפטי היא נכונה ברמה העקרונית, אך הטענה המועלית ע"י הי

המבקר לא מצא ולא הוצג לו אפילו מסמך אחד המצביע מה היו 
ההליכים שבוצעו מול כונס זה בקשר לחוב ומה סטאטוס הטיפול בנכס 

 במסגרת כינוס הנכסים.
יותר מכך ישנם הבדלי גרסאות בין היועץ המשפטי לבין מנהל אגף 

המשפטי שמקובלת עלי יותר, כי לא הוצגו לי  ההכנסות, ולפי טענת היועץ
מסמכים אחרים, עו"ד אלישע הוא המחזיק עד להשכרת הנכס, ולכן יש 
לפעול נגדו ממועד הכינוס ועד להשכרה וכנגד המחזיק החדש ממועד 

 ההשכרה ועד מכירת הנכס בכינוס.
 

בין החייבים ישנם לא מעט אנשים פרטיים שלא ברור כיצד  .7.4.17.12
וב עצום כל כך, וההסבר ההגיוני היחידי הוא כי הצליחו לצבור ח

הם לא נעשו פעולות גבייה כלל או שלא נעשו פעולות כאלו  במשך 
זמן רב מאוד. חלקם הועברו לטיפול משרדי עו"ד רק במהלך 

 קיומה של הביקורת.

למרות האמור בסעיף הקודם, חייבים רבים הועברו לטיפול  .7.4.17.13
ביניים שהועבר לאגף משרדי עו"ד רק בעקבות דו"ח ממצאי ה

 ההכנסות, וכל אלו לא היו מטופלים לולא כן.

אגף ההכנסות ציין בתשובות להבהרות שנתבקש לתת למבקר  .7.4.17.14
כי חלק מהחייבים מטופלים ע"י עו"ד שונים או שהנתונים הם 

ובאימות הטיעונים הללו עם משרדי עו"ד דין אחרים מהרשום, 
ו הכחשה שלהם עולה תמונה של חוסר שליטה  על הנתונים א

 ע"י משרדי עו"ד ונספח ח' מציג את כל ההבדלים הללו.
 

 

 טענה לאי כדאיות או אי יכולת גביית החוב .7.5
במהלך הביקורת נתקל המבקר בלא מעט החלטות של מנהל האגף  .7.5.1

להביא לביטול חוב באמצעות הוועדה למחיקת חובות וזאת עקב מצב 
)דהיינו להתנגד(  כלכלי קשה של החייבים או לחילופין שלא להגיב

 לדרישת הפטר של חייבים באמצעות תיק פש"ר או כונס נכסים.
בכל המקרים הללו שלטענת מנהל אגף ההכנסות לא ניתן או לא  .7.5.2

, רצוי שטענה זו תיבחן קודם כל ע"י כדאי לגבות את החוב מהחייב
ראש מנהל כספי שהוא הגורם האחראי על הכספים ברשות ואחרי כן 

ועץ המשפטי במידה שתתעורר שאלה משפטית או גם תיבחן ע"י הי
כדאיות ביצוע הליכים משפטיים לאור נתונים שנאספו על החייב, וזאת 
תוך הצגת נתונים חד משמעיים על מצבו של החייב או על חוסר נכסים 
ברשותו )דלא ניידי או ניידי( שבאמצעותם ניתן להיפרע מהחייב, או על 

 ן להיפרע.אי הימצאות יורשים שגם מהם נית
רק לאחר ביצוע בחינה זו, יירשם פרוטוקול שבו יפורטו נימוקי  .7.5.3

על ידם, ורק אז יבוצעו פעולות למחיקת החוב  םהצדדים, והוא ייחת
בכל דרך אפשרית, בין אם ע"י הוועדה למחיקת חובות ו/או ע"י פנייה 

 למשרד הפנים.
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בדרך בכל מקרה לא צריך להשאיר חוב של חייב רשום מבלי לטפל בו  .7.5.4
 כלשהי.

המלצה זו מצטרפת להמלצה של המבקר, בדו"ח על טיפול בחייבים  .7.5.5
באמצעות מיקור חוץ, לבחינה ובקרה של כל דרישה לביטול/הקפאת 

 הליכים כנגד חייב כלשהו והסיבות לכך.
 תגובת המבוקר

אגף ההכנסות טען כי הוא פועל למחיקת חובות ובכל שנה המחיקה מגיעה 
וכי יש עוד הרבה חובות שניתן להביאם לוועדה למחיקת ₪, מליון  3 -לכדי כ

חובות, אך משרד הפנים מערים קשיים עקב דרישה להביא אישורים כגון 
שחברה מחוקה ולא פעילה בנוגע לחברות בע"מ, ודו"ח סוציאלי לתושב 

 לבעלי חובות שאין להם תיק ברווחה.
 תגובת המבקר

ורסם ע"י משרד הפנים, ולכן מחיקת חובות צריכה להיעשות עפ"י הנוהל שפ
כל חייב שאינו עומד בתנאי הנוהל יש לפעול לגביו בהליך משפטי או מנהלי 

 לגביית החוב.
 

 אגף ההכנסות לכל סעיף זה–תגובת המבוקר 
 .1תגובה לטיוטא 

מנהל אגף ההכנסות הוא האחראי להצגת המועמדים למחיקת חוב בפני הוועדה, 
תתפים בוועדה זו ויכולים להביע את דעתם, גם היועץ המשפטי וגם הגזבר מש

 חברי הוועדה הם המחליטים.
המבקר לא הבין, החוזר מדבר על קיזוז בין קבלנים שמבצעים עבודות שונות 
עבור העירייה, העירייה מאפשרת לנושה שלה לגבות ארנונה מחייב אחר, האגף 

וזוהי פעולת מקזז לנותני שירות לעירייה שיש להם חובות בתשלומי הארנונה, 
 חובה של העירייה.

ברור שיש פער, כי הסכום המטופל הוא נומינלי ולא כולל את השוטף. כאשר יש 
 הסדר עוה"ד המטפל עדכון של החוב הריאלי.

לפי בקשת משרד  2005החב' לאוטומציה החלה לקדד את החוב רק משנת 
 הפנים, לפיכך אין קידוד מלפני שנה זו.

 תגובת המבקר
האגף לא נותנת מענה לממצאי סעיף זה העוסקים בטענות שעלו  תגובת מנהל

במהלך הביקורת על חוסר כדאיות בטיפול בגביית חוב, מסיבות שונות, וכי 
במהלך הביקורת לא נמצא אפילו מסמך אחד המתעד בחינה של מקרה לאי 
כדאיות גבייה שנותח ע"י הגורמים השונים, ואשר נימוקיהם הועלו בכתב 

 וטוקול מסודר.ונחתמו בפר
 

 עומק החוב והיכולת לטפל בו .7.6
מתוך הנתונים שהועברו למבקר מהאוטומציה עולה כי לגבי חייבים  .7.6.1

)המכיל בתוכו  2004רבים עומק החוב של החייבים מתחיל כבר משנת 
 בד"כ גם חובות משנים קודמות( ואילך.

מנתוני דו"ח הטיפול בחייבים באמצעות מיקור חוץ עולה כי חלק  .7.6.2
, ומתגובת אגף ההכנסות רשום 90 -ת הם מתחילת שנות המהחובו

 .80-שחלקם אף משנות ה
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מן הידועות הוא כי לא ניתן לגבות חוב שהתיישן, דהיינו שעבר  .7.6.3
שנים מיום ייווצרו, וזאת בתנאי שלא החלו בטיפול  7 -למעלה מ

 שנים אלו. 7בגבייתו במהלך 
וען שטענת היועץ המשפטי בהתייחסותו מאשר את האמור לעיל, וט .7.6.4

 ההתיישנות היא טענת הגנה ולכן יש פעמים שגובים חובות שהתיישנו.
, חלים לגביהם חוק 2005נכון להיום על כל החובות שנוצרו לפני שנת  .7.6.5

 .2010ההתיישנות, אלא אם כן הטיפול בחוב החל לפני או במהלך שנת 
ושהטיפול בגבייתם טרם החל עד כה  2006החובות שנוצרו בשנת  .7.6.6

ולכן תחול גם לגביהם התיישנות,  2012, אזי בסוף שנת 2012שנת 
, ובמידה ולאותו חייב יש נדרש טיפול מהיר ופרטני לגבי כל חוב כזה

 ועד היום, אזי יש לטפל בו על סך החוב. 2007חוב נוסף לשנים 
במהלך בדיקת המבקר הוא נתקל כי יש לא פעם פער בין הסכום  .7.6.7

חוב שהמבקר נחשף אליו, המטופל ע"י משרד עו"ד לבין סכום ה
והתברר כי אגף ההכנסות אינו פועל באופן שוטף לעדכן את גובה החוב 
המטופל באמצעות משרדי עו"ד לגבי כל חייב וחייב או לחילופין 

 בפתיחת הליכים חדשים ונוספים לגבי החוב החדש שנוצר.
למבקר התברר כי גם היועץ המשפטי הפנה את תשומת ליבו של מנהל  .7.6.8

מצא זה במהלך השנים האחרונות, ולמרות זאת לא נעשה דבר האגף למ
בנושא, מה שמצביע על חלק מהפער בין חוב החייבים שכבר מטופלים 

 ע"י משרדי עו"ד לבין החוב המטופל על ידי עו"ד כמופיע בנספח ז'.
 

את עומק החוב בחן המבקר גם באמצעות ניתוחם עפ"י סוג השירות,  .7.6.9
תקופת החוב, ונספח ח' מצביע על כאשר סוג השירות מצביע על 

 -הממצאים הבאים:
כי קודי השירות אינם ייחודיים לכל שנת תקציב, וכי ישנם  .7.6.9.1

קודי שירות המכילים מספר שנים לאחור, בעיקר בקודים 
 ואחורה. 2004המתייחסים לשנים 

שימוש בקודי שירות כאמור לעיל, אינו מאפשר שליטה ובקרה  .7.6.9.2
 ת עומק החוב.נאותים, במידה ונדרש לדעת א

אין שימוש מושכל ברשימת קודי השירות, שימוש המאפשר  .7.6.9.3
לדעת את סוג החוב ותקופת ייווצרו, וזאת ע"י הגדרת הספרה 

וכו'( ושתי  2, שילוט 1הראשונה כסוג החוב )למשל ארנונה 
הספרות הבאות יהיו שנת החוב שהם נוצרו. במידה וניתן לקבוע 

תן לארגן זאת בצורה עוד יותר ספרות אזי ני 4-5קודי שירות בני 
 מושכלת.

התיאור של קודי השירות, כפי שהם קיימים במערכת, אינם  .7.6.9.4
מבטאים בצורה טובה את תיאור החוב, והמבקר נאלץ במאמץ רב 

 לאסוף נתונים אלו ולשלבם בטבלה בעמודה נפרדת.
כי ישנם חובות שניתנו לחייבים במסגרת מבצע הנחות כלשהו,  .7.6.9.5

נה, החייבים לא עמדו בהסדר, נותר חוב, אך ולמרות שההנחה נית
החוב שנותר הינו החוב המופחת ולא החוב המקורי, דהיינו בדרך 

 זו העירייה כביכול ויתרה על חלק מהחוב של החייב.
המופיעים  2004ישנם חובות ארנונה ומים מלפני שנת  .7.6.9.6

 ₪.מיליון  48 -בשלושה קודי שירות ומסתכמים בסך כ
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 המלצה .7.6.10
דיחוי בכל חוב שנוצר במהלך שנת  יש לטפל בלא .7.6.10.1

היות שבסוף שנת  ,2012, וזאת לפני תום שנת הכספים 2006
ניתן כבר לגבות את החובות שנוצרו בגין שנה זו, תוך סיכון  2011

 .תלטענת התיישנו
בחינה זו תכלול ריכוז כל החייבים שיש להם חוב אחר שנוצר  .7.6.10.2

פל באמצעים בשנה זו לפי קוד שירות, לבחון מי מהם כבר מטו
משפטיים, ולהפנות את כל אלו שאינם מטופלים לגבייה באמצעות 
מיקור חוץ. בשום מקרה לא מומלץ להמתין עד להסדרת הגבייה 

 באמצעות מרכז הגבייה האחוד.
יש לבצע בחינה מדוקדקת בכל מקרה של ניסיון גביית חובות  .7.6.10.3

עבר שחלה לגביהן תקופת התיישנות, בדרכים מנהליים, כאשר 
ייב ישלם את חובו תחת מחאה, היות ואז נהיה חשופים הח

לתביעות להשבת כספים שנגבו בדרך זו למרות התיישנותם, 
 וזאת לאור מספר רב של פסיקות שקיימות בנושא.

אין באמור לעיל לנסות לגבות את חובות העבר באמצעים  .7.6.10.4
משפטיים, ולאפשר לחייבים לטעון להתיישנות, ורק אם טענה זו 

יעה והחוב יבוטלו ואם הטענה לא תתקבל אזי לאור תתקבל התב
 פס"ד לגבות את החוב.

 

טיפול ביתרת חובות לאחר הסדר תשלומים או לאחר כינוס  .7.7
 נכסים או פס"ד

במהלך הביקורת נתקל המבקר בתיקים סגורים של  חייבים, תיקים  .7.7.1
שסגורים מסיבות שונות, החל מהכרזה על החייב כפש"ר או העברתו 

ם וכלה בכאלו ששילמו את חובם במסגרת הסדר תשלומים לכינוס נכסי
 או בעקבות פסיקה ביהמ"ש במסגרת הטיפול בחוב.

בכל המקרים הללו נותרה לא אחת יתרת חוב כלפי החייב, והמבקר  .7.7.2
לא מצא או לא קיבל אסמכתא כלשהי שהאגף ההכנסות ביצע פעולה 

ין את כלשהי למחיקת יתרת חוב החייב מרישומי המחשב, ובכך להקט
 החוב הכללי הרשום.

ההיפך הוא הנכון, במסגרת הבדיקה של הטיפול בחובות באמצעות  .7.7.3
מיקור חוץ. מצא המבקר מקרים שלמרות שנתוני החייב היו ידועים 
לאגף ההכנסות והם קיבלו מסמכים ממשרדי עו"ד המצביע כי נותרה 
יתרת חוב והמלצה למחיקת יתרת החוב מסיבות שונות, לא נמצא כי 

 צעה פעולה כלשהי בנושא. בו
 

 חייבים שהטיפול בהם רשום כסגור .7.7.4
ברשימת החייבים, שקיבל המבקר ממשרדי עו"ד, רשומים לא  .7.7.4.1

מעט חייבים שרשום לגביהם שהטיפול בהם סגור מסיבות שונות, 
והדבר נכון גם לגבי חייבים אחרים שאינם מופיעים ברשימת 

 הנספח הנ"ל.
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הם הסתיים למרות השאלה הנשאלת היא מדוע הטיפול ב .7.7.4.2
 שעדיין רשום במע' האוטומציה שיש חוב?

שאלה אחרת העולה מנתונים אלו היא, גם באם הטיפול  .7.7.4.3
בחייבים אלו הסתיים כתוצאה מפס"ד או הסדר או כל סיבה 
ראויה אחרת, מדוע החוב או יתרת החוב לא נמחקו מרישומי 
 הרשות?, והאם בכלל נערכה פעולה מעשית כלשהי למחיקת חובות
 -אלו, כמו גם חובות שלא ניתנים לגבייה מסיבות אחרות כגון

 פש"ר, חייב שנפטר וכו'.
באם החוב אינו מטופל כפי שרשום במספר לא קטן של  .7.7.4.4

חייבים עקב פטירת החייב, מינוי כונס נכסים או הכרזה על החייב 
שפושט רגל ועוד סיבות דומות, אזי עולה מיד השאלה איזו פעולות 

 -ודא אחת מאלו:ננקטו בכדי לו
במקרה של פטירה, האם אין לחייב יורשים ובאם אלו  .7.7.4.4.1

לא ירשו ממנו נכסים נזילים או נכסים פיסיים שמהם ניתן 
להיפרע?, וכנ"ל לגבי נפטר שאין לו יורשים וירושתו מנוהלת 

 באמצעות האפוטרופוס הכללי.
במקרה של חייב שמינו לו כונס נכסים האם התקבל  .7.7.4.4.2

על כך שלא נשארו כספים לחלוקה מהכונס הצהרה בכתב 
מהתמורה שהתקבלה במסגרת הכינוס, שבאמצעותו ניתן 

 למחוק את החוב מרישומי הרשות?

במקרה שהחייב הוכר כפש"ר או כל דבר דומה אזי  .7.7.4.4.3
האם הייתה פנייה לרשויות המתאימות בכדי שהחוב של 
הרשות יירשם כחלק מחובות אותו חייב כך שייתכן ומשהו 

 סופו של תהליך?התקבל ממנו ב

לגבי חייב שהיה בהסדר תשלומים והוא עמד בהסדר,  .7.7.4.4.4
אך למרות זאת נשארה יתרת חוב שנובעת כתוצאה מהפרשי 
תשלום או הצמדה וריבית, והסכום הנותר הוא זניח, אזי 

 לפעול למחיקתו?

לגבי חייב שטופל באמצעים משפטיים וחויב בדין  .7.7.4.4.5
ן מועד תחילת לשלם את החוב, והוא אכן שילם אותו, אך בי

הטיפול המשפטי ועד סיומו הצטבר חוב נוסף על החוב 
המטופל בגלל הפרשי הצמדה וריבית, לגבש בנושא זה 

 מדיניות פעולה?
 

 חובות מעוכבים או מושעים .7.7.5
המבקר נתקל לא אחת ברישום של משרדי עו"ד, כי החוב  .7.7.5.1

מעוכב או מושעה בהוראת הרשות, והמבקר אף נתקל במכתבים 
בקשים לקבל המשך הנחיות לגבי חייבים בסיווגים של עו"ד המ

אלו, אחרי שהתברר במשך פרק זמן גדול שהם אינם מטופלים 
 משפטית.

מבחינת מספר תיקים של משרדי עו"ד המנוהלים ברשות  .7.7.5.2
נמצא כי לא אחת ניתנות הוראות כאלו ע"י אגף ההכנסות למשרד 

 -עו"ד, ומעיון בהם עולים הממצאים הבאים:
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ה על עיכוב או השעיה נכתב ע"ג נייר המסמך המור .7.7.5.2.1
מכתבים לא רשמי, ברוב המקרים מזכר פנימי, ולעתים גם 

 ללא חתימת המבקש.
ההוראה היא הוראה סתמית לביצוע עיכוב הליכים או  .7.7.5.2.2

השעיית הטיפול מבלי לנמק מדוע ובאישור של מי, ומבלי 
 לקבוע מועדים?

י אין לאור מכתבי משרדי עו"ד והתכתובת בתיקיהם עולה כ .7.7.5.3
מעקב מסודר ורצוף של אגף ההכנסות לגבי חייבים אלו, ושינוי 

 ההוראה שניתנה למשרדי עו"ד, כאשר נתוני החייב השתנו.

פירוט מלא לגבי מקרים כאלו ניתן לראות בדו"ח הנוסף  .7.7.5.4
 העוסק בטיפול בחייבים באמצעות מיקור חוץ.

 
 חייבים בהסדר .7.7.6

ם עוכב או בשינויים המתחייבים בין חייבים שהטיפול בה .7.7.6.1
הושעה, לבין מי שהגיע להסדר, קיימים אותם ממצאים כמו 

 בפסקה הקודמת.
לכן ניתן לראות כי ישנם חייבים רבים שרשומים כאילו הגיעו  .7.7.6.2

להסדר אך למרות שעבר זמן רב מיום ההסדר נותר להם חוב 
לרשות, מה שמצביע כי אין מעקב ראוי, מסודר ועקבי גם על סוג 

 חייבים זה.
 

 אגף ההכנסות -המבוקרתגובת 
אם ישנה יתרת חוב במועד מתן צו פש"ר לאחר הגשת תביעת החוב לכונס, 

 יתרת החוב תישאר כחוב ברישומי העירייה עד למתן הפטר על החובות.
כאשר מדובר בחובות המועדים למחיקה באישור משרד הפנים, יתרת החוב 

 ממשיכה להיות רשומה עד למתן האישור למחיקה בפועל.
קרה של פטירה ולא רשומים על שמו נכסים ברשות, החוב מובא למחיקה, במ

 –במידה ויש נכסים הרשומים על שמו, היורשים נתבעים על החובות 
 כיורשים.

לא ניתן למחוק יתרות חוב הנובעים מריבית והצמדה. החייב חייב לשלם 
 במסגרת ההסדר גם יתרות ריבית והצמדה שנצברו.

נערכת תביעת חוב לכונס הרשמי על חובות  -"רבמקרה שחייב הוכר כפש
החייב עד ליום מתו צו הכינוס. כספים מתיק הפש"ר הרשות מקבלת עם 
תשלומי החייב לכל נושיו לפי לוח תשלומים שקובע בית המשפט, ברוב 

 המקרים הסכומים קטנים.
במקרה שנתמנה כונס נכסים על הנכס, רק בקבלת אישור מתאים על כך שלא 

ספים מקופת הכינוס לחלוקה יהיה אפשר להפנות את היתרה לוועדה נותרו כ
 למחיקה.

כל עיכוב או הקפאה של טיפול בתביעה ניתן בהתאם לסיבה מוצדקת כגון: 
החייב הגיע להסדר החוב או חלק ממנו, מועמד שנמצא מתאים להביאו 

 לוועדה, החייב מנסה לקבל הלוואה לכיסוי החוב, ועוד .......
 מו כתב שיצא מכרז לקליטת עו"ד שיטפל בנושא.המבקר בעצ
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 תגובת המבקר
ככל שתשובותיו של המבוקר  נכונות, התייחסותו אינה עניינית לממצאים, 
אלה הן אמירות כלליות ולא לגופם של דברים, כפי שעולה ממצאי דין וחשבון 

 זה.
מנפטרים, מתייחס המבוקר רק לנכסים של הנפטר  למשל בנושא של גבייה

חומי הרשות, ואין התייחסות לנכסים שאולי יש לנפטר במקום אחר בת
בארץ, שאיתורם יכול להתבצע דרך רשם המקרקעין, ומהם להיפרע או 

 מיורשי הנפטר שקיבלו נכסים אלו.
המבוקר שכח לציין כי קליטת עו"ד באה בעקבות דין וחשבון זה ובגלל 

 הכשלים שנמצאו בניהול הטיפול בחובות לרשות.
 

 דה בסיכומי המפגשיםעמי .7.8
לאחרונה שאל המבקר בע"פ את המעורבים בתהליך לגבי עמידתם  .7.8.1

ב', זאת עקב כך שעד למועד כתיבת -בסיכומים שנקבעו בנספחים א'
( טרם הועבר עדכון מלא בכתב מה בוצע ומה לא 27/2/2012שורות אלו )

 ולמה?.
 

 -מתוך הדברים שידועים למבקר עולה : .7.8.2
  -באגף ההכנסות לניהול וטיפול בחייביםשילוב תכנת האוטומציה  .7.8.3

למעט פנייה או מפגש אחד בין נציגי אגף ההכנסות  .7.8.3.1
לאוטומציה לגבי השתלבותם במערכת לניהול החייבים, ודרישה 

במעמד זה להכין ולהציג בפניהם את צרכי הרשות  השל האוטומצי
 בכדי לשלב את הרשות במערכת זו, טרם נעשה דבר בנושא. 

יה רישום כל החייבים המטופלים באמצעות מה שכן נעשה ה .7.8.3.2
עו"ד במערכת האוטומציה, כך שהמבקר יכול היה להפיק דו"ח 

 חלקי על מספר התיקים שנמצאים בטיפולו של כל משרד עו"ד.
משמע שאגף ההכנסות לא הכין את צרכי המערכת ולא  .7.8.3.3

ובכך האגף ממשיך את גרירת הרגליים בכל העבירה לאוטומציה 
חייבים ובחובות כפי שעשה עד כה, או במילים הקשור בטיפול ב

אחרות מעכב את המשך אי הקמתו של מרכז הגבייה האחוד כפי 
 .2010שהדבר בה לביטוי בדו"ח המבקר לשנת 

לא ברור האם אגף ההכנסות עומד בהחלטה כי הגב' סוזן לא  .7.8.3.4
תעסוק בשום נושא פרט לנושא גביית חובות, על פניו ולאור 

 אה שלא.האמור בסעיף הבא נר
 

  -יישום נספח ב' .7.8.4
(, פרוטוקול 4/8/11למרות הזמן הרב שעבר ממועד הפגישה ) .7.8.4.1

, 23/8/2011הישיבה שנכתב ע"י הגב' סוזן נרשם עליו תאריך של 
וגם זאת עקב לחצו הרצוף של  14/9/11ובפועל הופץ רק בתאריך 

גם התנהגות זו מצביע על התופעה של גרירת רגליים המבקר, 
 .לאורך כל הדרך

טרם שולבו כל המערכות ברשות וכל החיובים נכון להיום  .7.8.4.2
ו/או שהם  הנוצרים ברשות במערכת המיחשוב של האוטומציה
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טרם באים לביטוי בכרטיס התושב, וכל זאת כשלב מקדים לצורך 
 הפעלת מערך הגבייה האחוד.

במח' המשפטית נכון להיום טרם הותקנה התכנה לניהול  .7.8.4.3
כי הדבר יבוצע  25/10/10תאריך זאת למרות שסוכם ב המחלקה,
בה  2011, ולמרות פנייה נוספת שבוצעה באפריל 2011עד מרץ 

, 2011סוכם כי עקב עיכוב באוטומציה התכנה תותקן ביוני 
 2011ולמרות מכתב התראה שנשלח ע"י המח' המשפטית ביולי 

 .13/9/2011 -שבעקבותיו נאמר להם כי התכנה תותקן ב
ם לרשות ליישם גם את החלטות גם אינם מאפשריכל אלו  .7.8.4.4

במסגרת מרכז הגבייה האחוד, כפי  הטיפול בהמחאות שלא כובדו
 שהם באים לביטוי בנספח ב'.

 
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

התקבלה תגובת המבוקר ולהלן ציטוט תגובתו "המבקר  21/10/2011בתאריך 
ך. אין ממשיך להשתמש בביטוי המשתלח של "גרירת רגליים" לאורך כל הדר

שום גרירת רגליים. האגף פועל בצורה הטובה ביותר עם כוח אדם מצומצם 
והגיע להישגים שאולי המבקר לא מודע להם. היום אנו בתהליך סיום תביעות 

חוץ ממקרים מיוחדים. תוך זמן קצר האגף בשיתוף האוטומציה ₪  2000מעל 
שר כוח מתחילים בתהליך של אכיפה בצורה שיטתית ומבוקרת לאחר שאו

 מתאים. ... " המשך התגובה מופיע בתחילת הדו"ח.
 תגובת המבקר

ממצאי דו"ח זה וממצאי הדו"ח העוסק בטיפול בחובות באמצעות מיקור חוץ, 
הן לגבי טיפול עקבי ובמועד בחייבים והן  ,עם תגובת המבוקר םלא מתיישבי

י גרירת , המצביעים על אלגבי יישום המלצות והוראות שהתקבלו כאמור לעיל
 .הרגליים

 
 המלצה .7.8.5

רצוי לחשוב על הפרדת כל מערך הטיפול לאור כל אלו,  .7.8.5.1
בגבייה מחייבים שיש להם חובות עבר, שאינם חייבים שוטפים, 

, כפי שיקבע ע"י מאגף ההכנסות והכפפתו לגורם אחר ברשות
מקבלי ההחלטות, דהיינו באמצעות מרכז הגבייה האחוד שעליו 

 תחום בהתאם למכרז שפורסם.הוחלט וינוהל ע"י מנהל ה
האפשרויות לדעת המבקר הם ישירות לגזבר או למח'  .7.8.5.2

המשפטית. היועץ המשפטי הסתייג מהמלצה זו וטוען כי המעקב 
על הטיפול בחייבים באמצעות משרדי עו"ד צריך להיעשות ע"י 

 אגף ההכנסות.
 



 32 

 

 חובות )קנסות( שנוצרו מעבודת המח' המשפטית .7.9
לאכיפת החוקים כנגד "עבריינים", המחלקה המשפטית פועלת  .7.9.1

וכתוצאה מכתבי האישום שהיא מגישה נגזרים קנסות על הנאשמים 
במגוון תחומים, החל מעבירות בנייה, דרך עבירות על חוקי העזר וכלה 

 באכיפת ברירות קנס או ברירות משפט.
בכל המקרים הללו, במידה והתושב חויב בדין, באופן אוטומטי נוצר  .7.9.2

לפי הרשות, וכפי שציין היועץ המשפטי החובה לתשלום לו חוב שלו כ
 החוב חלה על החייב.

ניהול המעקב על החייבים ועל תשלום הקנסות היה התנהל ברשות  .7.9.3
ובבתי המשפט בדרך שעברה מספר תהפוכות במהלך השנים כמפורט 

 בהמשך.
 

 -:2008בעבר, דהיינו עד תחילת שנת  .7.9.4
שבים ותוצאות ניהול המעקב ברשות על העמדה לדין של תו .7.9.4.1

 פסה"ד נוהלו ברישום ידני במחברות מעקב ולא באופן ממוחשב.
הקנסות/פסקי דין של החייבים נגבו ע"י מע' האכיפה של בתי  .7.9.4.2

המשפט )המרכז לגביית קנסות(, ובתום כל חודש נשלח לרשות 
דו"ח המציין מי מהחייבים שילם ועבור איזה תיק את חובו, 

 כום שנגבה.ובצמוד לכך נשלחה המחאה על הס
 

 -ואילך: 2008החל משנת  .7.9.5
החל ממועד זה הפסיקה הנהלת בתי המשפט לבצע את גביית  .7.9.5.1

הקנסות שהוטלו על חייבים והעבירה את אחריות הגבייה לרשות 
 המקומית.

המעקב ברשות על ההליך השיפוטי, תוצאותיו וכלל  .7.9.5.2
המסמכים הקשורים לתיק התביעה, החל ממועד זה להתבצע 

שב ורישום החוב במע' האוטומציה, אך באמצעות תכנה מח
 .2008כאמור, כל אלו רק לגבי פס"ד בהתקבלו מתחילת 

למרות הפסקת הגבייה ע"י המרכז לגביית קנסות, במועד זה  .7.9.5.3
לא בוצעה בדיקת נתונים של יתרת החובות שנותרו לחייבים, עד 

 , והעברתם למערכת הממוחשבת.2007סוף שנת 
ברשות שעסק בגביית חובות  כמו כן ממועד זה לא היה גורם .7.9.5.4

ואילך,  2008ואלו נוצרו משנת  2008אלו, דהיינו אלו שנוצרו לפני 
 ולכן הצטברו חובות של חייבים שלא נגבו.

 
 

צבירת החובות שעניינם קנסות כתוצאה מאכיפת החוקים ע"י המח'  .7.9.6
 המשפטית

 2004בתחילה ביקש המבקר לבדוק את החובות שנוצרו משנת  .7.9.6.1
וך הנחה כי חובות קודמים שולמו או חלה לגביהן ואילך, וזאת מת

התיישנות, אך במהלך הביקורת התברר כי על פס"ד אין התיישנות 
 וכי ישנם חובות קודמים שטרם נפרעו.
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, והנתונים הראשונים 2010הבדיקה החלה כבר במהלך  .7.9.6.2
, ובדיאלוג על הטיוטות 2011הועברו למח' המשפטית במרץ 

וך התגובות שהתקבלו עד ינואר שהועברו למח' המשפטית ומת
 עולים הנתונים שיפורטו בהמשך. 2012

 
הטבלה שבתחילת פרק הממצאים מציגה את כלל החובות  .7.9.6.3

שנצברו, מטיפול המח' המשפטית באכיפה של תושבים, וממנו 
 -עולים הממצאים הבאים:

נומינאלית ₪ אלף  680הצטברו קנסות בסך של לפחות  .7.9.6.3.1
וריבית חלקית, כאשר לגבי  כולל הצמדה₪ מעל למיליון  -ו

 2004הריבית וההצמדה היא רק עד יולי  2003החובות שעד 
בלבד ולגבי יתר החובות אין לגביהם ריבית והצמדה כלל עד 

 .2008לשנת 
ואילך הצטברו חובות בסך של  2008החל משנת  .7.9.6.3.2

כשליש מהחוב הכללי, כאשר לגבי חוב זה הוא ₪,  371,646
 .2011מעודכן נכון לספטמבר 

ועד תחילת  1996החוב של החייבים לתקופה שבין  .7.9.6.3.3
 795 -נומינאלית וכ₪ אלף  523 -נצברו חובות בסך של כ 2008

עם ריבית והצמדה חלקית כמצוין לעיל, וזאת ₪ אלף 
בהסתייגות המופיע בטבלה, דהיינו שמדובר בנתונים שנאספו 
מתוך רישומים ידניים או דיווחים ממוחשבים מבתי המשפט 

 וההצמדה המצוינת לעיל. ובריבית
 

 2008פעולות לרישום ובקרה על החובות עד  .7.9.7
ולאחריה, לא נערך  2008כאמור במעבר בין התקופות שלפני  .7.9.7.1

ע"י גורם כלשהו ברשות, איסוף, בדיקה ורישום של החובות 
ושטרם שולמו ע"י החייבים, ובכדי לקבל תמונה  2008שנוצרו לפני 

לתקופה זו, המבקר אסף מלאה ועדכנית על הצטברות החובות 
נתונים אלו מתוך מגוון רישומים שהיו ונוהלו במח' המשפטית, 

על הודעות הפקדות קנס הרישום הידני במחברות המעקב, 
, 11/1/09עד  11/5/03והעברתן לרשות מאת בית הדין לתקופה 

רישומי תיק התביעה ותוצאות הדיון ודו"ח ריכוז חובות שלא 
והשוואה  2003שמתייחס לתיקים עד  23/7/04שולמו נכון לתאריך 

 . לתיקים הידניים מאותה תקופה
 

, שבאים לביטוי בנספח ט', חסרו רק 2008בבדיקת החובות עד  .7.9.7.2
 .10/6/03-11/8/03הודעות תשלום מבתי המשפט למועדים  2

 
נספח ט' מפרט את כל החובות הנ"ל, ומניתוחו עולים  .7.9.7.3

 -הממצאים הבאים:
 .2004תן רק בשנת שברירות הקנס החלו להינ .7.9.7.3.1
שאכיפה של חוקי עזר ותכנון ובנייה החלו להיאכף  .7.9.7.3.2

, תוך דגש על השנים 2003בצורה יותר משמעותית החל משנת 
2006-2007. 
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, מצא 2008במהלך הביקורת של החובות שהצטברו עד שנת  .7.9.7.4

המבקר חייבים רבים שעפ"י דיווחי בית המשפט שילמו חוב 
בקר לא מצא ברישומים אך המ, 2007ועד  1998כלשהו בין 

ולכן לא ברור האם  (,1הידניים עדות לסכום שנפסק לגביהם )
 הסכום ששולם ע"י אותם חייבים הוא הסכום שנפסק לחובתם.

 
 200ששולמו ע"י ₪  138,000 -סה"כ תשלומים אלו הוא של כ .7.9.7.5

חייבים, ולהלן פירוט התשלומים לפי שנים ומס' המקרים בכל 
 -שנה:

 

 שנה

מס' 
חייבים 

 נשפטוש

 סכום 

 יתרת חוב לגבייה
 שחויב בדין

(1) 
שרשום 

 ששולם ואותר

 לא ידוע 750 לא ידוע 1 1998

 לא ידוע 700 לא ידוע 1 1999

 לא ידוע 2455 לא ידוע 5 2000

 לא ידוע 10,938.0 לא ידוע 11 2001

 לא ידוע 8,393.8 לא ידוע 7 2002

 לא ידוע 27,250.0 לא ידוע 16 2003

 לא ידוע 27,250.0 לא ידוע 43 2004

 לא ידוע 10,934.0 לא ידוע 14 2005

 לא ידוע 42,400.0 לא ידוע 75 2006

 לא ידוע 6,755.0 לא ידוע 27 2007

   137,825.8   200 סה"כ

 
 
 

 אכיפת גביית החובות שנוצרו ע"י המח' המשפטית .7.9.8
ככלל הגורם לגביית כל חוב ברשות, כפי שהמבקר ציין בדו"ח  .7.9.8.1

וסף העוסק בטיפול בחובות הרשות באמצעות מיקור חוץ, הוא הנ
 אגף ההכנסות.

את הגבייה הנ"ל אמור היה האגף לבצע באמצעים העומדים  .7.9.8.2
לרשותו, ובכלל זה מרכז הגבייה אחוד שהיה אמור להיות מוקם 

 .2009עוד בשנת 
ההסמכה  -האמצעים שעומדים לרשות אגף ההכנסות הם .7.9.8.3

ל הארנונה וממונה על הגבייה )רק והמינוי של מנהל האגף למנה
לאחרונה(, ומינוי סגנו כפקיד גבייה, מינויים המאפשרים להם בין 

 השאר לבצע אכיפה מנהלית של החובות לרשות.
נערכה ישיבה בה נידונו אפשרויות הגבייה  5/12/11בתאריך  .7.9.8.4

על קנסות שהטיל ביהמ"ש, ובתשובת היועץ המשפטי מיום 
נושא, עולה כי קנסות שהוטלו ע"י , לאחר שבדק את ה19/1/12

ביהמ"ש לא ניתנים לגבייה באמצעות ההוצל"פ, וכי את הקנסות 
הללו יש לגבות רק לפי פקודת המיסים גבייה, דהיינו באמצעות מי 
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שאושר ע"י מועצת העיר כממונה גבייה ו/או פקיד גבייה, מינוי 
שפורסם אף ברשומות, ובהתאם לסמכויות המוקנים להם לבצע 

ייה מנהלית ובכלל זה הטלת עיקולים על נכסים של חייבים גב
 המצויים בידי צדדים שלישיים, כולל בנקים.

לממצאי  8/1/12כמו כן במענה של היועץ המשפטי מתאריך  .7.9.8.5
ביניים של המחלקה, הוא ציין כי בכל פעם שניתן פס"ד הכולל 
חיוב בתשלום קנס, גזר הדין מועבר למח' הרלוונטית לשם גבייתו 

ציינתי כי המחלקה  8/1/12מעקב אחר האמור בפסה"ד. ביום ו
המשפטית תעביר עותק מגזרי הדין גם לגזברות על מנת שידאגו 

 לגביית הקנסות.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

בתשובה לנושא זה שהועבר למבוקר במזכר פנימי של המבקר מיום 
בעניין , השיב מנהל האגף כדלקמן "בתגובה לנאמר בתזכיר 25/1/12

ההסמכה שניתנה לי ולסגני מר ... לגבות חובות מנהלית, הריני להודיע כי 
לא נוכל לבצע גביה זו אלא לאחר שתיפתר בעיה פרסונלית הקשורה 
באיוש התפקיד שיטפל בגביית כל חובות העירייה בהמשך להקמת מערך 

 גביה בעירייה."
 

ם, וכי רק יוצא איפה כי גם כיום עדיין חובות אלו אינם מטופלי .7.9.9
הקמת מרכז הגבייה האחוד ואיושו ע"י גורם מקצועי יניע את הגלגל 
של גביית חובות אלו, כמו גם את שאר חובות הרשות שבאים לביטוי 

 בדו"ח זה וכאלו שאינם באים לביטוי עדיין.
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 נספח א'
 

 נתוני משרד הפנים לגביית ארנונה
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 1נספח ב'
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 2נספח ב'
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 3נספח ב'
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 4נספח ב'
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 5נספח ב'
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 נספח ב'
 חיובים בתחום הארנונה והמים בלבד

שנת 
 התקציב

 ארנונה ומים -חיוב בשנת החשבון
ארנונה  -ביצוע בפועל
 ומים

   חובות שנים קודמות חוב בתום שנה

שצריך 
 (1) לגבות

הנחות 
 (2) ופטורים

 סכום לגבייה
סכום 

 (3) שנגבה

% 
מהסכום 

 לגבייה
 סכום 

% 
מהסכום 
 לגבייה

יתרת 
פתיחה 
משנה 

 (4) קודמת

גידול  %
משנה 
 קודמת

גידול  %
משנת 
2003 

2010 82,758,000 15,609,000 67,149,000 63,323,000 94.30% 3,826,000 5.70% 91,213,000 10.25% 57.49% 

2009 87,759,000 13,957,000 73,802,000 65,319,000 88.51% 8,483,000 11.49% 82,730,000 13.46% 42.85% 

2008 83,480,000 11,173,000 72,307,000 62,490,000 86.42% 9,817,000 13.58% 72,913,000 0.40% 25.90% 

2007 74,870,000 17,242,000 57,628,000 57,338,000 99.50% 290,000 0.50% 72,623,000 13.90% 25.40% 

2006 73,809,000 10,306,000 63,503,000 54,642,000 86.05% 8,861,000 13.95% 63,762,000 6.51% 10.10% 

2005 70,545,000 16,042,000 54,503,000 50,603,000 92.84% 3,900,000 7.16% 59,862,000 -1.67% 3.36% 

2004 54,308,000 11,534,000 42,774,000 43,793,000 102.38% 
-

1,019,000 -2.38% 60,881,000 5.12% 5.12% 

2003 55,050,000 11,742,000 43,308,000 40,342,000 93.15% 2,966,000 6.85% 57,915,000     

     יתרת החוב לתחילת שנה כוללת חוב שוטף שנה קודמת וחובות שנים קודמות

 הביצוע בפועל כולל גם גביית חובות עבר ולא רק חוב שוטף.
 

 .1פירוט א' בדו"ח כספי של משרד הפנים, נספח ב' 1לטופס  2מבוסס על נספח  (1)

 .2פירוט ב' בדו"ח כספי של משרד הפנים, נספח ב' 1לטופס  2מבוסס על נספח  (2)

 .3פירוט ג' בדו"ח כספי של משרד הפנים, נספח ב' 1לטופס  2מבוסס על נספח  (3)

 .4בדו"ח כספי של משרד הפנים, נספח ב' 1לטופס  2מבוסס על נספח  (4)
 



 43 

 
 נספח ג'

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 סיכום דיון בנושא מרכז הגבייה האחוד וחובות לרשות  -הנושא:
 

בלשכת ראש העיר בנושאים שבנדון, בנוכחות כל  17/7/2011בדיון שהתקיים ביום 
המכותבים לעיל והח"מ, ולאחר שהוצגו נותנים שונים והנוכחים השמיעו את 

 -עמדתם, הוחלט כדלקמן:
ם באוטומציה או אינם מקושרים אליה, כל תחומי הגבייה שטרם משולבי .1

באחריות מר  -30/8/2011 -יקושרו לאוטומציה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ
 מזוז.

באחריות מר  30/10/2011 -לצורך הקמת מרכז הגבייה ותפעולו לא יאוחר מ .2
 -מזוז ומר ג'אקי 

נבחרה הגב' ..... כעובדת שתיוחד לנושא הגבייה של כלל העירייה ולא רק  .2.1
אגף ההכנסות, ולצורך כך היא תצא להשתלמות במיידי בנושא הפעלת של 

 מערך הגבייה באמצעות האוטומציה ושילוב המערכת בגבייה מחייבים.

הוחלט שמערכת הגבייה של האוטומציה תופעל כמערכת לניהול החייבים  .2.2
וגביית החובות מהם באמצעות עיקול בנקים, לאחר שיגור מכתב התראה, 

הליך זה ובמידה ולא הניב פרי החייב יועבר לטיפול משרד  ורק לאחר מיצוי
 עו"ד.

הגב' .... תתחיל לפעול בנושא במיידי לצד הגב' ......, ותעסוק אך ורק בנושא  .2.3
 גביית חובות על כל היבטיו.

 -לצורך הבחינה והטיפול בחייבים הוחלט: .3

כי המבקר יגיש לכל המכותבים רשימת חייבים שאינם מטופלים באמצעות  .3.1
 עו"ד, וסטאטוס כל החייבים הכבדים.

מנהל אגף הגבייה יגיש מצדו מה הסיכוי לגביית חובות החייבים הכבדים  .3.2
 לאור היכרותו עם החייבים.

הוחלט לפעול לגבי מספר חייבים כבדים באופן יותר פרטני, ובמיוחד לגבי  .3.3
חייבים שבמודע אינם מוכנים לשלם את חובם לרשות או נמנעים מלעשות 

צעות חברות קש בע"מ, וכל אלו עפ"י מתווה ומדיניות שהציג היועץ כן באמ
 אחריות מ"מ רה"ע. -המשפטי

כולל, הם יועברו  2004הוחלט כי לגבי כל החובות של החייבים עד לשנת  .3.4
 באחריות מר ג'אקי. 31/12/2011 -לטיפול משפטי ללא דיחוי ולא יאוחר מ

 ראש העיר -מר מאיר כהן אל :  תזכיר
 מ"מ רה"ע -מר אלי ברונשטיין 
 מנהל כספי וגזבר -מר שמעון מזוז 
 אגף הכנסות -אסרף מר ג'אקי 
 יועץ משפטי -מר מנחם בן טובים 

 יוסי לוי מאת:
  לידיעה: 
 2015אוקטובר,  29 תאריך: 
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קופות תשלום ברצף, ינקטו ראש העיר סיכם כי כל חייב שלא שילם עד שתי ת .4
 נגדו באופן מיידי הליכי גבייה, וזאת מיד לאחר הוצאת מכתב התראה.

לא סוכם בשלב זה כיצד לפעול לגבי חייבים שלא ניתן לגבות מהם את החוב,  .5
 דהיינו כיצד יימחקו מרשימת החייבים.

 
 בברכה,
 יוסי לוי
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 נספח ד'
 2011אוגוסט  23שלישי  יום        

 
 מערך גבייה –המחאות חוזרות  –בנושא  פרוטוקול

 
 04.08.2011ישיבה שהתקיימה בתאריך    

 
 

 גזבר  מר שמעון מזוז נוכחים:
 מבקר  מר יוסי לוי 
  יועץ משפטי עו"ד מנחם בן טובים 
 מנהל אגף ההכנסות והארנונה  מר יצחק אסרף 
 נציגת אגף הרווחה ................הגב' 
 חשובמנהלת מ  .......הגב'  
 מזכירת גזבר ................הגב' 
 נציגת אגף החינוך ...............הגב'  
 נציגת מחלקת הנה"ח ...............הגב'  
 מחלקה משפטית  .......הגב'  
 נציגת אגף ההכנסות והארנונה ...............הגב'  
 מזכירת אגף ההכנסות והארנונה  .....הגב'  

 
 

 מר שמעון מזוז :
 
תן סקירה בנושא מידע תכנוני של ריכוז כל חובות התושב בכרטיס התושב לפי מ.ז. בלבד נ

 הכוללים את כל תשלומי התושב לרשות.
 

המטרה היא שכל תשלומי הרשות כגון: היטל השבחה, אגרת בניה, חינוך, רווחה, רישוי 
ד וישוגרו על ידי כל עסקים, וטרינריה, פינוי פסולת, אישור תושב,  יהיו שוברים ממוגנטים בלב

אחד מהאגפים לקופה ראשית לתשלום בקופה במזומן או במחאות או בכרטיס אשראי 
 בתשלומים.

 
 :תשלום אגרת בניה בתשלומים או קרדיט

 
התשלום של אגרת הבניה בפריסה לתשלומים,  כנגד ערבות בנקאית בלבד ובאחריות היועץ 

ם וכן בעניין הצמדת הסכום לתשלום המשפטי לבדוק את חוקיות קבלת התשלום בתשלומי
בתשלומים במדד. אגרת הבנייה משולמת טרם הוצאת היתר הבנייה ובמזומן. ניתן יהיה לקבל 

 תשלום גם בקרדיט.
 
 

 :תשלום דוחו"ת ברירת קנס
 

ידי הפקחים, חייב להיות מוזן למערכת כרטיס התושב הממוחשב ויופק -כל דו"ח שניתן על
 ופה ראשית.כשובר ממוגנט לתשלום בק

 
יהיה אפשר לשלמו גם בפריסה לתשלומים לרבות תשלום בהמחאות  –דו"ח שבגינו ניתן פס"ד 

 אך ורק אם יש הסדר תשלומים בפס"ד או תשלומים רגילים בכרטיס אשראי.
 
 

 מר שמעון מזוז:
 

באחריות היועץ המשפטי לבדוק האם חובות שבגינם ניתנה פסיקה  בבית משפט, יכולים 
 טיפול של האכיפה האזרחית.להיכלל ב
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אם מדובר בחוב אזרחי אז ניתן הדבר, אולם אם מדובר בקנס לא ניתן, אך ניתן באמצעות פקודת 
 המיסים גבייה.

 
באחריות הגב' מרים כהן לבדוק טכנית בחב' האוטומציה כיצד ניתן לקבל תשלום קנס באמצעות 

 המחאות בתשלומים וללא ריבית.
 

 :י.רהגב' 
 

בעיית גביית הכספים בגין שהות במועדוניות או במרכז יום בבית אבות שמתבצעת העלתה את 
 היום ידנית עבור עיריית דימונה באמצעות המדריכות.

 
 

 מר שמעון מזוז:
 

אופן הגבייה הידנית המתבצעת היום במועדוניות או במרכז היום לקשיש ישונה והיא תתבצע 
 כלהלן: 

 
ודרת של כל המשלמים במרכזי היום או מועדוניות לגב' אגף הרווחה יעביר רשימה שמית מס

  אסתר כהן שתפיק שוברים ממוגנטים שישולמו בקופה ראשית.
 

 בעניין חובות של אגף הרווחה המטופלים היום באמצעות חברה חיצונית  של משרד הרווחה
ות חוזרות יש להעביר את הדיווח על החובות  הכוללים חובות בגין הוראות קבע חוזרות או המחא

 לחב' לאוטומציה והם יטופלו בעירייה .
 
 

 מר יוסי לוי:
 

 נתן סקירה כללית בעניין המחאות חוזרות לתשלומים לרשות בכל אגף בעירייה.
 

כל ההמחאות החוזרות של כל האגפים בעירייה, יבדקו וירשמו כדין ויועברו בצורה מרוכזת 
 למערך האכיפה הממוחשב שיוקם.

 
 

 מר שמעון מזוז:
 

 מר משה חמיאס קופאי ראשי  יקבל תשלומים בקופה במזומן, בתשלומים וכן תשלומי אשראי
 בתשלומים.

 
 .פ.סרשמה:  
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 נספח ה'
 ריכוז חובות לפי קבוצות חוב 

 חובות ארנונה ומים
 -בערכים נכונים ל 30/12/2010 -חוב נכון ל

19/6/2011 

מס' 
 החייבים

% 
החייבים 
 מסה"כ

% 
 מצטבר

החוב גובה סכום 
 בש"ח

סה"כ החוב 
 בטווח זה

החוב  %
מהחוב 
 הכללי

אחוז 
 מצטבר

  

520 14.43% 14.43% 1-500 144,018.1 0.16% 0.16%  

345 9.57% 24.00% 501-1000 250,987.9 0.27% 0.43%  

348 9.66% 33.66% 1001-2000 494,914.6 0.53% 0.96%  

213 5.91% 39.57% 2001-3000 524,016.8 0.56% 1.52%  

153 4.25% 43.81% 3001-4000 531,622.3 0.57% 2.10%  

115 3.19% 47.00% 4001-5000 514,872.3 0.55% 2.65%  

117 3.25% 50.25% 5001-6000 644,221.2 0.69% 3.34%  

93 2.58% 52.83% 6001-7000 605,989.7 0.65% 4.00%  

98 2.72% 55.55% 7001-8000 733,187.1 0.79% 4.79%  

88 2.44% 57.99% 8001-9000 743,855.3 0.80% 5.59%  

73 2.03% 60.02% 9001-10000 696,827.2 0.75% 6.34%  

69 1.91% 61.93% 10001-11000 732,007.1 0.79% 7.13%  

70 1.94% 63.87% 11001-12000 803,184.2 0.87% 7.99%  

61 1.69% 65.57% 12001-13000 760,762.8 0.82% 8.81%  

55 1.53% 67.09% 13001-14000 745,044.2 0.80% 9.62%  

37 1.03% 68.12% 14001-15000 536,390.2 0.58% 10.19%  

44 1.22% 69.34% 15001-16000 684,850.5 0.74% 10.93%  

41 1.14% 70.48% 16001-17000 680,570.7 0.73% 11.66%  

43 1.19% 71.67% 17001-18000 751,146.9 0.81% 12.47%  

32 0.89% 72.56% 18001-19000 592,108.6 0.64% 13.11%  

30 0.83% 73.39% 19001-20000 588,736.9 0.63% 13.74%  

145 4.02% 77.41% 20001-25000 3,233,957.0 3.48% 17.23%  

88 2.44% 79.86% 25001-30000 2,406,302.8 2.59% 19.82%  

2878 79.86%     18,399,574.4 19.82% 

  
 
 

סה"כ 
 ביניים

65 1.80% 81.66% 30001-35000 2,090,289.0 2.25% 22.07%  

74 2.05% 83.71% 35001-40000 2,769,716.5 2.98% 25.06%  

58 1.61% 85.32% 40001-45000 2,499,090.1 2.69% 27.75%  

54 1.50% 86.82% 45001-50000 2,540,001.5 2.74% 30.48%  

44 1.22% 88.04% 50001-55000 2,299,073.1 2.48% 32.96%  

38 1.05% 89.10% 55001-60000 2,182,653.6 2.35% 35.31%  

27 0.75% 89.84% 60001-65000 1,700,212.8 1.83% 37.14%  

30 0.83% 90.68% 65001-70000 2,028,034.8 2.18% 39.33%  

29 0.80% 91.48% 70001-75000 2,103,364.1 2.27% 41.59%  

25 0.69% 92.18% 75001-80000 1,927,373.9 2.08% 43.67%  

21 0.58% 92.76% 80001-85000 1,741,420.6 1.88% 45.55%  
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 חובות ארנונה ומים
 -בערכים נכונים ל 30/12/2010 -חוב נכון ל

19/6/2011 

מס' 
 החייבים

% 
החייבים 
 מסה"כ

% 
 מצטבר

החוב גובה סכום 
 בש"ח

סה"כ החוב 
 בטווח זה

החוב  %
מהחוב 
 הכללי

אחוז 
 מצטבר

  

16 0.44% 93.20% 85001-90000 1,399,785.6 1.51% 47.05%  

14 0.39% 93.59% 90001-95000 1,297,492.4 1.40% 48.45%  

19 0.53% 94.12% 95001-100,000 1,848,434.4 1.99% 50.44%  

65 1.80% 95.92% 100,001-125,000 7,234,169.1 7.79% 58.24%  

37 1.03% 96.95% 125,001-150,000 5,233,853.9 5.64% 63.88%  

32 0.89% 97.84% 150,001-175,000 5,153,257.4 5.55% 69.43%  

19 0.53% 98.36% 175,001-200,000 3,330,184.1 3.59% 73.01%  

12 0.33% 98.70% 200,001-225,000 2,523,430.7 2.72% 75.73%  

6 0.17% 98.86% 225,001-250,000 1,410,379.1 1.52% 77.25%  

685 19.01%     53,312,216.7 57.43%   
סה"כ 
 ביניים

10 0.28% 99.14% 250,001-300,000 2,724,578.3 2.94% 80.19%  

10 0.28% 99.42% 300,001-350,000 3,116,871.1 3.36% 83.54%  

4 0.11% 99.53% 350,001-400,000 1,494,982.6 1.61% 85.15%  

3 0.08% 99.61% 400,001-450,000 1,281,701.7 1.38% 86.54%  

4 0.11% 99.72% 450,001-500,000 1,877,993.2 2.02% 88.56%  

2 0.06% 99.78% 500,001-600,000 1,144,505.3 1.23% 89.79%  

3 0.08% 99.86% 600,001-700,000 1,908,956.3 2.06% 91.85%  

1 0.03% 99.89% 900,001-1,000,000 916,529.6 0.99% 92.84%  

3 0.08% 99.97% 
1,000,001-
2,000,000 4,551,637.5 4.90% 97.74%  

  100.00% 2.26% 2,099,434.4 2,000,000מעל  100.00% 0.03% 1

41 1.1%     21,117,190.0 22.7%   
סה"כ 
 ביניים

 סה"כ כללי     92,828,981.1       3604

        

       -הערות לטבלה זו:

  ₪.מיון  21 -מהחוב הכללי וחובם מסתכם בכ 23% -איש, חבים כ 41מבעלי החוב שהם  1%. 1

  ₪.מליון  74מהחוב שמסתכם מעל  80%איש, חבים  726חוב שהם מבעלי ה 20%. 2

₪.מליון  18 -מהחוב המסתכם בכ 20% -איש, חבים כ 2878שהם ₪  30,000מבעלי החוב הקטן עד  20%. 3  
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 נספח ו'

   נתוני תיקים המטופלים במשרדי עו"ד

 שם המשרד

סה"כ  הסכום המטופל
תיקים 
 מטופלים

 נכון לתאריך
 מסותהע קרן 

יתרה לגבייה * 
(1) 

עו"ד חן 
 11/07/2011 151 17,036,475.2 216,947.3 18,458,580.5 אביטן

עו"ד עמרם 
 13/08/2009 67 984,497.9 185,612.0 798,885.8 מליץ

עו"ד דניאל 
 13/01/2011 59 1,046,923.4 30,567.1 1,016,356.3 גרטנר

 –מאיר 
   0 0.0 0.0 0.0 מלכא

ד עו"
מרקוביץ 

 05/07/2011 214 16,359,476.5 1,943,341.2 14,358,001.0 ליאור

עו"ד שרון 
 24/02/2011 37 1,141,990.0 8,646.0 1,133,344.0 בירן 

עו"ד ארז 
 14/07/2011 41 631,892.0 ? 631,892.0 דרורי

עו"ד פנחס 
 05/07/2011 42 751,929.0 ? 751,929.0 עמר

עו"ד אלדד 
 29/01/2011 385 11,793,736.6 ?. 11,793,736.6 אופק

עו"ד ארז 
 06/06/2010 58 1,686,104.0 ? ? בעדני

   0 0.0 0.0 0.0 אלה שינפלד 

עו"ד פנר 
 17/03/2011 37 856,429.9 ?. ? גדעון 

עו"ד 
 14/02/2011 30 1,178,641.7 ?. 1,178,641.7 ווהב/שרעבי 

   1121 53,468,096.1 2,385,113.6 50,121,367.0 סה"כ

חלק זה מהחוב 
 31.10% 57.60%  53.99% הכללי באחוזים

חלק זה 
ממספר 
 החייבים

החוב הכללי נכון 
ליום 

30/12/2010 92,828,981.10   3604 

מספר 
החייבים 

 הכללי

* במקרה של פער בין היתרה לגבייה לקרן בתוספת העמסות, הרי שהחייב 
 שילם חלק מחובו

מקרה שנתון זה לא נמסר, קרן ( יתרה לגבייה וב1)
   החוב
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 נספח ז'
 ש"ח 100,000נתוני החייבים שחובם מעל 

 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 2000 0.0 מטופל  0.2% 0.2% 101,898.2 874974

ביקש החייב הפטר  2009באוקטובר 
לחובותיו באמצעות הכונס ובהוראת 

מנהל האגף הוחלט לא להתנגד לכך, 
הוחל לטפל בחוב של  2000באוגוסט 

מונה  2001ובדצמבר ₪  10663
לחייב כונס נכסים והיה תהליך 

תשלומים. רק עכשיו מועבר לטיפול 
 מסחרי. משפטי. רוב החוב על מבנה

 הועברה תביעת חוב לכונס הנכסים 29/05/2000 לא ידוע מטופל  0.5% 0.3% 118,872.2 510732399

512037698 387,192.9 0.8% 1.3% 
מנחם בן 

 02/07/2000 19,000.0 טובים

חברה לא פעילה כיום. התיק נמצא 
 1997בטיפול משפטי לסירוגין מאז 

 .2006ועד 

     19,000.0 3       סה"כ ביניים

 2001 153,000.0 ארז דרורי 2.0% 0.7% 305,753.9 72979131

נטען ע"י האגף שהוא בטיפולו מאז 
. סכום 2001ומנתוני עו"ד מאז  2006

 החוב הטופל כמחצית מסכום החוב.

 13/02/2001 22,053.0 עמרם מליץ 2.4% 0.4% 190,382.5 23500895
מטופל ע"י עמרם מליץ גם בסכום 

 ב זניח מהחו

     175,053.0 2       סה"כ ביניים

 2002 27,760.0 ארז דרורי 2.7% 0.3% 149,396.7 16851768

הסכום המטופל זניח ביחס לחוב כולו. 
היה תיק איחוד שפוזר והחלו הליכים 

גף אחדשים מה שמסביר מדוע ה
 12/2003 -דיווח שהטיפול החל ב
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 2002 7,819.0 ארז דרורי 3.0% 0.3% 120,289.3 65247231

הסכום המטופל זניח ביחס לחוב כולו. 
המלצת עו"ד לטפל בשאר חובותיו 

דירותיו לא נענתה.  4של החייב על 
 6/2006 -נטען כי הטיפול הועבר ב

 וכי יש הסכם פשרה

 2002 31,118.0 ארז דרורי 3.2% 0.2% 108,738.5 26797282

נמצא באיחוד תיקים. הסכום המטופל 
. נטען כי הועבר זניח מסכום החוב

בניגוד לטענת  2006 -לטיפול עו"ד מ
 עו"ד.

 2002 19,617.0 ארז דרורי 3.5% 0.3% 135,996.0 27848944

מטופל סכום זניח מסך החוב, נטען כי 
יש  כיו 2005 -הועבר לטיפול עו"ד ב

 תיק איחוד

 2002 15,296.0 ארז דרורי 3.8% 0.3% 132,134.6 67723965

מסך החוב, נטען כי מטופל סכום זניח 
 כיו 9/2006 -הועבר לטיפול עו"ד ב

 יש תיק הוצל"פ

     101,610.0 5       סה"כ ביניים

 2003 5,000.0 ארז דרורי 5.1% 1.2% 573,549.7 513243485

נטען שהחוב מטופל ע"י מרקוביץ 
ליאור, אך תשובת הבהרה לא 

התקבלה ומאידך לפי רישומי עו"ד 
 זניח מהחוב.עולה כי מטופל סכום 

512477183 142,035.7 0.3% 5.4% 
מנחם בן 

 2003 152,667.0 טובים

 -מתוך קובץ האוטומציה עולה כי ב
החוב הועבר לטיפול היועץ  2007

נטען כי  2012המשפטי. בינואר 
החוב שולם במלואו, אך מנתוני 
האוטומציה עולה כי החוב בוטל 

בתאריך למחיקת חובות בוועדה 
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

17/1/2012. 

512300799 1,824,393.4 4.0% 9.3% 
מרקוביץ 

 24/11/2003 1,812,434.8 ליאור
 861557.6סכומים שונים של  2
+950877.2 

511407017 1,683,130.1 3.7% 13.0% 
מרקוביץ 

 24/11/2003 1,507,615.1 ליאור
 582232סכומים שונים של  2
+925383.1 

65460362 570,955.6 1.2% 14.2% 
מרקוביץ 

 24/11/2003 277837.5 ליאור

חלק מהחוב, כאשר התיק מעוכב 
, בקשה להוראות 15/4/08מתאריך 
 ע"י עו"ד 16/6/10

26997841 261,709.4 0.6% 14.8% 
מרקוביץ 

 24/11/2003 114,688.2 ליאור
אך לא כל הסכום. החייב נמצא 

 בפש"ר.

25585605 178,618.2 0.4% 15.2% 
מרקוביץ 

 24/11/2003 76,396.6 ליאור 

 2בסכום קטן מהחוב, באמצעות 
₪  56664+ 19731תיקים שונים 

 ₪ 11531ותיק נוסף ע"י אלדד אופק 

899301000
75 119,075.5 0.3% 15.4% 

מרקוביץ 
 24/11/2003 343,273.3 ליאור 

תיק זה סגור, אך עו"ד מטפל גם 
ע"ס  25/7/08בחוב האישי שלו מאז 

15769 .₪ 

     4,289,912.5 8       סה"כ ביניים

 2004 39,262.0 ארז דרורי 15.8% 0.4% 166,142.6 24124919
ניתן צו הפטר עבור החייב באפריל 

 ולמרות זאת החוב לא נמחק 2010

62604541 138,545.6 0.3% 16.1% 
מרקוביץ 

 11/04/2004 132,297.9 ליאור 
 -ע"י אלדד אופק ממטופל הבית גם 

 ₪ 19207ע"ס  8/9/10

 01/06/2005  132712.24 חן אביטן 72.9% 0.9% 425,231.7 65247256

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא נטען 
בדו"ח הביניים, כי מטופל ע"י אביטן, 

מהכונס הרשמי נתקבלה הודעה כי החב' 
בפירוק, נשלחה תביעת חוב לכונס 

הרשמי ע"י עו"ד. בבדיקה חוזרת נמצא 
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

כי הטיעון נכון והטיפול החל בשנת 
ום זניח לגובה החוב., בסכ2005   

 05/07/2004  174841.86 חן אביטן 73.8% 0.8% 386,345.8 310236658

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא נטען 
 -בדו"ח הביניים, כי מטופל ע"י אביטן מ

. החייב משלם דרך הוצל"פ. 7/2006
בבדיקה חוזרת עולה כי הטיעון נכון אך 

 50% -, ב2004הטיפול החל בשנת 
 ם החוב.מסכו

13168653 151,552.5 0.3% 16.4% 

עמרם מליץ 
וגם מרקוביץ 

 20/09/2004 61,558.5 ליאור

אצל עמרם מליץ רשום כי התיק לא 
נפתח ואילו אצל מרקוביץ הוא נפתח 

 145077.9בסכום של  25/3/08 -ב
₪ 

 742,928.4 חן אביטן 17.9% 1.5% 689,046.2 512330275
וגם  8/2004
7/2010 

יש פס"ד ₪  291988ום של לגבי סכ
והוגש להוצל"פ, הסכום המטופל הוא 

 כשליש מסכום החוב.

 03/12/2006  748843.2  חן אביטן 72.0% 1.0% 447,072.2 512271396

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא  
נטען בדו"ח הביניים, כי מטופל ע"י 

, תיק הוצל"פ. 2008 -אביטן מ
כון בבדיקה חוזרת נמצא כי הטיעון נ

.2006אך הטיפול החל משנת   

 2004-2005 23,771.0 עמרם מליץ 19.9% 2.0% 916,529.6 29603594

תיקים  2 -עמרם מליץ מטפל ב
₪.  6577+ 17194בסכום זניח של 

לטענת האגף נמצא באיחוד תיקים 
. הסכום המטופל 2006 -פש"ר מ

 זניח לסכום החוב.

 8       סה"כ ביניים
2,056,215.1 
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 2005 30,189.0 חן אביטן 20.3% 0.4% 194,579.3 56012081

, וכן 2005 -מטופל אביטן חן מ
₪  30189הסכום המטופל  בפש"ר.

 שהוא זניח ביחס לכלל החוב

 05-מרץ 130,000.0 עמרם מליץ 20.6% 0.2% 114,564.6 24125767

סכום הטיפול המדויק אינו ידוע. נטען 
ד בניגו 2004כי הטיפול החל בשנת 

 לדיווח עו"ד.

 מינוי כונס נכסים 15/03/2005 לא רשום חן אביטן 20.8% 0.2% 107,749.4 68975606

23033483 100,230.2 0.2% 21.0% 
מרקוביץ 

 בסכום שהוא כשליש מסכום החוב 17/04/2005 39,405.6 ליאור 

67645838 176,730.6 0.4% 21.4% 
מרקוביץ 

 19/04/2005 207,021.0 ליאור
הליכים ע"י הרשות מאז  פאתהקיש 

4/1/06 

23796154 101,351.3 0.2% 21.7% 
מרקוביץ 

 19/04/2005 122,291.4 ליאור

 -הסכם פשרה באישור ביהמ"ש מ
, לא ברור עם אושר והאם החוב 9/06

 30/11/09שולם, חידוש הליכים 

57370199 153,324.4 0.3% 22.0% 
מרקוביץ 

 19/04/2005 118,597.0 ליאור

מי עו"ד רשום כי הרשות עיכבה ברישו
את הטיפול בחייב, מבלי לפרט מדוע 

 ועד מתי?

 05/05/2005 30,189.3 חן אביטן 23.0% 1.0% 472,445.5 5601208
סכום החוב במטופל זניח ביחס לכלל 

 החוב. נמצא בפש"ר

 05/05/2005 83,818.0 חן אביטן 23.4% 0.4% 169,005.6 69312395
צית מסכום החוב המטופל הוא כמח

 החוב

 01/06/2005  173242.71 חן אביטן 86.3% 0.4% 188,975.4 26849448

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא  
 2005 -נטען בדו"ח הביניים, כי הם מ

בתיק איחוד ושילמו דרך האיחוד. שני 
בני הזוג שבגינם הוגשה תביעה 

 2007 -נפטרו. התיק בטיפול עו"ד מ
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

הזוג בטיפול בהוצל"פ. הבן של בני 
לעניין סגירת החוב ישירות מול עו"ד. 
בבדיקה חוזרת עולה כי הטיעון נכון, 

.2005 -אך בטיפול עו"ד מ  

 19/06/2005 148337.3 גרטנר דניאל 24.0% 0.7% 305,159.2 324413210
רק חלק קטן מהחוב, טענה שהחוב 

 אבוד

 19/06/2005 148,337.3 גרטנר דניאל 24.4% 0.4% 166,439.5 917336

רשום כי החוב של המועדון אבוד ללא 
הסבר, ויש לבחון שמס' המשלם הזה 

 תואם את המועדון.

 19/06/2005 155,000.0 גרטנר דניאל 24.7% 0.3% 151,224.3 57525198

. הליכי 1994החוב הינו מלפני שנת 
. במאי 1995גבייה החלו באוקטובר 

הם  1998פש"ר, ובנוב' כהוכרז  98
 2002מרות זאת רק בשנת בוטלו, ל

נשלחה דרישה לכנוס הרשמי ורק 
הועבר שוב לטיפול  2005בשנת 

ביקשו לבטל  12/05 -משפטי. אך ב
הליכים. סכום הטיפול המדויק אינו 

 ידוע

 27/06/2005 150,000.0 גרטנר דניאל  25.1% 0.3% 148,225.0 513480442
סכום החוב לא רשום, טענה לחוב 

 אבוד

 08/09/2005  250277.54  חן אביטן 86.7% 0.4% 180,685.6 57120420

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא 
נטען בדו"ח הביניים, כי מטופל ע"י 

תיק הוצל"פ.  2006 -אביטן מ
בבדיקה חוזרת עולה כי הטיעון נכון, 

.2005אך הטיפול החל משנת   
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 08/09/2005  106052.24  חן אביטן 94.9% 0.3% 115,620.6 62283445

נטען בתגובה לטיוטא, למרות שלא  
נטען בדו"ח הביניים, כי נמצא בטיפול 

תיק  -2008עו"ד אביטן משנת 
הוצל"פ. בבדיקה חוזרת נמצא כי 

אך  2005 -אמנם מטופל אך רק מ
.24/12/06 -נסגר בהנחיית הרשות ב  

     1,892,758.3 16       סה"כ ביניים

510207960
 2006 175,000.0 גרטנר דניאל 25.4% 0.4% 170,542.8 9

דיווח כי החברה אינה פעילה נמסר 
וטרם התקבלה מאז  5/07לאגף 

התייחסות האגף. סכום הטיפול 
 המדויק אינו ידוע

 2006 לא ידוע מטופל  25.7% 0.3% 131,008.9 511162638

נטען כי הגיעו להסדר תשלומים ולכן 
החוב לא הוגש לטיפול משפטי. החוב 

וההסדר בוצע  2004ת הוא משנ
. 4/3/2012ויימשך עד  2006בשנת 

לא ברור  ?בהנחה שהוא מתבצע
 מדוע החוב הרשום גבוהה כל כך.

 בסכום זניח מהחוב 03/04/2006 39,201.0 גרטנר דניאל  26.1% 0.4% 169,745.7 74538034

 יח מהחובבסכום זנ 05/04/2006 9,558.0 גרטנר דניאל  26.5% 0.4% 184,858.5 67890939

 06-יוני 150,000.0 גרטנר דניאל 26.8% 0.3% 148,408.4 29856259
הסדר. סכום הטיפול המדויק אינו 

 ידוע

 17/05/2006  123499.56  חן אביטן 93.0% 0.3% 132,570.2 27418847

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא 
נטען בדו"ח הבינים, כי מטופל ע"י 

, בתאריך 2008 -אביטן החל מ
 9726ניתן פש"ר מס'  6/6/09

ונערכה תביעת חוב לכונס הרשמי על 
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

כל החובות. בבדיקה חוזרת נמצא כי 
.2006 -אמנם מטופל אך רק מ   

 26/07/2006 70,938.5 גרטנר דניאל  27.1% 0.3% 126,307.8 22188692
בסכום קטן מהחוב ודרישה להפסקת 

 טיפול כי יובא למחיקת חוב

 19/10/2006  182407.8 חן אביטן 76.7% 0.7% 308,611.2 60112513

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא נטען 
בדו"ח הביניים, כי מטופל ע"י אביטן 

בתיק הוצל"פ. התהליך הוקפא ע"י מנחם 
על מנת להגיע להסכם פשרה משפטית. 

עד כה התנהלו ישיבות רבות בנוכחות 
ראש העיר והיועץ המשפטי. בבדיקה 

טיעון נכון אך הטיפול חוזרת עולה כי ה
מסכום  50% -, בכ2006החל בשנת 

  החוב.

 03/12/2006  222468.71  חן אביטן 80.6% 0.6% 268,777.1 512253873

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא 
נטען בדו"ח הביניים, כי מטופל ע"י 

תיק הוצל"פ.  2006 -אביטן מ
  בבדיקה חוזרת עולה כי הטיעון נכון.

 03/12/2006 76,480.0 חן אביטן 27.4% 0.3% 131,134.1 64768724

הסכום המטופל הוא מחצית החוב, 
נטען כי נתבע העיזבון, אך מנתוני 

 עו"ד עולה כי הטיפול בחייב מושהה.

 10       סה"כ ביניים
1,049,553.5

7     

899001002
 2007 לא ידוע רוקח 27.7% 0.4% 173,789.9 99

ולא חוב,  נטען כי הסכום הוא חיוב
ולא ברור מה לטיעון זה ולפרעון 

 החיוב הנ"ל שיהיה שמו אשר יהיה.

   0.0 1       סה"כ ביניים
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 16/01/2008  140106.2  חן אביטן 90.2% 0.3% 152,124.9 513880823

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא  
, כי מטופל ע"י םנטען בדו"ח הביניי

פ. , תיק הוצל"2007 -אביטן החל מ
בבדיקה חוזרת נמצא כי אמנם 

.2008מטופל אך רק מתחילת   

   25/03/2008 178,252.3 חן אביטן 28.2% 0.4% 187,277.9 513068809

11260080 134,723.4 0.3% 28.4% 
מרקוביץ 

 25/03/2008 95784.09 ליאור 
לא ברור עם בוצעו פעולות אכיפה 

 כלשהם

68172543 119,806.8 0.3% 28.7% 
יץ מרקוב
 25/03/2008 118,473.7 ליאור

-הקפאת הליכים ע"י הרשות מ
15/4/10 

 25/03/2008  100324.77  חן אביטן 99.1% 0.2% 103,963.6 28465615

בעקבות דו"ח הטיוטא נטען שנמצא  
. בשלב 2008בטיפול החל משנת 

ניתן צו  29/1/2006 -הוצל"פ. ב
 -על תביעת החוב, אולם ב לפש"ר

המ"ש את הפש"ר, ביטל בי 1/2008
ואז נשלח החוב לתביעה. חלק 

הוק למחיקה -מהחוב יובא לאד
והיתרה משולמת דרך ההוצל"פ. 

המבקר אכן בדק ונמצא כי הטענה 
 נכונה.

71370217 164,013.9 0.4% 29.1% 
מרקוביץ 

   26/03/2008 155,272.5 ליאור

67542043 129,979.1 0.3% 29.3% 
מרקביץ 

   26/03/2008 131458.3 ליאור

 03/04/2008  107066.91  חן אביטן 91.8% 0.3% 145,925.5 510734395
בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא  

נטען בדו"ח הבינים, כי מטופל ע"י 
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

, מאחר והנסיון 2008 -אביטן החל מ
להביא לסיום התיק באמצעות פשרה 
לא צלח, ישנו המשך טיפול בהוצל"פ. 

בבדיקה חוזרת נמצא כי אמנם 
.2008מטופל אך רק מתחילת   

69073104 264,849.5 0.6% 81.1% 
ליאור 

 08/04/2008  119898.6 מרקוביץ

בתגובה לטיוטא נטען, למרות שלא  
נטען בדו"ח הביניים, כי מטופל ע"י 

. בבדיקה חוזרת 1/2010 -מרקוביץ מ
עולה כי הטיעון נכון, אך הטיפול החל 

מחצית החוב בלבד. -בכ 2008 -ב  

56662216 120,753.1 0.3% 29.6% 
מרקוביץ 

   08/04/2008 119,898.6 ליאור

 10       סה"כ ביניים
1,266,535.9

8     

 2009 לא ידוע רוקח 29.9% 0.3% 149,775.6 511313215

. במהלך 2004החוב הינו מלפני שנת 
נשלחו התראות שלא נענו. רק  2005

הועבר לטיפול עו"ד  2009בדצמבר 
והיא  2010ה בינואר והתקבלה השג

ומאז  2010הועברה לעו"ד רק במרץ 
 לא ברור מה נעשה.

 21/10/2009 155,000.0 אלדד אופק 30.3% 0.3% 153,253.5 67281097

וכי  7/6/06 -האגף טוען כי מטופל מ
יש פס"ד, אך עו"ד טוען כרשום. סכום 

 הטיפול המדויק אינו ידוע

 22/11/2009 180,000.0 אופקאלדד  30.7% 0.4% 177,647.8 27049428

 -האגף טען שתחילת הטיפול ב
בניגוד לטענת עו"ד. סכום  11/2010

 הטיפול המדויק אינו ידוע
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 09-דצמבר 285,000.0 אלדד אופק 31.3% 0.6% 285,765.3 67590182

האגף טען שהועבר לטיפול עו"ד 
אך מנתוני עו"ד עולה  2007בשנת 

אחרת. סכום הטיפול המדויק אינו 
 ידוע

 חוב העסק לא מטופל ראה למעלה 19/12/2009 308136.6 אלדד אופק 32.2% 0.9% 409,397.8 67317842

 בסכום זניח מהחוב 19/12/2009 35526.8 אלדד אופק  32.6% 0.4% 204,969.0 67747147

 סכום זניח מהחוב  19/12/2009 18900.9 אלדד אופק 32.9% 0.3% 149,969.1 321424011

 20/12/2009 179584 אלדד אופק  33.4% 0.5% 231,747.9 68058924

יש חייב בשם דומה המטופל ע"י 
₪  22301.84מרקוביץ ליאור בסכום 

 25/7/08 -החל מ

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 20/12/2009 159008.9 אלדד אופק 33.9% 0.4% 196,549.7 27003110

 בסכום שהוא חצי מסכום החוב 20/12/2009 48307.7 אלדד אופק  34.1% 0.2% 102,451.3 62775465

   27/12/2009 302066.7 אלדד אופק 34.8% 0.7% 320,388.3 61190252

 בסכום קטן מהחוב 27/12/2009 89269.9 אלדד אופק  35.1% 0.3% 126,368.8 23675119

 פטרם נפתח תיק הוצל" 27/12/2009 84017 אלדד אופק 35.3% 0.2% 103,607.6 22749253

 29/12/2009 192525.1 אלדד אופק  35.9% 0.6% 288,734.6 63317754

ושם דומה עזריה אלי מטופל ע"י 
מרקוביץ ליאור בסכום של 

 23/3/10 -מ₪  377766.1

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/12/2009 118758.8 אלדד אופק 36.2% 0.3% 151,964.4 67623850

 ממתין לפס"ד 29/12/2009 110725.3 ופקאלדד א 36.5% 0.3% 118,646.1 27729169

 ממתין לפס"ד 29/12/2009 104435.2 אלדד אופק  36.8% 0.3% 117,539.8 68195874

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/12/2009 97321.1 אלדד אופק 37.0% 0.2% 103,580.2 24937153

   2,468,584.0 18       סה"כ ביניים
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

67245944 175,232.7 0.4% 37.4% 
מרקוביץ 

 26/01/2010 178,639.4 ליאור

 -תביעה לחייב והיורשים רק ב
, אצל העו"ד קיים תיק נוסף 5/2010

 6/6/10 -מ₪  111705בשם זה ע"ס 

64079429 1,044,114.0 2.3% 39.6% 
מרקוביץ 

   03/05/2010 918334.3 ליאור

 25/05/2010 125,000.0 אלדד אופק 39.9% 0.2% 112,888.0 22637367
סכום הטיפול המדויק אינו ידוע. נטען 

 שייתכן הסכם פשרה עם החייבים

 לא נפתח תיק ולא ברור למה? 30/05/2010 80000 פנחס עמר 40.1% 0.2% 105,809.1 26105361

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 08/06/2010 152555.2 אלדד אופק 40.5% 0.4% 177,316.9 54952239

 08/06/2010 61357 אלדד אופק  40.8% 0.3% 128,253.6 69376952
כמחצית הסכום, טרם נפתח תיק 

 הוצל"פ

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 08/06/2010 113130.3 אלדד אופק 41.0% 0.3% 121,216.3 28674455

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 08/06/2010 90604.2 אלדד אופק 41.3% 0.2% 113,154.4 22637524

 בסכום זניח מהחוב 25/08/2010 16528 אלדד אופק 41.7% 0.4% 184,380.3 64863533

 ממתין לפס"ד 25/08/2010 110273 אלדד אופק 41.9% 0.3% 122,580.3 28471654

310236781 206,238.5 0.4% 42.4% 
מרקוביץ 

 בסכום זניח מהחוב 06/09/2010 28,561.6 ליאור 

 31/10/2010 13,326.0 אלדד אופק 42.6% 0.2% 114,175.1 58864455
החלק המטופל זניח לסכום החוב. 

 נטען שהחייב בפש"ר על יתרת החוב.

61462818 257,043.4 0.6% 43.2% 
מרקוביץ 

   05/11/2010 268,243.3 ליאור

520043555 212,408.0 0.5% 43.7% 
מרקוביץ 

 1/98עד  1/96-חוב מ 05/11/2010 200,198.7 ליאור

512825621 179,534.6 0.4% 44.1% 
קוביץ מר

 05/11/2010 169,219.7 ליאור
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 14/11/2010 225,736.0 אלדד אופק 44.6% 0.6% 253,854.4 27847011

וכיום מטופל  2007היה בפש"ר מאז 
החל  225736ע"י אלדד אופק בסכום 

 14/11/10 -מ

 22/11/2010 142254.3 אלדד אופק 44.9% 0.3% 153,194.5 67832923
תיק זהה  טרם נפתח תיק הוצל"פ, יש

 27/12/10 -שנפתח ב

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 22/11/2010 109256 אלדד אופק 45.2% 0.3% 118,923.9 62574322

 15/12/2010 150,000.0 אלדד אופק  45.5% 0.3% 140,608.1 60714755

הטיפול הועבר לעו"ד לאחר קבלת 
נתונים ממנו. סכום הטיפול המדויק 

 אינו ידוע

 סכום הטיפול המדויק אינו ידוע 19/12/2010 130,000.0 אלדד אופק 45.8% 0.2% 114,850.5 53919346

 סכום הטיפול המדויק אינו ידוע 29/12/2010 135,000.0 אלדד אופק 46.0% 0.3% 118,381.4 23505845

 30/12/2010 155,000.0 אלדד אופק 46.3% 0.3% 150,720.1 59699090

 5/2010הנכס בכינוס נכסים מאז 
והחוב הועבר לטיפול עו"ד. סכום 

 הטיפול המדויק אינו ידוע

     3,573,217.0 22       סה"כ ביניים

 2011 143,908.0 מטופל 46.6% 0.3% 137,069.9 55538219

 -נטען כי החוב נמצא בטיפול כונס מ
, אך מרישומי האוטומציה עולה 2008

, 30/10/11 -יצאה רק ב 1כי דרישה 
י המחשב עולה כי ובמקביל מרישומ

 -החוב הועבר לוועדה למחיקה ב
 .17/1/12 -ונמחק ב 20/9/11

 11-ינואר 120,000.0 עמר פנחס 46.9% 0.2% 101,324.8 22752091

ככל הנראה אחרי מועד הדו"ח. 
הסכום המטופל המדויק אינו ידוע. 

 10/2012נטען שמשלם בהסדר עד 
והיתרה בתום ההסדר תופנה 

 למחיקת חובות
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 סכום הטיפול המדויק אינו ידוע 02/01/2011 180,000.0 אלדד אופק 47.2% 0.4% 178,971.7 12012076

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 03/01/2011 135543.1 אלדד אופק 47.6% 0.3% 142,035.3 54641683

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 03/01/2011 117633.2 אלדד אופק 47.8% 0.3% 126,712.5 5017041

   04/01/2011 314,739.1 אלדד אופק 48.6% 0.7% 338,532.8 68415413

   04/01/2011 215850.3 אלדד אופק 49.1% 0.5% 232,559.6 59230037

   04/01/2011 211976.6 אלדד אופק 49.6% 0.5% 227,892.6 54631080

 הוצל"פטרם נפתח תיק  04/01/2011 155898.2 אלדד אופק 49.9% 0.4% 167,966.7 63428536

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 04/01/2011 150740.9 אלדד אופק 50.3% 0.4% 166,197.5 67837054

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 04/01/2011 138252.6 אלדד אופק 50.6% 0.3% 154,671.3 67245845

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 04/01/2011 124865.4 אלדד אופק 50.9% 0.3% 135,916.5 63789929

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 04/01/2011 120131.5 אלדד אופק 51.2% 0.3% 129,431.1 54889738

 04/01/2011 51709.2 אלדד אופק  51.5% 0.3% 129,226.5 54352158

כמחצית הסכום, חייב בשם דומה 
מטופל ע"י עמרם מליץ בסכום 

40150 ₪ 

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 04/01/2011 105408.4 אלדד אופק 51.7% 0.2% 113,568.3 69265536

 18/01/2011 175,000.0 גרטנר דניאל 52.1% 0.4% 174,797.2 27049287

סכום הטיפול המדויק אינו ידוע. 
, לא 1/11 -מטופל גרטנר דניאל מ

 -רשום בנתוני עו"ד שנמסרו ב
. עו"ד אימת כי תיק זה 13/1/11

, וכמו כן 18/1/11 -נמסר לטיפולם ב
נה והפנייה ציינו כי ב"כ החייב פ

הועברה להתייחסות האגף וטרם 
 -התקבל עמדת הרשות נכון ל

14/12/11. 
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 23/01/2011 לא ידוע אלדד אופק 52.5% 0.4% 200,769.5 6751283
לא מופיע ברישומי עו"ד שנמסרו 

 29/1/11 -למבקר ב

   24/01/2011 98159.4 מרדכי ווהב 52.8% 0.2% 105,344.2 67566901

 24/01/2011 162,000.0 אלדד אופק 53.1% 0.3% 159,169.9 34027938
לאחר קבלת נתוני עו"ד. סכום החוב 

 המטופל משוער 

899015000
 אחרי הגשת נתוני עו"ד 30/01/2011 לא ידוע אלדד אופק 53.4% 0.3% 117,305.5 01

 09/02/2011 לא ידוע אלדד אופק 53.6% 0.3% 123,861.5 68722743

ד. נטען כי היה אחרי קבלת נתוני עו"
נסיון לפשרה עם החייבים ואח"כ 

 הועבר לטיפול משפטי

 13/02/2011 150,000.0 אלדד אופק 54.0% 0.3% 146,256.4 57128019
הטיפול נמסר לאחר קבלת נתוני 

 עו"ד. סכום הטיפול המדויק אינו ידוע

 14/02/2011 462,000.0 אלדד אופק 55.0% 1.0% 461,273.0 26943704

טיפול המדויק אינו ידוע. נטען סכום ה
ע"י האגף כי עו"ד מטפל בחייב מאז 

אולם מנתוני עו"ד נטען  2008יולי 
 אחרת.

54081294 223,092.2 0.5% 55.5% 
מרקוביץ 

   22/02/2011 213,617.9 ליאור

 טרם החל הטיפול בחייבים 22/02/2011 132134 שרון בירון  55.8% 0.3% 140,580.7 12068664

69423101 119,528.4 0.3% 56.0% 
מרקוביץ 

   22/02/2011 137,394.2 ליאור

67516310 116,009.6 0.3% 56.3% 
מרקוביץ 

   22/02/2011 132,874.9 ליאור

69826592 111,705.4 0.2% 56.5% 
מרקוביץ 

   22/02/2011 119,892.8 ליאור

 בסכום שהוא חצי מסכום החוב 22/02/2011 52,911.0מרקוביץ  56.7% 0.2% 103,215.8 59042549
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 ליאור 

   22/02/2011 186,315.6 ארז בעדני 57.2% 0.4% 194,954.6 69312288

 11-מרץ 9,600.0 פנחס עמר 57.5% 0.3% 132,139.3 58860552

הסכום המטופל קטן וזניח מהחוב 
הכולל ומטופל לגבי העסק בלבד, אך 

עיקר החוב הוא עבור הדירה שהיא 
בהחלטת מנהל האגף  דירת עמידר.

ועקב מצב כללי, חלק מהחוב הועבר 
 13/3/11למחיקת חובות בתאריך 

ובמקביל ניתנה הוראה להקפיא 
טיפול משפטי לגבי תיק העסק, ונטען 

, ולגבי חלק 2/2010 -שהוא סגור מ
בוצע עיקולי שכר. לא פורט כמה בכל 

 חלק.

 25/05/2011 242,000.0 אלדד אופק 58.0% 0.5% 241,534.5 22350151

 -האגף טען שהטיפול הועבר ב
בניגוד לדיווחי עו"ד. סכום  28/3/11

 הטיפול המדויק אינו ידוע

 11-יוני לא ידוע אלדד אופק 58.2% 0.2% 107,190.9 512354275

שהושג  11/2005 -נטען שיש פס"ד מ
באמצעות עו"ד איתן כהן. לא ברור 

 .2011הייתה המתנה עד לשנת 

 סכום הטיפול המדויק אינו ידוע 12/06/2011 300,000.0 אלדד אופק 58.9% 0.6% 298,442.3 309929487

 אחרי הפצת דו"ח הביניים 11-יולי לא ידוע אלדד אופק 59.2% 0.3% 149,447.3 63428528

 סכום הטיפול המדויק אינו ידוע 07/07/2011 125,000.0 אלדד אופק 59.4% 0.2% 107,522.2 314520859

   11-ספטמבר 0.0 אלדד אופק 64.0% 4.6% 2,099,434.4 512084906

 11-אוקטובר לא ידוע אלדד אופק 64.3% 0.3% 136,006.0 35211580
הועבר לטיפולו לאחר פרסום ממצאי 

 הביניים
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 אחרי  דו"ח ממצאי הביניים 04/10/2011 לא ידוע אלדד אופק 64.7% 0.4% 207,011.0 59440990

 10/11/2011 100,000.0 אלדד אופק 65.1% 0.3% 160,093.1 26771535

נטען כי חלק מהחוב נמחק ומנתוני 
וכי ₪  71063המערכת עולה שנמחק 

השאר בהסדר תשלומים, אך בפועל 
אחרי  10/11/11הועבר לטיפול עו"ד 

 פרסום ממצאי הביניים.

 11-דצמבר לא ידוע אלדד אופק 65.3% 0.2% 111,333.9 55084768

עו"ד אביטן והיה בפש"ר היה בטיפול 
ועקב ביטול הפש"ר  14/12/11עד 

 -הועבר לטיפולו. החוב הוא עד ל
3/2009 

     5,085,556.3 41       סה"כ ביניים

 01/01/2012 24,427.0 מטופל 65.6% 0.3% 125,082.1 27049410

הועבר באישור  9/2011בתאריך 
מנהל האגף למחיקת חובות עקב 

 מהחוב. מצב כלכלי, חלק זניח

     24,427.0 1       סה"כ ביניים

 הסדר פשרה לא ידוע 127,134.3 ארז בעדני 65.9% 0.3% 132,960.7 68000066

   127,134.3 1    סה"כ ביניים
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

   0.0 לא מטופל 66.3% 0.5% 210,488.2 512933359

 -גרטנר דניאל מע"י מטופל שנטען 
ו"ד לא רשום בנתוני עאך , 18/1/11
. עו"ד 13/1/11 -בלמבקר שנמסרו 

נטען בתגובה לטיוטא  אימת נתון זה.
כי לאורך השנים היו קיזוזים מכספי 

הועבר הטיפול  1/2011 -החברה וב
בחוב לעו"ד גרטנר, אך כאמור עו"ד 

 אישר כי אינו מטופל על ידו.

   0.0 לא מטופל  67.7% 1.3% 614,692.4 513102434

, 3/06 -טן חן מאביע"י מטופל נטען ש
 -לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו ב

. משרד עו"ד אימת כי החייב 11/7/11
בתגובה לטיוטא  אינו מטופל על ידם.
 נטען שוב אותו דבר.

 

899202000
   0.0 לא מטופל   69.0% 1.3% 605,217.7 20

, בסכום מטופל אך חובות הבית כן
. בתגובה לטיוטא נטען, למרות זניח

"ח הביניים, כי אין שלא נטען בדו
חובות. נחתם הסכם פשרה שאושר 

ע"י משרד הפנים, וזאת לאחר 
אינספור פגישות עם כל גורמי 

העירייה. גם עם הנטען נכון, כי לא 
הוצג מסמך כלשהו, עדיין הממצא 

 2011נכון למועד איסוף הנתונים יוני 
והחוב היה עדיין קיים ולא מטופל 

 משפטית.
 -ה בבבדיקה במע' האוטומצי

אומת כי לא נותרו חובות,  28/3/12
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

אך עולה מהרישומים כי חוב אחד 
הועבר לטיפול אביטן  339,711בסך 

ואילו חוב שני בסך  10/8/06 -ב
דרישה ראשונה יצאה רק  585,267

וממשרד עו"ד אביטן  30/10/11 -ב
עולה כי הפעולה היחידה שבוצעה 

 היה מכתב התראה בלבד.

899001003
   0.0 לא מטופל  70.0% 1.1% 485,486.2 96

נטען שהחוב כולו שולם מבלי לפרט 
איך ומתי? בפירוט קודם נרשם 

 .2011ששולם מתוך תמיכות 
בתגובה לטיוטא נטען שוב שאין 

חובות ושהם קוזזו מכספי התמיכות 
 והשוטף משולם.

 -בבדיקה במע' האוטומציה ב
 -עולה כי יש חוב של כ 28/3/12
לחוב קודם של  וכי דרישה₪  15,000
יצאה דרישה ראשונה רק ₪  49,538

 .14/11/11 -ב

899046000
   0.0 לא מטופל 71.0% 1.0% 458,788.5 01

נטען כי מטופל ע"י מרקוביץ ליאור, 
אך באימות הנתון מול המשרד עולה 

 כי החייב אינו מטופל על ידם.
בתגובה לטיוטא נטען כי החוב כן 
בר מטופל באמצעות עו"ד מרקוביץ כ

, שטוען שהמבנה הרוס 2009משנת 
מקרה זה מטופל ע"י עו"ד  -ולא ראוי

מנחם בן טובים היועץ המשפטי. לא 
 הוצג מסמך המאשר טיעונים אלו.
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

   0.0 לא מטופל 74.6% 0.8% 368,732.1 511523581

נטען כי החוב לא משולם עקב דרישה 
הרשות מסכימה לה שלקבלת הנחה 

מ.הפנים אושרה ע"י  2011וכי בשנת 
וכי יש דרישה  10%הנחה של 

להנחה גבוהה יותר. לא ברור מדוע 
אין דרישה לשלם את החוב עד לגובה 

בתגובה  ההנחה שבמחלוקת?
לטיוטא נטען כי השוטף משולם 

במהלך שנים ברציפות, החוב נוצר 
מאי מתן אישור של ההנחה שניתנה 
ואושרה ע"י המועצה. הנושא מטופל 

 משרד הפנים. ע"י ראש העיר ומנכ"ל
 28/3/12 -בבדיקת מע' האוטומציה ב

₪  416,374עולה כי קיים חוב של 
וקשה להאמין כי חוב כזה נוצר רק 

מאי קבלת הנחה ותשלום שוטף 
כנטען. עוד עולה כי דרישה ראשונה 

 -יצאה רק ב 400,419לחוב של 
, ועד עולה כי נמסרו 14/11/11

בכל  118,\15המחאות לתשלום בסך 
ועד אוגוסט  2012פריל חודש מא

 שחלקם בוטלו או לא כובדו. 2012

   0.0 לא מטופל 75.3% 0.8% 352,711.8 512887787
חברה ידועה ומרוויחה שממוקמת 

 כיום בב"ש

   0.0 לא מטופל  76.0% 0.7% 325,240.0 520000472

לא התקבל בתגובה לממצאי הביניים 
הסבר לאי הטיפול המשפטי או קיזוז 

ומי הרשות לחברה עבור החוב מתשל
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

בתגובה  הצריכה השוטפת שלה.
-לטיוטא נטען כי מטופל ע"י עו"ד צומן

רוקח. לחב' החשמל אין חוב בשוטף, 
וזה כבר הוסבר למבקר. החוב שנוצר 

הוא חיוב על מתקנים שכל החיוב 
עליהם שנוי במחלוקת. למבקר לא 
הוצג הוכחה כי הוגשה תביעה או 

 מתנהל הליך משפטי בנושא.

   0.0 לא מטופל 77.4% 0.7% 307,754.5 58433608

, 2000תחילת החוב מלפני שנת 
בחלק מהזמן החייב היה כלוא, החייב 

 -הועבר לטיפול משפטי רק ב
 12/12/05 -טיפול שבוטל ב 15/9/05

 -עקב העברה למחיקת חוב. רק ב
הועבר לדרישת מסמכים  2009

למחיקת החוב ושב הועבר לדרישה 
 31/1/11 -כזו ב

     0.0 לא מטופל  78.0% 0.7% 303,288.9 28109106

     0.0 לא מטופל  78.7% 0.7% 301,507.0 77227015

     0.0 לא מטופל 79.4% 0.7% 300,635.3 50709336

   0.0 לא מטופל   80.0% 0.6% 281,273.6 26875336
מועמד למחיקת חובות עקב מצב 

 כלכלי קשה

     0.0 לא מטופל  81.7% 0.6% 264,128.7 511063059

     0.0 לא מטופל  82.2% 0.5% 246,590.7 28184786

899225000
   0.0 לא מטופל 82.7% 0.5% 230,053.8 03

בתגובה לטיוטא נטען כי החובות  
הינם שוטף והפרשי הצמדה, דהיינו 

אין כלל חובות. בבדיקה במע' 
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

עולה כי  28/3/12 -האוטומציה ב
וכי ₪  150,471ל החוב עומד ע

₪  185,557דרישה ראשונה ע"ס 
והמבקר  14/11/11 -יצאה רק ב

שואל כיצד חוב כזה נגרם עם השוטף 
 משולם?

     0.0 לא מטופל  83.2% 0.5% 219,984.6 23000458

   0.0 לא מטופל  83.7% 0.5% 217,877.9 511644858

נטען שמטופל ע"י עו"ד מרקוביץ 
ך ברישומי ליאור, אך אין עדות לכ

עו"ד ליאור מרקוביץ או שרון בירן 
 שנפרדה ממנו.

בתגובה לטיוטא נטען שוב שמטופל 
ושוב בבדיקה  2008 -ע"י עו"ד מ

 חוזרת לא נמצא תימוכין לכך.

   0.0 לא מטופל  84.1% 0.5% 209,753.1 580398352
ראה את הסברי המבוקר בגוף  

7.4.17.8הדו"ח סעיף   

899007000
     0.0 לא מטופל 84.6% 0.4% 206,888.4 35

     0.0 לא מטופל  85.0% 0.4% 203,950.3 321397021

899250000
   0.0 לא מטופל 85.5% 0.4% 191,790.8 16

נטען שהוא מועמד למחיקה מבלי 
 לציין מדוע?

   0.0 לא מטופל 85.9% 0.4% 191,697.0 67613182

נטען ע"י האגף שמטופל ע"י חן אביטן 
ואילו עו"ד טוען כי החייב  2007מאז 

 אינו מטופל על ידו.

   0.0 לא מטופל  87.1% 0.4% 174,479.7 76623941
מועמד למחיקת חוב ולא צוין מדוע? 

 ורק צוין שנדחה כבר בעבר.
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

בתגובה לטיוטא נטען כי אין חובות. 
החוב בוטל באד הוק ואושר ע"י 

 משרד הפנים. 
בבדיקת במע' האוטומציה עולה 

 -אי קיומו של חוב, שבוטל באומת 
בוועדה למחיקת חובות  17/1/12

וכי דרישה ₪  183,184בסכום של 
 14/11/11 -ראשונה לחוב יצאה רק ב

במקביל להעברת החוב לוועדה 
 .7/11/11בתאריך 

     0.0 לא מטופל  87.4% 0.4% 172,675.0 31896665

     0.0 לא מטופל  87.8% 0.4% 172,420.9 321406011

     0.0 לא מטופל 88.2% 0.4% 162,175.9 68907450

     0.0 לא מטופל  88.5% 0.3% 160,304.3 321414021

     0.0 לא מטופל  88.9% 0.3% 159,739.9 321435011

     0.0 לא מטופל  89.2% 0.3% 159,527.9 321427011

     0.0 לא מטופל  89.5% 0.3% 154,637.9 321411011

   0.0 לא מטופל  89.9% 0.3% 153,670.6 65214587

האגף טען שמטופל ע"י ארז דרורי 
, אך עו"ד טוען כי אינו 1/2011מאז 

 מטפל בחייב.

     0.0 לא מטופל  90.5% 0.3% 151,977.7 321396011

     0.0 לא מטופל 90.9% 0.3% 151,713.3 321426021

899007000
     0.0 לא מטופל  91.2% 0.3% 148,987.8 06

     0.0 לא מטופל  91.5% 0.3% 147,249.5 321418021
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

   0.0 לא מטופל  92.1% 0.3% 143,296.6 580323889

 2009-2/2012החוב הינו לשנים 
וזאת לאחר הנחת מוסדות. נטען 

 שתוגש בקשה לתמיכה לכיסוי החוב.

     0.0 לא מטופל 92.4% 0.3% 141,573.7 321405021

   0.0 לא מטופל  92.7% 0.3% 140,712.3 514081009

נטען שמטופל ע"י ליאור מרקוביץ 
אך עו"ד טוען כי לא  5/2010 -החל מ

מטפל בחייב. נטען כי בוצעו עיקולי 
 צד ג' לכל המשתמשים במתחם.

     0.0 לא מטופל  93.3% 0.3% 127,803.5 321424021

     0.0 לא מטופל  93.6% 0.3% 123,320.7 321416011

     0.0 לא מטופל  93.8% 0.3% 121,893.5 321391021

     0.0 לא מטופל  94.1% 0.3% 121,141.2 321412021

     0.0 לא מטופל 94.4% 0.3% 120,954.0 321423021

     0.0 לא מטופל  94.6% 0.3% 116,696.3 321414011

   0.0 לא מטופל 95.1% 0.3% 115,100.4 58829292

ישי מטופל ע"י מרקוביץ אך החלק הא
. בהתייחסות לטיוטא נטען כי ליאור

 5000 -היה בהסדר תשלומים של כ
בשלוש השנים האחרונות. בשנת 

הופסקו התשלומים והחוב  2012
 יטופל משפטי.

     0.0 לא מטופל 95.4% 0.2% 114,180.3 321404021

     0.0 לא מטופל 95.6% 0.2% 113,358.5 321413011

     0.0 לא מטופל  95.9% 0.2% 113,205.2 321429011

   0.0 לא מטופל  96.1% 0.2% 112,762.3 295055
נטען שמטופל ע"י עו"ד חן אביטן מאז 

וזה האחרון טוען שאין חייב  12/2005
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

 כזה בטיפולו

     0.0 לא מטופל  96.4% 0.2% 111,542.2 321394011

     0.0 ל לא מטופ 96.6% 0.2% 109,445.6 321392021

     0.0 לא מטופל  96.8% 0.2% 107,442.6 321392011

     0.0 לא מטופל  97.1% 0.2% 106,553.0 321429021

     0.0 לא מטופל  97.3% 0.2% 106,082.2 321396021

     0.0 לא מטופל  97.5% 0.2% 105,843.5 321426011

     0.0 לא מטופל  97.8% 0.2% 105,748.2 321400021

     0.0 לא מטופל 98.0% 0.2% 105,303.4 321418011

     0.0 לא מטופל  98.2% 0.2% 104,715.2 321430021

     0.0 לא מטופל  98.4% 0.2% 104,567.6 321393011

     0.0 לא מטופל  98.7% 0.2% 104,372.2 321434021

     0.0 לא מטופל  98.9% 0.2% 104,072.6 321427021

     0.0 לא מטופל  99.3% 0.2% 103,556.7 321423011

   0.0 לא מטופל  99.6% 0.2% 101,718.6 50079797

נטען שמטופל ע"י אלדד אופק מאז 
וכי התיק היה בפש"ר,  12/2009

ומנתוני עו"ד הוא אינו מטפל בחייב 
 זה

     0.0 לא מטופל 99.8% 0.2% 100,991.4 321398021

321395021 100,973.9 0.2% 
100.0

     0.0 לא מטופל  %

   0.0 66    סה"כ ביניים
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 נתוני החייב
חלק החייב בחוב 

 פרטי הטיפול בחייב שבתחום

 (1סכום ) מס' משלם הערות

אחוז 
מסה"כ 

 החוב

צבירה 
לפי 

20/80 

שם עו"ד 
 מטפל

סכום הטיפול 
(2) 

מועד תחילת 
 טיפול

סה"כ החוב 
 בטווח

46,002,464.
3 49.6% 

% 
מהחוב 

 הכללי

סה"כ חוב 
מטופל 
 בטווח

22,129,557.
 אחוז החוב המטופל בטווח זה 48.1% 04

מספר 
החייבים 

 5.9% 212 בטווח

% 
מסך 

החייבי
 23.83%   ם

החוב המטופל בטווח מהחוב  %
 הכללי

סה"כ החוב 
 הכללי

92,828,981.
1   

חייבים מטופלים 
 מטופלים בטווח % 68.87% 146 בטווח

סה"כ 
החייבים 

   3,604.0 הכללי
חייבים שלא מטופלים 

 לא מטופלים בטווח % 31.13% 66 בטווח

      
מתוכם קהילת 

   37.97% 30 העבריים
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 נספח ח'
 ריכוז חובות לפי קודי שירות ושנים

 19/6/2011 -בערכים נכונים ל 30/12/2010 -נכון ל חוב

שנת 
 החוב

 פרטי החובות קוד שירות
צבירת החוב 
 לאורך השנים

מס'  הערות
הקו
 ד

 סכום החוב משמעותו כינויו
מס' 

 חייבים

2011 

     לא נאספו נתונים 2011שוטף  ארנונה    105

106 
אגרת 
 אט"ן

     לא נאספו נתונים 2011שוטף 

     לא נאספו נתונים 2011שוטף  שלטים 115

130 
היטל 
 שמירה

     לא נאספו נתונים 2011שוטף 

132 
הפרשי 
מדידה 
2011 

     לא נאספו נתונים  

2010 

122 
יתרת 

ארנונה 
2010 

חובות ארנונה 
 2010משנת 

5,409,631.1 2565 5,409,631.1   

118 
יתרת 
מים 
2010 

חובות מים 
 2010משנת 

1,116,675.3 1966 6,526,306.4   

116 
יתרות 
 שלטים

 2010 -מ
ואחורה לכל 

 השנים
765.7 3 6,527,072.1 

יש מעט 
חובות 
 בקוד זה

 אט"ן ש.ק 103
 2010-מ

ואחורה לכל 
 השנים

323,646.4 471 6,850,718.5   

131 
יתרת 
היטל 
 שמירה

 2010 -מ
ואחורה לכל 

 השנים
309,536.5 2594 7,160,255.0   

117 
הסכמי 
 שכירויות

שוטף לשנת 
 הכספים

22,377.6 3 7,182,632.6 
יש מעט 
חובות 
 בקוד זה

2009 

129 
יתרת 

ארנונה 
2009 

חובות ארנונה 
 2009משנת 

4,378,125.2 1883 
11,560,757.

8 
  

119 
יתרת 
מים 
2009 

חובות מים 
 2009משנת 

2,068,105.1 1863 
13,628,862.

9 
  

114 
היטל 
 בצורת

 -החל מ
ועד  16/11/09

16/3/10 
294,031.9 423 

13,922,894.
8 

יש חובות 
 בקוד זה

 

2008 

128 
יתרת 

ארנונה 
2008 

חובות ארנונה 
 2008משנת 

4,378,212.8 1612 
18,301,107.

6 
  

123 
יתרת 
מים 
2008 

חובות מים 
 2008משנת 

2,140,170.4 1559 
20,441,278.

0 
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שנת 
 החוב

 פרטי החובות קוד שירות
צבירת החוב 
 לאורך השנים

מס'  הערות
הקו
 ד

 סכום החוב משמעותו כינויו
מס' 

 חייבים

2007 

127 
יתרת 

ארנונה 
2007 

נונה חובות אר
 2007משנת 

4,554,408.7 1400 
24,995,686.

7 
  

124 
יתרת 
מים 
2007 

חובות מים 
 2007משנת 

2,049,923.5 1326 
27,045,610.

2 
  

2006 

126 
יתרת 

ארנונה 
2006 

חובות ארנונה 
 2006משנת 

3,751,852.7 1142 
30,797,462.

9 
  

(4 )
101 

מים ש.ק 
2006 

חובות מים 
 2006משנת 

 ואחורה
9,436,202.3 1433 

40,233,665.
2 

  

2005 125 
יתרת 

ארנונה 
2005 

חובות ארנונה 
 2005משנת 

4,098,147.0 956 
44,331,812.

2 
  

2004 

102 
ארנונה 
ש.ק 
2004 

 2004 -מ
ואחורה לכל 

 השנים
631,715.2 287 

44,963,527.
4 

  

107 
חובות 
אבודים 

 מים
 3 5,109.9 2004מלפני 

44,968,637.
3 

יש מעט 
ת חובו

 בקוד זה

108 
חובות 
אבודים 
 ארנונה

 2004מלפני 
שידוע כי לא 
 יפרע החוב

522,015.3 8 
45,490,652.

6 
  

120 
מבצע 
ארנונה 

50% 

 2007שנת 
נכון לשנת 

קוד  2004
לתשלום  102

 במזומן

16,682,969.
2 

654 
62,173,621.

8 

יש חובות 
בקוד זה, 
למרות 
שלא 
עמדו 

בהסדר 
 החוב.

121 
מבצע 
 ארנונה
35% 

 2007שנת 
נכון לשנת 

קוד  2004
לתשלום  102

 בתשלומים

3,952,916.1 506 
66,126,537.

9 

יש חובות 
בקוד זה, 
למרות 
שלא 
עמדו 

בהסדר 
 החוב.

110 
ח.מים 
 משפטי

חובות מלפני 
2004 

5,966,389.5 398 
72,092,927.

4 
  

111 
ח.ארנונה 

 משפטי
חובות מלפני 

2004 
20,576,923.

0 
448 

92,669,850.
4 

  

לא 
 ידוע

112 
שרות 
 כללי

עבודות 
שהעירייה 
ביצעה, 

הוצאות חשמל 
 וכו' משכירות

132,235.4 135 
92,802,085.

8  
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שנת 
 החוב

 פרטי החובות קוד שירות
צבירת החוב 
 לאורך השנים

מס'  הערות
הקו
 ד

 סכום החוב משמעותו כינויו
מס' 

 חייבים

לא 
 ידוע

113 
התקנת 
 מונה מים

  15,145.8 242 
92,817,231.

6  

לא 
 ידוע

 שונות 109
אישורי 

למיניהם כגון 
 טאבו וכו'

1,761.5 18 
92,818,993.

1 

יש מעט 
חובות 
 . בקוד זה
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 נספח ט'
 ריכוז חובות שהצטברו מטיפול מחלקה משפטית

שנת 
 החוב

 סוג החוב
מס' 
 םהחייבי

הסכום  הסכום
בריבית 
 והצמדה

 הערות

 שנפסק
ששולם 

 ואותר
היתרה 

 לתשלום

 25500 4250 0 4250 5 חוקי עזר 1996
לפי  23/7/04נכון ליום 

 דו"ח בית המשפט

 כנ"ל  55620 9600 300 9900 20 חוקי עזר 1997

 כנ"ל  66525 15500 3000 18500 18 חוקי עזר 1998

 כנ"ל  81412.5 18024 9076 27100 33 חוקי עזר 1999

 כנ"ל  79987.5 26300 7300 33600 58 חוקי עזר 2000

 כנ"ל  29378.5 7370 14300 21670 21 חוקי עזר 2001

 כנ"ל  21885 7290 7510 14800 19 חוקי עזר 2002

 30400 66237.5 43712.5 109950 48 חוקי עזר 2003
כנ"ל רק עבור חלק 

 מהחודש הזה.

2004 

     70555 39320 109875 31 חוקי עזר

ברירת 
     22302 1668 23970 30 קנס

     0 2000 2000 1 ע.בנייה

סה"כ 
     92857 42988 135845 62   ביניים

2005 

     27750 4650 32400 17 חוקי עזר

ברירת 
     32605 5224 37829 47 קנס

סה"כ 
     60355 9874 70229 64   ביניים

2006 

     62000 10300 72300 52 חוקי עזר

ברירת 
     56573.5 7776.5 64350 90 קנס

     3000 21700 24700 9 ע.בנייה

סה"כ 
     121573.5 39776.5 161350 151   ביניים

2007 

     31609 7660 39269 29 חוקי עזר

ברירת 
     33230 1425 34655 347 קנס

     23500 12600 36100 19 ע.בנייה

סה"כ 
     88339 21685 110024 395   ביניים

     3000 0 3000 1 חוקי עזר 2008

חסר 
     2500 0 2500 6 חוקי עזר נתונים

   390708.5 523196 199522 722718 901 סה"כ כללי

עם ריבית והצמדה לשנים  ועוד הסכום 2003-2008וב היתרה לשנים חיש
1996-2002 795170.5   

  
שמתייחס לתיקים עד  23/7/04 -תיקים עם יתרת חוב נכון ל-נתון המתבסס על דו"ח בתי המשפט

 והשוואה לתיקים הידניים מאותה תקופה 2003

  
בהודעות בית המשפט על הגבייה מתבסס על הרישום הידני במח' המשפטית ובדיקת התשלום 

 שבוצעה דרכם.

 11/1/09עד  11/5/03הבדיקה מבוססת על הודעות הפקדות קנס והעברתן לרשות מאת בית הדין לתקופה 
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 דין וחשבון
 טיפול בחייבי הרשות באמצעות מיקור חוץ

 

 כללי .1
תנת כמו כל ארגון הנותן שירותים ומקבל תמורתם תשלום, אזי גם עיריית דימונה נו .1.1

שירותים במגוון גדול של תחומים וכנגדם מקבלת תשלום ממקבל השירותים, בין אם 
 הוא תושב העיר או לא.

, המטבע הדברים, חלק מהשירותים הניתנים הם שירותים שניתנים לכלל האוכלוסיי .1.2
והתשלום בגינן אינו מותנה קודם בקבלת השירות, כגון תשלומי ארנונה, אלה מבוצע 

 ובהתאם לשיעור שנקבע בחקיקת ראשית, משנית או בהוראת אחרת. לאור הוראת חוק
מקבלי השירותים משלמים עבור השירותים השונים במגוון אמצעי תשלום )מזומן,  .1.3

המחאות, הוראות קבע, כרטיסי אשראי(, שחלקם לא מכובדים ע"י הבנקים מסיבות 
לשלם עבור  שונות, וכמו כן יש מקרים בהם מקבל השירות מסרב, מסיבותיו עמו,

 השירות שקיבל.
בנוסף לכל אלו, נוצר חוב של חייב לעירייה בעקבות העמדתו לדין ע"י הלשכה המשפטית  .1.4

 וקבלת פס"ד המחייב את החייב בתשלום קנס כספי או פיצוי לרשות.
בכל המקרים הללו צריכה הרשות לבצע הליכי אכיפה לקבלת התמורה ממקבל השירות,  .1.5

האכיפה יכולה להתבצע ע"י הרשות עצמה או באמצעות הליכים שיפורטו בהמשך, ו
 מיקור חוץ.

 

 בסיס חוקי .2
 .פקודת העיריות .2.1
 .15/11/2011, ונכנס לתוקף 29/3/2009 -שפורסם ב 5/2009חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .2.2

 

 היקף הביקורת .3
 בדיקת הגורמים האחראיים לאכיפה והגבייה. .3.1
 סוגי האכיפה האפשריים לגביית החובות. .3.2
 י ההתקשרות, הבקרה, והפיקוח על גורמי מיקור החוץ.בדיקת נוהל .3.3
 בדיקת פעילות משרדי עו"ד במסגרת ההסכם עם הרשות בטיפול בחייבים. .3.4
 היקף החובות המטופלים במשרדי עו"ד. .3.5

 

 ממצאים עיקריים .4
המנהל הכספי בכלל ואגף ההכנסות בפרט הוא הגורם האחראי לגביית החובות לרשות  .4.1

יתם, אך בפועל הוא פעל בנושא, כאשר כבר פעל, רק ולהפעלת מערך האכיפה לגבי
בתחום הארנונה, מים, אט"ן ושילוט ולא עשה כן בנושא חייבי מערך האכיפה של המח' 

 המשפטית וגורמים אחרים בעירייה.
 תגובת אגף ההכנסות

 אלו התחומים שהאגף היה אחראי עליהם מאז ומתמיד.
 

 -בים שחובם בתחומי ארנונה מים, וכו' היה כחיי 3604היו ברשות  30/12/2010נכון ליום  .4.2
₪, מיליון  97 -וסה"כ החובות לרשות כולל אגפים אחרים הסתכמו בכ₪ מליון  93

, טופלו על ידם 2011ומנתוני משרדי עו"ד שנמסרו במהלך מחצית ראשונה של שנת 
 מהחוב(. ₪57.5% ) מיליון  53.5 -מכלל החייבים( ו 31%חייבים ) 1121בהתאמה 

 ובת אגף ההכנסותתג
כך  90 -וה 80 -חובות מסופקים ואבודים שנוצרו בשנות ה ₪מליון  26.380החוב כולל 

 . 57%ולא  81%שהטיפול הוא 
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אחת הסיבות לאי ביצוע גביית כל חובות הרשות הייתה אי הקמתו של מערך הגבייה  .4.3
 .2008האחוד שהיה אמור לקום עוד בשנת 

ייה בזמן אמת, אלה רק כאשר נצברו לרשות החייבים אגף ההכנסות לא העביר חובות לגב .4.4
וגרוע מכך יצר מצב שלגבי חלק ₪, חובות בסדרי גודל עצומים של עשרות ומאות אלפי 

לאור הפסיקה בנושא, טענה  תמחובות אלו, שלא טופלו במועד, חלה לגביהם התיישנו
 שהחייב יכול לטעון לה למרות שהרשות תתבע את החוב.

 סותתגובת אגף ההכנ
 .90 -וה 80 -רוב החובות הם משנות ה

 

כפועל יוצא מהסעיפים הקודמים, המנהל הכספי ואגף ההכנסות היו ונותרו האחראים  .4.5
 להתקשרות עם עו"ד חיצוניים לטיפול בגביית חובות במסגרת מיקור חוץ.

 תגובת אגף ההכנסות
 לא נכון, כל ההתקשרות הייתה דרך היועץ המשפטי.

 

עם משרדי עו"ד חיצוניים  2012משרד הפנים, ההתקשרות החל משנת  לאור נוהל חדש של .4.6
 תעשה באמצעות מכרז.

, המנהל הכספי ואגף 2012 -והחל מ 2011בשני המקרים, דהיינו לפי מה שהיה נהוג עד  .4.7
ההכנסות הם האחראים למעקב ובקרה על החייבים המטופלים במשרדי עו"ד, אך נכון 

 וזאת בלשון המעטה.המעקב והבקרה לקו בחסר  2011 -ל

כמו כן, המנהל הכספי ואגף ההכנסות הם האחראים לניהול ומעקב אחר הרשומות מול  .4.8
העבודה עם משרדי עו"ד, ובכלל אחזקת עותקי הסכמי התקשרות, ייפויי כוח וכל מסמך 

 אחר הקשור לעבודה בין הרשות למשרדי עו"ד, דבר שגם בו נמצאו פגמים רבים מספור.

טית בהקשר למשרדי עו"ד הדין, היה ונותר בחינת משרד עו"ד תפקיד המח' המשפ .4.9
המוצע, מועד לביצוע הגבייה עבור הרשות, ועמידה על טיבו ויכולתו לעמוד בדרישות 
הרשות, אך למרות זאת עקב כך שאגף ההכנסות לא דאג שיהיו ברשותו כל הרשומות, 

 דאג לכך המח' המשפטית.
 תגובת אגף ההכנסות
 באחריות האגף וכך יהיה. אינהית כל התקשרות משפט

 

מבחינת ההתקשרות וההנהלות מול משרדי עו"ד השונים, ע"י המנהל הכספי  .4.10
ו/או אגף ההכנסות, הביקורת מלמדת כי היו ליקויים רבים, החל משליטה על המשרדים 
העובדים למען ובשם הרשות, דרך אי ידיעה ורישום במע' הממוחשבת מי מהחייבים 

משרד עו"ד, דבר שתוקן במהלך הביקורת, וכלה באי קבלת דיווחים  מטופל ע"י איזה
שוטפים ממשרדי עו"ד על הטיפול בחייבים ואי מענה בזמן אמת ובטווחים סבירים 

 לדרישות נתונים של משרדי עו"ד.

האגף לא הסדיר בנוהל או בהוראה פנימית את דרכי העברת חייב לטיפול משרד  .4.11
מסמכים שדרוש להעביר בכדי לטפל בחייב, דרך הגשת עו"ד, ובכלל זה מה הנתונים וה

נתונים אלו למשרד עו"ד וחמור מכל האגף לא השכיל ללמוד מטעויותיו או מהמלצות 
 משרדי עו"ד לתיקון התנהלותו מולם כפי שהדבר בה לביטוי בגוף הדו"ח.

סיבה נוספת לחוסר השליטה על הטיפול בחייבים היה סירוב של אגף ההכנסות  .4.12
עם תכנת האכיפה של האוטומציה לטיפול בחייבים, במשך פרק זמן ארוך, ורק לעבוד 

לאחרונה במהלך הביקורת החלו באגף לעבוד עם התכנה הנ"ל, וגם זאת לא במלוא 
היכולות שלה, ובכלל זה לא באפשרות לאכיפה מנהלית )עיקולים( בזמן אמת כאשר 

 החייב לא שילם את חובו במשך פרק זמן מסוים.
 אגף ההכנסותתגובת 

 רבים, אך כשלו מחוסר כוח אדם מיומן. תהוסבר כבר שהיו ניסיונו
 

אמנם האגף ביצע לדבריו אכיפה מנהלית )עיקולים(, שלא באמצעות התכנה  .4.13
הנ"ל, אך הוא לא הוכיח למבקר במספרים ונתונים, לגבי כמה חייבים הדבר בוצע בכל 

 שנה ומהו הסכום שנאכף בדרך זו.
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 סותתגובת אגף ההכנ
 ₪מיליון  10.267נגבו  2010 -? רק ב2004-2010בשנים  ₪מיליון  73.800איך האגף גבה 

 (.26)ראה דו"ח משרד הפנים עמוד 
 תגובת המבקר

מצביע כי מתוך יתרת  1לדו"ח הכספי של משרד הפנים שמצורף כנספח א' 26עיון בעמ' 
ויתרת פיגורים  ₪מיליון  7.9 -נגבו בפועל רק כ ₪מיליון  51 -פיגורים בארנונה בסך של כ

. כמו כן בהמשך הדו"ח מצוין כי ₪מיליון  2.3 -נגבו בפועל כ ₪מיליון  18 -במים בסך כ
בלבד, ואילו  13.10%בלבד ובמים על  15.35%אחוז הגבייה מהפיגורים בארנונה עומד על 

ייה וסה"כ אחוז הגב 84.45%ובמים על  85.49%אחוז הגבייה מהשוטף בארנונה עומד על 
. נתונים אלו מאוששים את הרשום בדין 36.38%ובמים על  51.01%בארנונה עומד על 

 וחשבון של המבקר על החובות לרשות שפורסם בצמידות לדו"ח זה.
 

נמצאו ליקויים גם בטיפול של חייבים שנמצאים בכינוס או הוכרזו כפש"ר או  .4.14
 עקיפה של חייבים בעייתיים כגון קהילת העבריים.

רים רבים של עיכוב או הפסקת טיפול בחייב, שבוצעו בהודעה של אגף נמצאו מק .4.15
ההכנסות למשרד עו"ד המטפל, אלה שהודעות אלו נעשו בכתב יד, ע"ג מסמכים שאינם 
מסמכים רשמיים של הרשות, מבלי לציין תאריך ההודעה או סיבת הפסקת הטיפול, 

הללו עברו בקרה של מבלי לרשום לעתים שם המודיע, והחמור מכל מבלי שהמקרים 
 ראש המנהל ובמקרים מסוימים גם של היועץ המשפטי.

 תגובת אגף ההכנסות
 העיכובים הם ענייניים ודבר שבשגרה ואין צורך לקבל אישור של גורמים אחרים.

 

גם במקרים שבוצע העיכוב/הפסקת הטיפול כאמור לעיל, בחלקם למרות שניתן  .4.16
יב  או שלא ניתן פרק זמן כזה, האגף לא ביצע פרק זמן מוגדר לבחינת המשך הטיפול בחי

מעקב על אותם חייבים ולא פעל להנחות את משרדי עו"ד הדין על המשך טיפול, וחמור 
מכל גם במקרים שבהם משרדי עו"ד בעצמם פנו לאגף בבקשה לקבלת הנחיות, הם לא 

 "הזדרזו" להשיב לפנייה.

שנבדקו ע"י המבקר עולים גם בבדיקת הטיפול בחייבים ע"י משרדי עו"ד עצמם  .4.17
 ממצאים הקשורים לממצאים הרשומים לעיל.

 

 המלצות .5
להשלים ללא דיחוי את הקמת מערך הגבייה האחוד, בכדי שיוכל לטפל בכלל חובות  .5.1

 הרשות, בלי קשר לגורם ברשות המייצר את החוב.

ל ע"י לדואג להעביר כל חייב שיש לו חוב, שנכון למועד פרסום דין וחשבון זה, טרם מטופ .5.2
גורם חיצוני, לטיפול משפטי, תוך בחינת יכולת או כדאיות הגבייה מהחייב, ובכל מקרה 
שיימצא כי הגבייה לא כדאית לרשום זאת בפרוטוקול מסודר שייחתם ע"י הגורמים 

 המתאימים, ראש מנהל כללי, מנהל אגף ההכנסות והיועץ המשפטי.

להסדיר ללא דיחוי את המכרז לקבלת בכדי לעשות פעולות אלו, נדרש לאור הנוהל החדש  .5.3
שירותי מיקור חוץ של משרדי עו"ד חיצוניים, ולקבוע את עו"ד שהרשות תפעל דרכם 

 .2012לגביית החובות החל משנת 

לבחון את תיקי החייבים שנמצאים בטיפול אצל משרדי עו"ד הקיימים, ולהחליט האם  .5.4
 "ד החדשים שייבחרו במכרז.להשאירם בטיפולם עד לסיום, או לחילופין להעבירם לעו

ליישם באופן מלא את העבודה עם תכנת האכיפה של האוטומציה, בהקדם האפשרי, ובד  .5.5
 בבד עם הקמת מערך הגבייה האחוד והמכרז לשירותי עו"ד חיצוניים.

לקבוע נוהל הקובע מתי יועבר חייב לטיפול מנהלי ומתי לטיפול משפטי, דהיינו מהי  .5.6
שלאחריה החייב יועבר אוטומטית לטיפול בגבייה תקופת התשלום שלא שולמה 

 מנהלית, לאחר קבלת התראה, ומתי ובאיזה תנאים יועבר לטיפול משפטי לגביית החוב.

לקבוע נוהל לעבודה מול משרדי עו"ד חיצוניים, שיכלול דרכי העברת חייב לטיפול ובכלל  .5.7
ושליטה על  זה המסמכים והנתונים הנדרשים להעברה, קביעת תהליכי בקרה, מעקב

הטיפול בחייבים באמצעותם, ובכלל זה הפקת דו"חות עיתיים על התקדמות הטיפול 
 בכל חייב וחייב בנפרד.
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להסדיר בנוהל וטופס ממוספר הכולל מספר עותקים, את הודעת העיכוב ו/או הפסקת  .5.8
טיפול בחייב ע"י עו"ד חיצוניים ובכלל זה את הבקרה על ההודעה הנ"ל ע"י ראש המנהל 

 פי ו/או היועץ המשפטי.הכס
 תגובת אגף ההכנסות

 זה יסרבל את העבודה היומיומית ויעכב הליכים.
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 פירוט הנתונים והממצאים
 

 נתונים .6
עיריית דימונה, כמו כל ארגון, מבצעת גביית חובות של תושבים ואחרים עבור שירותים  .6.1

 שניתנו להם, או ששילמו עליהם אך אמצעי התשלום לא כובד.
ה הנ"ל מתבצעת באמצעות מיקור חוץ, שמשמעו העברת החוב לטיפול כאמור הגביי .6.2

משרד עו"ד שהתקשר כביכול עם הרשות בהסכם לביצוע הגבייה, ומכאן שהמשרד פועל 
 בשם הרשות ועבורה, מול כל רשויות החוק והאכיפה.

 בהמשך יוצגו הנתונים שיבהירו את כל אלו. .6.3
 

 פירוט הממצאים .7
 

 וכן להפעלה ואכיפת הגבייה הגורם האחראי לגביית חובות .7.1
 -עיון בפקודת העיריות מלמד כי : .7.1.1

. עוסק בתפקידי הגזבר שבין השאר בס"ק )א( נאמר " 2ג' 170 -סעיפים .7.1.1.1
... יפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא יווצר גירעון שוטף ... 
בתקציב" שמשמעותו חובת גביית חובות התושבים ואחרים שעליהם הסתמך 

 נסות בתקציב.הגזבר על ההכ
דנים בנושא קופת העירייה ובטחונה, ומהם  193 -ו 192, 189סעיפים  .7.1.1.2

 עולה כי הגזבר אחראי עליה ועל הכספים המתקבלים בה ועל ניהולם.
דנים בתביעת הרשות ובדרך להפקדת סכום התביעה  224-225סעיפים  .7.1.1.3

 לקופת העירייה.
' :תפיסה ועיקול, : גביית ארנונות, סימן א15פרק  -ו 300כמו כן, סעיף  .7.1.1.4

 עוסקים בחובת תשלום ארנונה, סמכויות הגבייה ודרך גבייתה. 
שכותרתו "כספי העונשים שולמו  337בנוסף לכל אלו, גם הוראת סעיף  .7.1.1.5

לקופת העיריה" עוסק בחובת הפקדה בקופה הראשית כספים שנגבו מכוח 
לעובדי הוראות פקודת העיריות ו/או חוקי עזר שניתנו עקב סמכויות שהוקנו 

 הרשות.
היות והגזבר הוא האחראי על הכנסות הרשות ובכללם הארנונה, אזי הוראות  .7.1.2

אלו הן בתחום אחריותו וטיפולו, וזאת באמצעות הגורמים הכפופים אליו, ובכלל 
זה מנהל אגף ההכנסות הנושא במינוי של מנהל הארנונה כפי שפורסם ברשומות 

 ואליו כפוף פקיד הגבייה.
 

מלמד כי לעניין גביית  1975שויות המקומיות )ייעוץ משפטי( תשל"ו עיון בחוק הר .7.1.3
חובות הרשות ובכללם חובות הארנונה, אינו חלק מתפקידי היועץ המשפטי,  
ותפקידו לתת יעוץ משפטי לכל גורמי הרשות, וכמו כן להיות נציגו של היועץ 

ין בכל המשפטי לממשלה בתחומים מסוימים ובעיקר בתחום התכנון והבנייה. א
 אלו לגרוע מהאמור בחוק הנ"ל.

 
מכל אלו יוצא כי האחריות על הטיפול בכספים ובחייבים הוא כל כולו באחריות  .7.1.4

הגזבר, מאידך היות והיועץ המשפטי אחראי מקצועית על התחום המשפטי, נהוג , 
ולדעת המבקר כך גם צריך להיות, שהוא זה הבוחן את עו"ד המומלצים לו ע"י 

נסות לטיפול בחובות העירייה, ומאשר אותם לתחילת פעילות מנהל אגף ההכ
 במסגרת הרשות.

 
היות ובמבנה הארגוני של דימונה הגזבר הינו ראש מנהל כספי ואליו כפוף מנהל  .7.1.5

אגף ההכנסות, אזי זה האחרון צריך להיות הגורם האחראי כלפיו על כל הכנסות 
כספים ששולמו באמצעי  ובכלל זה גביית כספים שלא שולמו ו/או גביית הרשות

התשלום שלא כובד, ובטח שגם להיות אחראי על גביית כל הכנסה אחרת הנובעת 
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מפסקי דין או אגרות או היטלים או קנסות שניתנו על ידי מי מעובדי הרשות 
 מתוקף תפקידם.

 
 ראה בנספח א' את תגובת אגף הגבייה לאחריות לקשר עם משרדי עו"ד. .7.1.6

 

 סוגי האכיפה הקיימים .8
ירייה יכולה לגבות את הכספים המגיעים לה מאנשים וארגונים במספר דרכים, ולהלן סוגי הע

 הליכי האכיפה השונים.
 

 הליכי אכיפה מנהלית .8.1
 אכיפה מנהלית מעוגנת בהוראות החוק הרשומות בפסקה הקודמת. .8.1.1
אכיפה זו היא אכיפה המבוצעת בהליך שבו החוב נגבה, בדרך כלל ע"י הרשות  .8.1.2

או עיקולי  ןת מהחייב בהליך מזורז )לרוב של עיקול מיטלטליהמקומית, ישירו
חשבונות בנק( ע"י צו שנחתם בידי ראש העיר או מי שהוסמך על ידו לעשות כן, 

 ומבלי להגיש תביעה אזרחית בבית המשפט.
בבתי המשפט ישנם קביעות מנוגדות, האחת היא כי על הליכי גבייה מנהליים לא  .8.1.3

גד ישנה הלכה כי כן חלים עליהם דיני ההתיישנות, אך , ומנתחלים דיני ההתיישנו
היות והליכים אלו אינם טעונים בירור בבית המשפט אזי החייב מאבד את זכותו 
להתגונן בטענת התיישנות ועל כך הייתה ביקורת ציבורית ושיפוטית ונכון לשנת 

כי התיישנות בהלי -הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ההתיישנות )תיקון 2011
 .2011גבייה מינהלית( תשע"א 

שנידון בבית המשפט העליון, בית המשפט קיבל  187/05לאחרונה בתיק רע"א  .8.1.4
למרות כל אלו, טענת הגנה בגין התיישנות באכיפה מנהלית וקבע כי גם בהליכים 
מנהליים תחול התיישנות לחובות שמעבר לתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק 

 כי גבייה רגילים.בהלי 1958ההתיישנות תשי"ח 
חשוב להדגיש כי פסיקה זו חלה רק על חוב ארנונה ו/או שירותים אחרים שהרשות  .8.1.5

נותנת, ואין היא חלה על פס"ד שניתנו בבית המשפט בהליכי גבייה אזרחית כנגד 
חייב בגין חוב ארנונה, או כל חוב אחר ובכלל זה בגין עבירות על חוקי העזר של 

 הרשות.
 חיב גם בדו"ח הביקורת הנפרד העוסק בחובות לרשות.בנושא זה המבקר יר .8.1.6

 
 הליכי הוצאה לפועל .8.2

הליכים אלו שהם פשוטים בד"כ, וניתן לבצעם כנגד שטר חוב, ובכלל זה המחאה  .8.2.1
שחוללה, הוראת קבע שלא כובדה או אי כיבוד תשלום בכרטיס אשראי, שלא 

 שולמו ע"י החייב.
יתן כנגד חייב שמסרב לשלמו אפשרות אחרת היא לאכוף תשלום בגין פס"ד שנ .8.2.2

 למרות פנייה אליו.
הליכי הוצל"פ יכולים להיעשות באמצעות עו"ד, ובמקרה זה לסכום החוב נוספים  .8.2.3

הוצאות פתיחת התיק והוצאות שכר טרחת עו"ד לפי מחירון קבוע מראש של 
 ההוצל"פ וכמובן ריבית והצמדה מיום פתיחת התיק.

 
לטונות ההוצל"פ מסלול מהיר המכונה גם לאחרונה, לפני למעלה משנה, פתחו ש .8.2.4

"כלים שלובים", שבו החוב ניגבה מהחייב, והטיפול בגבייתו נעשה ע"י עובדי 
ההוצל"פ ולכן בדרך כלל בגלל גישתם למאגרי מידע נרחבים מאוד, היכולת שלהם 

 לגבות את החוב נעשית במהירות גדולה יותר לאין שיעור.
היר אפשרית שתעשה ע"י כל גורם, ובכלל זה הגשת בקשה לגביית חוב במסלול המ .8.2.5

עו"ד, אולם בהליך זה לא נפסקים שכ"ט עו"ד, ולכן ניתן לבחון כי הליך זה יבוצע 
ע"י גורם ברשות וע"י כך יעמיסו על החייב רק את הוצאות פתיחת התיק, ריבית 

 והצמדה.
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מכאן מומלץ לשאוף לפעול במתכונת הסעיף הקודם, דהיינו פתיחת תיקים  .8.2.6
מסלול המהיר ע"י עובד הרשות, בתיקים בהם הסכומים קטנים של עד אלפים ב

ובכך למנוע העמסת הוצאות נוספות על החייב, כפי שיובהר  בודדים של שקלים,
 בהמשך.

 
 הליכי גבייה אזרחית .8.3

הליכים אלו מבוצעים באמצעות בתי המשפט, שלום או מחוזי, בכל סוג חוב אפשרי,  .8.3.1
 החייב. בהתאם לגובה החוב והגורם

נהוג בד"כ כי הגשת התביעה לבית המשפט מבוצעת ע"י עו"ד, באמצעות הליכים  .8.3.2
 שונים כגון סדר דין מהיר או תביעה רגילה.

במקרים אלו, מעבר לגובה החוב המקורי, ככל שניתן פס"ד מחויב החייב בהוצאות  .8.3.3
משפט, פתיחת התיק, בהוצאות המשרדיות של העו"ד )כגון משלוח מכתב אזהרה 

 וד( וכמובן בריבית והצמדה על החוב מיום הגשת התיק לבית המשפט.וע
הליכי גבייה אלו, נעשים במספר שלבים, החל משליחת מכתב התראה לחייב, דרך  .8.3.4

הגשת כתב תביעה וקבלת כתב תשובה/הגנה לכתב התביעה, ולסיום בדיון משפטי 
 שבו מוכרע ע"י השופט מה יעשה.

קחים זמן רב, ממועד הגשת התביעה ועד לסיום לאור האמור לעיל, הליכים אלו לו .8.3.5
 הליכי האכיפה.

לעתים גם לאחר הפס"ד התהליך לא מסתיים, כי לעיתים החייב אינו מוכן או אינו  .8.3.6
יכול לשלם את הסכום שנפסק לו, ויש צורך לפעול הליכי גבייה של רשויות הגבייה, 

 ה של ההוצל"פ.ולכן מומלץ, בכל מקרה שהדבר ניתן, לפעול מראש בהליכי גביי
 

, 5/2/2010בנושא זה נמצאה פנייתו של עו"ד  ארז בעדני לאגף ההכנסות, פנייה מיום  .8.4
הוא פירט לגבי הליכי הגבייה השונים וכמו כן התייחס לגבי האכיפה  2-25ובסעיפים 

 במועד אליה אפרט בהמשך. התייחסות זו תוכלו לראותה במלואה בנספח ה'.
 
 תחוק ההתיישנו חשיבות האכיפה במועד לאור .9

ככלל תחילת אכיפה עוצרת את שעון ההתיישנות לגביית החוב, לכן ישנה חשיבות רבה  .9.1
 לתחילת האכיפה במועד הסמוך ליצירת החוב, ולא להמתין זמן רב.

, 2010בדו"ח שעוסק בטיפול בהמחאות שלא כובדו, שהופץ במסגרת דו"ח המבקר לשנת  .9.2
חאות שלא כובדו, מעבר לשנתיים מיום אי הוצגו מספר מקרים של דחיית הטיפול בהמ

 כיבודם.
גם בדו"ח זה ניתן לראות בהמשך דוגמאות לטיפול לקוי בגביית המחאות שלא כובדו  .9.3

 בממצאי משרד עו"ד דניאל גרטנר. 1.10.15 -ו 1.10.9 -ו 1.10.8בסעיפים 
 

מהדו"ח שעוסק בחובות לרשות שנערך במקביל לדו"ח זה, עולה כי הצטברו חובות  .9.4
שמשמעותם היא שחובות אלו ₪,  2,000,000ועד ₪  100,000חייבים רבים בסכומים של ל

לא טופלו במשך זמן רב מאוד או טופלו לא בצורה טובה שגרמה להצטברותם. כל אלו 
 ₪. 100,000בלי קשר לבעלי חובות מעשרות שקלים בודדים ועד 

 
הטיפול בחובות לרשות גם מדו"ח זה, כפי שיובהר בהמשך, עולה כי בלא מעט מקרים  .9.5

והעברתו לטיפול וגבייה באמצעות עו"ד חיצוניים, החל רק לאחר שהחייב צבר חוב 
שמשמעו שהחוב לא טופל במשך פרק זמן ניכר, או שהחוב הועבר לטיפול עצום/ענק, 

 .וגבייה לאחר פרק זמן של שנים מיום יצירת החוב
 -להלן מספר דוגמאות למקרים כאלו: .9.6

המחאות  3לרשות  2000חייב זה מסר לפני שנת  -320843543שלם מס' מ ג.רהחייב  .9.6.1
בגין שיפוץ הבניין, המחאות שלא כובדו, מהסבר שנמסר מעו"ד גרטנר נרשם כי 

נפתח לחייב תיק בהוצל"פ, אך מסיבת של אי איתור, הטיפול בחייב  2000בשנת 
 .2006החל בפועל רק בשנת 

וגביית החוב החלה  92-97הוא לשנים חוב החייב  -5601083מס' משלם  ב.צהחייב  .9.6.2
ואז נאמר להם  2002, לאור זאת פנה החייב למבקר המדינה בשנת 2000בשנת 
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בתשובה כי עקב כך שלחייב יש נכס לא ניתן לבטל את חובו, מסיבה של "בדיקה 
 -למח' המשפטית לדחות את הטיפול בחוב ורק ב 30/3/04 -חוזרת" נכתב ב

 -יך את הטיפול בחוב, פס"ד בעניינו התקבל בנאמר להם להמש 17/10/2004
, 12/1/2009 -ובפועל החוב הועבר לגבייה ולטיפול עו"ד חיצוני רק ב 19/9/04

 נרשם כי התיק נמצא לקראת דיון. 5/7/2011 -בדיווחי עו"ד מ
לפי פירוט שהועבר לעו"ד ליאור מרקוביץ עולה כי חוב החייב החל  – ח.חהחייבת  .9.6.3

בכל שנה משנה זו ואילך נצברו חובות נוספים לחייב, ₪,  2551ועמד על  1998בשנת 
על החוב כולו ע"י וועדת חריגים  50%קיבל הנחה של  2001וזאת למרות שבשנת 

קיבל הנחה שוטפת של  2005וגם בשנת  80%קיבל הנחה שוטפת של  2003ובשנת 
 1000%גדל דהינו ₪,  25,000 -החוב שנצבר לחייב עמד על כ 2005, ונכון לשנת 70%

, ובאם החוב היה מטופל כנדרש במהלך השנים הוא לא היה מגיעה 1998משנת 
 למימדים כאלו.

מפירוט שנמסר ע"י העירייה בתאריך  -8888264707מס' משלם  ק.אהחייב  .9.6.4
ובמועד זה נרכשה  1996לעו"ד עמרם מליץ עולה שהחוב הוא משנת  14/1/2005

התקבלה הודעה מעמידר על הרכישה.  2002הדירה ע"י החייב מעמידר, ורק בשנת 
לחייב וגם זאת לאחר הנחה שניתנה לחייב בגין ₪  3,000לכן הצטבר חוב של מעל 

מבנה הרוס. אילו העירייה הייתה פועלת לאכוף את תשלומי הארנונה על עמידר, 
סביר להניח כי ההודעה שלהם על המכירה הייתה מגיעה בסמוך למועד המכירה 

תה פועלת לגבות אותו מהחייב. כמו כן לא ברור מדוע לא ננקטו ואז העירייה היי
 .2005והמתינו עד לשנת  2002פעולות גבייה כבר בשנת 

עולה  7/3/2011ממכתב עו"ד ווהב לעירייה מיום  -512808254משלם  פ.ה.בהחייב  .9.6.5
ועד סוף  1999, וכי החוב מתייחס לשנים 9/2/2010כי החוב נמסר לטיפולם ביום 

טענתם בגלל שחל לגביו התיישנות ובגלל שהחייב לא אותר הומלץ למחוק , ול2011
 את החוב.

מתכתובת בתיק משרד עו"ד איתן כהן  -512348947בע"מ( משלם נ.מ) א.מהחייב  .9.6.6
שנים, החוב  5 -, דהיינו אחרי כ2005ורק בנובמבר  1999עולה כי החוב נוצר בשנת 

ת עיכוב הליכים וההליכים חודשו ניתנה הורא 2005-6הועבר לטיפול עו"ד, במהלך 
 .2006רק באוקטובר 

 
בהתאם למספר פסיקות נקבע כי חוב שטופל באמצעי אכיפה כלשהם, ואפילו רק  .9.7

במשלוח מכתבי דרישה ו/או התראה, לגבי חובות אלו שעון ההתיישנות עוצר מלכת, 
זמן דבר המאפשר את גביית החוב, אחרת חלים על החובות התיישנות בהתאם לפרקי ה

 הקבועים בחוק.
 

שבו נקבע כי חלה גם  187/05חשיבות האמור לעיל, מקבלת משנה תוקף לאור פס"ד רע"א  .9.8
התיישנות גם על הליכי גבייה מנהלית של רשויות וכן נקבע בו כי העירייה אינה רשאית 

 לחייב נישום בהפרש החיוב בארנונה באשר לתקופה הקודמת לתקופת ההתיישנות.
 

נטען שמכיוון שהעירייה לא הוכיחה כי פעלה לגביית החוב  47884-07-10גם פס"ד עת"מ  .9.9
שנים האחרונות, חובה של העותרת התיישן ולכן דרישתה כי לא ינקטו נגדה  8 -במשך ה

 הליכי גבייה הינה דרישה במקומה.
 

שבו נקבע  40535-01-11התקבל פס"ד במחוזי  13/6/2011 -זאת ועוד, לאחרונה ב .9.10
 גבה קנס ללא ראיה לקבלת דרישת תשלום לאחר תקופת ההתיישנות.כי עירייה לא ת

 
 1993עיריית ירושלים נ' שמי בר מקרקעין    1244/07עעמ בפס"ד נוסף  .9.11

 נאמר ואני מצטט 5/7/2011שניתן ביום  בע"מ

רק כשבע שהודיעה למשיבה לראשונה על החוב,  –ביהמ"ש הוסיף כי התנהלותה של העירייה במקרה דנן  "

ואף זאת רק אגב בקשתה של המשיבה לקבלת אישור בעניין היעדר  –תוך שהחוב תופח  –לאחר מעשה שנים 

לבדה  –הגינות, במידה שייתכן שהיה בה כדי להצדיק -נגועה לכאורה גם באי –לפקודה  324חובות לפי סעיף 

 את קבלת תביעתה של המשיבה. " –
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ך למועד היווצרותו, היא מכל אלו עולה כי טיפול בחוב בכל דרך שהיא, בסמו .9.12

של החוב שנוצר, ובמיוחד שהוא לא נוצר עקב  תהכלל ראשון לעצירת שעון ההתיישנו
 .תפס"ד, שלגביו לא חל חוק ההתיישנו

 

 אכיפה באמצעות הרשות עצמה .10
הרשות אינה מנצלת את זכותה ואת האמצעים העומדים לרשותה, ואינה  .10.1

ולות של עיקולי בנקים, ולכן רוב למעט פע מבצעת הליכי אכיפה מנהלית במלואם,
החובות מועברים לטיפול לגורמים חיצוניים שהם משרדי עו"ד שונים שנבחרו ע"י בעלי 

 התפקידים.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

האגף כן מבצע אכיפה מנהלית, כגון עיקול חשבונות בנק ועיקול משכורות, וכיום 
הקמתו של מרכז גבייה אחוד הוחלט רק  בשנה, ועל₪ מליון  3.5 -העיקולים מגיעים לכ

 לאחרונה ובקרוב ימונה עו"ד שיטפל בענין.
 תגובת המבקר

המבוקר לא הציג מסמך המאשר את טענתו לגבייה מנהלית בסדר הגודל שנטען. הנתון 
אינו מתיישב עם נתוני החובות המצטברים שמופיעים בדו"ח הנוסף העוסק בחובות 

 90ייתה נכונה, כיצד מוסברת צבירת חוב בסדר גודל של לרשות, כי אם טענת המבוקר ה
באשר למרכז הגבייה האחוד, המבוקר טועה ומטעה כי דו"ח המבקר שעסק ₪. מליון 

 .2008הציג כי את המרכז הוא נדרש להקים כבר בשנת  2010בנושא בשנת 
  2בעקבות דו"ח טיוטא  -תגובת אגף ההכנסות

ים במשרד האכיפה וזאת הייתה חובתו לעשות במבקר מוזמן לבדוק את תיקי העיקול
נדרש להקים מרכז אחוד. הייתה בקשה לדחייה עד  2008 -לפני כתיבת הביקורת. נכון שב

לאחר הקמת תאגיד מים ומציאת כוח אדם מתאים, היות והאגף לא היה ביכולתו לעמוד 
 מאחורי ההחלטה.

 
יה השונים, בתחום המחאות שלא כובדו, מבצעת העירייה באמצעות עובד .10.2

כמפורט בדו"ח מעקב על המחאות שלא כובדו, פעולות גבייה כלשהן, מבלי להגיע לשלב 
 של גביית החוב באמצעות הוצל"פ ו/או באמצעות תביעה משפטית, במקרים בודדים.

שמטפל בכל החובות של  ,2012ברשות אין מרכז גבייה אחוד, נכון לתחילת שנת  .10.3
שבעקבות שירותיו נוצר החוב לחייב, ומכאן שגם  הרשות, בלי להתייחס לגורם ברשות

ההמחאות שלא כובדו ע"י החייבים מטופלים, כאמור בדו"ח בנושא זה, ע"י מספר רב 
מה שעושה את התהליך ללא יעיל בלשון המעטה. בעניין זה ראה של גורמים ברשות, 

 .2010את דוח הביקורת לשנת 
אינם מטופלים ע"י גורם אחד גם רוב חובות הרשות שנוצרים באגף ההכנסות,  .10.4

וגם בחינת הטיפול , כפי שהדבר בה לביטוי בדו"ח על טיפול בהמחאות שלא כובדו, ויחיד
של גביית החוב באמצעות משרדי עו"ד לוקה בחסר, כפי שיבוא לביטוי בהמשך, בעיקר 

 .בתחום של מעקב, בקרה ופיקוח
לדין של חייבים  באשר לחובות שנוצרו ע"י המחלקה המשפטית, לאור העמדתם .10.5

או כאלו שעברו על חוקי העזר, הגבייה בהם אינה מבוצעת ע"י הרשות מאז שהגבייה 
, ודו"ח 2008בנושא הופסקה ע"י בתי הדין והועברה לטיפול הרשויות בתחילת שנת 

החובות לרשות מצביע על ליקוי חמור בטיפול בחובות אלו, ע"י האחראים לנושא גביית 
 סרונו של מרכז גבייה אחוד בא לביטוי באופן משמעותי.החובות, ובמקרה זה ח

כל יתרת החובות שנוצרו ע"י המשרדים השונים לא טופלו באופן שוטף, למעט  .10.6
חובות אגף החינוך, וכפי שיבוא לביטוי בדו"ח השני העוסק במכלול החובות לרשות, 

ות הקמת קיימים לא מעט חובות שלא טופלו ע"י שום גורם, וזאת אחת הסיבות לחשיב
 מרכז הגבייה אחוד, ויפה שעה אחת קודם.

 
 אכיפה של חייבים הנמצאים בשפיטת רגל או בכינוס נכסים .11

במהלך הביקורת התברר, לא אחת, כי לחייב מונה כונס נכסים או שהוא ביקש  .11.1
להכריז על עצמו כפושט רגל באישור ביהמ"ש, ובשני מקרים אלו נהוג לפרסמם 

 עפ"י החוק יוצא כאילו הם הובאו לידיעת כלל הציבור.ברשומות את ההכרזה, ולכן 
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בכל המקרים הללו הרשות או עו"ד המטפל מטעמה צריך לפנות לכונס הרשמי או  .11.2
לבית המשפט ולהגיש את תביעת החוב של הרשות כלפי החייב, כך שהכונס ידע על 

 מכלול חובותיו של החייב.
חודשים מיום הכרזת  6ך במקרים אלו יש אפשרות להגיש את הדרישה הנ"ל בתו .11.3

החייב בכינוס נכסים או כפושט רגל, אך היות ולעתים הרשות אינה יודעת כי אחד מאלו 
התקיימו, הן משום שטרם הוגשה תביעת חוב כנגד החייב או משום שההודעה על 
הכינוס/פשיטת רגל לא הובאה לידיעת הרשות, נוצר מצב שלא ניתן כביכול להיפרע 

 מהחייב.
גשה כנגד החייב תביעת חוב עומדת לרשות העירייה או העו"ד הפועל במקרה שהו .11.4

ב( לפקודת פשיטת הרגל וזאת מטעמים  71מטעמה האפשרות לבקש ארכה לפי סעיף 
 מיוחדים שיש לפרטם במועד הגשת הבקשה.

המצב חמור במיוחד כאשר העירייה טרם החלה לפעול בהליכי גבייה כנגד החייב  .11.5
הגישה תביעת חוב לכונס שמונה לנכסי החייב במסגרת פש"ר, מצד אחד, ומצד שני טרם 

ובמקרה הראשון אין לה למעשה זכות לפנות לכונס עפ"י האמור לעיל, ולכן גם במקרה 
זה יש חשיבות עליונה כי הטיפול בחייבים יהיה בסמוך למועד יצירת החוב, וכי הרשות 

ואשר יבואו לביטוי לא תמתין שתהיה הצטברות של החוב כמו שהמבקר נתקל בהם 
 בדו"ח אחר העוסק בחובות הרשות.

מודגש כי חוב של חייב הוא בר תביעה גם אם לא פעלה העירייה בהליכי גבייה  .11.6
 בהוצל"פ או עפ"י פקודת המיסים גבייה.

ואילו  27/10/09 -מקרה דומה לאמור לעיל, בו הוכרזו חייבים כפושטי רגל ב .11.7
כן המלצת עו"ד ווהב הייתה למחיקת החוב, ניתן , ול16/5/2011 -הטיפול בחוב החל רק ב

 לראות בנספח ב'. 
 התייחסות היועץ המשפטי

 אם כי לאור מצבו הכלכלי של החייב, ספק אם ניתן היה או יהיה לגבות ממנו את החוב.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
החייבים אכן הוכרזו כפש"ר  -29592326במקרה של המשלם  -11.7תגובה לסעיף 

ונתקבלה ע"י  1/6/2010ונשלחה תביעת חוב לכונס רשמי בתאריך  27/10/2009ריך בתא
הכונס הרשמי. התביעה שנשלחה לטיפול עו"ד ווהב הינה על החוב מיום הכינוס והלאה, 
דהיינו השוטף. התביעה טרם נפתחה מאחר והשוטף משולם דרך משכורתה של האם 

כל מחיקה של כל  האת התיק. לא הייתבעירייה, ולפיכך נשלחה הודעה לווהב להחזיר 
 חוב שהוא.

האגף פועל בהתאם לחוק. מייד עם קבלת ההודעה על צו כונס  -תגובה לסעיף כולו
פש"ר נערכת תביעת חוב לכנ"ר על כל החובות, עד ליום הכינוס. ישנם מקרים  -רשמי

נם שלא מובאים לידיעתנו, ההודעות על פש"ר, או שהמסמכים של הכונס לנכסים אי
מועברים בזמן. חשוב לציין, כי האגף ביוזמה אישית עוקב אחר הפרסומים בעיתונים, 

 אחר ההודעות בדבר פש"ר, או ביטולי פש"ר ופועל בהתאם.
 תגובת המבקר

חודשים מיום  7 -המבוקר בתגובתו מציג כי הטיפול בחייב המסוים הנ"ל בוצע למעלה מ
מדוע דרישת החוב לא בוצעה בסמוך לצועד  הכרזתו בפש"ר, פער זמן לא סביר, ולא ברור

ההכרזה על החייב בפש"ר, מה שמוכיח כי המבוקר אינו פועל כפי שגורם סביר היה צריך 
לפעול. גם במקרים החריגים שהמבוקר מתייחס אליהם בחלק הראשון לתגובתו, נובעים 

יה אינה מכך שכאשר אין הליך משפטי כנגד החייב, אזי המערכת המשפטית או מע' הגבי
 שולחת הודעה על כך שהחייב הוכרז כפש"ר.

 
 2לאחר טיוטא  -תגובת אגף ההכנסות

הוגשה תביעת חוב כלומר  8/6/610 -וכבר ב 6/6/10 -פרוטוקול פש"ר הוגש לעירייה רק ב
אחרי יומיים בלבד, עובדה שהכנ"ר קיבל את טענתנו ורשם את תביעת החוב. מצ"ב 

 מסמכים.
 תגובת המבקר

הקורא להבדלים בזמנים בשתי התגובות ולממצאים שנרשמו ישירות  תשומת לב
 ממכתב עו"ד המטפל.
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 אוכלוסיות מיוחדות -אכיפה על חייבים בעתיים .12

קהילת הכושים העבריים או  -ישנם חייבים שונים שהם אוכלוסייה מיוחדת כגון .12.1
ניתן  תושבי השטחים מעבר לקו הירוק, ובשני המקרים הללו אין בהכרח כתובת אליה

להפנות את משרדי עו"ד לצורך ביצוע הגבייה, ומכאן שהגבייה מאוכלוסיות אלו, בד"כ 
 לא מבוצעת כלל.

 
לעניין קהילת הכושים העבריים, הרי שלפני מס' שנים הם קיבלו ת.ז ומכאן שיש  .12.2

אפשרות לאתרם באמצעות משרד הפנים, ואז להעביר את הפרטים למשרדי עו"ד לצורכי 
לדרוש צו עיכוב יציאה מהארץ, וע"י כך לגרום להם לשלם את חובם,  גבייה ואולי אף

 כמו שנעשה במקרה אחד לפחות שהמבקר נחשף אליו.
 -לגבי אלו שטרם קיבלו ת.ז, אזי יש אפשרות לברר באמצעות משרד הפנים .12.3

משטרת הגבולות האם הם נמצאים בתחומי המדינה או שעזבו לחו"ל, ובמידה ועזבו 
חוב אבוד ובאם לא עזבו לדרוש צו עיכוב יציאה מהארץ לצורך גביית להכריז על החוב כ

 החוב.
לגבי קהילת הכושים העבריים, רק לאחרונה נערכה פנייה של הרשות למשרד  .12.4

הפנים לצורך איתורים ו/או לקבל מידע האם החייבים נמצאים בגבולות המדינה או 
 לאו. לא ידוע אם התקבלה תשובה לפנייה זו.

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
חלק גדול מקהילת העבריים שהם המחזיקים, כן מטופלים באכיפה כמו כל תושבי העיר. 
הבעיה קיימת בתוך הכפר עצמו, שם אין כל רישום בעירייה או בעמידר והדיירים 
מתחלפים בתדירות גבוהה והדבר אינו מובא לידיעת העירייה, כך שגם מי שזכאי לקבל 

אותן מאחר ואין ידיעה בעניין המחזיקים. ישנם מקרים רבים הנחות כלשהן, לא מקבל 
בהם החוב רשום על תושבים שכבר אינם בין החיים או עזבו את הארץ. רק לאחרונה 
נערך רישום בקהילה של הנכסים על שמות המחזיקים בפועל במיוחד על מנת לקבל את 

 .ההנחות המגיעות להם, ורק אז נוכל לתבוע במקרה שיווצרו חובות
 תגובת המבקר

, בכל הקשור לאיתור החייבים הקיימים. כמו כן 12.4בתגובת המבוקר אין מענה לסעיף 
 לא ברור מדוע חיכה עד כה בכדי להסדיר את רישום הנכסים ע"ש המחזיקים.

 
באשר לתושבי השטחים שמעבר לקו הירוק, מדובר בד"כ באנשים שהיו מקבלים  .12.5

חי המדינה, ולכן נראה תמוהה למבקר מדוע אישור מטעם המינהל האזרחי לנוע בשט
הרשות לא יזמה פנייה למינהל האזרחי שעניינה עיכוב החייבים הנ"ל במחסומים לצורך 

 פירעון החוב ו/או למנוע את חידוש רישיון התנועה שלהם עד להסדרת החוב.

 
 התייחסות היועץ המשפטי

השטחים לעירייה הוא קטן תושבי חובם של מבלי לגרוע ממימוש ההמלצה, יצוין שבד"כ 
מאוד ועניינו קנס על רוכלות. יש לציין כי הרשות מחרימה את הרכוש שהיא תופסת, 

 ולכן החשיבות של חובות אלה קטנה.
 

 התקשרות עם משרדי עו"ד .13
משנקבע למעלה כי אגף ההכנסות הוא הגורם האחראי על הטיפול בכל ההכנסות  .13.1

בוע מהי אחריותו ומה אחריות היח' מכל מקור שהוא, ובכל דרך שהיא, ניתן לק
 המשפטית במסגרת התקשרות זו.

מנהל אגף ההכנסות ממונה בדרך כלל גם למנהל הארנונה שיש לו סמכויות  .13.2
 מיוחדות לעניין גביית הארנונה, שנוספים לאחריותו מתוקף כל האמור לעיל.

, במקרה שלנו מנהל אגף ההכנסות מונה רק לאחרונה ברשומות למנהל הארנונה .13.3
וסגנו מונה לפקיד הגבייה, ולשניהם ניתנה הסמכות להפעיל את האכיפה המנהלית, ו/או 

 לפעול לגביית החוב לרשות באמצעות מיקור חוץ.
, אלה שחוזר זה נכנס 3פורסם חוזר מס'  5/2009בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .13.4

ייבים, , ומכאן שכל התקשרות עם כל משרד עו"ד לטיפול בח15/11/2011 -לתוקפו רק ב
נדרש להקים וועדה מקצועית להחלטה על העברת הטיפול בגביית חובות  מכאן ואילך,
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לעו"ד חיצוני, וכי היועץ המשפטי יכול ורשאי להחליט להעביר זאת ללא מכרז )סעיף 
עו"ד, כאשר  5 -( ובתנאי שהתפרסמה פנייה פומבית או הייתה פנייה לפחות ל7.8

 5ד לסיום ההליכים בתיקי החייבים שטופלו במהלך שנים או ע 5 -ההתקשרות מוגבלת ל
 שנים הללו.

אפשרות אחרת הנבחנת בימים אלו, היא לצאת במכרז לשירותים משפטיים  .13.5
 מכרז כזה נמצא בהכנה. 2012חיצוניים בהתבסס על הוראות חוזר זה, ונכון למרץ 

בשני המקרים הללו יש לשים לב להוראות ניגוד העניינים שבחוזר הנ"ל,  .13.6
דני החזיר עמבקר בכל תהליך הביקורת נתקל רק במקרה אחד שמשרד עו"ד ארז בוה

 חייב שהועבר לטיפולו עקב ניגוד עניינים.
 היועץ המשפטי התייחסות

עו"ד נכלל סעיף המחייב את עורכי הדין  הסכם ההתקשרות הנוכחי עליו חתומיםגם ב
הוחזר התיק בשל עובדה שהשנקלעים למצב של ניגוד עניינים להשיב את התיק לעירייה. 

 .מלמד כי פועלים על פי ההסכםחשד לניגוד עניינים 
 תגובת המבקר

נושא זה לא נבחן לעומקו, וממצא זה עלה במסגרת בדיקת מסמכים ותכתובת בין 
קיימים מקרים נוספים שלא אותרו ולא טופלו לא ידוע עם הרשות למשרדי עו"ד ו

 שצורה דומה.
 

וכחיות ובכל התקשרות עתידית יש לשים לב בכל מקרה, בהתקשרויות הנ .13.7
 להוראות המעבר בחוזר זה.

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
לטענת היועץ המשפטי יש צורך במכרז לגבי עורכי דין חיצוניים והתקבלה הוראה ממנו 

מכרז. האגף פועל על פי הנחיות של היועץ המשפטי פרסום לא להעביר תיקים לעו"ד עד ל
 רייה. במידה וישנם חילוקי דיעות ביניהם יש ליישב אותו.ולא של מבקר העי

 תגובת המבקר
, מועד שבו החוזר מנכ"ל והוראת היועץ 2010דו"ח המבקר עוסק בהתקשרות עד שנת 

 המשפטי עדיין לא היו בתוקף. יוצא איפה שהמבוקר לא התייחס לממצאי המבקר.
 

 2לאחר טיוטא  -תגובת אגף ההכנסות
אז האגף העביר תביעות למשרדי עו"ד  11/2010חותר. אם זה לפני  לא ברור לאן המבקר

 איתם יש חוזה.
 תגובת המבקר

המבקר הצביע על הליקויים שבהתקשרות עם משרדי עו"ד ועל דרך ההתנהלות מולם, 
 בתקופה הרלוונטית לדין וחשבון זה.

 
 2012עד  -תפקיד האגף ההכנסות בהתקשרות עם משרדי עו"ד .14

אות הקודמות, על האגף לאתר משרדי עו"ד המבקשים לעבוד לאור האמור בפסק .14.1
 עם הרשות בתחום גביית החובות או לבחון משרדים כאלו שפונים לרשות מיוזמתם.

 תגובת אגף ההכנסות
 זהו תפקידו של היועץ המשפטי.

 
בשני המקרים, כאמור לעיל, מאשר/בוחן היועץ המשפטי מי מהם מתאים לפעול  .14.2

ך אגף ההכנסות אמור להחתים את משרדי עו"ד על הסכמי בשם הרשות, ובעקבות כ
עבודה/שירות, ואמור לאחר מכן להעביר עותק מהסכמים אלו למחלקה המשפטית, וכפי 
שיובהר בהמשך, לא הועברו כל העתקי ההסכמים למח' המשפטית, ולא תמיד היועץ 

 המשפטי אישר/בחן את ההתקשרות הנ"ל.
 היועץ המשפטי התייחסות

סכם עליו חתומה העירייה, העתקים מההסכם צריכים להיות מועברים למנהל כמו כל ה
הכספי לידי הגזבר, ולא למח' המשפטית, זאת היות שהגזבר הוא החותם על ההסכמים 
ואגף הגבייה אמור לפעול על פיהם, ולכן אגפים אלו צריכים שישמור עותק אצלם ואולם 

המשפטית לדאוג כי ימצאו העתקים לאור ממצאי הביקורת הנחיתי את מנהלת הלשכה 
מההסכמים גם בלשכה המשפטית. יצוין כי ההסכם עליו הם חתומים הוא הסכם שהוכן 

 במח' המשפטית כך שאין צורך לבדוק אותו מבחינה משפטית.
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לאחר החתמת משרד עו"ד על ההסכם, האגף צריך להכין עבורו ייפוי כוח לפעול  .14.3

 אש העיר.בשם הרשות, ייפוי כוח החתום ע"י ר
 מצב זה אמור להשתנות לאור החוזר שצוין בראש הפרק הקודם, שנכנס לתוקף. .14.4

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
 אגף ההכנסות לא מחתים משרדי עו"ד. זה תפקידו של האגף המשפטי.

 
 2012עד  -תפקיד המח' משפטית בהתקשרות עם משרדי עו"ד .15

המשפטי מאשר/בוחן תפקיד המחלקה המשפטית בנושא מסתכם בכך שהיועץ  .15.1
עבור אגף ההכנסות את משרד עו"ד שאגף ההכנסות מבקשים לעבוד אתו, בנושא גביית 
חובות ובכלל זה גם בגביית המחאות שלא כובדו, ומוודא כי משרד עו"ד מודע להוראות 

 ההסכם שייחתם בינו לבין הרשות ודרכי העבודה בין הצדדים.
אשר כל הסכם בין הרשות לכל נותן כמו כן, היועץ המשפטי בהיותו הגורם המ .15.2

שירות, צריך שיהיה בידו עותק מההסכמים שנערכו בין הרשות לבין משרדי עו"ד, אך 
בפועל כפי שיובהר בהמשך, עולה כי במחלקה המשפטית לא נמצאו כל עותקי ההסכמים 

 .דבר שתוקן במהלכומול משרדי עו"ד בתחילת הביקורת, 
 התייחסות היועץ המשפטי

הינו הסכם אחיד שהוכן ע"י המח' המשפטית וממילא ההסכם )עוד לפני החתימה  הסכם זה
עליו( מגן על האינטרסים של העירייה. יש לזכור כי אישור היועץ המשפטי הוא רק לצורך 

 ההגנה על אינטרסים של העירייה.
 

 מצב זה אמור להשתנות לאור החוזר שצוין בראש הפרק הקודם, שנכנס לתוקף. .15.3
 

 2012עד -קשרות עם משרדי עו"ד ע"י הרשותבחינת ההת .16
( עם מספר משרדי עו"ד 2012העירייה עובדת כיום )דהיינו עד תחילת שנת  .16.1

העוסקים בגביית חובות ו/או המחאות שלא כובדו ע"י ארגונים ו/או יחידים, 
וההתקשרות עמם אמורה להיות בהסכם מוסדר הקובע את גובה התשלום עבור 

 שירותיהם.
 

, בע"פ, מיהם 2010ת פירט בפני המבקר בתחילה הביקורת בשנת אגף ההכנסו .16.2
עו"ד חן אביטן, עו"ד  -המשרדים שמשרתים אותו בגביית החובות, ולהלן המשרדים:

אלדד אופק, עו"ד מרקוביץ ליאור, עו"ד עמרם מליץ, עו"ד דניאל גרטנר, עו"ד ארז 
 דרורי, עו"ד ארז בעדני, עו"ד פנר גדעון ועו"ד פנחס עמר.

 מלכא. –המשך דווח בע"פ ע"י אגף ההכנסות על משרד עו"ד נוסף בשם מאיר ב .16.3
 

, העביר אגף ההכנסות רשימה של משרדי עו"ד 2010מאוחר יותר, לקראת סוף  .16.4
עו"ד חן אביטן, עו"ד אלדד  -שהוא עובד עמם, שרשומים בה משרדי עו"ד הבאים :

גרטנר, עו"ד ארז דרורי, עו"ד  אופק, עו"ד ליאור מרקוביץ, עו"ד עמרם מליץ, עו"ד דניאל
ארז בעדני, עו"ד פנר גדעון, עו"ד פנחס עמר, עו"ד ווהב/שרעבי ועו"ד שרון בירן )ראה 

 נספח ג'(.
 

מבחינת נספח ב' עם הדיווח בע"פ שהתקבל בתחילת השנה עולה שיש הבדלים  .16.5
 מבקר., דהיינו שני עו"ד האחרונים המופיעים ברשימה נספח ב' לא צוינו בפני הביניהם

 אך אלו אינם שני ההבדלים היחידים כפי שיתברר בהמשך. .16.6
 

בפניה לאגף ההכנסות לקבלת הסכמי ההתקשרות, נאמר למבקר כי הם  .16.7
 נמצאים במח' המשפטית. 

משרדי  2בפנייה למח' המשפטית התברר כי אצלם קיימים הסכמים רק עם  .16.8
זו , כאשר 16/9/09ועם אלה שינפלד מיום  22/7/09, עם עו"ד ארז בעדני מיום עו"ד

, מכאן שפרט להסכם אחד שנמצא האחרונה לא הופיע כלל ברשימות אגף ההכנסות
במח' המשפטית, כל שאר ההסכמים עם משרדי עו"ד שאגף ההכנסות ציין אותם או 
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שהופיעו ברשימה שהוגשה מאוחר יותר, לא נמצאו במח' המשפטית ולכן המבקר הופנה 
 הכספי. לבדוק את הנושא במזכירות המנהל

יש לציין כי לאור הטיוטות שנשלחו למח' המשפטית הם דאגו להכין תיקים עבור  .16.9
כל משרד עו"ד ובו מסמכי התקשרות, במידה וקיימים, או מסמכים אחרים שהתקבלו 

 אצלם לקראת חתימה על הסכם שירות.
 

מבדיקה עם מזכירות המנהל הכספי עולה כי לא היה ברשותם הסכם כלשהו  .16.10
עלה כי רוב ההסכמים נמצאים נית חוזרת עם מזכירת אגף ההכנסות, ובשיחה טלפו

אצלם, מכאן שלא ברור מדוע מלכתחילה המבקר נשלח למח' המשפטית, ומדוע הוא 
 הוטעה מלכתחילה.

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
כל המסמכים שהיו ברשות אגף ההכנסות הנוגעות לעניין התביעות והטיפול בהם, 

שתו ומובן שלא הייתה כל כוונה להטעות את המבקר, יכול להיות הועברו למבקר כבק
שחלק מההסכמים עם עורכי הדין כן היו ברשות האגף וחלק אחר הישנים יותר היו 

 ברשות האגף המשפטי.
 

עמר פנחס מיום  -באגף ההכנסות הוצגו בפני המבקר הסכמים עם עו"ד הבאים: .16.11
 22/7/09וארז בהדני מיום  22/7/09מיום  , אלעד אופק1/10/10, גדעון פנר מיום 5/2/08

 שהוא היחידי שהיה העתק ממנו בלשכה המשפטית.
 

דניאל גרטנר למרות שהוא  -:יוצא איפוא שלא נמצאו הסכמים עם עו"ד הבאים .16.12
, מרקוביץ ליאור 2003, חן אביטן כנ"ל מאז שנת 2005מטפל בחובות הרשות מאז שנת 

, ארז דרורי למרות שהוא מטפל 2004מאז שנת , עמרם מליץ כנ"ל 2003כנ"ל מאז שנת 
 , וכנ"ל לגבי עו"ד שרון בירן.2008בחובות הרשות לפחות משנת 

מלכא שלפי הדיווחים שהיו באגף -כמו כן אין כלל הסכם עם משרד עו"ד מאיר .16.13
-. מאוחר יותר התברר כי עו"ד מאיר2005ההכנסות, מטפל בתיקי גבייה שונים משנת 

ואף שלח את כל התיקים שברשותו  2009עם הרשות בשנת  מלכא סיים את עבודתו
ואלו פוזרו בין משרדי עו"ד אחרים להמשך טיפול.  2009לרשות במחצית השנייה של 

 .21/12/2009 -מכתב הסיום והעברת כספים שהיו ברשותו בוצע ב
 

היא כמו כן עולה כי למרות שיש הסכם במח' המשפטית עם עו"ד אלה שינפלד,  .16.14
, 2011רשימה שניתנה למבקר מאגף ההכנסות, ובשיחה עמה בפברואר לא נמנתה ב

, וייתכן התברר כי למרות שנחתם עמה הסכם מעולם לא הועברו לידיה תיקים לטיפול
שהדבר קרה בגלל שעותק ההסכם לא הועבר לאגף ההכנסות והם לא ידעו כלל על קיום 

עמה ההסכם, בגלל הזמן  ההסכם עמה. חשוב לציין כי עו"ד זו לא זכרה מול מי נחתם
 .2011הרב שחלף ממועד החתימה ועד מועד הפנייה אליה בחודש פברואר 

 היועץ המשפטי התייחסות
הסכם זה נחתם מבלי שקיימתי שיחה עם עורכת הדין בטרם ההתקשרות. ההסכם נחתם 

 ע"י מ"מ רה"ע ואין בו את חתימת הגזבר.
 
עולה  23/1/2012שנשלף ליום של האוטומציה  3507להפתעת המבקר מדו"ח מסך  .16.15

, דהיינו למעלה משנה לפני מועד הפנייה אליה, הועברו לעו"ד  5/11/2009 -כי כבר ב
אך בבדיקה מעמיקה יותר ובכלל ₪,  826,079.5תיקי חייבים בסך כולל של  29שיינפלד 

זה עם עו"ד שיינפלד עצמה, על פשר הנתונים החדשים, עלה כי התאריך נרשם בטעות 
 .5/11/2010היה צריך להיות והוא 

 
, כי קיים עו"ד נוסף איתן כהן, שהחל 2012די באקראי התברר למבקר בינואר  .16.16

הוא נעלם מבלי , ובשלב מסוים שלא ברור מתי? 2006את עבודתו עם הרשות בשנת 
להחזיר לרשות את התיקים שטופלו על ידו וכמו כן השאיר אצלו כסף של הרשות 

כל אלו, לא הוצג בפני המבקר כי בוצע טיפול משפטי כלשהו שנגבה מהחייבים. למרות 
 כנגד עו"ד הנ"ל ואם בוצע מה בוצע?
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 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
אין אמת בכך ש "די במקרה" הובא לידיעת המבקר כי קיים עו"ד  בשם איתן כהן שהחל 

ר הובא לידיעת המבקר רק שנאמ ר, הדב2006את התקשרותו עם העירייה כבר בשנת 
עוה"ד מאחר והוא פשוט "נעלם"  מות בטיפול או התקשרות איזושהי ע"ישאין כל התקד

והכסף שנמצא ברשותו אינו כספים שקיבל מחייבים, אלא תשלום שקיבל מהרשות 
לצורך פתיחת תיקי תביעה. הדבר הובא לידיעת היועץ המשפטי זה מכבר, שמתוקף 

שלחו מכתבים מהיועץ המשפטי ומעוזרו תפקידו לטפל משפטית בעניין עו"ד איתן כהן. נ
 רוני תורג'מן.

 
ראה טבלה בנספח ד' המציג את כל הנתונים הללו, ובכלל זה הימצאותם של  .16.17

, וכמו כן יפויי כוח. תשומת הלב 2010ובסוף  2010הסכמים במח' המשפטית בתחילת 
להערות בנספח זה העוסקים בחוסר חתימות או במועד חתימת ההסכם שהוא מאוחר 

 ביחס למועד תחילת העבודה עם משרד עו"ד.
 

עו"ד לצורך  2התברר למבקר כי אגף ההכנסות גייס עוד  2011במהלך סוף שנת  .16.18
 -טיפול בגביית החובות, ובבדיקת הנושא התברר כי:

לולו אדיר, כאשר -הוחתם על הסכם עו"ד ינון הדאיה ובן 8/12/2011בתאריך  .16.18.1
 -בהסכם זה :

 ת מורשה חתימה.חתומים רק עו"ד ואין חתימ .16.18.1.1
 אין כתובת משרד עו"ד. .16.18.1.2
מדברי היועץ המשפטי עולה כי הוא נפגש עם עו"ד אלו רק לאחר שהם  .16.18.1.3

 כבר הוחתמו על הסכם ההתקשרות, ולאחר שנמסרו להם חייבים לטיפול.
 אין ולא נמסרו לעו"ד אלו כתב ייפוי כוח. 23/1/12012נכון למועד  .16.18.1.4
חייבים,  24 -עו"ד זה טיפול בלמרות כל אלו נכון ליום זה נמסרו למשרד  .16.18.1.5

 ₪. 128,197.4שהועברו אליהם ביום חתימת ההסכם, בסכום של 
 

הוחתם על הסכם עו"ד אסולין עמרם יצחק, כאשר בהסכם  5/12/2012בתאריך  .16.18.2
 -זה:

 חתום עו"ד וכמו כן חתום ראש העיר. .16.18.2.1
 אין את כתובת משרד עו"ד. .16.18.2.2
זה לצורך  מדברי היועץ המשפטי עולה כי הוא לא נפגש עם עו"ד .16.18.2.3

התקשרות עם העירייה, וכלל לא ידע שהועברו לטיפולו תיקי גבייה, אך בגלל 
 היכרות מוקדמת ביניהם, הדבר לא היה נחוץ לדבריו.

 אין ולא נמסרו לעו"ד אלו כתב ייפוי כוח. 23/1/12012נכון למועד  .16.18.2.4
חייבים,  39נמסרו לעו"ד זה לטיפול  7/12/2012למרות כל אלו, ביום  .16.18.2.5

 ₪. 234,803.1לל של בסכום כו
 

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
ההתקשרות עם משרדי עורכי הדין ווהב מרדכי, ומשרד עורכי הדין שרון בירון החלה רק 

 .2010, והביקורת היא עד 2011בשנת 
 תגובת המבקר

ההתייחסות מצביע על הערת המבקר לסעיף הקודם, ובפועל המבוקר לא השיב לממצאי 
מנתוני נספח ד' המבוססים על מסמכים שונים עולה כי ההתקשרות עם הדו"ח בסעיף זה. 

, וגם היא דיוק זה מצביע 21/11/10 -ואילו עם עו"ד שרון ב 2010עו"ד ווהב החלה באוקטובר 
 משהו על השליטה של המבוקר בנתוני משרדו. 

 
 -המסקנות העולות עד כאן, מכל האמור לעיל הוא: .17

במח' המשפטית ו/או  ת מול כל משרדי עו"דכי לא נמצאו כל הסכמי ההתקשרו .17.1
במנהל הכספי/אגף ההכנסות, וכאמור המח' המשפטית השלימה במהלך הביקורת חלק 
ניכר התיקים הללו, וזאת למרות שלדעת היועץ שההסכמים הם צריכים להימצא 



 95 

בגזברות ומשלא נמצאו הסכמים כפי שהעלתה הביקורת, החליט היועץ כי יהיו אצלו 
 לו.העתקים כא

למרות שהם פועלים בשם כי חסרים הסכמי שירות עם מספר משרדי עו"ד,  .17.2
שישנם עו"ד המטפלים בחובות הרשות מבלי שנמצאו מולם  הרשות מזה זמן רב, משמע

, או במקרה אחד יש הסכם, אך לאותו עו"ד לא הועברו תיקים לטיפול הסכמים חתומים
 תו עם הרשות.או שההסכם עם עו"ד הוא מאוחר למועד תחילת עבוד

כי לא נמצא גוף אחד, שיש ברשותו את כל ההסכמים, עם כל משרדי עו"ד  .17.3
למרות שלדעת המבקר העתקי ההסכמים צריכים שעוסקים בגבית חובות הרשות, 
 להיות מתועדים לפחות בשני גופים.

ורק לבקשת שלא נמצאה רשימה אחת ועדכנית של כל משרדי עו"ד הפעילים,  .17.4
 כזו שגם היא כפי שהתברר לעיל, לא הייתה מלאה.המבקר הוכנה רשימה 

, בתיק המעקב של שלא נמצא כי לכל עו"ד יש כתב מינוי חתום ע"י ראש העיר .17.5
 עו"ד באגף הכנסות.

 
 

 המלצות  .18
, ותוך התייחסות 5/2009 -לפעול לפי הסדרי נוהל משרד הפנים שפורסם ב .18.1

 להוראות המעבר המתייחסים גם למשרדי עו"ד הקיימים.
לציין כי בנוהל זה ישנם סעיפים המתייחסים למותר והאסור, ובכלל זה חשוב  .18.2

ניגוד עניינים, בין משרדי עו"ד לבין הרשות, ולמשל עו"ד העוסק בגביית חובות לא יוכל 
לייצג מישהו כנגד הרשות, כפי שהמבקר נתקל במספר מקרים, בהם למשל עו"ד ייצגו 

ובמסגרת זאת ביקשו לקבל פטורים בנקים ככונסי נכסים מול חייבים של הרשות, 
 מסוימים.

 
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

אין ניגוד עניינים, מותר לכונס נכסים לבקש פטור למבנה ריק היות והוא המחזיק החוקי 
 של הנכס החל מתאריך הכינוס.

 תגובת המבקר
 מתייחסת לעו"ד 18.2תגובת המבוקר נכונה, אך לא עניינית, היות וההמלצה בסעיף 

 שיעבדו עם הרשות לאור הוראות הנוהל החדשות.
 

 קשרי הגומלין בין הרשות לבין משרדי עו"ד
 

 איש הקשר לפניות משרדי עו"ד .19
בקשריהם היומיומיים, משרדי עו"ד נמצאים בקשר עם הגב' סוזן מזכירת אגף  .19.1

ההכנסות, ולפי המסר שהועבר למבקר שועלה מדברי מספר משרדי עו"ד שהמבקר ביקר 
ולה שהקשר עמה הוא קשר טוב, וכי היא מבינה עניין, אך מאידך היו טענות על בהם, ע

 עומס העבודה שלה, הפוגע ביכולת שלה להשיב להם תמיד במועד.
 

בבדיקה שנערכה מול חלק ממשרדי עו"ד על הקשרים המנהליים בינם לבין  .19.2
מזכירות אגף ההכנסות ושחלקם רשומים בסיכומים עם משרדי עו"ד שבוקרו, 

מופיעים בהמשך, עולה כי פניות של משרדי עו"ד מקבלות מענה לאחר פרק זמן גדול ש
ולעתים גדול מדי, ובמקרה אחד המשרד כלל לא נענה לפנייתו, כמו במקרה של עו"ד 

 עמרם מליץ שהדברים לגביו נמצאים בדו"ח סיכום הביקור במשרדו שמופיע בהמשך.
 

 

 -להלן מספר דוגמאות למקרים נוספים כאלו .19.3
 -מנתוני עו"ד גרטנר דניאל עולה כי: .19.3.1

לאחר העברת התיק לטיפולו  -27049287מס' משלם  א.נ.ותהחייב  .19.3.1.1
התקבלה פנייה מב"כ החייבים והיא הועברה להתייחסות האגף  2011בינואר 
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)למרות שעברה שנה תמימה( טרם התקבלה עמדת העירייה  14/12/11 -ונכון ל
 בנושא פנייה זו.

דווח לאגף כי  2007במאי  – 5102079609' משלם מס י.ת.אהחייב ב.ה  .19.3.1.2
חודשים באיחור( טרם  7 -שנים ו 3) 14/12/11 -החברה אינה פעילה ונכון ל

התקבלה התייחסות העירייה בנושא האם להכיר בחוב כחוב אבוד או 
 להמשיך בהליכי הגבייה.

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
ן להביאה למחיקה. משרד לפי רשם החברות החב' כן פעילה ולכן לא נית

הפנים מאשר מחיקה רק אם יש מסמך שהחב' מחוקה גם אם למעשה היא 
 כזאת.

 תגובת המבקר
אמנם החברה פעילה וחובה לרשם  17/3/12 -מבדיקה ברשם החברות נכון ל

מה שמצביע כי היא עדיין עובדת במקום כלשהו. נתוני עו"ד ₪  1454עומד על 
ומה שלא ברור ולא קיבל תשובה בהתייחסות וכן ההמלצה,  2007היו לשנת 

האגף מדוע לא ניתנה לעו"ד תשובה בכל פרק הזמן הזה, דהיינו עד היום, 
 ומדוע לא בוצעה בדיקה עדכנית וניתנו הוראות עדכניות לפעולה?

 
הדרך או השיטה להפסקה/הקפאה טיפול פירוט נוסף ניתן לראות בראש הפרק  .19.3.2

 טוי ממכתבו גם של עו"ד ליאור מרקוביץ.הבאים לידי בי 35בחייבים סעיף 
 

אין נוהל או רשימת תיוג של הפרטים והמסמכים שיש להעביר מהרשות למשרד  .19.4
עו"ד לשם תחילת טיפול בחייב, דבר המונע לעתים יכולת להגיש תביעה כלפי החייב ו/או 
שהתביעה מוגשת בתנאי חסר, דבר שמאפשר לחייב לבקש לדחות את התביעה ואת 

חוב על הסף וזאת בקלות יחסית, ודברים אלו באים לביטוי בסיכומים או דרישת ה
  -במכתביהם של משרדי עו"ד הבאים:

כתב עו"ד ליאור מרקוביץ מכתב שבו הוא מבקש לקבל  30/11/2003בתאריך  .19.4.1
 פרטים לגבי חייבים שהועברו לטיפולו, ושלא נמסרו לו מלכתחילה.

עו"ד  ארז בעדני לאגף ההכנסות,  גולת הכותרת בנושא זה נמצאת בפנייתו של .19.4.2
הוא מתייחס להמלצות מערכתיות  26-31, ובו בסעיפים 5/2/2010פנייה מיום 

לרשות והמלצות אלו עוסקות בקשר המנהלי בין הרשות לבינו כעו"ד. את המכתב 
 כולו הכולל נושאים נוספים ראה בנספח ה'.

ג של המסמכים באחד מתיקי המעקב של עו"ד אלי שרעבי נמצאה רשימת תיו .19.4.3
והנתונים שיש להעביר לעו"ד לטיפול בחייב, אך לא נמצא הוכחה כי היה שימוש 
ברשימה זו ובטח לא באופן קבוע ותדיר מול כל חייב, מצ"ב נספח ו' של הטופס 

 הנ"ל.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

 אין לנו עו"ד אלי שרעבי המטפל בתיקים של עיריית דימונה.
 תגובת המבקר

 זה הוא חלק ממשרדו של עו"ד ווהב ומופיע על לוגו המשרד.עו"ד 
 

 -להלן עיקרי הדברים שעולים מדברי משרדי עו"ד או ממכתביהם: .19.5
אין פירוט של החוב בחלוקה לשנות היווצרותו, ובמקרה זה יכול לטעון החייב  .19.5.1

 להתיישנות כל החוב.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

ומציה מפרידה לפי שנים את החובות לפי בקשת משרד הפנים האוט 2005 -מ
 ארנונה, מים, אט"ן שמירה ..... -בכרטיס מופיע כל חוב לפי סיווגו

 
אם מדובר בחוב שאינו רק ארנונה, אזי לא תמיד נמסר פירוט החוב לפי תחומי  .19.5.2

 החוב השונים.
אין הפרדה בין סכום החוב המקורי )נומינאלי( לבין ההצמדה והריבית שנוצרו  .19.5.3

 מקורי.עקב החוב ה
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

 לחודש את החובות הכוללים הצמדה וריבית. 16המערכת מעדכנת בכל 
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לא תמיד נמסר הפירוט של מי החוב שנוצר, הבעלים או המחזיק, ומתוקף מה  .19.5.4

הסכם  -נקבע כי כל אחד מהם חייב, וזאת בצירוף המסמכים הנדרשים כגון
 .שכירות, הודעה מהבעלים/שוכרים וכו'

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
בתדפיס היתרות ישנם את כל החובות של החייב, כל תחום בנפרד ולפי בקשת 
עוה"ד המטפל מועברים התדפיסים הנדרשים. החוב של הבעלים הוא בנפרד  

 מהחוב של המחזיק. לכל אחד יש כרטיס.
 
רם לעיתים פרטי החייב הנמסרים הם שגויים, דבר שאף הוא יכול להוות גו .19.5.5

 לבקשה לביטול כתב התביעה לתשלום.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

האגף מוסר את הפרטים שישנם בתוך המערכת והעו"ד מקבל תדפיס בו מופיעים 
 כל הפרטים.

 
 מען החייב או העסק ו/או מקום עבודתו של החייב. .19.5.6
ל מידע לגבי רכוש של החייב, ובכלל זה נכסים בידי צד ג' ו/או חשבונות בנקים ש .19.5.7

 החייב.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

התפקידו של עוה"ד לבקש את כל המסמכים הרלוונטים מהחייב, אין זה מתפקידו 
של אגף ההכנסות להיות מתווך בין העו"ד לחייב, שאם כן הוא הדבר בוודאי לא 

 נוכל לעמוד בעומס העבודה.
 תגובת המבקר

ברור כי המבוקר לא הבין  לא ברור האם מדובר בהבנת הנקרא או משהו אחר, אך
את הממצא האומר כי מבעוד מועד באת רישום חייב במערכת המיחשוב יש לבקש 

 ממנו את מירב הפרטים האפשריים, המופיעים בכל הסעיפים הללו.
 

 מכללא 19אגף ההכנסות לסעיף  –תגובת המבוקר 
יש אלפי פניות של עו"ד ישנם אלפי תיקים המטופלים ע"י עורכי דין ויש חוסר ברור של כוח אדם. 

לאגף לברור פרטים, יתרות, המשך הליכים, הסכמים וכו' ומטעם הדברים יש עומס בלתי נסבל 
 וחלק מהפניות לא נענות בזמן.

 

 הצעות ייעול שעלו ממשרדי עו"ד .20
להלן מס' הצעות ייעול שעלו ע"י משרדי עו"ד ולדעת המבקר עשויים לשפר את  .20.1

 -היום, ולכן יש לשלבם בנוהל שייכתב:יכולת הגבייה של הרשות בבוא 
בעת רישום נכס ברשות ע"ש בעלים ו/או מחזיק יש להקפיד לרשום את הנכס  .20.2

 בני הזוג, כך שעם ישנה בעיה אם בן זוג אחד ניתן להיפרע מבן הזוג השני. 2ע"ש 
צילום ת.זהות כולל הספח,  -יש להקפיד לקבל מבעלי הנכס ו/או המחזיקים .20.3

ל נייח ונייד, ויש להקפיד על רישום כתובת המגורים או כתובת מספרי טלפונים כול
 להודעות דואר, ובמקרה של מחזיק גם עותק של הסכם השכירות.

בכל הקשור לקשרי העבודה בין הרשות למשרדי עו"ד הדין, שלגביו יש  .20.4
 -התייחסות בהמשך, מומלץ:

בכתב, בעת בקשה להפסקת טיפול או הקפאתו, יש לעשות זאת בדרך מסודרת ו .20.5
 כאשר על ההודעה יהיה חתום גורם בכיר. התייחסות מפורטת ראה בהמשך.

בעת הגעה להסדר תשלומים, יש להסדיר מול מי החייב עושה זאת, מול הרשות  .20.6
מצב שאחד הצדדים  ראו מול משרד עו"ד, וכיצד המידע מועבר ביניהם, כך שלא ייווצ

 האחרון ממשיך לפעול לגביית החוב.אינו יודע כי קיים הסדר, ובעיקר משרד עו"ד, וזה 
 

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
 ההצעות מקובלות
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 נוהלי עבודה .21

עולה כי קיים נוהל  16/2/2006ממכתב של הרשות לעו"ד דניאל גרטנר מיום  .21.1
עבודה בין הרשות לבין משרד עו"ד, ובבקשה לעיון בנוהל זה עלה כי אמנם קיים נוהל 

ן בנוהל מגלה כי הוא עוסק בעיקר בהיבטים הכספיים , אך עיו31/1/2006כזה מיום 
 כתוצאה מהטיפול בחוב, ראה נספח ז'.

על טיב הנוהל ניתן ללמוד מהשאלה שעלתה במכתב התשובה של משרד עו"ד  .21.2
 .23/2/2006גרטנר מיום 

 מבחינת כל תיקי משרדי עו"ד, לא נמצאה הוכחה כי נוהל זה הועבר גם לאחרים. .21.3
וך בדיקת קשרי הגומלין עם משרדי עו"ד הדין עצמם, כפי שהתברר בהמשך, מת .21.4

עולה חסרונו הברור של נוהל מורחב יותר הכולל בין השאר רשימת תיוג של הפרטים 
, מועדי והמסמכים שיש להעביר לכל משרד עו"ד לצורך תחילת הטיפול בחייבים

 התשלום למשרדי עו"ד מרגע הדרישה ועוד.
 
 

 הסכמי שירות .22
 2003-2005שני סוגי הסכמים, הסכמים שנחתמו בנים ככלל המבקר נתקל ב .22.1

 ושיקראו ההסכמים הישנים, והסכמים לאחר מועד זה שיקראו הסכמים חדשים.
ככלל, עפ"י ההסכמים )הישנים והחדשים(, משרדי עו"ד הללו מקבלים את  .22.2

התמורה לשירותיהם, לפי פסיקת ביהמ"ש על הוצאות שכ"ט בכל תיק ותיק בנפרד, 
נה משלמת לעו"ד תשלום כלשהו בנוסף למה שנפסק ע"י ביהמ"ש, למעט אי הוהעיריי

 במקרה של הפסקת טיפול בתיק ביזמת העירייה, ובהתקיים מצבים מסוימים.

, אין בכל הסכמי השירות חתימות שני מורשי חתימה ו/או 2012נכון לינואר  .22.3
 חתימת נותן השירות.

 
 ייפויי כוח .23

ראש הער והגזבר, הרי שצריך  כאמור לאחר ההתקשרות שאושרה בחתימת .23.1
לחתום גם על ייפוי כוח, שבסופו מאשר היועץ המשפטי את חתימות מורשי החתימה, 

 -ובחינת נושא זה מצביע כי:
וייפויי כוח  4/1/2006 -עם עו"ד דניאל גרטנר נחתמו שני ייפויי כוח הראשון ב .23.1.1

 ייפויי הכוח. , שההבדלים היחידים ביניהם הוא בכותרת כתב25/9/2006נוסף מיום 
עולה כי לעתים הטיפול בתיקי החייבים מתחיל ע"י משרד עו"ד ימים או שבועות  .23.1.2

 לפני מועד חתימת ייפוי הכוח, כך קרה עם עו"ד עמר פנחס. 
, אין בידיהם או שאין העתק ברשות של 2012ישנם משרדי עו"ד שעד היום, ינואר  .23.1.3

"ד חן אביטן, עו"ד מרקוביץ עו -ייפוי הכוח, והמשרדים שחסר להם ייפוי כוח הם:
ליאור, עו"ד שרון בירן, עו"ד אלה שיינפלד, עו"ד פנר גדעון, עו"ד ינון הדאיה ובן 

 לולו אדיר ועו"ד אסולין יצחק.
 

 תיקי מעקב תכתובת .24
באגף ההכנסות מנוהל תיק תכתובת מול כל משרד עו"ד שהם פועלים מולו,  .24.1

המתנהלת מול הרשות, ובכלל זה  כאשר בתיק זה אמור להימצא כל החומר והתכתובת
 הסכמי שירות, ייפויי כוח, הודעות שונות למשרד עו"ד וכו'.

 כפי שעולה מדו"ח זה, לא כל התכתובת ולא כל ההסכמים נמצאו בתיקים אלו. .24.2
 

 תשלום הוצאות ושכ"ט .25
פירסמה לשכת עו"ד דין כי שכ"ט בגין תיקי הוצל"פ, שכ"ט לא  2011בינואר  .25.1

 שר בעבר סכום זה היה הסכום המינימאלי.כא₪,  240יעלה מעל 
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 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
ולא כפי שמציין ₪  240 -טעות בידי המבקר. שכ"ט בגין תיקי הוצל"פ לא יפחת מ

 ₪". 240המבקר "שכ"ט לא יעלה על 
 

 עפ"י הסכמי השירות סכום שכ"ט צריך להיות כפי שנפסק ע"י ביהמ"ש. .25.2
במהלך דיון המשפטי בתיק החייב אין  באשר לשכ"ט שנקבע ע"י השופטים .25.3

 מגבלות, והסכום שנקבע ע"י השופט הוא הסכום שייגבה מהחייב.
את הוצאות הטיפול בתיק, משלם החייב בנוסף לחוב ובנוסף להוצאות שכ"ט  .25.4

שנקבעו בתיק ע"י ביהמ"ש, ורק במקרה של ביטול הטיפול בתיק באופן יזום ע"י הרשות, 
סכם מראש, לפי מידת הטיפול של העו"ד בתיק עד למועד נקבע למשרד עו"ד פיצוי מו

ביטולו וכולל הוצאות הטיפול בתיק עד לאותו מועד, שהחייב צריך לשלם, או שהעירייה 
שמשלמת את הוצאות הטיפול לפי פירוט שמעביר משרד עו"ד במקרים מיוחדים, ולהן 

 -דוגמא לטיפול כזה:
הגיש עו"ד ווהב בתאריך  68563139במקרה של החייב בן דוד ניסים משלם  .25.5

דרישה לתשלום ההוצאות לאחר דרישה של הרשות לביטול הליכים, ודרישתו  12/1/2011
₪  88עיקולי מדיה בסך ₪,  127.6עלות מסירת אזהרה ₪,  287כלל אגרת פתיחת תיק 

ובסה"כ שילמה העירייה בגין ביטול ההליכים סך ₪  500ושכ"ט )שהופחת( והועמד על 
כפולה של מצב זה בכמה עשרות של ביטולים משמעותם שהעירייה ₪.  1002.6של 

 מפסידה ובגדול. 
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

בוודאי אין עשרות ביטולים, ובמקרה של ביטול הליכים זה מבוצע במקרה שידוע מראש 
כי לא תתאפשר גבייה של החוב עקב מצבו של החייב ע"פ מסמכים רלוונטיים שהוא 

יא לאגף ובמקרה זה מובא החוב לדיון בוועדה למחיקת החוב של החייב. מחויב להמצ
כמו במקרה של החייב ...... שעמד בכל הקריטריונים של וועדת מחיקת חובות ובתנאי 

ישירות ₪  588שישלם את שכ"ט וההוצאות של העו"ד ווהב. מר ...... שילם סך של 
הוצאות ₪  1002דבר תשלום של כל דרישה לעיריית דימונה ב הלעו"ד ווהב ולא היית
 ואגרות אחרות בתיק.

 תגובת המבקר
 המסמכים שבידי המבקר מצביעים בדיוק על הממצא שנכתב.

 
מיתרת החוב בתביעה ולא  10%הפיצוי הקבוע על ביטול הטיפול בתיק עומד על  .25.6

 להסכמים החדשים(. 19)סעיף ₪.  1000 -יותר מ

₪ +  100תב התראה יעמוד על כמו כן בהסכמים נקבע כי התשלום עבור מכ .25.7
 מע"מ. בהסכמים הישנים נתון זה לא היה רשום בהם.

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
 ₪. 140ע"פ הסיכום סך ההוצאות בגין מכתב עו"ד לחייב עומד על סך 

 
כאן המקום לציין כי בבדיקת המבקר נמצא כי יש לא מעט ביטולי תיקים וכמו  .25.8

טול, וכל אלו יפורטו בהמשך, ולכך יש משמעות כן נמצאו פגמים רבים בדרך הבי
 תקציבית של תשלום פיצוי שלא לצורך.

 
בכל הקשור לתשלום ההוצאות ו/או שכ"ט, עולה מדברי משרד עו"ד עמרם מליץ  .25.9

, שהרשות אינה 13/8/2009כפי שהם באים לביטוי בהמשך נספח יג', וגם ממכתבם מיום 
להם את המגיע להם במועד. למכתב זה  נוהגת להשיב למשרדי עו"ד במועד או לשלם

 . 7/9/2009המבקר לא ראה מענה כלשהו, אך ראה מכתב תזכורת של עו"ד מיום 
 תגובת אגף ההכנסות

 דרישות לתשלום ע"י משרדי עו"ד מועברים לגזבר והוא מחליט על מועד התשלום.
 
, במקרה זה, העירייה לא העבירה להם את הפיצוי המוסכם במועד או בכלל לא .25.10

שנים,  1.5ולכן הטיפול בתיקי החייבים של הרשות במשרדים אלו הושעה לפרק זמן של 
 ת, זמן המתווסף למרוץ ההתיישנו5/1/2011דהיינו ממועד המכתב ועד למועד הביקורת 

 בגביית חובות חייבים אלו, ומכאן שזה פגע ביכולת של הרשות לגבותם.
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ה בפני המבקר מתוך תיקי לדעת משרדי עו"ד וכעולה גם מהתכתובות שהוצג .25.11
המעקב, עולה כי לפחות חלק מאי התשלום במועד למשרדי עו"ד הדין נובע מחוסר 
התייחסות של אגף ההכנסות לפניות משרדי עו"ד במועד ו/או מעומס עבודה של מזכירת 

 האגף שהיא איש הקשר העיקרי בין האגף למשרדי עו"ד.
בים בפרקי הזמן המפורטים לעיל, לדברי היועץ המשפטי, אי הטיפול בתיקי החיי .25.12

יוצר מצב שבו ניתן לתבוע את משרדי עו"ד על התרשלות, ולדרוש מהם את החוב של 
 החייבים שטיפולם הושעה על ידם, ושהחוב שלהם שלא ניגבה עקב כך. 

 
תופעות אלו וגם התופעות שיוצגו בהמשך, אסור שיקרו, ואילו היה גורם אחד  .25.13

הגבייה האחוד, ושכל כולו וכל זמנו מוקדש רק לנושא זה, ברשות הפועל במסגרת מרכז 
ומכאן סביר להניח כי תופעות אלו לא היו קורות כלל או היו קורות במינון נמוך יותר, 

מתבקשת המסקנה, שהרשות כבר מזמן הגיעה אליה ובאה לביטוי גם בדו"חות 
 .ותהאחרים, שיש להקים ולהפעיל ללא דיחוי את מרכז הגבייה האחוד ברש

 היועץ המשפטי התייחסות
מסכים כי הקמת מרכז גבייה אחוד מחויבת המציאות, המרכז ייתן מענה גם במעקב 
ובקרה כאמור בהסכמים עם עורכי הדין, מכאן שיישום ההמלצה עשויה לפתור את 

 הבעיה.
 

ניתן לסכם כי הבקרה והמעקב על ההתקשרות עם משרדי עו"ד 
והמעקב על עבודתם, לוקה  הפועלים עבור הרשות במיקור חוץ,

 בחסר וזאת בלשון המעטה, ולדעת המבקר גם לא יעיל.
 

 מעקב ובקרה על ביצוע האכיפה באמצעות משרדי עו"ד
 

 שליטה, בקרה ופיקוח  .26
אגף ההכנסות לא הציג בפני המבקר רשימה סדורה של כל משרדי עו"ד שהוא  .26.1

 , והחל מאיזה מועד.פועל באמצעותם
היה להמציא למבקר עותק של כל ההסכמים ויפויי אגף ההכנסות לא יכול  .26.2

 , שהוא פועל באמצעותם.הכוח שנחתמו מול עו"ד
 אגף ההכנסות לא יכול היה להציג למבקר דיווח עיתי שנשלח מאת משרדי עו"ד .26.3

 המציג את מצב הטיפול בכל אחד מהחייבים שנמצא בטיפולם.
מרוכזת של כל  אגף ההכנסות לא יכול היה להציג למבקר רשימהיתרה מזו,  .26.4

של  340, למרות שנטען כי במסך החייבים ומי מהם מטופל באמצעות איזה משרד עו"ד
 כל חייב רשום מיהו המשרד המטפל בו, אך לא ניתן היה להפיק נתון זה במרוכז.

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
 340כל המידע הרלוונטי בעניין הטיפול בתביעה לגבי כל חייב מעודכן בפירוט במסך 

במערכת והמבקר יכול להיכנס ולראות את הרשום, ולאחרונה אף בוצע קידוד במערכת 
 באיזה משרד עו"ד מטופלת כל תביעה.

 תגובת המבקר
התגובה, גם אם היא נכונה, עדיין אינה עניינית ואינה עונה לממצא שלא היה ניתן לקבל 

האוטומציה שהייתה  נתונים מרוכזים, כי האגף לא עבד עם המערכת לניהול משפטי של
 מסוגלת להפיק נתונים מרוכזים.

 
ע"י עו"ד שנמסרה ע"י אגף ההכנסות לבין  מהשוואת החייבים המטופלים .26.5

הרשימות של משרדי עו"ד ולאחר פנייה נוספת אליהם כאשר היו הבדלים בין הרשימות, 
היה עדיין נמצאו חייבים רבים שנרשם שהם מטופלים ע"י עו"ד מסוים ואותו חייב לא 

 . ראה נספח ח'.ידוע להם
 

במערך הגבייה של אוטומציה קיימת תוכנה במהלך הביקורת התברר כי  .26.6
העוסקת בטיפול בגבייה והמאפשרת מעקב ושליטה מי מהחייבים מטופל ע"י איזה 
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משרד עו"ד, אך מסיבה לא ברורה באגף סרבו להתנהל באמצעות תוכנה זו עד סוף שנת 
יים בלשכת ראש העיר והחלטות שהתקבלו בנושא, האגף ורק בעקבות דיון שהתק 2011

 .2011החל להשתמש בתוכנה זו באופן חלקי מאז אוקטובר 
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

בעבר היו נסיונות לעבוד במערכת האכיפה של החברה לאוטומציה, אולם נסיונות אלה 
 לא צלחו.

 תגובת המבקר
יגת האוטומציה, כי יותר מפעם אחת נצ -במהלך הביקורת התברר ממנהלת המיחשוב

 היא הציע להשתמש במערכת זו ובכל פעם סורבה מחדש.
 

אי השימוש בתכנה הנ"ל לא איפשרה לקבל תמונה עדכנית של סך החובות וסך  .26.7
החייבים המטופלים בכל משרדי עו"ד ובכל משרד בפני עצמו, והפקת רשימות כאלו 

גם על ההתקדמות בגביית החובות  קבועים הייתה מאפשרת לקבל תמונה םבעיתויי
 והטיפול של משרדי עו"ד בהם. פירוט נוסף לגבי תכנה זו יופיע בהמשך.

 
זהו פגם מהותי, שהאגף אינו מנצל אמצעים העומדים לרשותו, שיכולים להקל  .26.8

על הטיפול בחייבים, ובכלל זה הפקת רשימות חייבים, וחוסר רשימה כזו פוגע גם 
יטה של העירייה על עבודתם של משרדי עו"ד, על סך ביכולת המעקב, בקרה ושל

 החייבים והחובות המטופלים על ידם, מתוך סה"כ החייבים והחובות.
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

אגף ההכנסות מנצל את כל האמצעים העומדים לרשותו, לפיהם מופקים דו"חות חייבים 
יותר לוקח יותר זמן, אולם האגף ולפיהם נתבעים החייבים. זה לא פוגע ביכולת, זה לכל ה

משתמש בכח האדם העומד לרשותו והשימוש בתוכנה הנ"ל לא צלח. עם קליטת כוח אדם 
 חדש שיטפל באכיפה, השימוש בתוכנה יהיה חובה.

 תגובת המבקר
 לעיל. 26.6ראה סעיף 

 
 אגף ההכנסות לכל הסעיף -תגובת המבוקר

אמור להיות בתחום הלשכה המשפטית  כל השליטה והמעקב בעניין ההסכמים עם עוה"ד,
 ולא באגף ההכנסות.

 
 תכנת האכיפה על החייבים ברשות .27

כאמור אגף הגבייה אינו משתמש בתכנה זו הקיימת בתוך מערך האוטומציה,  .27.1
 -ובבחינת המערכת ע"י המבקר מול נציגי האוטומציה עולה כי:

ור כל משלם מסך המאפשר לצפות ביתרות שלא שולמו עב -530ישנו מסך הנקרא  .27.1.1
 ובגין כל הנושאים.

המאפשר לקבל נתונים של חייבים שלא שילמו  -8702ישנו מחולל דוחות במסך  .27.1.2
את חובם במשך פרק זמן מסוים או עד תקופה מסוימת, ומתוך מסך זה אפשר 
לפעול לשליפה ישירה של החייבים לפעולות אכיפה או להוציא דו"ח לפני אכיפה, 

 תיעוד לצורכי המשך הליכי גבייה בעתיד. נאמר שעדיף מכתב כי אז יש
ישנה אפשרות לעבודה פרטנית מכרטיס התושב/חייב, וסימון הנושאים או  .27.1.3

 החובות שרוצים להעביר לאכיפה, ובלחיצת כפתור כל אלו יועברו ישירות לאכיפה.
במצב האחרון, כל כניסה לכרטיס התושב, יראו מיד שיש כנגדו הליכי אכיפה,  .27.1.4

מה נעשה לגבי הליכי אכיפה אלו, שוב בלחיצת כפתור נפתח  ואם רוצים לראות
 חלון המראה את ההליכים שבוצעו.

מורכב ממסלולי אכיפה שונים הניתנים להתאמה אישית  -3513מסך האכיפה  .27.1.5
 בכל רשות וכוללים משלוח התראה, רישום מסירתה או לא, עיכוב הליכים ועוד.

המטפלים באמצעות קוד גישה, למסך זה יש אפשרות למתן גישה מרחוק לעו"ד  .27.1.6
כך שרק החייבים המטופלים על ידו נתוניהם יהיו חשופים בפניו, ואז עו"ד יכול 
לעדכן בו את הפעולות שביצע בטיפול בחייב, אך באותה מידה הרשות יכולה לעקוב 

 מה נעשה ע"י העו"ד בחייב זה.
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כרונולוגי כל עו"ד יכול וצריך לעדכן את הטיפול בחייב לפי סדר הפעולות ה .27.1.7
שביצע, החל ממשלוח מכתב התראה ועד להגשת כתב אישום, וסגירת המעגל ע"י 

 רישום פסה"ד או רישום הפסקת טיפול בהוראת הרשות.
המערכת יכולה לאחר ההתראה לבצע עיקולי בנקים, ישירות דרך הרשות בצורה  .27.1.8

ממוחשבת ומתוך מסך זה, ובאפשרותה להתחבר לכל הבנקים או לחלקם וזאת 
לא עלות, ופעולה זו חוסכת העברת הטיפול בחייב לעו"ד ובכך לחסוך ממנו ל

הוצאות נוספות, מעבר ליעילות בדרך גבייה זו מבחינת הרשות, בקיצור טווחי הזמן 
 מתחילת הטיפול ועד לסיום הגבייה.

לכל חשבון שלא ₪  2עלות הגבייה באמצעות עיקול חשבון היא עלות זניחה של  .27.1.9
לכל חשבון ₪  21ס' הבנקים שההודעה נשלחה אליהם, או של נתפס בכפולה של מ

שנתפס, כאשר כל העלויות הללו מועמסות על החייב. לטיפול בחייבים באמצעות 
 משרה של עובד. 1/2 -עיקול נדרש כ

רק במקרה שאין אפשרות לבצע עיקול, מכל סיבה שהיא, אך ורק אז הטיפול  .27.1.10
 מועבר ישירות לגבייה באמצעות עו"ד.

ת האכיפה יודעת לנהל גם חייבים הנמצאים בהסדר, וע"י כך לא לשלוח מערכ .27.1.11
להם התראות שלא לצורך, או לשלוח התראה במידה והחייב אינו עומד בהסדר 

 החודשי ולא שילם את הסכום שהתחייב אליו.
המערכת יודעת ולטפל בחייבים שבוצע עיכוב הליכים לגביהם מכל סיבה שהיא,  .27.1.12

יפול בגבייה, וכל זאת תוך עדכון הסיבה המילולית וגם או שהוחלט על הפסקת הט
 לפי קוד.

המרכז את כל רשימת קבוצות הפעילות שבוצעו ע"י הרשות  3507ישנו מסך נוסף  .27.1.13
 בתכנה זו.

כל המידע הנ"ל וכל ההליכים בטיפול בחוב נשמרים במערכת המחשב ולא הולכת  .27.2
 הדברים מגיעים לשלב זה. לאיבוד, דבר המקל על העו"ד במסגרת הטיפול המשפטי, אם

 27.2 -27.1.7אגף ההכנסות לסעיפים  -תגובת המבוקר
המבקר אינו מודע לדבר, אבל האגף מבצע עיקולי חשבונות ושכר לפני הגשת החוב לתביעה 

בשנה, ורק לאחר התראות ₪ מליון  3.5משפטית והעיקולים המבוצעים באגף הינם בגובה של 
 ועיקולים התיק מועבר לתביעה.

 תגובת המבקר
גם התייחסות זו אינה רלוונטית לממצאים, המצביעים על יכולות התכנה לניהול משפטי של 

 חובות באגף.
 

 מסקנה .28
אם במועד תחילת הביקורת תכנה זו הייתה בשימוש, עבודת הביקורת של המבקר הייתה 

ף היא קלה לאין שיעור, והשליטה, בקרה ופיקוח של אגף ההכנסות על החייבים והחובות א
 הייתה ברמה הנדרשת מרשות עירונית, שחלק ניכר מהכנסותיה הוא ממקור זה )ארנונה(.

 
 

 -לאור כל אלו מומלץ כי : .29
לחייב את אגף ההכנסות להשתמש בתכנה האוטומציה העוסקת בגבייה,  .29.1

 ובאמצעותה להפיק דו"ח מעקב ברמות שונות, בעיתויים שיקבעו ע"י מקבלי ההחלטות.
ג של המסמכים והנתונים שיש להעביר לעו"ד לטיפול בחייב להכין רשימת תיו .29.2

 כלשהו, בהתאם לסוג החוב.
להכין נוהל עבודה לקשרי עבודה בין הרשות לבין משרד עו"ד, שייתן ביטוי לכל  .29.3

 העבודה עמו במהלך הטיפול בחייבים. יהתהליך משלב בחינת משרד העו"ד ועד לנוהל
 

 נתוני חייבים המטופלים ע"י עו"ד .30
כאמור, לא היה ניתן לקבל מאגף ההכנסות את רשימת החייבים, גודל  היות .30.1

ועומק החוב שלהם, ומיהו הגורם המטפל בגביית החוב, נאלץ המבקר לפנות לכל משרדי 
מציג בצורה מפורטת את הנתונים והטבלה עו"ד, וביקש וקיבל מהם נתונים, ונספח ט' 
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בעיתוי ם במשרדים השונים, שבהמשך בצורה מרוכזת את כל תיקי החייבים שנמצאי
 , וכמו כן סה"כ החובות המטופלים באמצעותם.הזמן של הגשת הנתונים

מודגש כי נתונים אלו אינם כוללים חייבים שלא דווחו בטעות או שהועברו  .30.2
לטיפולם לאחר מועד הדיווח של משרדי עו"ד, אך אלה יבואו לביטוי בדו"ח האחר 

 העוסק בחובות לרשות.
ני בנתונים שנמסרו למבקר ע"י משרדי עו"ד בגלל חוסר תשומת הלב לשו .30.3

האחידות בדרישות הדיווח שלא הוגדרו מעולם ע"י הרשות ו/או משוני בתכנות 
 שמשתמשים משרדי עו"ד.

 -מתוך הנספח הנ"ל עולה כי: .30.4
היו מטופלים אצל  30/12/10 -חייבים שיש בדו"ח החייבים נכון ל 3604מתוך  .30.4.1

 .31% -בד שהם כחייבים בל 1121עו"ד סה"כ 
היה מטופל אצל עו"ד סכום  30/12/10 -נכון ל₪ מליון  93 -מתוך סכום חוב של כ .30.4.2

, כאשר זהו הסכום היחידי שהמבקר   57.5% -בלבד, שהם כ₪ מליון  53.5 -של כ
היה יכול להתייחס אליו מתוך נתוני משרדי עו"ד והוא כולל בתוכו גם את הוצאות 

ומים שבוצעו על ידם, כך שהוא אינו מייצג שאופן הטיפול בחייב וגם חלק מהתשל
 חד ערכי את סכום החוב המטופל.

מודגש כי נתונים מתייחסים אך ורק לחובות ארנונה, מים והיטלים כגון אט"ן  .30.4.3
ושמירה, אך אינם כוללים חובות אחרים של חייבים לרשות שמגדילים את סך 

 ₪.מליון  100החוב לרשות למעל 
 

שם עו"ד 
 מטפל

מס' 
 חייבים

יתרה  סכום החוב
 לתשלום

 הערות
 הוצאות קרן

 -נכון ל 17,036,475 216,947.3 18,458,581 151 חן אביטן
11/7/11 

 -נכון ל 631,892 ? 631,892 41 ארז דרורי
14/7/11 

 6/6/10 -נכון ל 1,686,104 ? ? 58 ארז בעדני
מרקוביץ 

 ליאור
 5/7/11 -כון לנ 16,359,476 1,943,341 14,358,001 214

 5/7/11 -נכון ל 751,929 ? 751,929 42 פנחס עמר
 -נכון ל 1,141,990 8,646 1,133,344 37 שרון בירן

24/2/11 
 -נכון ל 856,429.9 ? 856,429.9 37 גדעון פנר

17/3/11 
 -נכון ל 1,178,642 ? 1,178,642 30 מרדכי ווהב

14/2/11 
 -נכון ל 11,793,737 ? 11,793,737 385 אלדד אופק

29/1/11 
 -נכון ל 984,497.9 185,612 798,885.8 67 עמרם מליץ

13/8/09 
 -נכון ל 1,046,923 30,567.05 1,016,356 59 דניאל גרטנר

13/1/11 
  53,468,095.8 216,179.05 31,887,324.7 1121 סה"כ

 
ם נתייחס לשליטה, בקרה ופיקוח של אגף ההכנסות על החייבים המטופלים א .30.5

באמצעות משרדי עו"ד, אזי עלה במהלך הביקורת כי האגף טען כי חלק מהחייבים 
מטופלים באמצעות עו"ד שונים ובאימות שבוצע עם ₪  100,000הגדולים שחובם מעל 

ם, שהם או שהחייב אינו משרדי עו"ד לגבי טענת האגך התברר כי בכל זאת יש פערי
מטופל ע"י המשרד בניגוד לנטען או שהסכום המטופל קטן משמעותית מהסכום שעו"ד 
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דיווח שנמצא בטיפולו, או שהטיפול בחייב החל לאחר דרישת ההבהרות מאגף 
 ההכנסות. כל אלו באו לביטוי בנספח ח'.

 
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

ם מאחר וכל החייבים מקודדים במערכת לפי שם עוה"ד היום ניתן לקבל את הנתונים הנדרשי
 הועברו תיקים רבים לתביעה חיצונית. 2011המטפל בחובות, ובשנת 

 
 חובת דיווח ע"י משרדי עו"ד ומילוייה .31

כפי שהוצג קודם, בהסכמי השירות נקבע כי משרדי עו"ד ימציאו אחת לרבעון  .31.1
 דיווחים לגבי התיקים שבתחום טיפולם.

הסכמי השירות מלמד כי אין פירוט איזה נתונים נדרשים עו"ד  עיון בהוראות .31.2
 להמציא לרשות.

אינם מספקים דיווח עתי רבעוני במהלך הביקורת התברר כי משרדי עו"ד אלו,  .31.3
על התקדמות פעילותם בכל תיק ותיק בנפרד, בכדי לוודא ולבחון את היעילות ורמת 

 ת בהסכם מול הרשות.הטיפול בכל תיק, למרות שכאמור הדבר רשום מפורשו
 

, וזאת מאגף ההכנסות נאמר כי הדיווח מגיע פעמיים בשנה עבור יוני ודצמבר .31.4
 בניגוד למוגדר בהסכם.

לאור דברי אגף ההכנסות ביקש המבקר לעיין בדו"חות כאלו ומהדו"חות  .31.5
 -עולה כי: 16/11/10 -שנמסרו לו ב

, ובפועל אותהדיווח על קבלת דיווח עתי פעמיים בשנה רחוק מהאמת והמצי .31.5.1
 עו"ד בלבד, לפי הפירוט שבהמשך. 7התקבלו במשרד המבקר דו"חות רק של 

, ומתייחס לתיקים 26/11/08 -הדו"ח האחרון של עו"ד דרורי ארז נשלח לרשות ב .31.5.2
תיקים שרק חלקם עוסקים  55, סה"כ 2006ועד שנת  2004שבטיפולו משנת 
 בהמחאות חוזרות.

, ומתייחס לתיקים 19/8/08 -שלח לרשות בהדו"ח האחרון של עו"ד פנחס עמר נ .31.5.3
 תיקים שרק חלקם עוסקים בהמחאות חוזרות. 19, סה"כ 2008שבטיפולו משנת 

, ומתייחס 4/4/06 -מלכא נשלח לרשות ב-הדו"ח האחרון של משרד עו"ד מאיר .31.5.4
תיקים שרק חלקם עוסקים  36, סה"כ 2006ועד שנת  2005לתיקים שבטיפולו משנת 

גבי עו"ד זה נאמר כי העבודה מולם הופסקה לפני למעלה לבהמחאות חוזרות. 
 .2009משנה דהיינו במהלך 

, ומתייחס 17/1/10 -הדו"ח האחרון של עו"ד מרקוביץ ליאור נשלח לרשות ב .31.5.5
תיקים שרק חלקם  162, סה"כ 2009ועד שנת  2003לתיקים שבטיפולו משנת 
 עוסקים בהמחאות חוזרות.

ץ נשלח לרשות בתאריך לא ידוע, ומתייחס הדו"ח האחרון של עו"ד עמרם מלי .31.5.6
תיקים שרק חלקם עוסקים  76, סה"כ 2005ועד שנת  2004לתיקים שבטיפולו משנת 

 בהמחאות חוזרות.
, ומתייחס 22/2/10 -הדו"ח האחרון של עו"ד גרטנר דניאל נשלח לרשות ב .31.5.7

 תיקים שרק חלקם עוסקים 72, סה"כ 2009ועד שנת  2005לתיקים שבטיפולו משנת 
 בהמחאות חוזרות.

, ומתייחס לתיקים 23/2/10 -הדו"ח האחרון של עו"ד חן אביטן נשלח לרשות ב .31.5.8
תיקים שרק חלקם עוסקים  147+123, סה"כ 2009ועד שנת  2003שבטיפולו משנת 

 בהמחאות חוזרות.
 

 -משמעות כל אלו היא: .31.6
אף אחד מעו"ד לא ממלא אחר הוראת ההסכם, דהיינו דיווח רבעוני על  .31.6.1

 ות הטיפול התיקים שבטיפולם.התקדמ
כל היתר הדיווח , 2010עו"ד שמסרו את דוחותיהם בתחילת שנת  3למעט  .31.6.2

 שנים לאחור. 3-5האחרון שלהם הוא בין 
אלדד אופק, ארז בהדני ופנר  -לא נמסרו כלל דוחות ממשרדי עו"ד הבאים : .31.6.3

 גדעון, למעט לאחר תחילת הביקורת ולאור דרישה מפורשת מהם.
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עו"ד לא עומדים בתנאים הרשומים בהסכם, בכל הקשור לדיווח רוב משרדי  .31.6.4
ולמועדי הטיפול בכל חייב והחזרת הטיפול בחייב לרשות בתום שנתיים ימים, אלה 

 אם הרשות החליטה אחרת.
 

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
 משרדי עו"ד ממציאים לאגף דיווחים לפי בקשתנו לגבי התיקים שבתחום טיפולם.

 
 חייבים ממשרד עו"ד לרשות החזרת תיקי .32

בהסכמים בין הרשות למשרדי עו"ד ישנו סעיף האומר כי בתום שנתיים, במידה  .32.1
יוחזר לרשות והיא תחליט האם להשאירו  בוהטיפול בחייב לא הסתיים, הטיפול בחיי

 במשרד המטפל או להעבירו לאחר.
בחייב ע"י לעניות דעתי סעיף זה מטרתו הייתה ליצור אבן דרך, לבחינת הטיפול  .32.2

 משרד עו"ד.
מבדיקת המבקר עולה כי בשום מקרה לא דיווחו משרדי עו"ד לרשות על חייבים  .32.3

שהטיפול בהם לא הסתיים בתום שנתיים ולא נמצא זכר לדיון בחייבים כאלו ו/או 
להחלטה על השארתם במשרד המדווח או העברתם למשרד אחר, למעט המקרים בהם 

פל בחייבי הרשות לחלוטין כגון משרד עו"ד עמרם משרדי עו"ד נסגרו או הפסיקו לט
 מלכא.-מליץ ועו"ד מאיר

 
 דרך אחרת לשליטה, בקרה ופיקוח .33

במהלך הביקורת התברר מדברי היועץ המשפטי כי קיימת אפשרות לבדיקה ועיון  .33.1
בתיקי החייבים של הרשות המטופלים במשרדי עו"ד באופן ישיר ומכוון באמצעות תכנה 

"עודכנית זהב" ובאמצעות ממשק הנקרא "פוקוס" ראת תוכנת המופעלת אצלם והנק
המאפשר לרשות לבחון בכל עת מה הטיפול שבוצע בכל חייב, וזאת מבלי יכולת לשנות 

 נתונים בעודכנית זהב.
היועץ המשפטי ציין בפני המבקר כי היו לפחות שני משרדים ) עו"ד חן אביטן  .33.2

רו לה להיכנס ולבחון את הטיפול וליאור ברקוביץ( שעפ"י דרישת הרשות, התאפש
בחייבי הרשות בזמן אמת, אך למרות זאת עפ"י דברי מזכירת אגף ההכנסות, היא 

 מעולם לא ניצלה את האמצעי הנ"ל לבדוק את הטיפול בתיקי החייבים.
עוד ציין היועץ המשפטי כי מעולם לא נקבע ברשות מהו ההיקף הכספי שממנו  .33.3

שר גישה באמצעות תכנת העודכנית זהב לתיקי והלאה כל עו"ד יהיה מחויב לאפ
 החייבים של הרשות המנוהלים אצלו.

בבדיקת הנושא במשרדי עו"ד השונים עולה כי למעט משרד עו"ד גרטנר שעובד  .33.4
עדיין עם תכנת העודכנית הישנה שאליה לא ניתן להתחבר און ליין, ולמעט עו"ד פנחס 

כל שאר משרדי עו"ד שנבדקו ע"י עמר שאינו מחובר כלל לתכנת עודכנית כלשהי, 
 תהמבקר עובדים עם תכנת העודכנית זהב, ומכאן שניתן להתחבר אליהם תיאורטי

 לקבלת נתונים בזמן אמת.
דרך פיקוח, שליטה ובקרה זו אמורה להיות בנוסף לאמור לעיל )מעקב באמצעות  .33.5

  -תכנת האוטומציה(, ולא במקומה, אך לשם כך צריך לקבוע תחילה:
קף הכספי שממנו והלאה יחויבו עו"ד לאפשר עיון ובדיקת תיקי מהו ההי .33.5.1

 החייבים שבטיפולם ע"י הרשות.
 לדרוש שכל משרדי עו"ד יעבדו עם תכנת עודכנית זהב.  .33.5.2
לדרוש מעו"ד לאפשר התחברות על חשבונו, לעודכנית זהב באמצעות ממשק  .33.5.3

 פוקוס. 
ת תדרוש להשתמש צריך שדברים אלו יעוגנו בחוזים מול עו"ד, וכמובן שהרשו .33.5.4

 בכלי ניהולי זה.
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 דרך הטיפול בחייבים .34

מדיווחי משרדי עו"ד לא ברור האם הם פועלים בכל המקרים כנגד בעל החוב,  .34.1
 הנישום, ובמקביל גם כנגד בעל ההמחאה, במקרה שהחוב שולם ע"י המחאה של צד ג'. 

היכולת  מדברי מזכירת האגף עלה כי ישנה העדפה לפעול כנגד החייב עצמו, בגלל .34.2
 ןלפעול באמצעים מנהליים שהם עדיפים על פני התנהלות באמצעות ההוצל"פ לפירעו

 ההמחאה.
, ולכן 2010לטענה זו היו תימוכין בדו"ח שעסק בטיפול בהמחאות חוזרות משנת  .34.3

יש כאן טעם לפגם, כי הרשות אינה ממצא את כל הדרכים לגביית החוב, ולעניות דעתו 
המישורים, דהיינו כנגד החייב וגם כנגד בעל ההמחאה, של המבקר יש לפעול בשני 

 והראשון שביניהם שיפרע את החוב, יגרום לקיזוז החוב של החייב.
 התייחסות היועץ המשפטי

כאשר מוסרים המחאה לגבייה, פועלים לפי דיני השטרות ולכן בהכרח פועלים כנגד בעל 
לא לפי דיני השטרות( ובלבד שלא ההמחאה. במקביל ובלי קשר ניתן לפעול כנגד בעל החוב )

 ייגבה סכום מעבר לחוב!
 

 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
לעיתים רחוקות מאוד ורק במקרים שזו הדרך היחידה לגבות את החובות, מקבל האגף 
המחאות מצד ג', ובמקרה שההמחאה מחוללת, יתרת החוב חוזרת לכרטיס החייב שנתבע 

 בתביעה משפטית.
 

 הפסקה/הקפאה טיפול בחייביםהדרך או השיטה ל .35
 -עוד עולה מבדיקות תיקי ודיווחי משרדי עו"ד כי: .35.1

בלא מעט מקרים לאחר העברת חייב מסוים לטיפולם, הם נדרשים להפסיק או  .35.1.1
 להקפיא את הטיפול בו, מסיבות שונות.

בד"כ ההודעה הנ"ל נשלחת למשרדים השונים ע"י מזכירת מנהל האגף ורק  .35.1.2
ל האגף עצמו, וכמו כן ההודעה נשלחת במסמך פנימי או במקרים בודדים ע"י מנה

ע"י רישום הערה ע"ג פלט המחשב של חוב החייב, המבקר אף נתקל במקרה שבו 
ההודעה נמסרה בע"פ ורק לאור פניית העו"ד נשלחה ההודעה בכתב באיחור של 

 יומיים, ראה נספח י'.
במהלך הביקורת בטופס דיווח שהיה בשימוש בעבר, וכמו כן נתקל  המבקר נתקל .35.1.3

בתיקי המעקב גם בטופס כזה שנכתב עבור אחד ממשרדי עו"ד, ומצ"ב דוגמאות 
הטפסים הנ"ל כנספח יא' ובשני המקרים הטופס איננו ממוספר כפי שהיה צריך 

 להיות.
 

רת פתח דרך זו של הפסקת הליכי גבייה יש בה טעם לפגם, וייתכן שיוצ .35.2
ולכן מומלץ ללא דיחוי , או אפילו העדפת מקורבים להפעלת שיקול דעת זר או מוטעה

להכין טופס ממוספר המדווח על הקפאת או הפסקת טיפול בחייב, כולל סיבת 
בנוסף לגורם המטפל  םההקפאה ו/או ההפסקה ולאיזה פרק זמן, ושטופס זה ייחת

מנהל האגף או סגנו ולסיום ובכל  -גוןברשות מול משרדי עו"ד גם גורם אחר נוסף, כ
מקרה ייחתם ע"י ראש המנהל שהוא גם הגזבר, אשר בחתימתם יאשרו את הקפאת 

 ו/או הפסקת הטיפול.
 היועץ המשפטי התייחסות

הן ע"י ע"י שני גורמים צריכה להיות מאושרת נגד חייב הפסקת הליכי גבייה נכון וראוי ש
 מנת למנוע רינונים.מנהל האגף והן ע"י הגזבר, וזאת על 

 
שהדרישה להקפאת הליך או הפסקתו יש לה שווי דרישה זו מבוססת על כך  .35.3

תקנות העיריות )שמירת טפסים בעלי ערך  –ולכן לפי פקודת העיריות  ערך כספי לרשות
, חלה 1959ותקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסויימים( תש"ך  1961כספי( תשכ"א 

 ספר, ועם העתקים שישמשו לבקרה ומעקב.חובה שטופס כזה יהיה ממו
כאמור להפסקת הטיפול או הקפאתו יש ערך כספי והיות וכבר נקבע כי מי  .35.4

שאחראי עפ"י פקודת העיריות להכנסות וההוצאות ברשות הוא הגזבר, שהינו גם ראש 
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המנהל הכספי שאחראי על אגף ההכנסות, לכן חלה חובה שגם הוא יהיה חתום על כל 
 ו לפחות יפקח עליה.דרישה כזו א

הפסקת הטיפול יכולה להיות עקב כך שהגיעו להסדר עם החייב, ולכן לא נדרש  .35.5
להמשיך בהליכי גבייה נגדו, אך במקצת המקרים מדובר בחייבים שהוכרזו כפושטי רגל 

 ולכן גם במקרה זה אין טעם להמשיך בהליכי גבייה נגדם.
עשתה ללא פירוט הסיבה או כפי שמצוין בדו"ח זה, בלא מעט מקרים ההקפאה נ .35.6

האסמכתא לכך, מה שיכול להצביע כי השיקול במתן הוראה זו היה לא מוצדק במקרה 
 הטוב ונגוע בשיקולים זרים במקרה הגרוע.

 
מקרה, המצביע יותר מכל, מדוע נדרשת בקרה ומעקב המבקר מבקש לפרט כאן  .35.7

 -על הפחתות בחוב, הקפאת הליכים או ביטולם:
ע"ג המסמך אין תאריך( בוצע חישוב חוב לחייב בשם בן חמו  במועד כלשהו )כי .35.7.1

 ₪(. 38,855)החוב הנומינאלי ₪  113,097שלמה, לגבי חוב של 
החוב היה בגין עסק ולטענת כותב המסמך )שגם הוא לא ידוע, למעט כי הוא  .35.7.2

נכתב ע"י אגף ההכנסות( הוא קיבל את טענת החייב כי העסק לא עבד עקב שריפה, 
 .1998-2002ביחס לשנים  1994-97ס על צריכת מים מופחתת לשנים וזאת בהתבס

כמו כן, התקבלה הצהרת החייב כי לא החזיק בנכס נוסף )דירה( שעליו הוא חויב  .35.7.3
)ככל הנראה   15/5/2006שבה יתרת החוב למועד  1986-1996לשלם עבור השנים 

 ₪. 49,904מועד עריכת המסמך( עמד על 
בה, למרות שלמסמך צורף אישור של עמידר הצהרה זו התקבלה והתחשבו  .35.7.4

, דהיינו 25/3/1996ועד  5/4/1990המציין מפורשת כי הנכס היה ברשות החייב מיום 
 לפחות במחצית התקופה הנדונה.

כל זאת לא מנע מכותב המסמך להפחית את סכום החוב המלא לדירה ולהפחית  .35.7.5
, שהוא למעלה ₪ 163,001סכום נוסף מסכום החוב לעסק, ובסה"כ הפחתה של 

 ₪. 340,076ממחצית החוב שעמד על סה"כ של 
 היועץ המשפטיהתייחסות 

ניתן ישנו הסכם פשרה בעניינו של החייב, הכולל את הנימוקים לפשרה ולמיטב זכרוני 
אצל מנהל האגף. הסכם הפשרה, אם היה, הרי שהוא נחתם על ידי ועל לקבל את ההסכם 

 העירייה וקיבל אישור משרד הפנים. ידי הגזבר, אושר בוועדת ההנחות של
 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר

מקרה זה טופל ע"י היועץ המשפטי וגזבר הרשות שהגיע עם החייב להסכם פשרה 
משפטית, לאחר אין ספור פגישות עם גורמים בעירייה ולאחר שהציג את כל המסמכים 

 י המועצה ומשרד הפנים.התומכים בעניין החוב ובעניין מצבו הכלכלי. הסכם זה אושר ע"
 תגובת המבקר

אין חולק על סמכות היועץ המשפטי והגזבר לאשר הסדר שבו יבוטל חלק מהחוב לחייב, 
ותהיה הסיבה אשר תהיה. הטענה היא, כי לצורך ההחלטה הוגשו למקבלי ההחלטות 

יו נתונים שגויים, וכי לא נמצא פרוטוקול המצביע כי, נתונים שגויים אלו נבחנו, מהו ה
 הממצאים ומה היו ההחלטות שבעקבותיהם נערך ונחתם הסכם הפשרה?

 
, שלעניות להלן מקרה נוסף שמעורר שאלות לגבי הפחתת חוב או הקפאת הליך .35.8

 -דעתו של המבקר מצריך שיעבור בקרה ופיקוח:
נשלחה הודעה מהאגף לעו"ד שרון בירן בקשר לחייבים  2011ככל הנראה במרץ  .35.8.1

"אבקש להקפיא את הטיפול בתיק  -ובה המסר הבא 25236688משלם  ב.ח.א.ור
ימים עד לביצוע פעולה מסוימת בתיק שתקטין את סכום התביעה  10 -הנ"ל ל

 וישונה שם החייב".
לצורך הקטנת סכום התביעה  טבמסמך לא פירטו איזו פעולה מסוימת תינק .35.8.2

 ולמה לשנות את שם החייב?
פנתה עו"ד לאגף וביקשה לדעת חודשים אחרי הפנייה(  5) 23/8/2011בתאריך  .35.8.3

לא נמצא בתיק המשרד תשובה  2012כיצד להמשיך לפעול בתיק, ונכון לינואר 
 לפנייה זו, באם היא ניתנה.
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 אגף ההכנסות -תגובת המבוקר
בעניין החייבים ..........., החייבים הנ"ל התגוררו בדירת עמידר כזוג נשוי שהתגרש לפני 

ס ומצבה הכלכלי הינו בכי רע. הבעל ממנו התגרשה שנים, האישה נשארה בנכ 7 -כ
שנים ברח' ...... האישה ....  5 -מתגורר בנכס אחר, עליו הוא משלם ארנונה כבר למעלה מ

נתבקשה להביא מסמכים על מנת להעבירה לדיון בוועדה למחיקת חובות, וההודעה 
ת לא לגרום נמסרה לזהבה מעו"ד שרון שעד להחלטת הוועדה התביעה בהקפאה על מנ

 להוצאות מיותרות לעירייה.
 תגובת המבקר

נתוני הממצא מצביעים על התנהלות בעצלתיים ופערי זמן בין הדרישה לקבלת תשובה 
 ועד למועד נתינתה.

 
במהלך הביקורת, המבקר נתקל כאמור במספר מקרים שבהם הפסקת/הקפאת  .35.9

כביכול עקב  -כגון :הטיפול בחייבים לא הייתה מהסיבות הר"מ, אלה מסיבות אחרות 
הוראות מגורמים שונים ברשות אך מבלי שבהכרח הוצגה אסמכתא כי אמנם אותם 
גורמים אמנם אישרו או ביקשו את העיכוב/ביטול, ובמספר מועט של מקרים היה תיעוד 

או למעורבות בעלי תפקידים מסיבות שונות, טענה למצב כלכלי או בריאותי של החייב, 
 , כלל החמור מכל ללא סיבה

 -להלן מקצת דוגמאות למצב כאלו  .35.10
נרשם שההקפאה היא עקב הוראת  8886572564חשבון  ע.י.ויבמקרה של החייב  .35.10.1

ומבלי שהיה תימוכין לרישום הערה זו, למה ועד מתי?  8/9/08ראש העיר, מיום 
 הועבר החייב לטיפול עו"ד אחר. 2010ובשנת ₪,  20,000זאת למרות יתרת חוב של 

להקפיא   23/8/06נרשם במכתב היח"צ מיום  1661401300פיזי  מא.במקרה של  .35.10.2
 טיפול בחייב לצורך קבלת אישור נכות מביטוח לאומי ובחינת הסדר חוב.

כי החייב איש חולה  2008נרשם ביולי  88822188692מס' משלם  א.גבמקרה של  .35.10.3
ו נכון ומרותק למיטה ולכן יש לבטל ההליך בגינו והוא יופנה לוועדה. למרות כל אל

 ₪. 71,000 -עדיין נותר לחייב חוב של כ 31/12/2010ליום 
נרשם להקפיא את התביעה ללא סיבה למשך  .סאו א.א ס.א.אבמקרה של החייב  .35.10.4

, ובדיווח עו"ד נרשם כי התיק סגור למרות קיומו 16/11/06שבועיים ועד לתאריך 
 .35.12.3.2פירוט מלא ראה בהמשך בסעיף ₪,  47,000של חוב העולה על 

נרשם "לעצור הליך משפטי" מבלי  69777662מס' משלם  נ.אגם במקרה של  .35.10.5
שנרשם מועד הדרישה, סיבתה וכן הלאה? זאת למרות שברישומי העו"ד רשום 

ושהתיק סגור, כאשר תחת המס' הפיזי של נכס ₪  14,000שקיים עדיין חוב של מעל 
 החייב הזה רשום כיום משלם אחר.

כי התיק  1/8/2011נרשם בתאריך   60889748לם מש א.חבמקרה של החייב  .35.10.6
הועבר בטעות להליך משפטי ולכן לבטל את ההליך המשפטי נגדו, זאת למרות 

 ₪. 13,000 -חובו עומד על כ 30/12/2011שנכון ליום 
 

כאמור חלק מהמקרים של הפסקת או השהיית הטיפול נטען כי החייב יובא  .35.11
כן כל המקרים הללו הובאו בפני הוועדה, לוועדה למחיקת חובות, המבקר לא בחן שא

ואם כן באיזה טווח זמן מיום בקשת העיכוב/ביטול, ובמקרים בהן ביטול החוב לא אושר 
 או אושר בחלקו, אזי איזה צעדים ננקטו כנגד החייב, במידה ולא שילם את יתרת החוב.

 
מהבדיקה שבוצעה במשרדי עו"ד השונים ו/או בתיק המעקב שלהם המנוהל  .35.12

 -שות, עולה כי:בר
ההודעה על הפסקת/הקפאת הטיפול בחייב אינה מועבר בדרך של מכתב רשמי  .35.12.1

מסודר המנמק את סיבת הפסקת/הקפאת הטיפול, ועד מתי?, אלה כפי שכבר 
פירטתי הדבר נעשה לעתים במזכר פנימי או סתם ע"ג פלט המחשב המפרט את 

ל לגביו, והחמור מכל לא החוב של החייב שעליו נרשם בכתב יד כיצד להמשיך לפעו
תמיד, ואפשר לאומר ברוב המקרים, המסמך אינו נושא תאריך, כך שצריך לנחש 

 מתי הוא נשלח או אפילו חתימה ושם הפונה.
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נספח י' הציג מספר דוגמאות להודעות כאלו, ולהלן מקרים שהמבקר נתקל בהם  .35.12.2
 בכמה ממשרדי עו"ד.

 
 -משרד עו"ד גרטנר דניאל: .35.12.3

, שבו 23703432משלם  א.בכרשום במחשבי העירייה בע"מ או  א.ב.א .35.12.3.1
, ההמחאה 5/2005-3/2006חלק מהחוב הוא המחאות שניתנו לתקופה 

הראשונה לא כובדה ובגינה  נשלח מכתב התראה של המח' המשפטית, יתר 
נשלח שוב מכתב  2006ההמחאות לא הופקדו מסיבה לא ברורה, באפריל 

 -כל החומר נשלח לטיפול עו"ד רק בהתראה על החוב ע"י המח' המשפטית, ו
ולא בסמוך לאי כיבוד כל המחאה, וההליך אף עוכב ע"י אגף  6/2006

שנים,  5, דהיינו במשך 13/1/2011ולא חודש עד  17/10/2006ההכנסות מאז 
 ₪.  83,419.1עומד על  31/12/2010למרות שחוב החייב נכון ליום 

זה עוכב ע"י מנהל  , ההליך במקרה 511791014בע"מ משלם  .סא.א .35.12.3.2
וזאת לאחר  16/11/06למשך שבועיים עד  11/06 -האגף, ללא מתן הסבר ב

שהוגשה כבר תביעה ע"י עו"ד, אך ידוע כיום, כי החברה לא פעילה, אך לא 
ידוע האם בוצעו פעולות באמצעות כונס הנכסים הרשמי או פעולות הרמת 

 מסך כנגד הבעלים וחברי הדירקטוריון.
כנגד החייב ניתן פס"ד על חוב של  -88868393248מס' משלם   ע.יהחייב  .35.12.3.3

, מסיבה לא ברורה הוחלט ע"י מנהל האגף ההכנסות 24/12/06 -ב₪  17,184
כפי שנמסר  13/1/2011 -, ונכון ל17/7/2007להקפיא את התביעה בתאריך 

עומד  31/12/2010 -מנתוני עו"ד החייב נמצא בהסדר, אולם חוב החייב נכון ל
 ₪. 11,177.3על 

 
 -משרד עו"ד פנחס עמר: .35.12.4

בו הודעה על הקפאת הליכים בעקבות  -31431174חשבון  ס.נמשלם  .35.12.4.1
הודעה טלפונית עד להחלטת הוועדה, מבלי לציין איזו וועדה ומתי תתכנס? 

 ₪. 21,422.6עומד על  31/12/2010 -חוב החייב נכון ל
 

 -משרד עו"ד מרקוביץ ליאור: .35.12.5
להקפאת  14/9/04דרישה מתאריך  -1144/04בתיק תביעה  ב.אמשלם  .35.12.5.1

ההליכים המשפטיים עד להודעה חדשה, מבלי לפרט סיבה. מבדיקה נכון 
 ₪. 87,850.2עומדת כנגד חייב זה חוב של  30/12/2010ליום 

דרישה של מנהל האגף, שנעשתה  -1145/04בתיק תביעה  ו.ממשלם  .35.12.5.2
ק בגין מכתב לבטל את התביעה ולשלם ר 3/6/04באמצעות מזכירתו, מתאריך 

עומדת כנגד  30/12/2010ההתראה, מבלי לציין סיבה. מבדיקה נכון ליום 
 ₪. 4,350.6החייב חוב של 

דרישה של מזכירת האגף בהוראת  -88806817234מס' משלם  ד.דמשלם  .35.12.5.3
להקפיא את התביעה עד להוראה חדשה,  19/2/2009מנהל האגף מתאריך 

 -הקפאת ההליכים היא מ מבלי לפרט סיבה. ברישומי העו"ד רשום כי
עומדת כנגד החייב חוב של  30/12/2010. מבדיקה נכון להיום 15/4/2010

119,806.8 .₪ 
 

 -מעיון בתכתובת בין משרדי עו"ד לרשות לגבי טיפול בחייבים עולה כי: .35.13
כי אין מסמך מוביל של הרשות שמשמש לצורך הסדרת הסדר תשלומים של חוב  .35.13.1

משרד עו"ד או הרשות, אך יכלול את לוגו הרשות, מול החייב, מסמך שימולא ע"י 
 ובין השאר יהיה רשום בו איזה משרד עו"ד ביצע את ההסכם.

נכון להיום כל משרד עו"ד עורך מסמך הסדרי תשלום כראות עיניו, וגם במקרה  .35.13.2
 זה לא ברור מהי מידת המעורבות של הרשות בעריכת מסמך זה.

שך טיפול בחייב שהטיפול בו הופסק משרדי עו"ד ביקשו לקבל הנחיות לגבי המ .35.13.3
באופן זמני או נדחה, אך הרשות לא השיבה להם לפנייה זו בכלל או שהשיבה אחרי 

 -זמן רב מאוד ולהלן מספר דוגמאות:
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כתב עו"ד ליאור מרקוביץ לרשות וביקש לקבל  12/9/2010בתאריך  .35.13.3.1

יפול תיקי חייבים, שחסרו בהם נתונים או שהט 11 -הנחיות להמשך טיפול ב
בהם הוקפא או היה בהסדר והרשות היית האמורה לעדכן אותו כיצד לפעול 

 -לאחר ההודעה ולא עשתה כן, ולהלן מס' דוגמאות ממכתב זה:
חודשים קודם  7) 11/2/09נשלח פקס בתאריך  א.גלגבי החייב  .35.13.3.1.1

 למכתב זה( ובו בקשה או אישור להמשך הליכים.
)כשנתיים לפני  15/4/08נרשם כי במכתב מיום  א.ילגבי החייב  .35.13.3.1.2

)הגשת  14/4/08מועד המכתב( שנשלח בעקבות בקשה להקפאה מיום 
הוק(, ובו עולה כי מכתבי עו"ד שנשלחו בעבר לא -החייב  לוועדת אד

נאמר שהליכים אלו מוקפאים,  16/6/2010נענו, וכי עדיין בתאריך 
 ובמכתב זה מבקשים לדעת כיצד לפעול.

)כשנה לפני מועד  5/8/09 -ר בנרשם כי כב ב.י.מלגבי החייב  .35.13.3.1.3
, 2006המכתב( התברר כי יש פס"ד בגין החוב שהוצא בגין בקשה משנת 

אך בהודעת הרשות נרשם אז לא להוציא לפועל את פסה"ד הנ"ל, וכל 
, וכי ניתן להגישו להוצל"פ ולכן 1998אלו בגין חובות שהחלו בשנת 

 ממתינים להוראות.
 

ם מליץ לרשות וביקש לקבל תשובה בקשר כתב עו"ד עמר 8/12/2005בתאריך  .35.13.3.2
, ובכלל זה טענת 2005, תוך פירוט השתלשלות העניינים בעניינו מפברואר מ.בלחייב 

ורק כיום  95החייב "כי העירייה נהגה עמו שלא כדין עת שקטה על שמריה משנת 
פתחה בהליכים משפטיים כנגדו וכתוצאה מכך החוב טפח". תשובת העירייה כי 

 חודשים. 7, דהיינו כעבור 11/7/2006הגיעה רק בתאריך  החוב אופס
 

 מכללא 35אגף ההכנסות לסעיף  -תגובת המבוקר
מזכירת האגף שולחת מסמכים באישור מנהל האגף, ולא משנה ע"י מי הוא נשלח/מפוקסס בפועל. 
הקפאת טיפול בתביעה הינה דבר ששיגרה וזה קורה מסיבות שונות כגון: הסדר תשלומים עם 

 ייב, הליך פשרה משפטית, פגישות עם גורמים שונים בעירייה וכו'.הח
 

 נתוני החייבים המטופלים ע"י משרדי עו"ד .36
)במועדים  2010-11עפ"י הנתונים שהתקבלו ממשרדי עו"ד השונים במהלך  .36.1

כאשר מספר ₪, מליון  53.5שונים( עולה כי היקף החובות המטופלים על ידם עומד על 

 חייבים. 1121החייבים המטופל הוא 

 מסך החובות לרשות.  57.5% -כ -מסך החייבים ברשות ו 31% -נתון זה הינו כ .36.2

בנקודה זו חשוב לציין כי אימות הטיפול של החייבים באמצעות עו"ד למול נתוני  .36.3

כך שבחייבים ₪,  100,000אגף ההכנסות בוצע רק לגבי חייבים שחובם מסתכם מעל 

תכנו אי דיוקים קלים היות והם מבוססים על בסכומים האחרים מתחת לסכום זה יי

 נתוני משרדי עו"ד בלבד.

 נספח ט' מציג את כלל החובות המטופלים ע"י משרדי עו"ד. .36.4

 

 ממצאי בדיקת משרדי עו"ד .37
כאמור במהלך הביקורת בדק המבקר מדגמית מספר משרדי עו"ד ולהלן נתוני  .37.1

ב שהתקבל מהם על הבדיקה של כל אחד מהם, כאשר נתונים אלו כוללים את המשו

 פרוטוקול הפגישה.
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 משרד עו"ד דניאל גרטנר
כאמור לא נמצא הסכם חתום עם משרד עו"ד זה בתיק המנוהל ברשות, אך מנגד נמצאו שני ייפויי 

 .25/9/2006והשני מיום  4/1/2006כוח שנמסרו למשרד, האחד מיום 

המשרד לפרוטוקול הפגישה ביקר המבקר במשרד זה, ואת תגובתו המלאה של  13/1/11בתאריך 

 -ניתן לראות בהמשך בנספח יב', ולהלן סיכום הנתונים שעלו בביקור זה :

שנים, אינה עו"ד דין המקצוע, אך  4הגב' פנינה המטפלת בחייבי הרשות מזה לפחות  .1.1

רשום כי העו"ד האחראי הינה ל. אייזנפלד שלפי דברי הגב' פנינה  2010בדיווח מפברואר 

 .2007רדכם כבר משנת אינה עובדת במש

 לעניין זה ראה את תגובת המבוקר בהמשך.

 רישום הטיפול בחייבים מבוצע באמצעות תכנת "עודכנית" הישנה )לא זהב(. .1.2

, ובתוך כך מתוך התיקים המנוהלים 2005חייבי הרשות מטופלים אצלכם החל מיוני  .1.3

 .2009יוני -התיק המאוחר ביותר שקיבלתם מהרשות הוא ממאי

, כאשר הדיווח שקדם לו 2011חרון שהעברתם הועבר לרשות בתחילת ינואר הדו"ח הא .1.4

 .2010היה רק בפברואר 

 תיקים פעילים כאשר סטאטוס החייבים יפורט בטבלה שבהמשך. 37נמצאים אצלכם  .1.5

 -הסטאטוסים הרשומים אצלכם הם כדלקמן: .1.6

 שמשמעו התיק מטופל בהוצל"פ. -פעיל .1.6.1

 עילה או עקב פטירת החייב.מדובר בחוב אבוד של חב' לא פ -אבוד .1.6.2

שמשמעו לקוח מוגבל באמצעים שתיקי החובות שלו אוחדו בהוראות  -אחוד .1.6.3

 ביהמ"ש.

תיק שהטיפול בו מעוכב עקב צו פש"ר או הודעה כי הלקוח הוכרז  -מעוכב .1.6.4

 כמוגבל באמצעים.

שמשמעו שהחייב הגיע להסדר תשלום החובות, נהוג בד"כ כי ההסדר  -הסדר .1.6.5

 הודעה על כך מתקבל מנציגיו העובדים מולנו.נעשה ע"י הרשות, 

 -פירוט סטאטוס התיקים הפעילים שאצלכם הוא כדלקמן: .1.7

 הערות מס' תיקים סטאטוס

  8 אבוד

  19 פעיל

  5 אחוד

  4 הסדר

  1 מעוכב

  37 סה"כ
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 -המבוקר בתגובתו תיקן את נתוני הטבלה הנ"ל והוסיף להם סטאטוסים:

 

 הערות מס' תיקים וססטאט

  8 אבוד

  17 פעיל

  5 אחוד

  4 הסדר

  1 מעוכב

  1 צו חיוב

  5 פש"ר

  4 חו"ל

  27 סגור

  72 סה"כ

 

 63תיקי חייבים סגורים, ומכאן שסה"כ התיקים אצלכם עומד על  26כמו כן ישנם עוד  .1.8

 תיקים.

 9תיקי חייבים, דהיינו ישנו פער של  72 עולה כי נמצאו אצלכם 2010מהדיווח מפברואר  .1.9

 תיקי חייבים.

בהשוואת רשימת החייבים שנמסרה לח"מ ביום הביקור למול הרשימה  .1.10

התיקים שלגבי חלק מהם אין לח"מ נתונים מיהם החייבים,  19מצ"ב  2010מפברואר 

מהו הסטאטוס הנוכחי שלהם ומה הפעולות שבוצעו לגביהם עד היום, למעט מה שרשום 

 -, ולהלן המידע הקיים, אם קיים:4.4שימת הפעולות שהועברה לרשות כאמור בסעיף בר

לסעיף זה בכללותו ובתוכו לגבי מספר סעיפי משנה, ראה תגובת המבוקר בהמשך, נספח 

 יב'.

 .2006הנמצאת בהליכי פש"ר ככל הנראה מיולי  ק.חע"ש   111945/3 .1.10.1

 2010סרה מהתיק בדצמבר , כאשר לגבי החייבת היא הוע.ד. ונע"ש  11945/4 .1.10.2

 ואילו בן זוגה נמצא בפש"ר ממועד זה.

, ומאז אין 2009שלגביו נרשם כי נמצא בחו"ל מפברואר  פ.ח.אע"ש  11945/16 .1.10.3

 בדיקה מה קורה אתו.

עם אותם פרטים כמו התיק הקודם, ההבדל היחידי  פ.ח.אע"ש  11945/17 .1.10.4

בגין  2006וצעו בפברואר פתיחת התיק בהוצל"פ בביניהם הוא כי בתיק זה נרשם כי 

, ולא ברור מדוע המחאה זו לא נוספה לתיק 2005מדצמבר  7338המחאה מס' 

 הקודם.
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ואחרי בקשות עיקול  2004הטיפול הבחייבת החל בפברואר  -ק.לע"ש  11945/21 .1.10.5

כולל בקשה  2010חוזרות ונשנות, הוגשה סדרה של בקשות נוספות באוקטובר 

 סי אשראי.להגבלת ר.נהיגה, דרכון וכרטי

וממשיך  2009ספטמבר  -אשר נמצא בתיק איחוד החל מ ק.רע"ש  11945/22 .1.10.6

 מדי חודש.₪  3בתשלום סכום מצחיק של 

 14 -, דהיינו לפני כ1997שאצלו הטיפול בתיק החל בשנת  ט.ז'ע"ש  11945/23 .1.10.7

, 2008, ולאחר פעולות משפטיות שונות הוא החל לשלם את חובו רק בנובמבר שנים

הפסיק לשלם שוב ומאז בוצעו פעולות עיקול  2009חרי כעשור, וביולי דהיינו א

 שונות.

עבור המחאות שלא  2006מפתיחת התיק בהוצל"פ ביוני  – ב.רע"ש  11945/24 .1.10.8

, בוצעו פעולות גבייה שבעקבותיהם שילם משהו החייב 2003-2004כובדו במהלך 

טת ביהמ"ש ובעקבות בוצע עיכוב הליכים בהחל 2010, בפברואר 2007-2008במהלך 

 . 2010אי תשלום או סרבנות נמסרה בקשה לביטול העיכוב בדצמבר 

עבור המחאות שלא  2006מפתיחת התיק בהוצל"פ ביוני  -א.ס.מע"ש  11945/26 .1.10.9

 2007, בוצעו פעולות גבייה באמצעות עיקול ורק באוקטובר 2004כובדו במהלך 

 בייה נוספות שלא נשאו פרי.התקבל תשלום מסוים בגינן, ומאז בוצעו פעולות ג

והפעולות שבוצעו  2007שמאז פתיחת הליכי הגבייה ביולי  ד.שע"ש  11945/29 .1.10.10

 לאחר מכן, לא הייתה הצלחה בגביית החוב.

והפעולות שבוצעו  2007שמאז פתיחת הליכי הגבייה ביולי  א.מע"ש  11945/30 .1.10.11

ים בשנים תשלומים קטנ 3לאחר מכן, לא הייתה הצלחה בגביית החוב, למעט 

2007-2008. 

והפעולות שבוצעו  2007שמאז פתיחת הליכי הגבייה ביולי  נ.מע"ש  11945/31 .1.10.12

 ועומד בתשלומיו. 2008לאחר מכן, החייב הוכנס לתיק איחוד בתחילת 

אין פירוט  2006בע"מ שמאז הגשת תביעה בסד"מ ביולי  .י.תע"ש ב.ה 11945/35 .1.10.13

 מה הפעולות שבוצעו?

 2006.ד.ר השקעות בע"מ שמאז הגשת תביעה בסד"מ ביולי ע"ש חב' מ 11945/36  .1.10.14

 אין פירוט מה הפעולות שבוצעו? 

עבור המחאות  2006מפתיחת התיק בהוצל"פ בספטמבר  א.חע"ש  11945/45 .1.10.15

בוצעו פעולות גבייה שלא נשאו פרי למעט תשלום  ,2005-2004שלא כובדו במהלך 

 .2009בודד אחד קטן במהלך ספטמבר 

 -בוצעו פעולות גבייה ורק ב 2009שמפתיחת התיק בינואר  מ.א.ר ע"ש 11945/55 .1.10.16

 תקבולים קטנים. 2התקבלו  2010

לא נעשה הרבה עקב אי איתור  2008שמפתיחת התיק ביולי  ל.אע"ש  11945/56 .1.10.17

 החייב ואח"כ התברר כי נסע לחו"ל.

 כי עזב את הארץ. 2009שלגביו התברר בדצמבר  ה.א.אע"ש  11945/68 .1.10.18
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 שלגביה התברר בסופו של דבר שנמצאת בפש"ר. ח.ש"ש ע 11945/72 .1.10.19

לא ברור מדוע חייבים אלו, הרשומים לעיל, לא הופיעו ברשימות שהוגשו לח"מ  .1.10.20

 ביום הביקור, ומהו הסטאטוס שרשום לגביהם אצלכם?

 -הח"מ בדק מדגמית מס' תיקים והלן הנתונים לאור הפירוט שנמסר לו: .2

 -תיקי הסדר .2.1

 29/12/06ביום  6610/06החייב אושר בפס"ד בתיק  חוב -א.מע"ש  11945/33 .2.1.1

ועקב כך נפתח תיק בהוצל"פ, ולגביו הגיעה הודעה טלפונית מהרשות )סוזן וז'אקי( 

לבטל הליכים עקב כך שהגיעו להסדר, ולפי התיעוד ההסדר הוא  14/12/10בתאריך 

 תש' בה"ק. 20 -תשלום החוב ב

, 19/12/06ביום  6617/06בתיק חוב החייב אושר בפס"ד  -א.יע"ש  11945/43 .2.1.2

התקבלה הודעה מהרשות לעכב הליכים, לאחר תשלום שכ"ט  13/6/07ובתאריך 

. והוצאות, בכדי להגיע להסדר תשלום החוב לרשות אחרי הנחת וועדת הנחות

התקבלה  21/12/10, ובתאריך 2007בסוף ₪  2919.78בפועל התקבל מהחייב רק 

 עקב עמידה בהסדר. הודעה נוספת מהרשות להמשיך לעכב

 -ככלל נאמר לח"מ כי המעקב על חייבים בהסדר מבוצע ע"י הוצאות דו"ח אחת ל .2.1.3

חודשים, בדיקה עם הרשות שהחייב עומד בהסדר ובמידה ולא יוצרים קשר עם  3-4

 החייב ובמידת הצורך חוזרים להליכי גבייה בהוצל"פ.

 -תיקים מעוכבים .2.2

, בתאריך 2006הליכי גבייה ביולי הוחל ב -אחזקות בע"מ א.בע"ש  11945/38 .2.2.1

 2006, בדצמבר 2006התקבלה הודעה לעכב טיפול עד סוף נובמבר  2006נובמבר 

מאז מועד ההודעה של הרשות להמשיך הוגשה בקשה למתן פס"ד,  2007וינואר 

 , לא רשום שבוצעה פעולה כלשהי.2010לעכב הליכים, ועד דצמבר 

 בהמשך, נספח יב'. לעניין סעיף זה ראה את תגובת המבוקר

 -תיקים אבודים .2.3

מחקירת  2005, ביולי 2005הוחל בהליכי גבייה ביולי  -בע"מ מ.אע"ש  11945/7 .2.3.1

 2006נשלח לרשות מזכר באפריל החייב עלה כי החברה לא פעילה, ולאור זאת 

האם להכריז על החוב כחוב אבוד כולל משלוח דוח החקירה ואין פירוט מה 

 בלה.התשובה שנתקבלה, אם נתק

 לעניין סעיף זה ראה את תגובת המבוקר בהמשך, נספח יב'.

 

 

 -תיקים פעילים .2.4

לאחר פס"ד שהתקבל  2004הליכי הגבייה החלו באפריל  -ש.קע"ש  11945/18 .2.4.1

בעקבות תביעת הרשות, עפ"י הפרטים שהתקבלו לאורך כל השנים עד היום היו 
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ישוי ו/או עיקולי צד ג', פעולות לגבייה באמצעות עיקולים שונים בבנקים ומשרד הר

 אחד כנגד חוב זה.₪ טרם נתקבל ולו  2011ולמרות זאת נכון לינואר 

 לעניין סעיף זה ראה את תגובת המבוקר בהמשך, נספח יב'.

 -תיקים סגורים .2.5

 החוב שולם ולכן התיק נסגר. -א.אע"ש  11945/2 .2.5.1

 2006ת , בשנ2005תיק ההוצל"פ לגביית שטר הוגש בדצמבר  -ג.רע"ש  11945/14 .2.5.2

התיק לא טופל מאז ולא ידוע מה לאי ביצוע השטר.  3906/06עקב פס"ד בבש"א 

לפי בדיקת הח"מ באתר נבו עולה כי תיק זה שייך לתובע ונתבע  מצבו הנוכחי.

 אחרים חדד מרים נ' דוד ברק.

 לעניין סעיף זה ראה את תגובת המבוקר בהמשך, נספח יב'.

 ן התיק נסגר.החוב שולם ולכ -ב.ק.לע"ש  11945/25 .2.5.3

לתשלום  26/7/06בתאריך  6607/06הוגשה תביעה בתיק  -בע"מ סא.א. 11945/37 .2.5.4

התקבלה הודעה מהרשות לעכב הליכים מבלי לפרט סיבה,  2006החוב, בנובמבר 

 ככל הנראה החברה לא פעילה.

 לעניין סעיף זה ראה את תגובת המבוקר בהמשך, נספח יב'.

התקבלה  2006, ובאוגוסט 2006ביעה ביולי הוגשה ת -בע"מ י.מע"ש  11945/40 .2.5.5

 .הנחיה של הרשות לא לתבוע והחזיר את החומר, מבלי לפרט סיבה

בגין המחאות  2006בשנת  6613/06הוגשה תביעה בתיק  -בע"מ א.ב.א 11945/52 .2.5.6

ניתנה הנחייה של הרשות לעכב המשך הליכים, עקב   17/10/06 -ובשלא כובדו, 

 הגשת תביעה ע"י הרשות.
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 שרד עו"ד עמרם מליץמ

ביקר הח"מ אצלכם וקיבל נתונים לגבי הטיפול בחייבי הרשות אצלך, וזאת  5/1/11בתאריך  .1

באמצעותך, כאשר העו"ד יניב תורג'מן היא המטפלת בתיקי החייבים. תגובת המבוקר הייתה 

 כי היו לפניו עו"ד ומתמחים נוספים.

 דבריכם. להלן פירוט הדברים כפי שהם נרשמו ע"י הח"מ מתוך .2

אבקשכם לעיין בכתוב ולהעיר או להאיר את הערותיכם לנתונים הנ"ל ולהעבירם לח"מ בכתב  .3

 , כולל הנתונים שביקשתי וטרם הועברו.15/2/11 -בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 -פירוט הנתונים: .4

הנכם מטפלים בחייבי הרשות מאז ......... )נא להשלים(. בתגובת המבוקר נרשם מאז  .4.1

 .2005שנת 

 רישום הטיפול בחייבים מבוצע באמצעות תכנת "עודכנית" החדשה ) זהב(. .4.2

 -פעולות המשרד בתיקי החייבים: .4.3

לא מבוצע טיפול או פעולות בתיקי החייבים מזה כשנה ומחצה והסיבות לכך  .4.3.1

 -הן:

במיוחד במקרים שבהם העירייה ביקשה לבטל  -אי תשלום שכ"ט והוצאות .4.3.1.1

ה ישירות, וזאת להבדיל מסגירת תיק עקב את התיק או שהחייב שילם לעיריי

 הכרזה על פש"ר.

אי מענה למכתבים, ולכך צירפת מספר פניות של המשרד לרשות, שכולם  .4.3.1.2

 יבדקו באופן פרטני.

חוסר כדאיות כלכלית, היות ונמסרו למשרד רק תיקי הוצל"פ ולא טיפול  .4.3.1.3

 בתיקי דיונים משפטיים.

ר את התיקים שברשותך לרשות ללא לאור האמור לעיל ציינת כי הנך מוכן להחזי .4.3.2

 תמורה כלשהי.

אם וכאשר נגבה כסף מחייב, הכסף שנגבה הועבר לרשות בצירוף מכתב המפרט  .4.3.3

את החייבים ששילמו וסכום התשלום, בצירוף המחאה על סך הסכום וכל אלו 

 לאחר ניכוי הוצאות המשרד ושכ"ט.

  -:16/8/09שנשלח לרשות ביום  13/8/09מכתבך מיום  .4.4

בפני מכתב זה שכותרתו סיכום דוחות תיקי הוצל"פ וטענת כי למרות הזמן  הצגת .4.4.1

 הרב שעבר לא קיבלת מענה לגביו.

המכתב כלל רשימות של ריכוז תיקי הוצל"פ פעילים וסטאטוס כל תיק ותיק,  .4.4.2

 תיקים ופירט את כלל הנתונים הכספיים של תיקים אלו. 27שכלל 

 34כולל סיבת הסגירה, ובסה"כ כמו כן המכתב כלל רשימת תיקים סגורים,  .4.4.3

 תיקים ופירוט של כלל הנתונים הכספיים בתיקים אלו.



 117 

חייבים שלגביהם לא נפתחו תיקי הוצל"פ אחרי  5לסיום המכתב כלל רשימה של  .4.4.4

 משלוח מכתבי התראה עקב אי תשלום שכ"ט.

 -התאמת נתוני חייבים: .4.5

 76ו בטיפולך מרשימת תיקים שהייתה בידי הח"מ ממועד לא ידוע עולה כי הי .4.5.1

תיקי חייבים )מצ"ב הרשימה( ואילו מהרשום בסעיף הקודם עולה כי במכתב 

חייבים, אבקש את הסברך לפער ביניהם. תגובת המבוקר כי ישנם  66רשומים רק 

 כפילויות של מספר תיקים לאותו חייב ומכאן נובע ההבדל.

 את תגובתו המלאה של המבוקר ראה נספח יג'.

 

 ווהבמשרד עו"ד מרדכי 

ביקר הח"מ אצלכם וקיבל נתונים לגבי הטיפול בחייבי הרשות אצלך, וזאת  5/1/11בתאריך  .1

 באמצעות עו"ד ציפי שהיא עו"ד המטפלת התיקי החייבים.

 להלן פירוט הדברים כפי שהם נרשמו ע"י הח"מ מתוך דבריכם. .2

לח"מ בכתב  אבקשכם לעיין בכתוב ולהעיר או להאיר את הערותיכם לנתונים הנ"ל ולהעבירם .3

 , כולל הנתונים שביקשתי וטרם הועברו.15/2/11 -בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 -פירוט הנתונים: .4

 בלבד. 2010הנכם מטפלים בחייבי הרשות מאז דצמבר  .4.1

 רישום הטיפול בחייבים מבוצע באמצעות תכנת "עודכנית" החדשה ) זהב(. .4.2

 -פעולות המשרד בתיקי החייבים: .4.3

 חייבים. 20מ מטופלים באמצעותכם מתוך הרשימה שקיבל הח" .4.3.1

 כולם נמצאים בתהליך של מכתבי התראה ולפני פתיחת תיק בהוצל"פ. .4.3.2

הסדרים עם החייבים נעשה בשיתוף עם הרשות, אך אחרי פתיחת תיק בהוצל"פ  .4.3.3

בד"כ ההסדר נעשה על ידנו, בהתניה שהחייב יכול לעמוד בו, ורק אז פונים לרשות 

 כפי שנקבע. לבקשת רשות להפעילו, ופועלים

כל חייב נדרש בעת הגעה להסדר להציג את כל החובות שלו בהוצל"פ או חובות  .4.3.4

 אחרים בכדי לעמוד על מצבו הכלכלי.

מתוך הצוות העוסק בגבייה קיימת פקידה העוסקת בהסדרים ותפקידה לעקוב  .4.3.5

יום  30אחרי ביצוע ועמידה בהסדר ע"י החייב ובמידה ואינו עומד בו, מחכים 

 חרי הודעה לחייב את הטיפול בגביית החוב.ומחדשים א

כוח לפעול בשם הרשות חתום ע"י ראש העיר, ידוע  ינכון להיום טרם התקבל ייפו .4.3.6

 כי הדבר נמצא בטיפול.

 -סדרי העבודה במשרד שלנו: .4.4

פקידות ועו"ד אחד, כאשר פקידה אחת אחראית  2אנשים  3צוות הגבייה כולל  .4.4.1

ופתיחת תיקים והשנייה בכל הקשור  על נושא העיקולים והגשת כתבי תביעה
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 50%להסדרים וזאת עפ"י מדיניות קבועה מראש ע"י המשרד, ובמקרה שלנו בד"כ 

מסכום החוב במזומן והיתרה בתשלומים, אך לעיתים מתפשרים לפי היכולת 

 הכלכלית והרכושית של החייב.

יהול אני כעו"ד אחראית על הבקרה והפיקוח ולווי המשפטי של דרך הטיפול והנ .4.4.2

 בתיק החייב.

תיקים פתוחים, יש מעקב ורישום של משימות בתכנת ה"עודכנית" שמאפשר  .4.4.3

מעקב יעיל יותר על הטיפול בתיק, היות ובמועד המשימה נפתח חלון בתכנה 

 המבקש לעדכן מה בוצע בה.

רק לדרישת הנתונים שהייתה בהמשך המכתב של המבקר ולא העירה  התגובת משרד זה התייחס

 לגבי האמור לעיל, ולכן לא צורפה. או האירה

 

 משרד עו"ד אלדד אופק

 ביקר הח"מ אצלך וקיבל נתונים לגבי הטיפול בחייבי הרשות אצלך. 2/1/11בתאריך  .1

 להלן פירוט הדברים כפי שהם נרשמו ע"י הח"מ מתוך דבריך. .2

תב אבקשכם לעיין בכתוב ולהעיר או להאיר את הערותיכם לנתונים הנ"ל ולהעבירם לח"מ בכ .3

 , כולל הנתונים שביקשתי וטרם הועברו.15/2/11 -בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 -פירוט הנתונים: .4

 הנך מטפל בחייבי הרשות מזה שנה ומחצה. .4.1

 רישום הטיפול בחייבים מבוצע באמצעות תכנת "עודכנית" החדשה ) זהב(. .4.2

 -הקשר עם הרשות : .4.3

ל תיקי חייבים עיקר הקשר הוא מול הגב' סוזן שמעבירה רשימה מסודרת ש .4.3.1

 בצרוף כרטיס מצב נוכחי של החוב.

העברת התיק היא לאחר בדיקה כי החייב לא מטופל באותו חוב אצל עו"ד אחר  .4.3.2

 וכי החייב לא נמצא בהסדר כלשהו או בתהליכי מחיקת חוב.

 -פעולות המשרד בתיקי החייבים: .4.4

 נתוני החייבים מוזנים לתכנת "העודכנית". .4.4.1

חייב על החוב וזה נשלח עם אישור מסירה וכולל מופק מכתב התראה ראשוני ל .4.4.2

שהוא מתחת לשכ"ט המינימום ₪,  150 -בתוכו שכ"ט עו"ד המוגבל ע"י הרשות ל

 של לשכת עו"ד.

 -( לחוק ההוצל"פ1א.)81החוב, אזי לפי סעיף  ןבמידה והדבר לא מביא לפירעו .4.4.3

ת ניהול מוגשת תובענה על סכום קצוב, הליך הקיים מזה שנתיים ומסייע במהירו

 הליך התביעה וקבלת פס"ד.

לא נמסר לרשות דו"ח על סטאטוס החייבים ורשימת החייבים מאז תחיל העבודה מול  .4.5

 הרשות.
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 -פעולות גבייה באמצעות הסדר : .4.6

ומכסימום  12הסדר שנעשה באמצעותי או באמצעות הרשות הוא לתקופה של  .4.6.1

 חודשים. 24של 

 ות אישור ההוצל"פ.חודשים מבוצע באמצע 24 -הסדר ארוך יותר מ .4.6.2

במקרה שלי, גם עם החייב פונה לרשות הוא מופנה אלי לעריכת הסדר כתוב  .4.6.3

 אגף ההכנסות  לשם קבלת אישורה. -ואתו החייב חוזר לרשות

כמו כן, החייב מסדיר את הוראות הקבע ומשלם את שכ"ט ישירות לעו"ד ובכך  .4.6.4

 ההסדר נכנס לתוקף.

שנה מופק פלט של  1/2 -י כך שאחת להמעקב על עמידת החייב בהסדר מבוצע ע" .4.6.5

הסדרי החייבים המטופלים דרכי, הפלט מועבר לאגף ההכנסות לצורך קבלת משוב, 

 האם הם עומדים בהסדר, ובמידה ולא נפתח תיק גבייה בהוצל"פ.

 -טיפול בחייבים שלא נענו למכתב האזהרה : .4.7

ר את יום מיום מסירת מכתב ההתראה, במידה והחייב לא פות 60-90בתום  .4.7.1

הטיפול בחוב, ואחרי בדיקה עם הרשות כי החייב הגיע להסדר עמה מבלי לידע את 

 העו"ד, נפתח תיק בהוצל"פ.

הטיפול בהוצל"פ נעשה במסלול הרגיל, היות ולעו"ד אין אפשרות לטיפול  .4.7.2

 ₪. 10,000במסלול המהיר שקיים מזה שנה, שבו שכ"ט קבוע מראש לכל סכום עד 

הודעה על פתיחת התיק שנעשית עם איסור מסירה  לאחר פתיחת התיק, ולאחר .4.7.3

 שחייב לחזור להוצל"פ חתום ומאושר, מתחיל הטיפול בחייב.

במידה והחייב לא מאשר את אישור המסירה וההודעה על פתיחת התיק, מבוצע  .4.7.4

 איתור באמצעים שונים, ולאחר מכן חוזר על עצמו התהליך שבסעיף הקודם.

אות האיתור וכו' נרשמות בתכנת כל ההוצאות של פתיחת התיק, הוצ .4.7.5

 ה"עודכנית" בתיק החייב.

מרגע שנמסרה הודעת האזהרה לחייב, הוא מטופל עפ"י תקנות ההוצל"פ שכולל  .4.7.6

:- 

עיקולי מדיה בתקשורת ישירה שכוללת בנקים, חב' ביטוח, קופות גמל,  .4.7.6.1

גופים שבחלקם הקטן העיקול הוא  300 -קרנות השתלמות וכו', רשימה של כ

 ת לחייב.ללא עלו

 עיקולים ידניים של רכב. .4.7.6.2

עיקולים כלליים בתחום המקרקעין כגון ממ"י והטאבו, כאשר ממ"י מגיב  .4.7.6.3

 לבקשות ואילו הטאבו לא תמיד עונים.

עיקולי צד ג' כגון מקומות עבודה, ספקים, נותני שירותים כמו חברת  .4.7.6.4

 החשמל, וכל אלו באמצעות בקשה ידנית למסירת מידע, ואילו הליכים שניתן

 2500שנה מפתיחת תיק החייב ורק לחוב בסכום מעל  1/2להפעילם רק אחרי 

.₪ 



 120 

, ומעבר למס' נתונים 25/9/2011 -תגובת המשרד למכתב זה ולתזכורות שנשלחו בהמשך התקבל ב

שבאים לביטוי בדו"ח נרשמה הערה אחת בלבד המבהירה כי "חייבים המצויים תחת הכותרת 

פעילים בהוצל"פ ועל כן, נוקט הח"מ בהליכי הוצל"פ בתיקים  "פתוח", משמע תיקי חייבים אלו

 אלו לצורך גביית החוב לרבות, באמצעות עיקולים.

 

 משרד עו"ד פנר גדעון

ביקר הח"מ אצלכם וקיבל נתונים לגבי הטיפול בחייבי הרשות אצלך, וזאת  5/1/11בתאריך  .1

 באמצעות הגב' אורלי שאינה עו"ד המטפלת התיקי החייבים.

 פירוט הדברים כפי שהם נרשמו ע"י הח"מ מתוך דבריכם. להלן .2

אבקשכם לעיין בכתוב ולהעיר או להאיר את הערותיכם לנתונים הנ"ל ולהעבירם לח"מ בכתב  .3

 , כולל הנתונים שביקשתי וטרם הועברו.15/2/11 -בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 -פירוט הנתונים: .4

בלבד, כאשר תחילת הטיפול היה הנכם מטפלים בחייבי הרשות מזה שלושה חודשים  .4.1

 לאחר שעתיים של פגישה מסודרת.

 רישום הטיפול בחייבים מבוצע באמצעות תכנת "עודכנית" החדשה ) זהב(. .4.2

 -הקשר עם הרשות : .4.3

, 530הטיפול בחייבים החל לאחר קבלת נתונים ראשונית בדואר כולל מסך  .4.3.1

 ואח"כ השלמות נתונים טלפונית.

, היות ופירוט 310להשלים פרטים כולל מסך הפגישה הרשומה לעיל נועדה  .4.3.2

על פעולות הרשות  340הנתונים הראשוניים לא היה מספק, למשל לא נתקבל מסך 

 עד להעברתו למשרד ולא היה פירוט על מועד היווצרות החוב.

 -פעולות המשרד בתיקי החייבים: .4.3.3

ם מהם הגיעו להסדר אצלנו ועוד מספר חייבי 2מתוך סה"כ החייבים שקיבלנו  .4.3.4

הגיעו להסדר ברשות, וקיבלתנו הודעה טלפונית, ולפי דרישתנו התקבלה הודעה 

 כתובה על ביטול התיק עקב ההסדר.

 בהודעות שהתקבלו אין פירוט על מהות ההסדר שבוצע. .4.3.5

 בתיק אחר של בנימין יצחק נדרשנו להחזיר את התיק ללא הסבר. .4.3.6

בשפ"ר ובעקבות נוס נכנס לכי , קיבלנו הודעה כי החייבא.א.ואבתיק נוסף של  .4.3.7

 כך נדרשנו להחזיר את התיק וכי הרשות תמשיך את הטיפול בתיק זה.

כרגע רוב החייבים נמצאים בסוף התהליך של מכתבי התראה ותחילת פעולות  .4.3.8

 גבייה או תביעה.

 -המסמכים הנדרשים לצורך טיפול נכון בתיקי חייבים: .4.4

 וג.שם החייב אם פרטים מלאים כולל שם מחזיק ושמות בני ז .4.4.1

 בכל חוב מועד היווצרותו, בחלוקה לחוב מקורי ולריבית והצמדות. .4.4.2
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כתובת הנכס וכתובת מגורי החייב במידה ושונה מכתובת הנכס וכל מידי אחר על  .4.4.3

 דרכי תקשורת עם החייב.

 פעולות שהרשות ביצעה מיום היווצרות החוב. .4.4.4

צל"פ או טופס איתור כתובת ל משרד הפנים, נדרש בעיקר לצורך פתיחת תיק בהו .4.4.5

 לצורך הגשת תביעה.

במקרה של חוב הכולל גם חוב בגין המחאות שלא כובדו, יש לפרט האם לטפל  .4.4.6

המחאות דרך ההוצל"פ בהליך מהיר והיתר בהליך  -בחוב בשני מישורים שונים

 א.א.וארגיל, במיוחד כאשר מדובר בהמחאות של צד ג', כמו במקרה של 

 שהמחאותיהם הם של א.א.מרכז הרהיטים.

הייתה התייחסות לאמור לעיל  15/2/2011במכתב התשובה של המשרד למבקר שנשלח בתאריך 

צורפו נתוני החייבים  17/3/2011שאת תוכנו ניתן לראות בנספח יד' ובמכתב משלים מיום 

 שבטיפול המשרד.

 

 משרד עו"ד עמר פנחס

 -מסמכים שאסף או קיבל המבקר לגבי עו"ד זה עולים הדברים הבאים:

, והדו"ח האחרון שהוגש על 5/7/2011הראשון שהוגש לאור בקשת המבקר היה בתאריך  הדו"ח

 וכל זאת בניגוד להוראות ההסכם בינו לרשות. 19/8/2008ידו, היה בתאריך 

דו"חות אלו היו דו"חות ידניים, היות והמשרד אינו עובד עם תכנה ממוחשבת כלשהי לניהול 

 זהב".משרד עו"ד וגם לא עם תכנת "עודכנית 

במהלך בחינת נתוני משרד עו"ד זה שנמסרו למבקר נמצאו נתונים נוספים שדרשו הבהרות, ולכן 

, ולהלן המכתב ככתובו ולשונו, כתוצאה 23/8/2011המבקר פנה למשרד בבקשה להבהרות ביום 

 .25/9/2011מכך התקבלה התייחסות המשרד לשאלות שנשאלו בתאריך 

 נמצא בנספח טו'.ההתייחסות המלאה של משרד עו"ד 

 

 -להלן נוסח המכתב המלא:

 נתונים והבהרות לנתונים שנמסרו או שנבדקו ממקורות אחרים -הנדון:
 

העברת לח"מ את נתוני החייבים המטופלים על ידך, ובאותה הזדמנות במהלך  5/7/2011בתאריך 
יהן ונוספות השיחה בינינו ובדיקת הפרטים שנמסרו, הערת מספר הערות, שיפורטו בהמשך, שלגב

 הבטחת להעביר אותם לח"מ בכתב, דבר שלא בוצע עד היום 
 

הנתונים שהועברו על ידך למועד הנ"ל הועלו על טבלת אקסל, המצורפת בזאת כנספח א', וממנה 
 -עולים מס' שאלות ו/או צורך בהשלמת נתונים, הכל כמפורט בסעיפים הבאים:

ים בגין משלוח מכתבי התראה, פתיחת לא נתקבלו ההוצאות שהושטו בכל תיק על החייב .1
 תיק, איתור וכן הלאה, ולכן יש צורך להשלים נתונים אלו.

תיקים נרשם כי הם לא נפתחו עקב בעיית איתור, כאשר הוותיקים שביניהם  8 -לפחות ב .2
שנים, והשאלה הנשאלת היא מה נעשה, עם  3 -, דהיינו מלפני יותר מ2008הם ממאי 

 בכלל, לאיתורם?
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 -נתון הנ"ל מתיישב עם הוראות הסכם ההתקשרות בינך לבין הרשות סעיפיםכיצד ה .3
 24העוסקים בטיפול בתיק שחלפו לגביו  23-24העוסק באיתור חייבים, וסעיפים  12סעיף 

 חודשים מיום מסירתו?

חייבים שלגביהם לא נפתח תיק כלל, כאשר הוותיק מביניהם הוא ממרץ  5ישנם לפחות  .4
שנים מיום שנמסר לך לטיפול, ולכן השאלה הנשאלת מדוע טרם  3 -, דהיינו יותר מ2008

 נפתח תיק לחייבים אלו?

-כיצד נתונים אלו מתיישבים עם הוראות הסכם ההתקשרות בינך לבין הרשות סעיפים .5
 24העוסק בטיפול מהיר ויעיל בחייב וסעיף  7העוסק בלו"ז לפתיחת תיק, סעיף  6סעיף 

 לעיל? 3כמפורט בסעיף 

תיקים, כולל אלו הרשומים למעלה, ובלי אלו שחסרים בהם מועד קבלה  16ישנם בסה"כ  .6
להסכם ההתקשרות, והשאלה הנשאלת כיצד  24לטיפול, שעבר בהם פרק הזמן של סעיף 

 הנושא טופל מול הרשות?

חייבים שלא צוין ליד שמם מהו גובה החוב שנמסר לגבייה, ויש  4בנספח א' ישנם  .7
 ם התיק סגור או פתוח.להשלים נתון זה, בין א

מקרים בהם לא נרשם מועד מסירת הטיפול בחייב למשרדך, ויש  9בנספח א' ישנם  .8
 להשלים נתון זה.

להסכם ההתקשרות  15הנתונים שהגשת מודפסים על גבי מסמך וורד, ובהתאם לסעיף  .9
תיקי החייבים צריכים להתנהל באמצעות תכנת מחשב מתאימה, ומכאן עולה השאלה 

 ממלא הוראות סעיף זה ואם כן באמצעות איזו תכנה מתנהלים תיקי החייבים?האם הנך 
 

כאמור בעת מסירת הנתונים הנ"ל ציינת בפני הח"מ מספר הערות ונושאים הקשורים לטיפול 
בחייבים, שלגביהם ולגבי נושאים נוספים התחייבת להעביר לח"מ את הדברים בכתב, ולהלן מס' 

 -י המפגש:נקודות שהח"מ רשם לעצמו אחר
בני הזוג לצורך הגברת יכולת האכיפה במקרה של אי  2רישום הנכס או החוב ע"ש  .10

 תשלום.
אי רישום פרטים מזהים מספיקים של כל הבעלים נוספים בנכס, בעיקר מספרי ת.זהות,  .11

 מה שאינו מאפשר שילובים בתיק החוב.

חייבים, אך לא  ציינת כי לעתים מופעלים לחצים שונים להימנע מנקיטת אמצעים נגד .12
 פירטת ע"י מי ואיך, ודרכי ההתמודדות שלך אתם, ולכן חשוב להבהיר נקודה זו.

לאור כל האמור לעיל אבקשך לשם ייעול מערך האכיפה להעביר בכתב לח"מ את כל אלו  .13
וכמו כן הערות נוספות הקשורות לדעתך בייעול האכיפה וגביית החוב, וכל הערה כזו 

 תישקל ותתקבל בברכה.
 

בלי קשר לכל אלו בחן הח"מ מסמכים נוספים שמהם עולות שאלות שונות ולהלן הנקודות 
 -שנבדקו והשאלות שצצות בעקבות כך:

, אך מעיון במסמכים שונים עולה 8/4/2008ייפוי הכוח שניתן לך ע"י הרשות נחתם ביום  .14
חתימת  דהיינו כשבוע לפני 1/4/08 -כי פעלת בשם הרשות והגשת תיקים להוצל"פ כבר ב

 ייפוי הכוח, והשאלה הנשאלת האם אין בכך פגם משפטי או אחר?
העברת בטופס לווי פקס ועל גביו הסכם להסדר תשלומים עם חייב  12/9/10בתאריך  .15

בשם רייס סילבסטר, והשאלה הנשאלת מדוע הסדר כזה לא נעשה בצורה מסודרת 
 נושא את כותרת הרשות?כהסכם לכל דבר ועניין או ע"ג מסמך אחר שנערך ע"י הרשות ו
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 1נספח א'
 ממצאי דו"ח כספי של משרד הפנים
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 נספח א'
  -תגובת אגף ההכנסות על האחריות להתקשרות עם משרדי עו"ד

 כחלק מהתייחסות גם לנושא ביקורת אחר
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 נספח ב'
 רגל-התחלת טיפול בחייב אחרי הכרזתו כפושט
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 נספח ג'
 רשימת משרדי עו"ד שהתקבלה מאגף ההכנסות
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 נספח ד'

 נתוני הסכמים עם משרדי עו"ד חיצוניים
 30/1/2012 -נתונים נכון ל טבלת בדיקת התקשרויות עם משרדי עו"ד והימצאות מסמכים

 שם המשרד

שנת 
תחילת 
 עבודה

 נתוני אגף ההכנסות
 נתוני מח' משפטית

  

 מועד ההסכם

הימצאות 
כוח  יייפו

 (3ומועד )

נתוני משרדי עו"ד 
(4) 

 הערות

נתונים על משרדי 
עו"ד המטפלים 

 בחייבים

הימצאות 
 הסכמים

(1) 

 (2הימצאות הסכמים)
המצאות 
 הסכמים 

המצאות 
 כוח יייפו

 בע"פ
תחילת 

2010 

בכתב 
סוף 

2010 
בתחילת 

2010 
סוף שנת 

 מועד מועד 2010

עו"ד חן 
 אין  אין אין  V V 2003 אביטן

נדרש ע"י המח' 
המשפטית וטרם 

 התקבל

הייתה תכתובת 
 -בנושא ההסכם ב

10/2010 

עו"ד עמרם 
 מליץ

2004 V V 02/11/2004  אין אין אין 
    

ההצעה למתן 
שירותים מיום 
22/11/2004 

עו"ד דניאל 
 גרטנר

2005 V V אין אין V ללא תאריך 

ראשון מיום 
25/9/2006 
ושני מיום 
4/1/2006 

נשלחה דרישה וטרם 
 נתקבלה

ע"ג ההסכם לא 
רשום תאריך 

עריכתו, ואין חתימת  
 ראש העיר

 26/09/2005  אין אין אין לא V 2005 מלכא –מאיר 

    

הפסיק לפעול בתיקי 
הרשות בשנת 

ביר את והע 2009
יתרת הכספים שהיו 

 אצלו.

עו"ד מרקוביץ 
 ליאור

2003 V V אין אין V  אין 2008אוגוסט 
נדרש ע"י המבקר 

26/1/12 

ע"ג ההסכם לא 
רשום תאריך 

עריכתו, ואין חתימת 
ראש העיר, ואין 

-2006הסכם בין 
2008, 



 129 

 30/1/2012 -נתונים נכון ל טבלת בדיקת התקשרויות עם משרדי עו"ד והימצאות מסמכים

 שם המשרד

שנת 
תחילת 
 עבודה

 נתוני אגף ההכנסות
 נתוני מח' משפטית

  

 מועד ההסכם

הימצאות 
כוח  יייפו

 (3ומועד )

נתוני משרדי עו"ד 
(4) 

 הערות

נתונים על משרדי 
עו"ד המטפלים 

 בחייבים

הימצאות 
 הסכמים

(1) 

 (2הימצאות הסכמים)
המצאות 
 הסכמים 

המצאות 
 כוח יייפו

 בע"פ
תחילת 

2010 

בכתב 
סוף 

2010 
בתחילת 

2010 
סוף שנת 

 מועד מועד 2010

עו"ד שרון 
 בירן

 אין V 21/11/2010 אין אין V לא 2008
    

ללא חתימת ראש 
עיר, נפרדה ה

 ממרקוביץ ליאור

עו"ד ארז 
 דרורי

2008 V V  אין אין 
קיים הסכם 

שכ"ט בתחום 
 תכנון ובניה

03/01/2004 

    

חוסר התאמה בין 
מועד תחילת 

העבודה שנמסר 
למבקר לבין מועד 

 יפוי הכוח

עו"ד פנחס 
 עמר

2008 V V V אין V 05/02/2008 08/04/2008 
    

ללא חתימת ראש 
 העיר

אלדד עו"ד 
 אופק

2009 V V V אין V 30/6/2009 22/07/2009 
      

עו"ד ארז 
 בעדני

2009 V V V V  22/07/2009 22/07/2009 
      

אלה עו"ד 
 שינפלד

 אין V  16/09/2009 אין לא לא 2009

  

הצהירה 
שלא 

 קיבלה

דרישתה בכתב  
לקבל לידיה את 

ההסכם וייפוי הכוח 
לא נענתה במספר 

 מקרים

 עו"ד פנר
 גדעון

2010 V V אין אין V 01/10/2010 אין 
    

ללא חתימת ראש 
 העיר

עו"ד 
 ווהב/שרעבי

 V אין אין V לא 2010
אוקטובר 

2010 
23/12/2010 

    

ע"ג ההסכם לא 
רשום תאריך 

 חתימתו
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 30/1/2012 -נתונים נכון ל טבלת בדיקת התקשרויות עם משרדי עו"ד והימצאות מסמכים

 שם המשרד

שנת 
תחילת 
 עבודה

 נתוני אגף ההכנסות
 נתוני מח' משפטית

  

 מועד ההסכם

הימצאות 
כוח  יייפו

 (3ומועד )

נתוני משרדי עו"ד 
(4) 

 הערות

נתונים על משרדי 
עו"ד המטפלים 

 בחייבים

הימצאות 
 הסכמים

(1) 

 (2הימצאות הסכמים)
המצאות 
 הסכמים 

המצאות 
 כוח יייפו

 בע"פ
תחילת 

2010 

בכתב 
סוף 

2010 
בתחילת 

2010 
סוף שנת 

 מועד מועד 2010

עו"ד ינון 
-הדאיה ובן
 לולו אדיר

 V  אין   2011
08/12/20

11 
 אין

    
ללא חתימת ראש 

 העיר

עו"ד אסולין 
 עמרם יצחק

 V  אין   2011
05/12/20

12 
 אין

      

עו"ד איתן 
 כהן

 29/01/2006  אין אין אין לא לא 2006

    

נעלם ואינו מטפל 
בתיקי החייבים ואף 
לא החזירם וכמו כן 

מחזיק בכסף של 
הרשות/חייבים, ולא 

ברור האם הוגש 
נגדו תביעה 

 להשבה.

 בדיקת תיקי המשרדים באגף כולל 2010ך שנת אגף ההכנסות במהל( הימצאותם של הסכמים ב1)

 לאור פניית המבקר 2010( הימצאותם של הסכמים במח' המשפטית במהלך שנת 2)

 2011( הימצאותם של ייפויי כוח בתיק משרד עו"ד המנוהל באגף ההכנסות במהלך שנת 3)

 ( לאור פניית המבקר למשרדים שלגביהם לא נמצאו מסמכים אלו ברשות4)

 נאמר או לא ידוע או לא נמצא לא  
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 נספח ה'
 מכתב עו"ד ארז בעדני
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יש המשך שלא נסרק כי אינו רלוונטי 

אלה רק העמוד האחרון , לביקורת

שבהמשך

יש המשך שלא נסרק כי אינו רלוונטי 

אלה רק העמוד האחרון , לביקורת

שבהמשך
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 נספח ו'
 רשימת תיוג להעברת חייב לטיפול עו"ד חיצוני
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 נוהל מול משרדי עו"ד

 
 

 'זנספח 
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 נספח ח'
 רשימת חייבים שאינם מטופים אצל עו"ד או שמטופלים בסכומים נמוכים מסכום החוב, למרות טענת אגף ההכנסות

 הערות ושאלות-טעוני האגף    סכום החוב משלםמס' 

513102434 614,692.40 
לא 

 מטופל 
 -, לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו ב3/06 -מטופל אביטן חן מ

 . משרד עו"ד אימת כי החייב אינו מטופל על ידם.11/7/11

 מטופל  194,579.30 56012081
 30189 , וכן בפש"ר, .הסכום המטופל2005 -מטופל אביטן חן מ

 שהוא זניח ביחס לכלל החוב₪ 

67613182 191,697.00 
לא 

 מטופל
 -, לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו ב2007 -מטופל אביטן חן מ

 . משרד עו"ד אימת כי החייב אינו מטופל על ידם.11/7/11

 מטופל  169,005.60 69312395

 -2006, וכן בפש"ר ותיק איחוד משנת 2005 -מטופל אביטן חן מ
הוא כמחצית מסכום החוב ₪  83817לם, הסכום המטופל מש

 הכללי

295055 112,762.30 
לא 

 מטופל 

, תביעת עזבון, לא רשום בנתוני עו"ד 12/05 -מטופל אביטן חן מ
. משרד עו"ד אימת כי החייב אינו מטופל על 11/7/11 -שנמסרו ב

 ידם.

 מטופל  107,749.40 68975606
ירוק לפש"ר, החייב נמצא בכינוס , בפ2005 -מטופל אביטן חן מ

 נכסים

 מטופל 461,273.00 26943704

לא רשום כולל כונס נכסים,  7/08 -מטופל אלדד אופק מ

 -. נמסר לטיפולו רק ב29/1/11 -בנתוני עו"ד שנמסרו ב
14/2/2011 

 מטופל 298,442.30 309929487
לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו , 1/6/11 -מטופל אלדד אופק מ

 12/6/2011 -. נמסר לטיפולו רק ב29/1/11 -ב

 מטופל 285,765.30 67590182

לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו , 2007 -מטופל אלדד אופק מ

 -אך הטיפול בו החל רק ב 12/2009. נמסר לטיפולו 29/1/11 -ב
19/1/2010 

 מטופל 241,534.50 22350151
"ד לא רשום בנתוני עו, 28/3/11 -מטופל אלדד אופק מ

 25/5/2011 -. נמסרה לטיפולו ב29/1/11 -שנמסרו ב

 מטופל 140,608.10 60714755
תביעת עזבון, לא רשום בנתוני , 1/11 -מטופל אלדד אופק מ

 14/2/2011 -. הטיפול בפועל החל ב29/1/11 -עו"ד שנמסרו ב
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 הערות ושאלות-טעוני האגף    סכום החוב משלםמס' 

 מטופל 118,381.40 23505845
 -נמסרו בלא רשום בנתוני עו"ד ש, 1/11 -מטופל אלדד אופק מ

 8/2/2011 -. הטיפול בפועל החל ב29/1/11

 מטופל 150,720.10 59699090

, לא 5/10 -הנכס בכינוס נכסים מ, 1/11 -מטופל אלדד אופק מ

 -. בפועל הטיפול החל ב29/1/11 -רשום בנתוני עו"ד שנמסרו ב
14/2/2011 

 מטופל 146,256.40 57128019
 -נתוני עו"ד שנמסרו בלא רשום ב, 1/11 -מטופל אלדד אופק מ

 13/2/2011 -. בפועל הטיפול החל ב29/1/11

 מטופל 114,850.50 53919346
 -לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו ב, 1/11 -מטופל אלדד אופק מ

 14/2/2011 -. בפועל הטיפול החל ב29/1/11

 מטופל 112,888.00 22637367

ם לא רשו, ייתכן הסכם פשרה, 5/10 -מטופל אלדד אופק מ
 -. בפועל הטיפול החל מ29/1/11 -בנתוני עו"ד שנמסרו ב

25/2/2011 

 מטופל 107,522.20 314520859

לא רשום , ייתכן הסכם פשרה, 6/11 -מטופל אלדד אופק מ
לאחר  7/7/2011 -כי נמסר ב 29/1/11 -בנתוני עו"ד שנמסרו ב

 הגשת הנתונים בדו"ח הטיוטא.

50079797 101,718.60 
לא 

 מטופל 
לא רשום , היה לפני פש"ר, 12/09 -ופל אלדד אופק ממט

 . אומת כי לא נמצאים בטיפולו.29/1/11 -בנתוני עו"ד שנמסרו ב

89904600001 458,788.50 
לא 

 מטופל

ראה  -אולי מטופל  ע"י מרקוביץ ליאור )עשור שמואל, עשור בנימין
, , לא 9/11/09 -למעלה( נטען שמטופל ע"י מרקוביץ ליאור מ

. בבדיקה חוזרת עם עו"ד 5/7/11 -בנתוני עו"ד שנמסרו ב רשום
 הוא אימת שחייב זה לא מטופל על ידו.

514081009 140,712.30 
לא 

 מטופל 

וכן נעשו עיקולי צד ג' לכל  5/10 -מטופל ליאור מרקוביץ מ
. בבדיקה 5/7/11 -לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו בהמתחם. 

 לא מטופל על ידו. חוזרת עם עו"ד הוא אימת שחייב זה

 מטופל  166,142.60 24124919

לא רשום בנתוני עו"ד בפש"ר,  -2004 -מטופל דרורי ארז מ

. צו הפטר נמסר ע"י עו"ד לאגף בתאריך 14/7/11 -שנמסרו ב
 ולמרות זאת החוב עדיין רשום במערכת. 29/4/2010
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 הערות ושאלות-טעוני האגף    סכום החוב משלםמס' 

65214587 153,670.60 
לא 

 מטופל 
 -שום בנתוני עו"ד שנמסרו בלא ר, 1/11 -מטופל דרורי ארז מ

 . משרד עו"ד אישר כי אינו מטפל בחייב זה14/7/11

 מטופל  120,289.30 65247231

יש הסכם פשרה, לא רשום בנתוני , 6/06 -מטופל דרורי ארז מ

. עו"ד ציין כי הסכום המטופל הוא 14/7/11 -עו"ד שנמסרו ב
לא  דירותיו 4והמלצתו לטפל בכל חובות החייב על ₪  7819
 נענתה

 מטופל 210,488.20 512933359
לא רשום בנתוני עו"ד , 18/1/11 -מטופל גרטנר דניאל מ

 . עו"ד אימת נתון זה.13/1/11 -שנמסרו ב

 מטופל 174,797.20 27049287

לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו , 1/11 -מטופל גרטנר דניאל מ
, 18/1/11 -. עו"ד אימת כי תיק זה נמסר לטיפולם ב13/1/11 -ב

וכמו כן ציינו כי ב"כ החייב פנה והפנייה הועברה להתייחסות 
 .14/12/11 -האגף וטרם התקבל עמדת הרשות נכון ל

 מטופל 170,542.80 5102079609

, חב' לא פעילה, לא רשום בנתוני 2006 -מטופל גרטנר דניאל מ
. עו"ד אישר כי החברה אינה פעילה וכי 13/1/11 -עו"ד שנמסרו ב

וטרם התקבלה התייחסות  2007ח הועבר לרשות במאי דיוו
 .14/12/11 -הרשות כיצד לטפל בחוב זה נכון 

 מטופל 151,224.30 57525198

, היה פש"ר ובוטל, לא רשום בנתוני 4/05 -מטופל גרטנר דניאל מ
ביקש  2005. עו"ד ציין כי בדצמבר 13/1/11 -עו"ד שנמסרו ב

 גד החייב יש הליכי פש"ר.האגף לבטל הליכים נגד החייבת וכנ

 מטופל 148,408.40 29856259
 -, לא רשום בנתוני עו"ד שנמסרו ב6/06 -מטופל גרטנר דניאל מ

 . עו"ד ציין כי לא הופיע בשל טעות ויש הסדר תשלומים.13/1/11

58860552 132,139.30 
לא 

 מטופל 

ואילו חוב הדירה  3/2011 -חוב העסק מטופל ע"י פנחס עמר מ
הוק. לא מופיע בנתוני עו"ד -מועמד לאד -בעיקולי שכרנמצא 

 . עו"ד אישר כי חייב זה אינו מטופל על ידו5/7/11 -שנמסרו ב

 מטופל 101,324.80 22752091

, 10/2012משלם בהסדר עד  1/2011 -מטופל ע"י פנחס עמר מ
הוק, לא מופיע בנתוני -במידה ויעמוד בהסדר היתרה תועבר לאד

. עו"ד אישר כי החייבים מטופלים אצלו 5/7/11 -עו"ד שנמסרו ב
 וככל הנראה נמסרו לו מאוחר יותר.
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 נספח ט'
 נתוני החייבים המטופלים ע"י משרדי עו"ד

 
תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

 אבוד 148337.3 2034 146303.3 19/06/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אבוד 22445.5 454 21991.5 19/06/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אבוד 4231.5 371 3860.5 19/06/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אבוד 0   לא רשום 27/06/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אבוד 9238.7 347 8891.7 04/12/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אבוד 96129 1195 94934 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אבוד 43432 536 42896 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אבוד 13340 164 13176 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אחוד 10586 441 10145 03/04/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אחוד 17743 440 17303 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אחוד 6240.7 306 5934.7 27/07/2008  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 אחוד 1072.4 121 951.4 25/05/2009  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

 אחוד 6037.1 300 5737.1 25/05/2009  

ר גרטנ
 דניאל

 13/01/2011   

 הסדר 24692 797 23895 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 הסדר 25989 321 25668 26/07/2006  
גרטנר 
 11945/41תיק  13/01/2011 דניאל

 הסדר 17634 450 17184 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 הסדר 16185.3 393 15792.3 30/03/2009  
ר גרטנ

   13/01/2011 דניאל

 מעוכב 56893.6 702 56191.6 26/07/2006  
גרטנר 
 13/01/2011 דניאל

עוכב בהוראת סוזן  11945/41תיק 
 17/10/06מיום 

 סגור 13563   13563 12/09/2006  
גרטנר 
  11945/52תיק  13/01/2011 דניאל

 סגור 10487.6 304 10183.6 19/06/2005  
גרטנר 
 11945/6תיק  13/01/2011 דניאל

 סגור 14766.3 736 14030.3 19/06/2005  
גרטנר 
 נטען שהחוב שולם 13/01/2011 דניאל

 סגור 31467.7 946 30521.7 19/06/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 14206.8 351 13855.8 16/06/2005  
גרטנר 
 13/01/2011 דניאל

נכתב לעצור הליכים, לא ברור מתי 
 ולמה?

 סגור 4306.65 675.85 3630.8 19/06/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 552 152 400 16/12/2005  
גרטנר 
 13/01/2011 דניאל

הגיש התנגדות לפרעון החוב ואין 
 החלטה לגביה

 סגור 1946 323 1623 16/12/2005  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל
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 סגור 9388 410 8978 03/04/2006  

טנר גר
 דניאל

 13/01/2011   

 סגור 2266.05 602.45 1663.6 30/06/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 16044   16044 24/07/2006  
גרטנר 
 ע"י סוזן 19/7/06 -ההליך הוקפא ב 13/01/2011 דניאל

 סגור 23352   23352 25/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 13208 163 13045 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 9346.5 446 8900.5 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 37669 465 37204 26/07/2006  
גרטנר 
 13/01/2011 דניאל

הוראת עיכוב הליכים מסוזן ללא סיבה 
 16/11/06עד לתאריך 

 סגור 9654.7 119 9535.7 26/07/2006  
גרטנר 
 13/01/2011 דניאל

הוראת עיכוב הליכים מסוזן ללא סיבה 
 16/11/06עד לתאריך 

 סגור 23278 287 22991 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 70938.5 876 70062.5 26/07/2006  
גרטנר 
 13/01/2011 דניאל

דרישה להחזרת התיק והפנייתו  
 לוועדת פטור.

 סגור 1215.7 322 893.7 12/09/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 900.5 152 748.5 12/09/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 378.8 152 226.8 12/09/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 1397.9 152 1245.9 12/09/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל
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 סגור 2610 180 2430 12/09/2006  

נר גרט
 דניאל

 13/01/2011 
ביטול הליכים עקב הסדר חוב, האם 

 עמד בו?

 סגור 512 162 350 13/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 2334.3 100 2234.3 27/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 סגור 2606.5 506 2100.5 27/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 6010.75 940.75 5070 03/04/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 39201 1572 37629 03/04/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 11008 863 10145 03/04/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 9558 818 8740 05/04/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 2152 152 2000 30/06/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 3963 363 3600 30/06/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 18795 1108 17687 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 23438 684 22754 26/07/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 27867.6 685 27182.6 12/09/2006  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 19799.9 749 19050.9 27/07/2008  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל
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 פתוח/פעיל 6550.9 758 5792.9 27/07/2008  

גרטנר 
 דניאל

 13/01/2011   

 פתוח/פעיל 4537.3 532 4005.3 27/07/2008  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 3682 388 3294 27/07/2008  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 3938.2 346 3592.2 27/07/2008  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 1564.3 462 1102.3 27/07/2008  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 8513.6 326 8187.6 25/05/2009  
גרטנר 

   13/01/2011 יאלדנ

 פתוח/פעיל 1688.3 606 1082.3 25/05/2009  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 5749.7 482 5267.7 25/05/2009  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

 פתוח/פעיל 10282.2 778 9504.2 25/05/2009  
גרטנר 
   13/01/2011 דניאל

         1046923 30567.05 1016356 59 סה"כ 

 עמרם מליץ פתוח/פעיל 114205.5 52697.48 61508 07/02/2005  
13/08/2009  

(1) 

( הנתונים נכונים גם להיום כי הם 1) 
  2009אינם מטופלים מאז מחצית 

 

  13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 49744.19 27691.19 22053 13/02/2001  

   13/08/2009 עמרם מליץ /פעילפתוח 5031.67 6993.33- 12025 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 23459.33 587.33 22872 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 4567.49 543.49 4024 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 1184.85 11015.2- 12200 07/02/2005  
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   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 13094.28 4469.28 8625 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 20895 5609 15286 20/08/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 5845 2514 3331 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 5816 2086 3730 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 17194 4534 12660 22/07/2004  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 57420 21095 36325 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 9153 3895 5258 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 18389 6182 12207 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 24341 8001 16340 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 8247 3669 4578 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 6378 2438 3940 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 15880 1949 13931 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 3372 1553 1819 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 1854 1305 549 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 688 38- 726 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 5876 2857 3019 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ לפתוח/פעי 2465 487- 2952 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 40150 4511 35639 11/10/2004  

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 6577 2188 4389 24/08/2005  

  
07/02/2005 

   13/08/2009 עמרם מליץ פתוח/פעיל 39166 5800 33366 11/1/05וגם 

   13/08/2009 עמרם מליץ ח/פעילפתו 7262.41 4262.41 3000    

   13/08/2009 עמרם מליץ סגור 18645.84 1971.84 16674 20/01/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 1908.54 489.8 1418.74 07/02/2005  

 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 8338.77 500 7838.77 07/02/2005  
  
 



 147 

 
תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
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     (2) סה"כ הוצאות קרן 

 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 2007.19 703.95 1303.24 07/02/2005  
החוב שולם  -נסגר בהוראת העירייה

 והתיק לא טופל משך זמן רב

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 9495.55 757.95 8737.6 07/02/2005  

 החוב שולם 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 2130.53 683.53 1447 07/02/2005  

 בהוראת סוזן ללא תאריך ובלי סיבה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 2324.89 490.8 1834.09 07/02/2005  

 שולם ע"י רוני אליהו 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 12817.71 1095.6 11722.11 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ סגור 7365.64 638.8 6726.84 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ סגור 17631.29 1135 16496.29 07/02/2005  

 בהוראת העירייה לא לפתוח תיק 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 6385 371 6014 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ סגור 11687.18 675.8 11011.38 07/02/2005  

 החוב הוסדר ברשות 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 16469.36 2274.8 14194.56 07/02/2005  

 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 26768.63 2427.23 24341.4 07/02/2005  
עקב כינוס  -נסגר בהוראת העירייה

 נכסים

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 28842.58 2829 26013.58 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 מליץעמרם  סגור 8053.25 494.8 7558.45 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 8727.42 480 8247.42 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 13659.37 1005.3 12654.07 07/02/2005  

 החוב שולם 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 6375.16 1931.8 4443.36 07/02/2005  

  
07/02/2005 

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 2543.47 836.75 1706.72 7/12/05וגם 

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 1429.55 468 961.55 07/02/2005  

 סגר בהוראת העירייהנ 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 10574.68 615.8 9958.88 07/02/2005  

 פטירת החייבת -נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 6679.36 475.8 6203.56 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 16718.34 1075.05 15643.29 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 4111.97 468 3643.97 07/02/2005  

 פטירת החייבת -נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 1225 225 1000    

 החוב הוסדר ברשות 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 4426.34 480 3946.34 07/02/2005  
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 חייבת בחו"ל -העירייהנסגר בהוראת  13/08/2009 עמרם מליץ סגור 40490.34 2322 38168.34 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 1015.07 338.8 676.27 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 1668.87 601.63 1067.24 07/02/2005  

 העירייה נסגר בהוראת 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 3354.41 480 2874.41 07/02/2005  

 חייב בחו"ל -נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 9312.46 675 8637.46 07/02/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 15472.9 1106 14366.9 15/03/2005  

 עירייהנסגר בהוראת ה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 23562.3 1361 22201.3 11/07/2005  

 נסגר בהוראת העירייה 13/08/2009 עמרם מליץ סגור 17660 1160 16500 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ לא נפתח 6863.4 12.5 6850.9 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ לא נפתח 4994.5 12.5 4982 07/02/2005  

   13/08/2009 מליץעמרם  לא נפתח 61558.5 12.5 61546 20/09/2004  

   13/08/2009 עמרם מליץ לא נפתח 974.3 12.5 961.8 07/02/2005  

   13/08/2009 עמרם מליץ לא נפתח 31972.5 12.5 31960 07/02/2005  

         984497.9 185612 798885.8 67 סה"כ 

 פפתח תיק הוצ"ל 29/01/2011 אופק אלדד סגור 1528.4   1528.4 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 1887.9   1887.9 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 519.8   519.8 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 1464   1464 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 240.3   240.3 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 525   525 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 45000   45000 09/11/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 5844.4   5844.4 19/12/2009  

   29/01/2011 דדאופק אל סגור 2731.9   2731.9 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 4904.5   4904.5 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 33380.8   33380.8 19/12/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 25367.5   25367.5 20/12/2009  
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   29/01/2011 אופק אלדד סגור 17293.4   17293.4 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 15995.4   15995.4 20/12/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 11281.4   11281.4 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 11052.4   11052.4 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 פק אלדדאו סגור 16955.1   16955.1 27/07/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 13914.1   13914.1 27/07/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 14371.5   14371.5 29/12/2009  

 פתח תיק הוצ"לפ 29/01/2011 אופק אלדד סגור 745.62   745.62 17/01/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 19085.7   19085.7 19/09/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 9448.7   9448.7 25/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 10892.8   10892.8 25/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 2058.6   2058.6 27/10/2010  

   29/01/2011 ופק אלדדא סגור 56228.7   56228.7 07/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 3359   3359 07/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 28002.3   28002.3 27/07/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 2000   2000 29/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 2381.6   2381.6 03/01/2011  

   29/01/2011 אופק אלדד סגור 10560.6   10560.6 03/01/2011  

  27/07/2009 1000   1000 
עיכוב 

   29/01/2011 אופק אלדד הליכים

  27/07/2009 4477   4477 
עיכוב 

   29/01/2011 אופק אלדד הליכים

  27/07/2009 232.3   232.3 
עיכוב 

   29/01/2011 אופק אלדד הליכים

  19/12/2009 28325   28325 
עיכוב 

   29/01/2011 אופק אלדד הליכים

   29/01/2011 אופק אלדדעיכוב  1074.8   1074.8 31/10/2010  
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 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

 הליכים

  27/12/2010 27879.5   27879.5 
עיכוב 

   29/01/2011 אופק אלדד הליכים

   29/01/2011 אופק אלדד מושעה 2346.8   2346.8 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד מושעה 67347.5   67347.5 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד מושעה 27769.5   27769.5 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד מושעה 38001.3   38001.3 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד מושעה 7292.6   7292.6 08/06/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד מושעה 82355.3   82355.3 27/12/2010  

 מושעה 25453.9   25453.9 27/12/2010  
 אופק אלדד

 29/01/2011   

  19/12/2009 42883.4   42883.4 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  19/12/2009 9172.5   9172.5 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  20/12/2009 18847.7   18847.7 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  20/12/2009 11458.1   11458.1 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  20/12/2009 5803.3   5803.3 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  20/12/2009 17418.5   17418.5 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  27/12/2009 15444.2   15444.2 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  27/12/2009 11929.8   11929.8 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

   29/01/2011 אופק אלדדהסדר  11431.7   11431.7 29/12/2009  
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 סכום החוב
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 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

 תשלומים

  29/12/2009 15000   15000 
הסדר 

   29/01/2011 אופק אלדד תשלומים

  27/12/2009 63933.1   63933.1 
ממתין 
   29/01/2011 אופק אלדד לפס"ד

  27/12/2009 89269.9   89269.9 
ממתין 
   29/01/2011 אופק אלדד לפס"ד

  29/12/2009 192525.1   192525.1 
ממתין 
   29/01/2011 אופק אלדד לפס"ד

  29/12/2009 110725.3   110725.3 
ממתין 
   29/01/2011 אופק אלדד לפס"ד

  29/12/2009 104435.2   104435.2 
ממתין 
   29/01/2011 אופק אלדד לפס"ד

  25/08/2010 110273   110273 
ממתין 
   29/01/2011 אופק אלדד לפס"ד

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 13658.9   13658.9 27/07/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4660   4660 27/07/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1386.4   1386.4 27/07/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2655.3   2655.3 27/07/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3942   3942 27/07/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 28995   28995 08/11/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 10253   10253 08/11/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16028   16028 08/11/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 6205   6205 08/11/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 14688   14688 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 25098.9   25098.9 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 24134   24134 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4254   4254 19/12/2009  
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   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 7562.1   7562.1 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 35526.8   35526.8 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 41740.9   41740.9 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 18900.9   18900.9 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 10842   10842 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5778   5778 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 33537   33537 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 18063.3   18063.3 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 10887.8   10887.8 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11282.8   11282.8 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 9468.4   9468.4 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1630.8   1630.8 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 53195.3   53195.3 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 21893.8   21893.8 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 439.8   439.8 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 45375.9   45375.9 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 46436.3   46436.3 19/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 29845.3   29845.3 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 27386   27386 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 24362   24362 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 48307.7   48307.7 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 13501.2   13501.2 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 23985.8   23985.8 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16107.8   16107.8 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 20834.2   20834.2 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 21481.6   21481.6 20/12/2009  
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   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 20404.2   20404.2 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 25583.7   25583.7 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16353   16353 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 19415.2   19415.2 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 37727.8   37727.8 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 22655.8   22655.8 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 43772.5   43772.5 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11961.9   11961.9 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 21396.3   21396.3 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16467.3   16467.3 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 14861.2   14861.2 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 20937.3   20937.3 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 50000   50000 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 23894.1   23894.1 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 17294.7   17294.7 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 44206.2   44206.2 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 29431.7   29431.7 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 14779.5   14779.5 20/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 15441.8   15441.8 27/12/2009  

   29/01/2011 דדאופק אל פתוח 15503.5   15503.5 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 50000   50000 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11560.4   11560.4 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 15122.7   15122.7 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 18917.2   18917.2 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 42754   42754 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 29949   29949 27/12/2009  
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   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 21175.4   21175.4 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 28463.4   28463.4 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 30674.6   30674.6 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 12141.4   12141.4 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3940.2   3940.2 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 19516.7   19516.7 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 33202.7   33202.7 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2024.5   2024.5 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 25085   25085 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 10915.7   10915.7 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 39527   39527 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1158.1   1158.1 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 300   300 27/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 45624.7   45624.7 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 48727.5   48727.5 29/12/2009  

   29/01/2011 אלדדאופק  פתוח 16209   16209 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 33781.3   33781.3 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 24745   24745 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 48726   48726 28/04/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11269.6   11269.6 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 35218.5   35218.5 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16566.6   16566.6 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 38664.9   38664.9 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 33367.2   33367.2 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 50000   50000 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 50000   50000 29/12/2009  
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   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 28886   28886 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 37462.1   37462.1 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 17451.7   17451.7 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 15642   15642 29/12/2009  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 12000   12000 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1472.6   1472.6 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 876   876 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1333   1333 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 954.9   954.9 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1332.3   1332.3 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1771.2   1771.2 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1953.3   1953.3 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 8453.1   8453.1 10/03/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11084.4   11084.4 03/05/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 12852.1   12852.1 08/06/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16587   16587 08/06/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 25087.2   25087.2 08/06/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 28838.2   28838.2 08/06/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 22805.3   22805.3 08/06/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 19207   19207 08/06/2010  

   29/01/2011 אלדדאופק  פתוח 18107   18107 08/06/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 39747   39747 24/08/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 9637   9637 25/08/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2524   2524 25/08/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 21679.3   21679.3 25/08/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 40477.4   40477.4 19/09/2010  
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   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 32514.1   32514.1 19/09/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 31051.9   31051.9 19/09/2010  

 פטרם נפתח תיק הוצל" 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 30182   30182 19/09/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 26191.4   26191.4 19/09/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 12808.6   12808.6 19/09/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 30264.5   30264.5 25/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 23769.6   23769.6 25/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 7488.5   7488.5 25/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 22951.8   22951.8 25/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 דדאופק אל פתוח 10704.1   10704.1 25/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 18776.4   18776.4 25/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 15652   15652 25/10/2010  

 וצל"פטרם נפתח תיק ה 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 9501.4   9501.4 25/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 37904.6   37904.6 25/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3732.6   3732.6 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5825.9   5825.9 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 ק אלדדאופ פתוח 3252.2   3252.2 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2168.1   2168.1 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2306.1   2306.1 27/10/2010  

 יק הוצל"פטרם נפתח ת 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3059.6   3059.6 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3094.7   3094.7 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1786.4   1786.4 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 821   821 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1779.2   1779.2 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 808.1   808.1 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4578.2   4578.2 27/10/2010  
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 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1053.7   1053.7 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2074.6   2074.6 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 8672.7   8672.7 27/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1000   1000 31/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 636.6   636.6 31/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 20000   20000 31/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1472.6   1472.6 31/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2460   2460 31/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 15745.5   15745.5 31/10/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1220.4   1220.4 01/11/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2521.5   2521.5 01/11/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 42697.4   42697.4 15/11/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 9049.1   9049.1 21/11/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 10656   10656 22/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 18900.9   18900.9 27/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 142254.3   142254.3 27/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4003.2   4003.2 27/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3014.8   3014.8 27/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 15982.3   15982.3 27/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 8235   8235 27/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 66906.7   66906.7 27/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 36906.9   36906.9 27/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 8151.4   8151.4 27/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3306   3306 27/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1863.2   1863.2 27/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1195.2   1195.2 27/12/2010  
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   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1953.3   1953.3 27/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 656.6   656.6 28/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 442.4   442.4 29/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 406.8   406.8 29/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1059.5   1059.5 29/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 730.5   730.5 29/12/2010  

   29/01/2011 דדאופק אל פתוח 21647.1   21647.1 29/12/2010  

   29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5518.8   5518.8 29/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 12080.2   12080.2 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 10578.1   10578.1 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 6216   6216 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4706   4706 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4296.8   4296.8 03/01/2011  

 יק הוצל"פטרם נפתח ת 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 9217   9217 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 18769.8   18769.8 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 8261.6   8261.6 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 10837.6   10837.6 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 38932.3   38932.3 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 76609.8   76609.8 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 71831   71831 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 ופק אלדדא פתוח 117633.2   117633.2 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 135543.1   135543.1 03/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 150740.9   150740.9 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 155898.2   155898.2 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 120131.5   120131.5 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 51709.2   51709.2 04/01/2011  
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 ל"פטרם נפתח תיק הוצ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 67105.4   67105.4 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 211976.6   211976.6 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 60013.7   60013.7 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 138252.6   138252.6 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 105408.4   105408.4 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 124865.4   124865.4 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 215850.3   215850.3 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 66341.4   66341.4 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 55681   55681 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 314739.1   314739.1 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 28588.4   28588.4 04/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5165.5   5165.5 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5247   5247 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3872.4   3872.4 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 6761.3   6761.3 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5354.2   5354.2 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1996.3   1996.3 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 ופק אלדדא פתוח 2692.8   2692.8 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1562   1562 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1709.8   1709.8 19/01/2011  

 הוצל"פ טרם נפתח תיק 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1810.7   1810.7 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1892   1892 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2156   2156 19/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1518   1518 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד וחפת 4079.6   4079.6 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1930.7   1930.7 26/01/2011  
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 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1863.2   1863.2 26/01/2011  

 יק הוצל"פטרם נפתח ת 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 789   789 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 827   827 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2843.6   2843.6 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5069.2   5069.2 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1792.6   1792.6 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4095.5   4095.5 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 745.6   745.6 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1387.9   1387.9 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1752.4   1752.4 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 814.4   814.4 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 781   781 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1562   1562 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1562   1562 26/01/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 62106   62106 19/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11458.6   11458.6 19/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 308136.6   308136.6 19/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 63408.4   63408.4 20/12/2009  

 הוצל"פ טרם נפתח תיק 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 159008.9   159008.9 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 60320.9   60320.9 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 33936.9   33936.9 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 27974   27974 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 69613.6   69613.6 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 69777.4   69777.4 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 35311.6   35311.6 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 ק אלדדאופ פתוח 68836.6   68836.6 20/12/2009  
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 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 179584   179584 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 50478.6   50478.6 20/12/2009  

 יק הוצל"פטרם נפתח ת 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 48635   48635 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 20647   20647 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 19783.4   19783.4 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 42580.6   42580.6 20/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 37140.5   37140.5 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11096.8   11096.8 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 36786.3   36786.3 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אלדדאופק  פתוח 84017   84017 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 25996.3   25996.3 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 22503   22503 27/12/2009  

 יק הוצל"פטרם נפתח ת 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 26877.8   26877.8 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 26040   26040 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 24845.2   24845.2 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 31539.8   31539.8 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 35343.2   35343.2 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 302066.7   302066.7 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 47663.3   47663.3 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 ק אלדדאופ פתוח 27933   27933 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 29411.4   29411.4 27/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 55842.4   55842.4 29/12/2009  

 נפתח תיק הוצל"פטרם  29/01/2011 אופק אלדד פתוח 57294.4   57294.4 29/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 17431.5   17431.5 29/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 121791.6   121791.6 29/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 12778   12778 29/12/2009  
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 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 65069.5   65069.5 29/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 35578.6   35578.6 29/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 97321.1   97321.1 29/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 118758.8   118758.8 29/12/2009  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5581.1   5581.1 10/03/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 61909.5   61909.5 07/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 90604.2   90604.2 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 67522.6   67522.6 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1361.5   1361.5 08/06/2010  

 ל"פטרם נפתח תיק הוצ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 113130.3   113130.3 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 72345.8   72345.8 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 60195.8   60195.8 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5670.8   5670.8 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 40239.5   40239.5 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 61357   61357 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 152555.2   152555.2 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 דדאופק אל פתוח 18489.7   18489.7 08/06/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 14432   14432 25/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16528   16528 25/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 9580   9580 25/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 109278   109278 25/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 28398   28398 19/09/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11531.3   11531.3 19/09/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1501.5   1501.5 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 3248.5   3248.5 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1540.8   1540.8 27/10/2010  
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 ם נפתח תיק הוצל"פטר 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2906.8   2906.8 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2898.8   2898.8 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 5476.3   5476.3 27/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 19705.1   19705.1 31/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 13326.4   13326.4 31/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 16609.8   16609.8 31/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 11981.9   11981.9 31/10/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 50162.7   50162.7 11/111/10  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 225736   225736 14/11/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 1875   1875 21/11/2010  

 רם נפתח תיק הוצל"פט 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 142254.3   142254.3 22/11/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 109256   109256 22/11/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 22641   22641 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 24520   24520 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 6810   6810 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 36148   36148 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 21907   21907 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 7544   7544 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 2842   2842 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 20363   20363 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 8245   8245 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 21488   21488 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 73069   73069 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 4056   4056 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 7957   7957 07/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 14536   14536 07/12/2010  
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 טרם נפתח תיק הוצל"פ 29/01/2011 אופק אלדד פתוח 20783   20783 07/12/2010  

 385 סה"כ 
1179373

7 0 11793737         

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 88164   88164 09/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 57889.8   57889.8 09/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 34234.9   34234.9 09/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 72721.3   72721.3 09/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 35445.3   35445.3 09/12/2010  

 החוב הוסדר בה"ק 14/02/2011 מרדכי ווהב סגור 5142   5142 09/12/2010  

 החייבים בהסדר והתיק נפתח הטעות 14/02/2011 מרדכי ווהב סגור 1778.7   1778.7 09/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב הסדר 5260.8   5260.8 09/12/2010  

   14/02/2011 הבמרדכי וו פתוח 3930.6   3930.6 09/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 8138.3   8138.3 09/12/2010  

 13/1/11בהוראת סוזן מיום  14/02/2011 מרדכי ווהב מעוכב 5141.1   5141.1 09/12/2010  

 14/02/2011 מרדכי ווהב מעוכב 59011.9   59011.9 22/12/2010  
עד סוף  9/2/11בהוראת זוסן מיום 

2/2011 

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 7588.4   7588.4 22/12/2010  

 החוב שולם במלואו 14/02/2011 מרדכי ווהב סגור 6028.9   6028.9 22/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 10059.7   10059.7 22/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב הסדר 3983.3   3983.3 22/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 13213   13213 22/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 75804.1   75804.1 22/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 24155.4   24155.4 22/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 35105.9   35105.9 22/12/2010  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 51832.1   51832.1 24/01/2011  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 55730.5   55730.5 24/01/2011  
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   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 45721.2   45721.2 24/01/2011  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 74826.4   74826.4 24/01/2011  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 47146.1   47146.1 24/01/2011  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 98159.4   98159.4 24/01/2011  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 61701.1   61701.1 24/01/2011  

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 47679.8   47679.8 24/01/2011  

 14/02/2011 ווהבמרדכי  פתוח 77649.1   77649.1 24/01/2011  
 14/2/11התיק היה מעוכב עד ליום 

 עקב פגישצת החייבים עם רה"ע

   14/02/2011 מרדכי ווהב פתוח 65398.6   65398.6 24/01/2011  

         1178642 0 1178642 30 סה"כ 

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 10636   10636 24/08/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר תוחפ 27426   27426 24/08/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 10191   10191 24/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 2835   2835 24/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 35059   35059 24/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 2241.2   2241.2 24/08/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 3433   3433 24/08/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 8667   8667 29/11/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 5773.5   5773.5 16/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 13907   13907 16/12/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 8714   8714 16/12/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 7002   7002 16/12/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 29523   29523 16/12/2010  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 9123   9123 16/12/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 11380   11380 16/12/2010  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 2743   2743 16/12/2010  
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 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 54477   54477 13/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 47277   47277 13/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 9790   9790 13/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 5334.3   5334.3 13/02/2011  

 פתח תיק הוצל"פטרם נ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 1744   1744 13/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 46912   46912 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 64110   64110 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 68902   68902 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 54460   54460 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 22580   22580 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 18598   18598 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 24375   24375 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 33526   33526 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 31347   31347 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 28828   28828 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 37563   37563 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 37845   37845 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 31613   31613 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 23335   23335 14/02/2011  

 טרם נפתח תיק הוצל"פ 17/03/2011 גדעון פנר פתוח 22768   22768 14/02/2011  

   17/03/2011 גדעון פנר פתוח 2391.9   2391.9 14/02/2011  

         856429.9 0 856429.9 37 סה"כ 

 פתוח 12738 582 12156 22/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 הסדר 4796 140 4656 22/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ
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 הסדר 5803 150 5653 22/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 2343 677 1666 22/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 6712 678 6034 22/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 9311 677 8634 22/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 56913 150 56763 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 36224 946 35278 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 59065 150 58915 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 35063 775 34288 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 5688 227 5461 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 סגור 7981 150 7831 23/12/2010  
בירון 

 הועבר אליו בטעות 24/02/2011 מרקוביץ

 הסדר 10505 150 10355 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 19060 150 18910 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 9438 150 9288 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 54961 150 54811 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ
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 מוקפא 38550 150 38400 23/12/2010  
בירון 

 ע"י העירייה עד להודעה חדשה 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 36030 1142 34888 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 37229 1152 36077 23/12/2010  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 15020 150 14870 31/01/2011  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 12826 150 12676 31/01/2011  
בירון 

   24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 56131   56131 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 43917   43917 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 48662   48662 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 47605   47605 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 132134   132134 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 79208   79208 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 24535   24535 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 25166   25166 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 34026   34026 22/02/2011  

בירון 
 מרקוביץ

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 
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 פתוח 22128   22128 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 ץמרקובי

 פתוח 34575   34575 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 27218   27218 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 29201   29201 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 35690   35690 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 22933   22933 22/02/2011  
בירון 

 טרם החל הטיפול בחייבים 24/02/2011 מרקוביץ

 פתוח 2605   2605 22/02/2011  
בירון 

 בחייביםטרם החל הטיפול  24/02/2011 מרקוביץ

         1141990 8646 1133344 37 סה"כ 

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 27000   27000 11/05/2008 אין

 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 20000   20000 11/08/2008 אין
הקפאת הליכי גבייה בהוראת רה"ע 

8/9/08 

 תח תיק עקב בעיית איתורלא נפ 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 11416   11416 11/05/2008 אין

 05/07/2011 פנחס עמר הסדר 46285   46285 11/05/2008 אין
, לאחר שהיה 6/8/11 -הסדר נכון ל

 12/2006 -נסיון להסדר קודם ב

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 3201   3201 11/05/2008 אין

 19/9/04 פס"ד מיום 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 18204   18204 18/05/2008 אין

 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 2300   2300 11/05/2008 אין
לא נפתח תיק עקב בעיית איתור, נפתח 

 31/5/2011 -ב

 לא נפתח תיק עקב בעיית איתור 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 22886   22886 11/05/2008 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 50000   50000 12/11/2008 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 28342   28342 11/05/2008 אין
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 לא נפתח תיק  05/07/2011 פנחס עמר פתוח 12000   12000 01/03/2008 אין

 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 900   900 23/03/2008 אין
לא נפתח תיק עקב בעיית איתור, נפתח 

 5/7/2011 -ב

   05/07/2011 מרפנחס ע פתוח 17990   17990 10/01/2011 אין

 לא נפתח תיק עקב בעיית איתור 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 3600   3600 09/03/2008 אין

 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 2600   2600 30/03/2008 אין
לא נפתח תיק עקב בעיית איתור, נפתח 

5/7/2011 

 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 3300   3300 30/03/2008 אין
ק עקב בעיית איתור, נפתח לא נפתח תי

5/7/2011 

 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 16200   16200 30/03/2008 אין
לא נפתח תיק עקב בעיית איתור, נפתח 

 5/7/2011 -ב

 11/11/2010 -תיק נפתח ב 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 14600   14600 10/11/2009 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 23000   23000 17/11/2010 אין

 לא נפתח תיק עקב בעיית איתור 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 34000   34000 31/05/2010 אין

 לא נפתח תיק  05/07/2011 פנחס עמר פתוח 80000   80000 30/05/2010 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 24000   24000 17/11/2010 אין

 לא נפתח תיק  05/07/2011 חס עמרפנ פתוח 9600   9600 30/05/2010 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 9000   9000 18/11/2010 אין

 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 75000   75000 31/08/2010 אין
לא נפתח תיק עקב בעיית איתור, נפתח 

  23/8/2011תיק סד"מ 

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 3920   3920 31/05/2011 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 3000   3000 31/05/2011 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 3915   3915 31/05/2011 אין

 12/9/10 -הסדר חוב נכון ל 05/07/2011 פנחס עמר פתוח 0   0   אין

 חוב שולם 05/07/2011 פנחס עמר סגור 0   0   אין

   05/07/2011 רפנחס עמ פתוח 21139   21139 31/05/2011 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 0   0   אין
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 0   0   אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 26700   26700 31/05/2011 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 6000   6000 31/05/2011 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 6323   6323 31/05/2011 אין

   05/07/2011 פנחס עמר פתוח 17508   17508 31/05/2011 אין

 חוב שולם 05/07/2011 פנחס עמר סגור 8000   8000   אין

 הסדר 05/07/2011 פנחס עמר סגור 22000   22000   אין

 חוב שולם 05/07/2011 פנחס עמר סגור 10000   10000   אין

 הסדר 05/07/2011 פנחס עמר סגור 20000   20000   אין

 חוב שולם 05/07/2011 פנחס עמר סגור 48000   48000   אין

         751929 0 751929 42 סה"כ 

705/5
 פש"ר 582232 7411.18 574820.8 23/11/2003 001

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 925383.1 39674.21 885708.9 24/11/2003 002

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 861557.6 66977.97 594559.6 24/11/2003 003

מרקוביץ 
 15/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 950877.2 59223.85 891653.3 24/11/2003 004

מרקוביץ 
 02/11/2009 05/07/2011 ליאור

705/5
 מומלץ 114688.2 24379.57 90439.37 24/11/2003 005

מרקוביץ 
 מה זה? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 94201.68 16215.8 77985.88 24/11/2003 006

מרקוביץ 
 מה זה בבפש"ט? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 56664.9 100.03 56564.87 24/11/2003 007

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 3920.59 13802.23 38372.26 24/11/2003 008

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור

22/05/2009 
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 סגור 4586.92 8607.61 10340.31 24/11/2003 009

מרקוביץ 
 14/02/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 76760.95 19571.24 57753.14 24/11/2003 010

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 10431.13 4268.56 10822.95 24/11/2003 011

מרקוביץ 
 16/03/2005 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 12031.3 5468.16 6563.14 24/11/2003 012

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 15112.1 7131.73 19064.97 24/11/2003 013

מרקוביץ 
 21/08/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 36793.1 10141.56 26651.54 24/11/2003 014

מרקוביץ 
 13/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 מעוכב 277837.5 58329.29 219508.2 24/11/2003 015

מרקוביץ 
 למה? 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 11127.29 2501.72 8625.57 24/11/2003 016

מרקוביץ 
 18/07/2005 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 185701 40823.56 153716.1 24/11/2003 017

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 27869.42 7659.13 20210.29 24/11/2003 018

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 31727.81 8350.2 23938.24 24/11/2003 020

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור

עקב מיצוי  30/1/09בקשה להנחיות 
הליכי גבייה, הוגש ככל הנראה לביטול 

 החוב

705/5
 סגור 32623.09 10867.5 26275.24 24/11/2003 021

מרקוביץ 
 ליאור

 05/07/2011 12/10/2010 

705/5
 פתוח 21512.05 6671.35 17227.55 24/11/2003 022

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 סגור 417128.3 65910.2 351218.1 24/11/2003 023

מרקוביץ 
 01/01/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 13264.14 5644.58 7619.58 24/11/2003 024

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 10194.53 6072.54 14071.39 24/11/2003 025

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור

, בוצעו פעולות 24/5/2000פס"ד מיום 
 6/08גבייה אחרונה 

705/5
 סגור 100.02 3914.03 5576.81 24/11/2003 026

מרקוביץ 
 13/05/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 12238.52 6039.08 8074.44 24/11/2003 027

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 7185.88 4791.04 4500.61 24/11/2003 028

מרקוביץ 
 11/02/2009 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 343273.3 71108.04 272165.3 24/11/2003 029

מרקוביץ 
 11/02/2009 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 26019.02 7643.03 18668.1 24/11/2003 030

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 65258.1 18727.53 48541.13 24/11/2003 031

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 2411.75 4498.18 10045 26/11/2003 032

מרקוביץ 
 18/05/2005 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 11223.47 11194.27 26343.41 26/11/2003 033

מרקוביץ 
 27/01/2010 05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 60950.1 4819.5 57072.48 26/11/2003 034

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 33402.89 9421.75 24438.42 26/11/2003 035

מרקוביץ 
 ליאור

 05/07/2011   

705/5
 סגור 14934.13 4752.85 10381.28 26/11/2003 036

מרקוביץ 
 18/06/2008 05/07/2011 ליאור
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 49352.19 13648.25 36322.12 26/11/2003 037

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 38163.58 10625.5 27538.08 27/11/2003 038

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 13241.77 3692.88 9548.89 27/11/2003 039

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 15860.62 5693.23 10167.39 27/11/2003 040

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 6958.82 5251.43 7738.93 27/11/2003 041

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 מעוכב 27047.93 6146.63 20901.3 27/11/2003 042

מרקוביץ 
 למה וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 19460.89 5870.36 13850.93 27/11/2003 043

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 1263.99   1263.99 28/03/2004 044

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 2477.52 1886.39 637.79 28/03/2004 045

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 286.07 786.63 2433.76 28/03/2004 046

מרקוביץ 
 29/08/2004 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 3411.29 1671.88 4236.3 28/03/2004 047

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 1390.5 1655.74 8151.77 28/03/2004 048

מרקוביץ 
 15/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 5134.56 861.35 4273.21 30/03/2004 049

מרקוביץ 
 ליאור

 11/2/09נדרשו השלמת פרטים  05/07/2011 

705/5
 פתוח 6340.56 2517.15 5565.23 30/03/2004 050

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 2644.97 3669.98 1529.68 30/03/2004 051

מרקוביץ 
   05/07/2011 ורליא

705/5
 סגור 36.2 435.41 1350.72 30/03/2004 052

מרקוביץ 
 13/07/2004 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 29.93 1498.78 1052.73 31/03/2004 053

מרקוביץ 
 20/07/2004 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 16061.72 0 16061.72 11/04/2004 054

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 88441.05 19229.58 59503.31 11/04/2004 055

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 20277.39 4097.88 16177.51 11/04/2004 056

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 33697.31 0 33697.31 11/04/2004 057

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות? 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 14829 0 14829 11/04/2004 058

מרקוביץ 
 25/01/2006 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 14108.26 3283.57 10983.8 11/04/2004 059

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 10302.79 365.13 9937.66 11/04/2004 060

מרקוביץ 
 13/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 9685.02 2606.56 8608.99 11/04/2004 061

מרקוביץ 
 6/7/09בקשה להנחיות  05/07/2011 ליאור

705/5
 חובות 7362.01 342.94 7019.07 11/04/2004 062

מרקוביץ 
 מה פירוש סטוטוס זה? 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 16919.41 2938.13 13981.28 11/04/2004 063

מרקוביץ 
 ליאור

   21/08/2008 

705/5
 פתוח 17855.07 4156.42 13698.65 11/04/2004 064

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 5657.37 343.48 5313.89 11/04/2004 065

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 60534.61 14508.57 48275.4 11/04/2004 066

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 9816.57 3594.67 6584.15 11/04/2004 067

רקוביץ מ
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 8431.21 505.53 13253.96 11/04/2004 068

מרקוביץ 
 18/09/2005   ליאור

705/5
 פתוח 132297.9 32359.85 113906.1 11/04/2004 069

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 12448.45 3532.85 8915.6 11/04/2004 070

מרקוביץ 
 07/01/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 2407.6 443.63 2326.03 11/04/2004 071

מרקוביץ 
 13/02/2011   ליאור

705/5
 פתוח 16419.3 5643.21 13938.13 11/04/2004 072

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 9394.05 292.22 9601.83 11/04/2004 073

מרקוביץ 
 09/08/2005   ליאור

705/5
 מושעה 25624.87 635.41 25089.46 11/04/2004 074

מרקוביץ 
 למה? וממתי?   ליאור

705/5
 איחוד 11368.96 3974.3 7394.66 11/04/2004 075

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 10353.17 343.48 10009.69 11/04/2004 076

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 סגור 54859.8 13986.39 40673.21 11/04/2004 077

מרקוביץ 
 ליאור

 05/07/2011 15/06/2008 

705/5
 פתוח 37745.41 695.51 37049.9 11/04/2004 078

מרקוביץ 
   ליאור

כביכול עקב  27/10/04בקשה להנחיות 
 הסכם פשרה
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 38185.55 11546.81 32512.21 11/04/2004 079

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור

קב הסדר הליכים מוקפאים כביכול ע
 2008מיוני 

705/5
 פתוח 10305.77 644.11 9661.68 04/07/2004 080

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 24783.63 0 24783.63 04/07/2004 081

מרקוביץ 
 23/09/2004 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 524981 0 5249.81 04/07/2004 082

מרקוביץ 
 06/11/2005 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 6861.78 2197.31 4838.32 29/08/2004 083

מרקוביץ 
 25/01/2006 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 191287.6 0 191287.6 27/09/2004 084

מרקוביץ 
 09/02/2005   ליאור

705/5
 סגור 22054.59 5001.03 17053.56 05/12/2004 085

מרקוביץ 
 21/08/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 19731.66 2902.78 16828.88 08/12/2004 086

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 149.15 1170.67 3412.29 26/12/2004 087

מרקוביץ 
 29/05/2006 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 70628.16 8271.31 62356.85 17/04/2005 089

מרקוביץ 
   ליאור

בקשה להפקאת הליכים עקב הסדר 
 -והודעה על המשכתם ב 4/5/05
, ושובבקשה להמשך הליכים 7/8/05

 6/12/05 -עקב הקפאתם ב 11/2/09

705/5
 סגור 17295.4 350.41 16944.99 17/04/2005 090

מרקוביץ 
 17/03/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 73168.15 15597.68 57570.47 17/04/2005 091

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 49570.53 13108.5 37102.72 17/04/2005 092

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 סגור 35128.78 352.36 34776.42 17/04/2005 093

מרקוביץ 
 06/11/2005   ליאור

705/5
 פתוח 39405.62 10536.28 29418.27 17/04/2005 094

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 18108.26 292.87 18065.39 17/04/2005 095

מרקוביץ 
 10/09/2008   ליאור

705/5
 איחוד 66188.73 15853.71 53054.37 17/04/2005 096

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 42230.38 12208.5 34280.95 17/04/2005 097

מרקוביץ 
 26/04/2009 05/07/2011 ליאור

705/5
 עיכוב 58387.24 11519.2 49277.39 19/04/2005 098

מרקוביץ 
 למה? וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 48968 9355.72 39612.28 19/04/2005 099

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 70771.74 17565.45 63326.91 19/04/2005 100

מרקוביץ 
 2/8/09בקשה להנחיות  05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 122291.4 25840.44 101584.2 19/04/2005 101

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור

 -הסכם פשרה באישור ביהמ"ש מ
, לא ברור עם אושר והאם החוב 9/06

 30/11/09שולם, חידוש הליכים 

705/5
 סגור 11938.41 3884.19 18428.03 19/04/2005 102

מרקוביץ 
 15/05/2008 05/07/2011 ליאור

705/5
 מומלץ 48528.99 13496.11 48905.4 19/04/2005 103

מרקוביץ 
 מה זה? 05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 4625.31 2689.15 1936.18 19/04/2005 104

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 3057.21 279.71 2777.5 19/04/2005 105

מרקוביץ 
 ליאור

   

22/03/2008 
 
 
 



 179 

 
תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 איחוד 12642.1 3705.6 9418.36 19/04/2005 106

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 9829.95 3939.1 5890.85 19/04/2005 107

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 207021 45113.6 163674.8 19/04/2005 108

מרקוביץ 
 4/1/06הפקאת הליכים ע"י הרשות  05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 84779.09 9759.42 75019.67 19/04/2005 109

מרקוביץ 
   ליאור

לאור פס"ד  5/8/09בקשה להנחיות 
שנמסר עם הוראה לא  10/1/06מיום 

 לפעול.

705/5
 עיכוב 152947.2 34349.62 118597.5 19/04/2005 110

מרקוביץ 
 למה? וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 131186.4 27509.28 104217 24/11/2005 111

מרקוביץ 
 05/08/2009 05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 25795.01 3016.54 22828.6 22/03/2006 112

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פש"ר 4489.47 621.55 3867.92 15/03/2007 114

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 4561.75 1117.1 3444.45 12/06/2007 115

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 61482.68 14124.59 67358.09 25/03/2008 116

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 103692.4 16630.73 101444.4 25/03/2008 117

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 95784.09 0 95784.09 25/03/2008 118

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות אכיפה?   ליאור

705/5
 פתוח 145077.9 30639.99 114437.9 25/03/2008 119

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 118473.7 25163.91 95038.52 25/03/2008 120

מרקוביץ 
 15/4/10הקפאת הליכים רשות  05/07/2011 ליאור
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 סגור 68895.89 1517.47 128011.6 26/03/2008 121

מרקוביץ 
 27/01/2011   ליאור

705/5
 פתוח 131458.3 13359.99 118098.3 26/03/2008 122

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 155272.5 24593.67 130678.9 26/03/2008 123

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 106489.2 28714.8 77865.62 26/03/2008 124

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 92421.38 20150.31 73328 31/03/2008 125

מרקוביץ 
 9/11/08הוגש תביעה בסד"מ  05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 157955.1 27571.14 102273.9 31/03/2008 126

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 119898.6 26851.87 93238.83 08/04/2008 127

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 29932.1- 19995.63 72152.84 24/07/2008 128

מרקוביץ 
 16/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 9720 2396.96 9378.01 24/07/2008 129

מרקוביץ 
 19/9/04פס"ד מיום  05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 36393.85 6746.74 31816.66 25/07/2008 130

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 15769.77 3561.91 12704.09 25/07/2008 131

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 33197.99 6336.57 26861.42 25/07/2008 132

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 52650.09 5912.39 46737.7 25/07/2008 133

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 13888.11 0 13888.11 25/07/2008 134

מרקוביץ 
 ליאור

 האם בוצעו פעולות אכיפה?   
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 4467.1 1466.91 3000.19 25/07/2008 135

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 8498.28 0 8498.28 25/07/2008 136

מרקוביץ 
 15/07/2009   ליאור

705/5
 בהסדר 22301.84 6674.75 31719 25/07/2008 137

מרקוביץ 
   05/07/2011 יאורל

705/5
 סגור 13416.85 422.42 12994.43 25/07/2008 138

מרקוביץ 
 08/01/2009   ליאור

705/5
 פתוח 20165.82 0 20165.82 25/07/2008 139

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות אכיפה?   ליאור

705/5
 פתוח 46136.93 475.22 45661.71 25/07/2008 140

מרקוביץ 
   ליאור

עקב חוסר  7/7/09ראות בקשה הו
 כספים בקופת הכינוס

705/5
 פתוח 18911.07 4039.1 14871.97 25/07/2008 141

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 37517.93 6903.95 31150.51 25/07/2008 142

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 17223.34 2950.79 14272.65 25/07/2008 143

ץ מרקובי
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 11268.45 0 11268.45 25/07/2008 144

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות אכיפה?   ליאור

705/5
 פתוח 7766.17 1756.98 6009.19 25/07/2008 145

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 34982.03 5328.58 32578.84 10/08/2008 146

מרקוביץ 
 14/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 742283.4 86.87 742196.5 10/08/2008 147

מרקוביץ 
 02/07/2009   ליאור

705/5
 פתוח 60168.04 526.14 59639.9 03/09/2008 148

מרקוביץ 
 ליאור

 05/07/2011   
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 37510.19 0 37510.19 05/09/2008 149

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות אכיפה?   ליאור

705/5
 פתוח 80624.74 13852.94 66771.8 05/09/2008 150

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 77415.18 14070.86 69293.85 05/09/2008 151

מרקוביץ 
 15/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 62089.53 7755.29 54334.24 05/09/2008 152

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 9270.69 17906.93 55524.37 11/01/2009 153

מרקוביץ 
 11/02/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 67292.46 930.03 72504.28 12/01/2009 154

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 לקראת דיון 41658.33 11938.98 29719.35 12/01/2009 155

מרקוביץ 
 מה זה? 05/07/2011 ליאור

705/5
 עיכוב 28181.61 424.73 27756.88 25/06/2009 156

מרקוביץ 
 למה וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 עיכוב 16403.85 401.18 16002.67 25/06/2009 157

מרקוביץ 
 למה וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 34628.21 6479.79 28148.42 08/07/2009 158

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 9724.01 638.09 9085.92 13/12/2009 159

מרקוביץ 
 14/01/2010 05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 28796.69 0 30796.69 22/12/2009 160

מרקוביץ 
 28/04/2010   ליאור

705/5
 סגור 63494.17 1010.54 60005.89 17/01/2010 161

מרקוביץ 
 14/02/2011   ליאור

705/5
 פתוח 178639.4 26445.16 152194.3 26/01/2010 162

מרקוביץ 
 ליאור

 5/10תביעה לחייב והיורשים  05/07/2011 
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 30173.05 6156.78 24016.07 26/01/2010 163

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 76053.01 973.81 77079.2 26/01/2010 164

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 100416.3 21703.78 78877.68 26/01/2010 165

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 35763.83 361.85 35402.18 23/03/2010 166

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 377766.1 61968.84 315925.3 23/03/2010 167

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 918334.3 11665.19 906669.1 03/05/2010 168

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 111705.2 19011.04 92694.24 06/06/2010 169

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 28561.57 3023.74 120238 06/09/2010 170

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 לקראת דיון 200198.7 2601.13 197597.6 05/11/2010 171

מרקוביץ 
 1/98עד  1/96-חוב מ   ליאור

705/5
 לקראת דיון 75494.75 971.62 74523.13 05/11/2010 172

מרקוביץ 
 12/05עד  7/04 -חוב מ   ליאור

705/5
 סגור 6870.9 0 6870.9 05/11/2010 173

מרקוביץ 
 21/11/2010   ליאור

705/5
 פתוח 17892.28 3734.51 14157.77 05/11/2010 174

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 47022.57 5474.55 41548.02 05/11/2010 175

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 169219.7 2198.9 167020.8 05/11/2010 176

מרקוביץ 
 ליאור
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 104033.4 12041.91 91991.54 05/11/2010 177

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 96104.15 16389.81 79714.34 05/11/2010 178

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 44507.7 7427.8 37079.9 05/11/2010 179

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 268243.3 21264.85 246978.5 05/11/2010 180

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 7918.08 1297.64 6620.44 05/11/2010 181

מרקוביץ 
   05/07/2011 אורלי

705/5
 פש"ר 35510.25 4900.42 30609.83 05/11/2010 182

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 89905 0 89905 05/11/2010 183

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות אכיפה? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 0 0 0 14/11/2010 184

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור

ות אכיפה? האם יש האם בוצעו פעול
 חוב?

705/5
 פתוח 34540.06 4577.24 29962.82 23/12/2010 185

מרקוביץ 
 23/12/10הליך הגבייה החל  05/07/2011 ליאור

705/5
 מושעה 33972.11 6556.7 27415.41 14/01/2011 187

מרקוביץ 
 למה וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 מושעה 46896.62 5351.46 41545.16 14/01/2011 188

מרקוביץ 
 למה וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 26770.47 4272.63 22497.84 14/01/2011 189

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 0 0 0 14/01/2011 190

מרקוביץ 
 05/07/2011 ליאור

האם בוצעו פעולות אכיפה? האם יש 
 חוב?

705/5
 פתוח 55260.34 6244.58 49015.76 09/02/2011 191

מרקוביץ 
 ליאור

 05/07/2011   
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 פתוח 72997.03 911.01 72086.02 22/02/2011 192

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 119892.8 12980.56 106912.3 22/02/2011 193

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 132874.9 21711.54 111163.4 22/02/2011 194

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 213617.9 2654 210963.9 22/02/2011 195

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 44281.05 0 44281.05 22/02/2011 196

מרקוביץ 
 האם בוצעו פעולות אכיפה? 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 53934.45 732.82 53201.63 22/02/2011 197

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 137394.2 22255.76 115158.4 22/02/2011 198

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 52910.99 5989.43 46921.56 22/02/2011 199

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 67704.68 840 66864.68 22/02/2011 200

מרקוביץ 
     ליאור

705/5
 פתוח 108029 18464.77 89564.26 22/02/2011 201

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 77846.75 16810.16 61036.59 22/02/2011 202

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 50217.69 8235.64 41982.05 22/02/2011 203

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 איחוד 50989.4 8395.06 43094.89 22/02/2011 204

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 35436.82 6559.36 28877.46 22/02/2011 205

מרקוביץ 
 ליאור

 05/07/2011   
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

705/5
 בהסדר 18982.5 3091.2 15891.3 22/02/2011 206

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 37430.45 6660.2 30770.25 22/02/2011 207

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 45242.58 7436.37 37806.21 22/02/2011 208

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 28221.33 5831.8 22389.53 22/02/2011 209

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 38027.62 4890.76 33136.86 22/02/2011 210

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 25476.1 140.65 25475.45 22/02/2011 211

מרקוביץ 
 04/04/2011 05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 56880.47 9281.66 47598.81 24/02/2011 212

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 44262.21 350.58 43911.63 18/05/2011 213

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 סגור 23110.23 140.03 22970.2 18/05/2011 214

מרקוביץ 
 23/05/2011   ליאור

705/5
 פתוח 33677.97 350.58 33327.39 18/05/2011 215

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 פתוח 13829.23 350.58 13478.65 18/05/2011 216

מרקוביץ 
   05/07/2011 ליאור

705/5
 עיכוב 13144.61 350.22 12794.39 18/05/2011 217

מרקוביץ 
 למה וממתי? 05/07/2011 ליאור

705/5
 מושעה 11396.22 700.74 10695.48 18/05/2011 218

מרקוביץ 
 למה וממתי? 05/07/2011 ליאור

 214 סה"כ
1435800

1 1943341 16359476   
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

            
בעדני ארז 

 18/7/11פירוט נוסף התקבל  06/06/2010 (1)

        11098.5   
בעדני ארז 

 לתבוע עזבון 06/06/2010 (1)

        13788.5   
בעדני ארז 

 הועברה המלצת מחיקה 06/06/2010 (1)

        46042   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        19434.9   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        64220.3   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        34406.8   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        10319.9   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        3026.4   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        30495.2   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        19633.6   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        10364.9   
בעדני ארז 

 ₪ 4574פס"ד נוסף ע"ס  06/06/2010 (1)

        39741.1   
בעדני ארז 

 התיק בוטל, לא רשום סיבה 06/06/2010 (1)

        22943.8   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010 
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

        21729.1   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        19551   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        34720.8   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        7991.9   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        2313.4   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        1332.7   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010 
-26בנוסף תיק הוצל"פ בהרצליה 

11339052 

        6109.6   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010 
בוצע הסדר, בנוסף תיק הוצל"פ 

 26-11339056בהרצליה 

        17183.5   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        14568.6   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        15555.8   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        8476.1   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        54725.3   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        25613.6   
 בעדני ארז

(1) 06/06/2010   

        14077.7   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010 
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

        9099.8   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        2813.8   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        13218.6   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        12230.5   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        44228   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        77176.5   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        20036.1   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        65128.7   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        49965.1   
בעדני ארז 

 בכינוס נכסים 06/06/2010 (1)

        16423.5   
ארז בעדני 

(1) 06/06/2010   

        1350.5   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        ?   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        ?   
בעדני ארז 

 החוב סולק 06/06/2010 (1)

        36693   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010 
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

        150868.3   

בעדני ארז 
(1) 

 06/06/2010 
"ר שבוטל, לא נמצא היה תיק פש

 ברשימת החייבים של האוטומציה.

        8229   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010 
-260קיים תיק הוצל"פ נוסף בהרצליה 

7682065 

        6043.5   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        734.4   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        47527.2   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        7948.6   
בעדני ארז 

 המלצת מחיקה 06/06/2010 (1)

        19223.8   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        127134.3   
בעדני ארז 

 לתבוע עזבון 06/06/2010 (1)

        31160   
בעדני ארז 

 בכינוס נכסים 06/06/2010 (1)

        62065   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010 
-26בנוסף תיק הוצל"פ בהרצליה 

11336059 

        2821.7   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        8530   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        8175.1   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        9180.2   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

        186315.6   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        22882   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        36403.2   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

        10323   
בעדני ארז 

 1027/00פס"ד  06/06/2010 (1)

        22710   
בעדני ארז 

(1) 06/06/2010   

       ? 1686104 ? ? 58 סה"כ

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי פעיל 7819   7819 2002 3

עיקול נכס בגין החוב ומכתב מיום 
לעיקול נכסים נוספים של  5/1/11
 החייב

1610/
   14/07/2011 ארז דרורי פעיל 15296   15296 2002 5

1610/
 איחוד תיקים 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 31118   31118 2002 6

1610/
 2008הסדר תששלומים משנת  14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל ?   ? 2002 7

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי פעיל 27760   27760 2002 8

היה תיק איחוד שפוזר והכלו הליכים 
 חדשים

1610/
 החייב בהסדר 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 9418   9418 2002 9

1610/
   14/07/2011 ארז דרורי פעיל 10649   10649 2002 10

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 15829   15829 2002 13

 איחוד תיקים
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

1610/
   14/07/2011 ארז דרורי פעיל 19617   19617 2002 14

1610/
 היה תיק פש"ר שבוטל וההליכים חודשו 14/07/2011 ארז דרורי פעיל 1545   1545 2001 15

1610/
   14/07/2011 ארז דרורי פעיל 31851   31851 2001 16

1610/
 חברה לא אותרה 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 16389   16389 2001 17

1610/
 חייב לא אותר 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 12988   12988 2001 18

 וביטול ההליכים 2010צו הפטר ממאי  14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 39262   39262 2001  

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי פעיל 153000   153000 2001 20

לא נמצא בררשימת החייבים של 
 האוטומציה

1610/
 עקב אי תשלום פתיחת תיק 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 5360   5360 2003 21

1610/
 עקב אי תשלום פתיחת תיק 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 2905   2905 2005 24

1610/
 חייב מוגבל 14/07/2011 רז דרוריא לא פעיל 8002   8002 2006 25

1610/
 בבדיקה של אגף ההכנסות 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 4449   4449 2005 28

1610/
 מעוכב בהוראת אגף ההכנסות 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 3952   3952 2005 29

1610/
 2011בפש"ר ממרץ  14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 28017   28017 2002 31

1610/
 חברה לא אותרה 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 425   425 2004 35

1610/
   14/07/2011 ארז דרורי פעיל 1150   1150 2003 36
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

1610/
 חברה לא אותרה 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 5000   5000 2003 40

1610/
   14/07/2011 ארז דרורי פעיל 5099   5099 2006 42

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 6816   6816 2006 43

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 6795   6795 2006 44

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 5375   5375 2006 45

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 17396   17396 2006 48

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 2332   2332 2006 50

בדיקת למרות פס"ד שאושר ובהמתנה ל
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
   14/07/2011 ארז דרורי פעיל 9710   9710 2004 53

1610/
 מעוכב ע"י הרשות 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 7728   7728 2004 54

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 10001   10001 2006 61

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 י הרשותסטטוס החייב ע"

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 10993   10993 2006 62

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 8462   8462 2006 63

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 26007   26007 2006 64

בהסדר עם הרשות ובקשה להקפאת 
 הליכים

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 17427   17427 2006 65

באיחוד תיקים לפי דברי הרשות, 
 בהמתנה לעדכון
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל ?   ? 2006 67

ברשות לסגירת ₪  4000החייב שילם 
 התיק

1610/
 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 23713   23713 2006 68

למרות פס"ד שאושר ובהמתנה לבדיקת 
 סטטוס החייב ע"י הרשות

1610/
 שולם במסגרת מבצע 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 7225   7225 2001 75

1610/
 החייב לא אותר 14/07/2011 ארז דרורי לא פעיל 15012   15012 2006 77

         631892 0 631892 41 סה"כ

342/0
 12/01/2006 11/07/2011 חן אביטן סגור ? ? ? 23/01/2004 1.

 23/7/07פשרה  11/07/2011 חן אביטן סגור 158656.7   158656.7 12/06/2003 342/1

342/1
 15/5/11פשרה  11/07/2011 חן אביטן סגור 1874913 17851.38 1748619 28/07/2003 1.

342/1
 15/05/2011 11/07/2011 חן אביטן סגור 100118.3 8231.64 91886.67 15/03/2004 2.

342/1
 23/07/2007 11/07/2011 חן אביטן סגור 124482.7 1304.76 122898.2 15/03/2004 3.

342/1
 23/07/2007 11/07/2011 חן אביטן סגור 854.87- 914.46 57303.75 19/05/2004 3.1.

342/1
 23/07/2007 11/07/2011 חן אביטן סגור 3009798 29651.66 2877469 26/04/2007 4.

   11/07/2011 חן אביטן הסדר 239873.3 5960.07 578537 02/07/2003 342/2

 7/1/07החוב שולם  11/07/2011 חן אביטן סגור 1648.29-   26985.89 02/07/2003 342/3

342/3
 8/1/07החוב שולם  11/07/2011 חן אביטן גורס 12024.49 313.67 10886.05 19/05/2004 1.

   11/07/2011 חן אביטן מושעה 3876.76   3163.06 02/07/2003 342/4

342/4
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 15406.68 757.35 13531.62 19/05/2004 1.
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

 20/2/11 -מבהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 28201.99 412 26127.47 28/03/2004 342/6

   11/07/2011 חן אביטן פתוח 37318.76 1581.83 33846.37 28/03/2004 342/7

   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 40890.28 834.7 39615.08 28/03/2004 342/8

   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 30145.18 335.86 29252.82 28/03/2004 342/9

342/1
 6/6/11בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 323826.2 4484.6 438814 28/03/2004 0

342/1
 6/6/11בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 531798.2 5252.06 515399.8 13/02/2002 1

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 8392.73 371.48 7730.09 29/03/2004 2

342/1
3 29/03/2004 26968.71 480.75 29979.18 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/1
 17/5/10 -שולם בהסדר מ 11/07/2011 חן אביטן סגור 57374.08   64416.67 05/07/2004 4

342/1
   11/07/2011 חן אביטן הסדר 12683.29   12683.29 25/08/2004 4.1

342/1
 בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן מושעה 153090.1 2800.83 199793.6 05/07/2004 5

342/1
 19/6/06 -בהנחיית הרשות מ 11/07/2011 חן אביטן סגור 99284.66 1340.33 109067.3 01/03/2006 5.1

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 174841.9 2095.42 181149.6 05/07/2004 6

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 22035.1 1090.86 32629.02 05/07/2004 7

342/1
 2/1/06שולם ברשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 7329.22   13641.64 05/07/2004 8

342/1
 11/07/2011 חן אביטן סגור 3441.36   4169.59 05/07/2004 9

 8/11/06בהנחיית הרשות 
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/1
 27/5/07בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 1244.9 97.65 5718.06 20/09/2005 9.1

342/2
 30/3/06שולם  11/07/2011 חן אביטן סגור 81.99- 183.06 6523.95 05/07/2004 0

342/2
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 49415.65 1071.44 58310.99 05/07/2004 1

342/2
 6/4/06בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 11695.89   12545.89 05/07/2004 2

342/2
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 16172.29 295.24 14998.91 05/07/2004 3

342/2
 20/2/11בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 28750.2 407.85 26545.89 05/07/2004 4

342/2
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 67661.93 1198.44 66463.49 05/07/2004 5

342/2
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 8891.55 408.37 8483.18 05/07/2004 6

342/2
 15/12/2008 11/07/2011 חן אביטן סגור 16468.22 421.86 16656.86 05/07/2004 7

342/2
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 11107.83 610.56 9953.9 05/07/2004 8

342/2
 5/2/06 -עקב הסדר מ 11/07/2011 חן אביטן סגור 1677.53   34521.91 12/07/2004 9

342/3
 12/4/07 -עקב הסדר מ 11/07/2011 חן אביטן סגור 14159.29 292.28 28710.23 12/07/2004 0

342/3
 8/4/08שולם החוב  11/07/2011 חן אביטן סגור 31311.39   34202.26 12/07/2004 1

342/3
 11/07/2011 חן אביטן פתוח 53703.35 1495.43 49123.32 12/07/2004 2
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/3
 1/3/09שולם החוב  11/07/2011 חן אביטן סגור 2611.89 263.64 7871.15 12/07/2004 3

342/3
 11/04/2007 11/07/2011 חן אביטן סגור 260716.7 0 260716.7 12/07/2004 4

342/3
   11/07/2011 חן אביטן הסדר 127289.3 2217.54 194550.4 10/05/2006 4.1

342/3
   11/07/2011 חן אביטן מושעה 129073.5 3313.87 199358.1 12/07/2004 5

342/3
 17/04/2005 11/07/2011 חן אביטן סגור 1896.44 0 1896.44 13/07/2004 6

342/3
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 23836.22 926.47 21553.37 13/07/2004 7

342/3
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 5232 79.48 4433.32 04/12/2005 7.1

342/3
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 5358.92   4636.62 04/12/2005 7.2

342/3
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 14533.4 696.9 13047.95 13/07/2004 8

342/3
 22/10/07 -בהנחיית הרשות מ 11/07/2011 חן אביטן סגור 7420.45 113.37 6944.38 13/07/2004 9

342/4
0 02/08/2004 288124.5 3843.79 

291.968.3
 15/5/11פס"ד ניתן הועבר להוצל"פ,  11/07/2011 חן אביטן סגור 2

342/4
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 134755.9 1949.22 122580.9 04/08/2004 0.1

342/4
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 316184.2 3054.32 299382.7 14/07/2010 0.2

342/4
 11/07/2011 חן אביטן פש"ר 39027.91 610.77 31853.43 14/09/2004 1
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/4
 23/3/09החוב שולם  11/07/2011 חן אביטן סגור 855.38 448.02 15542.35 15/11/2006 2.1

342/4
3 27/12/2004 455518.1 0 455518.1 

עיכוב 
   11/07/2011 חן אביטן הליכים

342/4
 25/11/07בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 10407.31   10423.31 27/01/2005 4

342/4
 27/5/07כונס נכסים  11/07/2011 חן אביטן סגור ?   ? 15/03/2005 5

342/4
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 144410.9 1664.45 135204.8 01/05/2005 6

342/4
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 79199.71 1695.27 75365.81 05/05/2005 7

342/4
 15/10/07 -בהנחיית הרשות מ 11/07/2011 חן אביטן סגור 60165.26 763.38 62950.46 05/05/2005 8

342/4
   11/07/2011 חן אביטן הסדר 51530.73 1196.71 69804.22 05/05/2005 9

342/5
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 30189.25 600.8 26569.69 05/05/2005 0

342/5
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 83817.95 988.78 80708.72 05/05/2005 1

342/5
2 05/05/2005 26630.07 752.35 28008.21 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/5
   11/07/2011 חן אביטן הסדר 48620.74 1012.87 51535.36 05/05/2005 3

342/5
 נפתח תיק משני 22/3/07מבצע גבייה  11/07/2011 חן אביטן סגור 31211.85 353.99 31993.38 05/05/2005 4

342/5
 11/07/2011 חן אביטן פתוח 55119.57 1260.59 51914.93 22/03/2007 4.1
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/5
5 05/05/2005 26455.56 472.92 23988.64 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/5
 נפתח תיק משני 21/5/07מבצע גבייה  11/07/2011 חן אביטן סגור 52503.23 611.24 51891.99 05/05/2005 6

342/5
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 92004.41 1253.32 84841.91 21/05/2007 6.1

342/5
 25/5/08בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 18112.09 511.85 17897.56 08/05/2005 7

342/5
   11/07/2011 יטןחן אב פתוח 173242.7 2045.26 163490.5 01/06/2005 8

342/5
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 142684.2 1935.11 132712.2 01/06/2005 9

342/6
 29/11/05בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 95151.28 0 95151.28 01/06/2005 0

342/6
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 26448.25 537.26 27156.36 14/07/2005 1

342/6
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 59266.76 1317.29 67126.08 08/09/2005 2

342/6
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 191010.8 1927.47 179039.6 14/09/2005 2.1

342/6
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 106052.2 1080.5 103916.3 08/09/2005 3

342/6
 24/12/06בהנחיית העירייה  11/07/2011 חן אביטן סגור ?   ? 14/09/2005 3.1

342/6
 16/5/06בהנחיית העירייה  11/07/2011 חן אביטן סגור 8953.44 244.38 8709.06 15/09/2005 4

342/6
 11/07/2011 חן אביטן הסדר 377306.9 3679.28 351540.4 15/09/2005 5
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/6
 29/11/05בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 22395.38 240.59 22154.79 26/09/2005 6

342/6
 27/12/06בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 35186.04 827 34359.04 26/09/2005 7

342/6
   11/07/2011 חן אביטן הסדר 33686.28 472.55 33213.73 02/10/2005 8

342/6
   11/07/2011 חן אביטן הסדר 45502.25 882.51 46424.82 02/10/2005 9

342/7
0 02/10/2005 64717.82 1135.79 67316.04 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/7
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 48845.73 784.77 47906.37 19/10/2005 1

342/7
 11/5/11החוב שולם  11/07/2011 חן אביטן סגור 313.4- 487.03 2094.76 11/04/2006 2

342/7
 11/9/06הסדר תשלומים  11/07/2011 חן אביטן סגור 1392.44 156.74 1284.4 11/04/2006 3

342/7
 22/10/07בהנחחית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 2998.95 259.39 3427.28 11/04/2006 4

342/7
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 41481.24 800.53 34592.28 11/04/2006 5

342/7
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 19666.87 527.96 17009.67 27/06/2006 5.1

342/7
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 3393.93 275.17 2862.46 11/04/2006 6

342/7
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 123499.6 2263.75 112944.7 17/05/2006 7

342/7
 11/07/2011 חן אביטן סגור 3429.79 234 3195.79 27/06/2006 8

 21/9/09חיית הרשות בהנ
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/7
 8/12/06בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 731.54 0 731.54 27/06/2006 9

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 23152.35 568.35 19176 20/08/2006 0

342/8
 10/12/08הועבר להוצל"פ  11/07/2011 חן אביטן סגור 5325.72   5325.72 19/10/2006 1.1

342/8
1.2 19/10/2006 27365.9 294.26 29088.64 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 182407.8 1701.81 171741.3 19/10/2006 1.3

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 36042.16 380.66 33734.87 19/10/2006 1.4

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 65426.16 564.29 61844.39 19/10/2006 1.5

342/8
 18/10/07חוב כפול  11/07/2011 חן אביטן סגור 32640.04 0 32640.04 19/10/2006 1.6

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 19319.28 204.68 18156.4 19/10/2006 1.7

342/8
 18/10/07חוב שולם  11/07/2011 חן אביטן סגור 2967.39   4067.87 19/10/2006 1.8

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 14796.7 160.35 13882.47 19/10/2006 1.9

342/8
1.10 30/10/2006 24002.25 521.99 26993.56 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/8
   11/07/2011 חן אביטן מושעה 76480.9 0 76480.9 03/12/2006 1.11

342/8
 11/07/2011 חן אביטן פתוח 261620 2470.09 246294.5 03/12/2006 1.12
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/8
1.12.
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 487223.3 8015.1 481208.2 03/12/2006 1

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 222468.7 2106.18 209430.5 03/12/2006 1.13

342/8
1.14 03/12/2006 109653.5 1369.43 120246.1 

עיכוב 
   11/07/2011 חן אביטן הליכים

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 15753.21 163.36 14816.51 03/12/2006 1.15

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 18371.62 280.88 16764.73 03/12/2006 1.16

342/8
1.17 03/12/2006 9467.32 301.26 10194.73 

איחוד 
   11/07/2011 יטןחן אב תיקים

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 31329.93 314.89 29397.34 03/12/2006 1.18

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 42311.79 613.55 38948.13 23/10/2006 2

342/8
 24/5/07החוב שולם  11/07/2011 חן אביטן סגור 3779.83- 110.43 7353.71 09/11/2006 4

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 1511206 18034.9 1411365 27/06/2007 5

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 333187.8 3572.94 315716.1 27/06/2007 6

342/8
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 30097.03 717.48 24354.9 05/07/2007 7

342/8
 28/4/08הועבר להוצל"פ  11/07/2011 חן אביטן סגור 33434.26 0 33434.26 23/06/2007 8

342/8
 10/2/11הסדר  11/07/2011 חן אביטן סגור 441296.3 13406.47 1318897 28/06/2007 9
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/9
 18/12/08 -כנוס נכסים מ 11/07/2011 חן אביטן סגור 68908.15 0 68908.15 10/10/2007 0

342/9
   11/07/2011 אביטן חן פתוח 140106.2 1729.71 138376.5 16/01/2008 1

342/9
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 11998.59 541.32 10352.32 05/03/2008 2

342/9
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 178252.3 2200.65 176051.7 25/03/2008 3

342/9
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 254960.2 0 254960.2 25/03/2008 4

342/9
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 24309.73 352.64 23957.09 25/03/2008 5

342/9
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 5182.29   46176.67 25/03/2008 6

342/9
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 21054.81 352.64 22836.1 25/03/2008 7

342/9
 15/9/09 בהנחיית הרשות 11/07/2011 חן אביטן סגור 16458.82 0 16458.82 25/03/2008 8

342/9
9 25/03/2008 4931.03 235.56 5296.21 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/1
 16/2/11בהנחיית הרשות  11/07/2011 חן אביטן סגור 5538 724.18 4813.82 25/03/2008 00

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פש"ר 36404.85 408.61 32375.15 25/03/2008 01

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 100324.8 1238.58 99086.19 25/03/2008 02

342/1
03 25/03/2008 79485.13 0 79485.13 

התליית 
 11/07/2011 חן אביטן הליכים
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תאריך 
 פתיחה

 סכום החוב
יתרה 

 לתשלום
סטאטוס 

 התיק
 הערות -נכון ל עו"ד מטפל

מס' 
תיק 
 פנימי

     (2) סה"כ הוצאות קרן 

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 107066.9 0 107066.9 03/04/2008 04

342/1
   11/07/2011 אביטן חן הסדר 3587.19 617.66 3781.13 03/04/2008 05

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 31459.8 521.17 30312.63 03/04/2008 06

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 11575.64 572.23 9119.12 03/04/2008 07

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 11524.68 473.64 9038.24 03/04/2008 08

342/1
09 03/04/2008 6383.99 120.29 7153.88 

איחוד 
   11/07/2011 חן אביטן תיקים

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 50724.24 0 50724.24 03/04/2008 10

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 646.48 114.04   03/04/2008 11

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 8365.66 0 8365.66 03/04/2008 12

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 63964.14 1112.18 57941.89 02/06/2006 13

342/1
   11/07/2011 חן אביטן פתוח 350138.1 4440.67 355597.4 28/01/2009 14

 151 סה"כ
1845858

1 216947.3 17036475         

האחרים ייתכן כי החייב שילם משהו ע"ח חובו ולכן הפער בין החוב המקורי לנוכחי קטן. םריבמינוס משמע כי החייב שילם במהלך השנים חלק מחובו, אך גם במק הוצאות (2)  
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 נספח י'
 דוגמאות להפסקת או השהיית הטיפול בחייבים
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 נספח יא'
 טיפולדוגמאות טפסים להפסקת 
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 נספח יב'
 תגובת משרד עו"ד גרטנר דניאל
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 נספח יג'
 תגובת עו"ד עמרם מליץ
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 נספח יד'
 תגובת עו"ד פנר גדעון
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 נספח טו'
 תגובת משרד עו"ד פנחס עמר
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 דו"ח ביקורת מעקב
 טיפול  בצרכי הרשות ע"י מערכת האוטומציה 

 

 כללי .1
 בעירייה פועלת ומבצעת את צרכיה המיחשוביים באמצעות החברה לאוטומציה. .1.1
והדבר נכון לאחר זכייתם במכרז המחודש שבוצע בשנת  2009הדבר היה נכון עד שנת  .1.2

2009. 
ות המחודש שנחתם בעקבות המכרז החדש בין הרשות לבין במסגרת הסכם ההתקש .1.3

האוטומציה, התחייבה האחרונה להתאים את המערכת לצרכי הרשות או החקיקה 
 והפסיקה, כפי שיפורט בהמשך.

 

 הבסיס החוקי .2
פקודת העיריות וחוקי אחרים החלים על הרשות ובכללם חוקים והנחיות העוסקים  .2.1

 בגבייה.
 

 היקף הביקורת .3
מידע שהגיעה למבקר במהלך התקופה שממועד הדו"ח הקודם ועד למועד מבוסס על  .3.1

 דו"ח זה.
 יתכנו נושאים נוספים שלא הגיעו לידיעת המבקר ולכן לא יבואו לידי ביטוי בדו"ח זה. .3.2

 

 ממצאים עיקריים .4
, ובמסגרת זו 31/12/2009הסכם ההתקשרות עם החברה לאוטומציה נחתם בתאריך  .4.1

יבות שכללו לבצע לביצוע עבודות בתחום החמרה קיבלה עליה האוטומציה התחי
והתכנה שכוללים יצירת תאימות המערכת למערכות אחרות שברשות, שדרוג והתאמה 
לדרישות משרדי ממשלה, תקנות וחוקים, אך לא נכתב מהו פרק הזמן לביצוע דרישות 

 מועד.אלו )מינימום או מכסימום(, אולם כן נרשם פיצוי מוסכם על אי ביצוע כל אלו ב

הסכמה עם המח' המשפטית להתקנת תכנה לניהול התיקים המשפטיים והחיובים  .4.2
, בוצעה לא באופן מלא רק בתום כשנה 2010הנוצרים בגינם שהתקבלה באוקטובר 

 5ממועד ההסכמה, למרות שבמסמך האוטומציה נרשם כי ההתקנה תהיה בתום 
 חודשים.

לאגפי העירייה ובין מע' ניהול  בשלב זה חסרים ממשקים שונים בין המח' המשפטית .4.3
התיק לבין גביית הקנסות, שהתקנתם תושלם בעוד מספר חודשים, דהיינו במהלך 

 .2012המחצית הראשונה של שנת 

ממשק בין תכנת הקומפלוט לאוטומציה לא בוצע עקב עלות כספית, ומאידך ניתן פתרון  .4.4
 אחר לביצוע חיוב התושב במע' האוטומציה.

איפשרה רישום שמות וכתובות שני הורי ילדים שמבקשים לקבל  מע' האוטומציה לא .4.5
, 18סעיף  1962מידע לגביהם בהתאם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 

, ורק לאור 2011נדרשה לבצע עדכון זה כבר ביולי  הלאור תלונה שהתקבלה האוטומצי
 .2012ק בינואר דין וחשבון זה ופנייה בכתב של המבקר הנושא הוסדר לדבריהם ר

תלונה נוספת העוסקת באותו  2012למרות האמור בסעיף הקודם התקבלה לאחרונה מרץ  .4.6
 עניין ואשר לא קיבלה מענה, למרות טענתם כי הנושא הוסדר.

נמצא כי חייב המשלם את חובו בסמוך ליום האחרון לתשלום או ביום האחרון, רישום  .4.7
, ולכן היה גורם לחיוב החייב בריבית החיוב מתבצע כאילו שולם לאחר המועד האחרון

 והצמדה, ובעקבות דין וחשבון זה הנושא הוסדר.

הצמדת חובות וריבית של חייבים אפשרית לפי שני חוקים שונים, ומע' האוטומציה לא  .4.8
איפשרה לרשום את החובות לפי אחד מחוקים אלו, אלה איפשרה ברירת מחדל אחת 

 ס איזה חוקי הצמדה וריבית יבוצע החישוב.ויש לבצע עדכון שיאפשר לבחור על בסי



 
218 

עד לאחרונה לא הוסדרו כל ההיבטים של רישום, שליטה ובקרה על מתן הרשאות  .4.9
 נכתב נוהל כזה. 2012לשימוש במערכות המיחשוב השונות, ורק במרץ 

היה קושי בהפקת דו"חות נתונים בחתכים שונים, קושי שכלל גם קבלת דו"חות  .4.10
לעיבוד וקריאה, ולא היה ידוע כי קיים מחולל דו"חות הנקרא שהיו ערוכים בדרך קשה 

 קונגנוס.

בעקבות הדין וחשבון המבקר זומן להשתלמות לשימוש במחולל דו"חות זה  .4.11
, אך עקב כך שטרם התקבלה הרשאה לשימוש בו, הוא טרם נוסה על 2012בפברואר 

 נתוני אמת.
 
 

 המלצות .5
ברה לאוטומציה, שעדיין לא קיבלו לפעול ולהסדיר את כל הדרישות של הרשות מהח .5.1

 מענה כרשום בדין וחשבון זה.

 ובכלל זה גם על ההרשאות הקיימות. 2012לפעול על פי נוהל ההרשאות כבר בשנת  .5.2

לבחון מי מגורמי הרשות צריך לדעת להשתמש במחולל הדו"חות קונגנוס, ובעקבות זאת  .5.3
 לערוך להם השתלמות בנושא.
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 פירוט נתונים וממצאים
 ניםנתו .6

 ביקורת קודמת .6.1
"שירותי מיחשוב ברשות"  -פרסם המבקר דו"ח ביקורת העוסק ב 2010במהלך שנת  .6.1.1

למע' המיחשוב  UNIXשעיקרו היה המעבר בין מערכת המיחשוב הישנה מבוססת 
, ובכלל זה שרתים ומע' גיבוי שבשימוש, windowsהחדשה הפועלת תחת חלונות 

ישה למחשבים, דרכי הגדרת משתמשים קשרי גומלין בין מע' מחשב, אפשרויות ג
 מורשים וכל שלבי המכרז מהכנתו ועד לביצועו.

היות ובמועד הביקורת הנ"ל המערכת הייתה חדשה )נכנסה לתפקוד מלא רק  .6.1.2
מספיק בעבודה עמה, לא נגע המבקר  ן, ועדיין לא היה ניסיו2010באוקטובר 

 בהיבטים של תפעול המערכת, או התאמתה לצרכים של הרשות.
במסמך זה יפרט הח"מ צרכים של הרשות ו/או התאמות במערכת המיחשוב,  .6.1.3

הנדרשות לפי צרכים ו/או החקיקה ו/או הפסיקה בתחומים שונים של פעולות 
 הרשות.

כל המידע הנ"ל מתבסס על מצבים שהמבקר נתקל בהם במהלך הביקורות שביצע  .6.1.4
או שהובאו לידיעתו בתחום הגבייה, או מתוך טיפול בפניות הציבור,  2011במהלך 

במהלך השנה, ומודגש כי כל המצוין במסמך זה לא כולל בעיות אחרות אפשריות 
האחרים, בעיות שלמבקר לא הועבר לגביהם מידע, ואני  ההקיימות באגפי העיריי

 תקווה כי לא אדרש להיכנס לעובי הקורה בנושאים אלו.
 

 הוראות הסכם השירות בין העירייה לאוטומציה .6.2
 . 31/12/2009רות נחתם בין האוטומציה לבין העירייה ביום הסכם השי .6.2.1
הח"מ מבקש להפנות את תשומת הלב לסעיפים בהסכם השירות שנחתם בין  .6.2.2

 -האוטומציה לבין העירייה, בהם התחייבה האוטומציה כדלקמן:
  -ניתן פירוש למונחים הבאים : 2בסעיף  .6.2.3

"י העירייה, ב"הזמנה" נרשם "דרישה לביצוע עבודה שתוצא מעת לעת ע .6.2.3.1
 ותהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.".

ב"המערכת" נרשם "מכלול התוכנות והחומרה אשר יותקנו על ידי  .6.2.3.2
הקבלן מכוח הסכם זה במחשבי העירייה, לרבות קישוריה למקורות 

 חיצוניים.".
ב"השירותים" נרשם "אספקת מערכת לניהול ממוחשב של עיריית  .6.2.3.3

 ט במפרט המיוחד ....."דימונה, אשר יכללו את הספקת המפור
ב"מבקר איכות" נרשם " מי שיתמנה ע"י העירייה, מעת לעת, לבקר את  .6.2.3.4

איכות השירותים המסופקים ע"י הקבלן בהתאם להתחייבויותיו לעירייה, 
כאמור בהסכם זה על כל נספחיו.". במקרה זה המבקר הח"מ במסגרת 

 רייה.תפקידו אחראי גם על הביקורת והבקרה של כלל המערכות בעי
נאמר " במקרה והעירייה מקבלת שירות ו/או תכנה ו/או פונקציה  3.3בסעיף  .6.2.4

שאיננה מוזכרת במפרט המיוחד הדרושה לה מן המערכת הקיימת עובר להסכם זה 
מתחייב הקבלן לספק את החוסרים כאמור עד ליצירת תאימות מלאה לביצועי 

 .".המערכת הקיימת
לעיל תחול הן על  1לן כמפורט בס"ק נאמר "התחייבותו של הקב 15.2בסעיף  .6.2.5

 והן על השדרוג ו/או כל שינוי שיחול בהן.".ההתקנה הראשונית של התוכנות 
ולשדרג ולהתאים לדרישות נרשם " הקבלן מתחייב לתמוך, לתחזק  18.1בסעיף  .6.2.6

 משרדי הממשלה השונים על חשבונו את התוכנות שיספק לעירייה, ....".
יב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה בכל נאמר "הקבלן מתחי 20בסעיף  .6.2.7

להתאמת המערכת על כל מרכיביה לכל מערכת אחרת המותקנת בעירייה הקשור 
 ו/או שתותקן בעירייה בעתיד.".

מודגש כי כל הסעיפים הנ"ל הינם סעיפים שהפרתם היא הפרה יסודית כאמור  .6.2.8
 .49.1בסעיף 
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איחור באי השלמת השירותים עוסק בפיצוי מוסכם מראש לכל יום  48.1סעיף  .6.2.9
 או אחד משלביהם.

 
התחייבויות אלו צוינו במטרה להזכיר כי האוטומציה לקחה על עצמה  .6.2.10

ושאי מילואן עשוי לגרום לרשות לפעול לעיתים בתחומים מסוימים התחייבויות 
בחוסר יעילות או למנוע ממנה לממש גביית חובות מהתושב מה שעשוי להביא 

 ת לרשות.לפגיעה כלכלית וכספי
 

 ממצאים .7
לאור כל אלו יפרט המבקר בהמשך המסמך נושאים שהם הוא נתקל, אשר תיקונם/התאמתם 
נדרשת מהאוטומציה, ושטרם הוצגו בפניהם או שהוצגו אך הדבר בוצע חלקית ו/או לא 

 במועד, ו/או נושאים שתיקונם/התאמתם נדרשת לצורכי העבודה השוטפת.
 

 התקנת תכנה במחלקה המשפטית  .7.1
התקיימה פגישה בין נציגי המח' המשפטית ונציגי החברה  25/10/10תאריך ב .7.1.1

לאוטומציה בנושא ביצוע והתקנת תכנה לניהול המח' המשפטית ברשות, שבה 
 הוצגו דרישות התכנה באמצעות מצגת שהוכנה ע"י האוטומציה בעצמה.

כלל תכנה שהייתה אמורה לבצע רישום ובקרה על דיונים משפטיים ותוצאותיהם וב .7.1.2
 זה לצורכי גביית הסכום שנפסק בביהמ"ש.

, דהיינו האוטומציה נתנה לעצמה 2011בפגישה זו הובטח כי כל אלו יבוצעו עד מרץ  .7.1.3
 חודשים לטיפול בנושא. 5פרק זמן של 

פנו טלפונית נציגי המח' המשפטית שוב לנציגי החברה, בכדי  2011בחודש אפריל  .7.1.4
ם כי עקב עיכוב קל הדבר יבוצע רק לברר היכן עומדת התקנת התכנה ונאמר לה

 חודשים. 8 -, משמע שמיום הסיכום ועד למועד החדש יעברו כ2011ביוני 
לאחר שגם במועד החדש לא עמדו, ובעקבות מכתב נוסף שנשלח בתאריך  .7.1.5

מהמח' המשפטית של הרשות לחברה לאוטומציה, וזאת עקב כך שעד  25/7/2011
, שנאמר בו כי החברה מפרה את ההסכםולאחר לאותו מועד לא הותקנה התכנה, 

 11 -. )מדובר כבר ב2011ספטמבר  13 -כי התכנה תותקן ב אז ורק אז הובטח להם
 חודשים ממועד הפנייה הראשון(.

במועד זה הגיעו נציגי החברה למח' המשפטית והציגו את התכנה והממשקים שכבר  .7.1.6
למרות המפרט הוכנו וביקשו לקבל משוב על כך, כאשר במעמד זה התברר כי 

 2011, התכנה שהוצגה בספטמבר 2010ודרישות התכנה שהוצגו במצגת באוקטובר 
 לא כללה את כל מרכיבי המצגת.

, גם זאת לאחר מספר דחיות, הגיעו נציגי האוטומציה והתקינו 30/10/2011בתאריך  .7.1.7
את המערכת החלקית במחשבי המח' המשפטית והדריכו את נציגי המחלקה 

 ומאז עובדים אתה.בתפעול המערכת 
אחרי כשבוע נשלחו הערות ודרישות לשינוי בתכנה שעודכנה, שחלקם כבר טופלו  .7.1.8

 וחלקם נמצאים במעקב וטרם טופלו. 2012נכון לינואר 
 

למרות יוצא איפה שעד למועד זה עברה שנה, מיום הצגת הדרישה הראשונה, ו .7.1.9
תואם את  זאת טרם התקבלה התכנה המבוקשת בשלמותה, ומה שכבר התקבל לא

 הדרישה במלואה.
 

 -מדברי נציגי המחלקה המשפטית עולה כי בתכנה שעודכנה חסרים: .7.1.10
ממשקים לכל המחלקות, שיאפשרו למח' המשפטית לצפות בתיק  .7.1.10.1

 המתנהל במחלקות שהעבירו אותו לטיפולו.
 תגובת מנהלת המיחשוב והחב' לאוטומציה

מערכות המקור ייעלו ממשק מול מח' הנדסה ולבית כספי בוצע. שאר הממשקים ל
 בעוד מספר חודשים.

חסר ממשק בין מע' ניהול התיק לבין ממשק גביית הקנסות, מה  .7.1.10.2
 שגורם לרישום הנתונים פעמיים ע"י מזכירות המח' ובזבוז זמן יקר.
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 תגובת מנהלת המיחשוב
תקווה ובעוד שבועיים הממשק יהיה גם בדימונה -קיים ממשק. כרגע מותקן בפתח

 ובגבעתיים.
 

ה להבין את הימשכותם של תהליכים אלו במשך תקופה כל כך ארוכה, כאשר קש .7.1.11
תכנות מסובכות יותר ומורכבות יותר מבוצעות בחברות ההזנק הקיימות בשוק 

ועוד יותר קשה להבין את אי העמידה בלוח החופשי בתקופות קצרות בהרבה, 
 הזמנים שהחברה לאוטומציה קבעה בעצמה, חדשות לבקרים.

 
יכולה הייתה הרשות יין כי עפ"י הוראות ההסכם, המפורטות לעיל, מיותר לצ .7.1.12

לדרוש את הפיצוי המוסכם לכל יום איחור, ואני תמהה מדוע הדבר לא נעשה עד 
 כה.

 
לאור כל האמור לעיל ובכדי לשמר את מערכת היחסים הטובה של לקוח וספק,  .7.1.13

עם כל יש לפעול ולסיים את התקנת התכנה הנ"ל במהירות האפשרית ביחד 
 .2010הדרישה שהוצגה במצגת מאוקטובר 

 
 ממשק בין תוכנת הקומפלוט לאוטומציה .7.2

אגף ההנדסה מנהל את חיובי התושב באמצעות תכנת קומפלוט, ולתכנה זו אין  .7.2.1
ממשק מול האוטומציה ולכן לא ניתן לראות או לשלב את החיובים של התושב 

 בכרטיס התושב, יחד עם שאר כל חיוביו.
עולה כי יום קודם בשיחה עם  14/2/2011של ראש המנהל הכספי מיום לאור מכתבו  .7.2.2

מר מנחם מהאוטומציה נקבע כי יבוצע ממשק כזה, כך שכל מעקב התשלומים יהיה 
 באמצעות אגף הגבייה.

חודשים ממועד  7עולה, כי נכון למועד זה ) 18/9/11מדברי מנהלת המיחשוב מיום  .7.2.3
לא יבוצע וכתחליף לכך לגורמי ההנדסה  (, ממשק כזה עדיין לא קיים וגםהפנייה

תינתן גישה למסך הקופה של האוטומציה וע"י כך לבצע חיוב של התושב בעלות 
 שירותי ההנדסה.

, ובמקום להתמודד עם נראה כי האוטומציה בחרה את הפתרון הקל מבחינתה .7.2.4
יצירת ממשק בין התכנות היא מאפשרת גישה למסד נתונים אחר, היוצר מבחינת 

ש עומס נוסף, ולמבקר לא ברור עד כמה פתרון זה הוא הפתרון האידיאלי המשתמ
מדוע אין אפשרות לבצע ממשק בין התוכנות כך שכל חיוב ומכאן עולה השאלה 

 .ליין במערכת הגבייה של האוטומציה-שיירשם בתכנת הקומפלוט יופיע און
 

ק כמו בפסקה כשנה מיום הפנייה, בדיו) 13/2/2012למבקר דווח כי נכון לאתמול  .7.2.5
( יש חיבור בין מערכת הקומפלוט למע' האוטומציה, וחיובי מח' ההנדסה הקודמת

 מועברים ישירות לקופה הראשית.
 

 תגובת מנהלת המיחשוב
לחב' לאוטומציה היה פתרון ממשק של קומפלוט עם הגבייה, אך זה כרוך בתשלום ולכן 

 ייה ושליחת קבלה לקופה.הגזבר קיבל את הפתרון של גבייה דרך חיוב הכרטיס בגב
 

 תגובת מהנדס הרשות
שבעקבות שימוש בתכנת החיוב של האוטומציה, הופסקה הפנית חייבים לתשלום בקופת 

 הרשות באמצעות שובר ידני, אלה הדבר נעשה באמצעות שובר ממוחשב.
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 האפוטרופסותעדכון מערכת האוטומציה לרישום פרטי הורים לפי חוק  .7.3

ראש העיר פנייה ממבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,  קיבל 5/7/11בתאריך  .7.3.1
 של מר יוסי קיזס. ובעניינ

נושא הפנייה עסק באי עדכון פרטיו וכתובתו של מר קיזס במערך המיחשוב של  .7.3.2
העירייה לצורך קבלת מידע שוטף בנוגע לבתו רחל, וזאת בהסתמך על חוק הכשרות 

 .18סעיף  1962המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 
במסגרת טיפולה של הגב' יפה עמר בנושא כאחראית על היח' לפניות הציבור, נאמר  .7.3.3

לה כי כיום במערכת האוטומציה שבאגף החינוך לא קיימת אפשרות לרשום שתי 
כתובות שונות של שני הורים החיים בנפרד, לצורך קבלת מידע לגבי ילדיהם 

 הנמצאים במשמורן משותף שלהם.
מנהלת המיחשוב ברשות בתאריך  -ציגת האוטומציהבהמשך נאמר לה על ידי נ .7.3.4

כי יבוצע טיפול מול האוטומציה בכדי לפתור את בעיית  2/8/11וגם  28/7/11
 הורים החיים בנפרד לאור דרישות החוק הנ"ל. 2הרישום של 

מנהלת המיחשוב מכתב המסביר  -נתקבל מנציגת האוטומציה 30/8/11בתאריך  .7.3.5
מאגר של אגף החינוך היות והיא לומדת בביה"ס כי הבת רחל אינה רשומה כלל ב

אך במכתב מנהלת המיחשוב לא ציון דבר של רשת החינוך העצמאית של ש"ס, 
 2וחצי דבר לגבי פתרון הבעיה העקרונית של אי יכולת/אפשרות הרישום של 

הורים במערכת האוטומציה של החינוך לצורך מסירת מידע כנדרש בחוק הנ"ל, 
 חרוג מהוראות החוק.בכדי שהרשות לא ת

 
שכותרתו "שיתוף בין הורים" אומרות את הדברים הבאים  18הוראות החוק סעיף  .7.3.6

 -ואני מצטט:
חייבים שני ההורים לפעול תוך  לאפוטרופסותס"ק א'. "בכל עניין הנתון  .7.3.6.1

הסכמה; הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו יכולה להינתן מראש 
ובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על ולמפרע ......... בעניין שאינו ס

 דעת עצמו."
תוספת  -ס"ק ב. "גוף המנוי בתוספת )הכולל גם רשויות מקומיות .7.3.6.2

הכותב( ומחויב על פי כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, 
וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד 

חר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; ......... מהמידע להורהו הא
" 

 
כי כאשר ילד/ה נמצא הוראות אלו מבהירות בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים  .7.3.7

הורים החיים בנפרד, ואחד מהן הציג את הצו השיפוטי המציין  2במשמורת של 
/בתו משמורת של שניהם על אותו ילד/ה, ואותו הורה מבקש לקבל מידע לגבי בנו

 . בנפרד ובנוסף להורה האחר יש לעשות כן
 

רוה נ'  17825-01-11, לאחרונה התקבלה  פסיקת ביהמ"ש בדיוק בנושא זה .7.3.8
הביטוח הלאומי, ובמסגרת פס"ד הביטוח לאומי חויב בדין לאור סעיף החוק הנ"ל 

 לשלוח מידע גם להורה השני וגם חויב בהוצאות ובפיצוי התובע.
 

 31/12/2009בין האוטומציה לבין העירייה ביום בהסכם השירות שנחתם  .7.3.9
הקבלן יתאים את הטפסים למפרט המיוחד "  3התחייבה האוטומציה בסעיף 

והמערכת בכללותה לכל שינוי שיידרש מן הרשויות המוסמכות כגון: משרד 
 הפנים.".

 
מיותר לציין כי תיקון זה ישרת לא רק את עיריית דימונה, אלה את כלל  .7.3.10

 נה הכפופות לאותו חוק.הרשויות במדי
חודשים מיום הפנייה  5 -, בתום כ2/1/2012 -לאור כל אלו כתב המבקר מכתב ב .7.3.11

התקבל  19/1/2012הראשונה, והבהיר את כל המפורט לעיל, ובעקבות כך בתאריך 
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מכתב תשובה מהאוטומציה המבהיר כי נושא זה הוסדר במערך המיחשוב, ראה 
 נספח א'.

 
יה זו הועבר גם לידיעת יתר הרשויות שהאוטומציה אני תקווה כי פתרון בע .7.3.12

 נותנת להם את שירותיה.
 

למרות כל האמור לעיל, התקבלה במשרד מבקר העירייה תלונה נוספת  .7.3.13
, של הורה שביקש כי כתובתו 2012שנשלחה למשרד מבקר המדינה בפברואר 

למרות תירשם בנוסף לגרושתו וכי יקבל כל תכתובת בנושא ילדיו, אך למרות זאת ו
האמור לעיל הדבר לא נעשה, ותלונה זו הועברה לבדיקה ותשובת הגורמים 

 ברשות.
 

 חישובי ריבית ו/או תאריך ערך .7.4
 תאריך ערך לחישוב תשלום .7.4.1

לא מעט שירותים או אכיפה שנעשית באמצעות חוקי העזר, נדרש  .7.4.1.1
התושב/חייב לשלם סכום כלשהו עד למועד מסוים, שלאחריו הוא מחויב 

 ית והצמדה.בתשלומי ריב
החייב יכול לשלם את החוב בקופת הרשות או באמצעות גורמים  .7.4.1.2

 חיצוניים )רשת האינטרנט, בנקים, בנק הדואר וכו'(.
מבדיקת מספר תשלומים שבוצעו במח' המשפטית עולה כי כאשר  .7.4.1.3

התשלום בוצע שלא דרך קופת הרשות, אלה בוצע דרך מע' הבנקאות ולמרות 
אזי התשלום נרשם במערכת הנהח"ש ביום שהתשלום בוצע במועד מסוים, 

ערך מאוחר יותר )בד"כ יום עד יומיים של איחור, אך יש מקרים של יותר 
 ימים(.

מצב זה עשוי ליצור בעיה הן כלפי החייב והן כלפי הרשות כפי שיפורט  .7.4.1.4
 בהמשך.

בכל המקרים בהם החייב שילם את חובו לפני המועד האחרון לתשלום,  .7.4.1.5
הערך של התשלום ע"י החייב, לא עשויה להיווצר בעיה ויש פער ברישום יום 

מיוחדת, אך לא כך הדבר כאשר התשלום בוצע ע"י החייב ביום האחרון של 
 טווח התשלומים.

במקרה שהחוב שולם ביום האחרון של טווח התשלום, במצב הקיים  .7.4.1.6
הוא צובר באופן מיידי הפרשי ריבית והצמדה, היות ורישום התשלום מבוצע 

הערך כנהוג כיום בהנהח"ש, ובמקרה כזה ובאם סכום ההצמדה  לפי יום
 -והריבית שיידרש ושישולם ע"י החייב יכולים להיווצר שני מצבים:

החייב ישלם את הסכום הנוסף, ולא יעשה דבר, אך יוצא שהוא שילם  .7.4.1.7
 סכום שלא היה צריך לשלמו.

 החייב ישלם או לא ישלם את הסכום הנוסף, אך מיד יתבע את הרשות .7.4.1.8
 אפילו בתביעה ייצוגית, על גבייה לא חוקית, בגלל חישוב מוטעה של ימי ערך.

 
נציגת המח' המשפטית פנתה בנושא להנהח"ש במטרה לפתור את  .7.4.1.9

הבעיה, אך נאמר לה כי הדבר לא ניתן לפתרון היות ומע' האוטומציה יכולה 
 להתייחס רק למועד ההודעה מהבנק שאינו בהכרח מועד התשלום בפועל.

הח"מ פנה בנושא להנהח"ש וגם לו נאמר כי זה היה המצב, ובבדיקת גם  .7.4.1.10
 -עולה כי : 14/2/2012הנושא במע' הנהח"ש ביום 

בתדפיסי הבנקים ובכלל זה בנק הדואר מועד הדיווח על  .7.4.1.10.1
 התשלום שונה במספר ימים ממועד התשלום בפועל ע"י החייב.

עד למועד הביקורת בנושא היה נהוג לרשום במע' הנהח"ש  .7.4.1.10.2
כרטסת הבנק וכרטיס החייב( את מועד הדיווח והעברת הכסף של )

הבנקים לעירייה כמועד התשלום, ולמרות היותו שונה ממועד התשלום 
 בפועל ע"י החייב.



 
224 

להקפיד ולרשום את מועד  2012לאור הביקורת החלו מתחילת שנת  .7.4.1.11
התשלום בכרטסת הבנקים לפי מועד הדיווח והעברת הכסף לרשות, ואילו 

החייב את מועד התשלום בפועל ע"י החייב כפי שרשום ע"ג  בכרטסת
ההמחאה ובמקרה של תשלום במזומן )כסף או אשראי( אזי את המועד 

 הרשום ע"ג ספח התשלום.
 

על פניו נראה כי בנושא זה נמצא הפתרון הראוי, אפילו שהוא נעשה  .7.4.1.12
והשאלה הנשאלת האם לא ניתן לקבל כאן פתרון מחשובי או באופן ידני, 

 טכנולוגי, בשיתוף עם הבנקים?.
 

 תגובת מנהלת המיחשוב
מסרתי למח' המשפטית טופס של האוטומציה המבקש מכל הבנקים להעביר קובץ 
תשלומים של קוד המוטב של הלשכה המשפטית .... וכך התושב מזוכה בצורה אוטומטית 

 בהתאם ליום התשלום כמו במערכת הגבייה.
 

 ו ושלגביהם נפתח הליך משפטיהצמדת תשלומי ארנונה שלא שולמ .7.4.2
תשלומי ארנונה שלא שולמו במועד, חלים עליהם עפ"י פקודת העיריות  .7.4.2.1

חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( תש"ם 
, וגם צו הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( 1980

 .2001)קביעת שיעור ריבית אחר( תשס"ב 
שידוע למבקר זהו הבסיס היחידי הקיים לחישוב של פיגורי ככל  .7.4.2.2

 התשלומים בארנונה במערכת האוטומציה.
 

חלק מתשלומים אלו, עוברים בשלב מסוים לגבייה באמצעות מערכת  .7.4.2.3
המשפט )בית המשפט או ההוצל"פ(, על החלק שלגביו התנהל הדיון המשפטי, 

שאלת איזה חוק והשאלה הניכול לחול גם חוק פסיקת ריבית והצמדה, 
 מחוקי הריבית יחול עליהם?.

תשובת היועץ המשפטי בנושא זה הייתה כי כשיש חוק ספציפי הקובע  .7.4.2.4
ריבית והצמדה שונה, חלה הריבית שבחוק הספציפי, וכן גם פסיקת בתי 

 המשפט.
 

, ותקנות פסיקת ריבית 1961עיון בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א  .7.4.2.5
, )שהיא נמוכה 2003-ודרך חישובה(, תשס"גוהצמדה )קביעת שיעור הריבית 

מלמד כי מרגע שהתקבל אפילו משמעותית מהחוקים הרשומים לעיל(,  -יותר
אך , פס"ד לגבי חוב של חייב, אזי מרגע זה ואילך יחול לגביו החוק הנ"ל

בהתאם ללשון החוק רשאי ביהמ"ש להורות על תשלום הצמדה וריבית גם 
 וינים למעלה.לפי חוק אחר, דהיינו אלו המצ

 
 -משמעות כל אלו לגבי הרשות היא: .7.4.2.6

שיש לדרוש מהתובע העירוני וגם מכל משרדי עו"ד הפועלים  .7.4.2.6.1
כי במסגרת כתב האישום יירשם באופן בשם הרשות לגביית חובות, 

מפורש כי ההצמדה והריבית יהיו בהתאם חוק הרשויות המקומיות 
שהוא נמוך  ,1980)ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( תש"ם 

 יותר ומיטיב יותר מהחוק האחר.

מע' האוטומציה אינה יודעת או אינה מאפשרת לרשום כיום  .7.4.2.6.2
לגבי חוב שנפסק בביהמ"ש, את סוג הריבית וההצמדה שלגביו 

, היות וכאמור ברירת המחדל במערכת היא חוק הרשויות תחושב
 . 1980המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( תש"ם 

דברי היועץ המשפטי, החב' לאוטומציה מפרידה לעניין הריבית בין ל .7.4.2.7
תשלומי ארנונה ותשלומי חובה אחרים, שאז הריבית היא לפי חוק רשויות 
מקומיות .... ואילו ביחס לקנסות החב' לאוטומציה מצמידה לפי הקבוע 

 בכל פעם. 5%ואח"כ  50%התקנות, כלומר פיגור ראשון 
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 -לאור האמור לעיל יש : .7.4.2.8

לבחון כי במערכת האוטומציה, כל חוב שהועבר לטיפול  .7.4.2.8.1
משפטי ולגביו ניתן פס"ד, תהיה אפשרות להצמיד את החוב לאחד 

חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על  -מהחוקים האלו
, או חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א 1980תשלומי חובה( תש"ם 

 , הכל בהתאם לפסה"ד שיתקבל.1961
באופן מיידי לכל משרדי עו"ד הדין ולדרוש מהם כי בכל לפנות  .7.4.2.8.2

כתב אישום או דרישה לגבייה באמצעות ההוצל"פ, יירשם במפורש 
הדרישה כי ההצמדה של החוב לאחר פסה"ד תהיה לפי חוק הרשויות 

 .1980המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( תש"ם 
 

 ומציהמעקב וטיפול בהרשאות לכניסה למע' האוט .7.5
בפגישה שנערכה בנושא במח' המשפטית בנוכחות המזכיר, ראש מנהל כספי  .7.5.1

נקבעו כללים לבקשת פתיחה ורישום של  2012ומנהלת המיחשוב, במהלך ינואר 
משתמשים במערכת וכמו כן נקבעו מועדים לבדיקה ובחינת המורשים הקיימים 

 במערכת וביצוע עדכון במידת הצורך.
יועלו על הכתב בנוהל מסודר שיחייב את כל המנהלים  כמו כן נקבע כי כל אלו .7.5.2

 והאגפים.
 טרם נכתב נוהל כזה. 14/2/2012נכון להיום  .7.5.3

 
 תגובת מנהלת המיחשוב

 הנוהל נכתב ע"י המנהל האדמיניסטרטיבי והוא נשלח להדפסה.
 

 הפקה וקבלת דו"חות שונים, במועד ובדרך שנדרשו .7.6
מכלול בעלי התפקידים שבה, צריכה כחלק מכל מערכת ניהולית, גם הרשות על כל  .7.6.1

 לעתים לבקש ולקבל דו"חות שונים לצרכי בקרה, ביקורת, פיקוח וכו'.
ביקורת בתחום מערך  2011הח"מ במסגרת תפקידו כמבקר הרשות ביצע במהלך  .7.6.2

החייבים של הרשות, בכל התחומים, ולכן ביקש ממנהלת המיחשוב דו"ח אחד 
ם חוב או חיוב כספי כלפי התושב, וכל זאת שיכיל את כלל הגופים ברשות המייצרי

 .2011ביוני  9 -לפי חתך מסוים וכקובץ אקסל, הבקשה הוגשה בע"פ כבר ב
התשובה שקיבל המבקר הייתה כי לא ניתן להפיק דו"ח אחד של כלל הגורמים  .7.6.3

ברשות וכי ניתן להפיק דו"ח נפרד עבור כל גורם, וכמובן בליאת ברירה המבקר 
 הסכים.

ב.)ב( שבו נקבע שהוא 170תו ולמרות שעפ"י פקודת העיריות סעיף למרות בקש .7.6.4
רשאי להיות מחובר לכל מאגרי המידע של הרשות וכמובן יכול לדרוש ולקבל כל 
מידע שנדרש לצרכי הביקורת וכי יש למסור את המידע שביקש בדרך ובתקופה 

מועד, ורק , הוא לא קיבל אותם ב15/6/2011ב.)א((, דהיינו עד 170שנדרשה )סעיף 
 .11/7/2011 -לאחר לחץ שהוא הפעיל, הוא הצליח לקבל רק חלק מהדו"חות ב

הרשות הייתה בפגרה, וכאשר כולם  2011לאוגוסט  10-18במהלך  התקופה שבין  .7.6.5
חזרו לעבודה, במקום שבאופן יזום הוא יקבל את יתרת הדו"חות שביקש, שכאמור 

 -רש שוב לפנות למנהלת המיחשוב ב, הוא נד2011היה צריך לקבלם כבר בחודש יוני 
ולבקש את הדו"חות שלא התקבלו במועד הקודם, וגם במקרה  2011באוגוסט  30

זה המבקר נדרש לפנות מספר פעמים למנהלת המיחשוב עד שבסופו של דבר 
 התקבלו כל הדו"חות שהוא ביקש. 5/9/2011בתאריך 

 
"חות פשוט להפעלה, מכל אלו עולה כי באם במערכת האוטומציה היה מחולל דו .7.6.6

המבקר לא היה צריך להמתין כל כך הרבה זמן ולא היה צריך לפנות לאיש, והיה 
יכול להפיק את הדו"חות הנ"ל בעצמו באמצעות ההרשאה שיש לו במערכת 

, אך היות ולא כך הוא הדבר, הוא נאלץ לעבור את ההתנהלות האוטומציה
 המפורטת לעיל.
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במע' האוטומציה מחולל דו"חות פשוט וקל לאור זאת עולה כי נדרש לבנות  .7.6.7

, כך שגם אדם שאינו מומחה למחשבים או מיומן בתפעול מע' האוטומציה, לתפעול
אך המחובר אליה, יוכל בעצמו להפיק דו"חות הנחוצים לו לצרכי מעקב, בקרה 
וביקורת ע"י רישום הנתונים הדרושים לו במחולל הדו"חות ומחולל הדו"חות 

 ים מתוך מסכי המחשב בכל חתך אפשרי.יאסוף את הנתונ
 

מעבר להיבט של העמידה בלוח הזמנים למילוי דרישות המבקר, התברר כי  .7.6.8
דו"חות  הדו"ח האחרון שהתייחס לחובות הנוצרים באמצעות המח' המשפטית,

אלו הגיעו בפורמט אקסל משובש, המזכיר את הדו"חות של המערכת הישנה שלא 
 פעלה תחת ווינדוס.

 
  -ם שהיו בדו"חות אלו היו כדלקמן:השיבושי .7.6.9

הכיתוב בכותרות הדו"ח היו במהופך )משמאל לימין במקום מימין  .7.6.9.1
 לשמאל(, כך שהם לא היו קריאות והיה צורך לתקנם באופן ידני.

בעמודה הראשונה הכיתוב בכותרת היה בכלל באנגלית וגם כאן בסדר  .7.6.9.2
 כיתוב הפוך.

צף כפי שנדרש, דהיינו שם סדר העמודות היה משובש, דהיינו לא היה ר .7.6.9.3
ומשפחה של החייב היה אחרי כתובתו, כאשר שם העיר הופיעה מספר 

 עמודות אחרי שם הרחוב ומס' הבית.
סכום החיוב היה רשום כמספר רציף ללא הפרדה של אגורות, כך שנוצר  .7.6.9.4

 לסכום המקורי. 100סכום שהוא בכפולות של 
ת רק לסוג שירות במסגרת הנתונים הראשוניים הללו התקבלו החובו .7.6.9.5

 אחד מתוך חמישה.
תאריך התשלום הראשון היה רצף מספרים ללא הפרדה של יום, חודש  .7.6.9.6

 ושנה.
 

תוקנו הדו"חות הנ"ל,  6/9/11 -לאחר פנייה נוספת למנהלת המיחשוב בכתב ב .7.6.10
למעט התאריך שהמשיך להיות רשום כרצף מספרים, ללא הפרדה בין יום, חודש 

אך לא ניתן להציגו של הקובץ לפי מודל רישום זה,  ושנה. אמנם ניתן לבצע מיון
כנספח לדו"חות המבקר במתכונת הזו ולכן נדרש בכל מקום כזה לבצע תיקון ידני 

 של התאריך, דבר הגוזל זמן יקר מהמבקר.
 

לא ברור למבקר האם הבעיות בדו"ח זה קשורות לאי מילוי הדרישות של התקנת  .7.6.11
ראש הפרק הקודם, אך אין ספק שרצף עליה כתבתי בהתכנה במח' המשפטית, 

 ליקויים מסוג זה אינו מוסיף כבוד  לספק התכנה וביטחון לעירייה כמשתמש.
 

במסגרת הפתרון של בניית מחולל דו"חות רצוי לתת את הדעת גם לבעיות אלו  .7.6.12
 ולמצוא להם את הפתרון הטכנולוגי הנדרש.

 
"חות הנקראת בעקבות דין וחשבון זה התברר כי קיימת תכנת מחולל דו .7.6.13

Congnos connection  המאפשרת לבות דו"חות ע"ב חבילת דו"חות מובנים או
ע"י תפירת דו"חות לפי צרכי המשתמש, אך גם זאת במגבלת רשימת הנתונים 

 שממנה אפשר לשלוף נתונים.
 

 תגובת מנהלת המיחשוב
מחולל  -אין קשר בין הדו"חות ללשכה המשפטית. ממליצה למבקר לגשת לקורס קוגנוס

 דוחות חכם שמציעה החב' לאוטומציה.
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לאור זאת זומן המבקר באופן מיידי להשתלמות להפקת דו"חות אלו בתאריך  .7.6.14
, אך היות וטרם הוסדרה ההרשאה לשימוש בה, היא טרם נוסתה על נתוני 1/3/2012

 אמת.
 

 לסיכום .8
מנהלת  -כל האמור לעיל, אינו כולל את הפתרונות שנדרשה נציגת האוטומציה .8.1

המיחשוב למצוא במסגרת שילובם של כל גורמי העירייה המייצרים הכנסות כלשהם 
במערכת האוטומציה, ושילובם בכרטיס התושב, וכל אלו במסגרת ההתארגנות לסיום 

 הקמת מערך הגבייה האחוד.
 

 תגובת מנהלת המיחשוב
ששילם הפתרונות בעבור כרטיס גבייה מאוחד קיים. בכרטיס המשלם יש את כל התשלומים 

, בסיכום עם הגזבר והמזכיר, וכן 1/4/2012 -בעיריית דימונה, למעט רישוי עסקים שיתחיל ב
 ע"י מח' הגבייה. 2013אישור תושב שסוכם שיחל משנת הכספים 
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 נספח א'
 מכתב תשובת האוטומציה לפתיחת שדה נוסף לרישום הורים במשמורת
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 דבר מנהלת היחידה לפניות הציבור 

 של נציבת פניות הציבור בעיריית דימונה. 12-דין וחשבון ה
במספר   9%תלונות בכתב מהציבור, ירידה של  53הייתה שנה שבה היו  2011שנת 

 18%לונות בע"פ שטופלו מידית, שהם גידול של ת 150 -, וכ2010התלונות לעומת שנת 
 .2010לעומת שנת 

הדבר מעיד יותר מכל על האימון הרב של הציבור במוסד נציבת פניות הציבור ועל 
 התייעלות ההולכת וגוברת של היחידה במתן השירות. 

 
הרשות המקומית מספקת לתושביה שירותים רבים ומגוונים: השירות של הרשות 

ן גם ביכולתה לתת מענה לפניותיהם ותלונותיהם של תושבים,  מאז המקומית נבח
הקמתה ועד היום טיפלה הנציבות במאות פניות מן הציבור הרחב ובכלל זה עולים 
חדשים, קשישים, בני מעוטים , אנשים בעלי צרכים מיוחדים ובעלי הכנסה נמוכה   שידם 

 ש זכויותיהם. אינה משגת לשכור עורך דין, לכולם שימשה סיוע במימו
 

סוקר את עיקרי פעילותנו בשנה זו,  2011דו"ח נציבות פניות הציבור בעיריית דימונה לשנת 
 דרכי הטיפול בהן והפתרונות שהושגו, ורובן הגדול נפתרו לשביעות רצונם של הפונים.

 
יש להודות כי לא תמיד ימצא פתרון לכל  פניה או שהפתרון איננו עולה בקנה אחד עם 

תיו של התושב, אם בשל מגבלות החוק, אם בשל מגבלות אובייקטיביות, גם אז ציפיו
לשמחתי, יודעים הפונים כי עשינו כמיטב יכולתנו ומיצינו את כל הדרכים לסייע בידיהם 

 כלל ברוח טובה ובהבנה.  -והם יוצאים מאתנו, בדרך
 

על העיקרון בו,  היחידה משמשת זרוע ביצועית למדיניות השירות של העירייה, שמבוסס 
ליבם של התושבים בכל נושא ועושים כל -אנו שליחי ועובדי הרשות קשובים לרחשי

 שביכולתנו לסייע בידיהם בכל פנייה, מתוך רצון טוב,  אכפתיות ומסירות.
 

כי היחידה לא תהיה  ,את הסכמתו מאיר כהן נתן ראש העיר מר  ,כדי למלא מטרה זאת
להעמיד לרשותה מסמכים  ההעירייה על כל משרדי חובותהיה  בגורם כלשהותלויה 

שיתוף פעולה מלא עם כל אגפי  קיים  ותיקים שידרשו למען פעילותה התקינה, ואמנם 
 השרות הטוב ביותר לאזרח.את כדי לתת  את, וזהעירייה

 
מונה  2008לאחרונה עקב חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( תשס"ח 

 הח"מ לנציבת תלונות הציבור וזאת באישור מועצת העיר.המבקר לממונה ו
תפקיד חשוב אני רואה לנציבות בשינוי נוהלי עבודה בתוך הרשות המקומית ואחד 
ההישגים החשובים בעבודתנו, להסיק מסקנות מרצף פניות בנושא מסוים, להעמיק 

ל פניות חוזרות ולחקור בו ולשפר, כתוצאה מכך, את נוהלי העבודה, כדי למנוע הישנותם ש
 בנושאים אלה.

 
תודה מיוחדת למר יוסי לוי מבקר העירייה על הגיבוי והתמיכה בכל הקשור לעובדה 

 השוטפת של היחידה.
 

 בברכה,        

        
 עמר יפה       

  מנהלת פניות הציבור     
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 פגישות אישיות
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ם שירצו לפנות אישית למשרד היחידה לפניות הציבור יוכלו לעשות כן, בכל תושבי

 זמן בימי קבלת קהל ובתאום פגישה.

בפגישה אישית ימולאו פרטי הפניה בטופס נציבת פניות הציבור והטיפול   .1

 יהיה לפי נוהל הטיפול בפניות טלפונית או בכתב.

 הפניה תתויק בתיק מעקב עד לסיום הטיפול. .2

 

 באמצעות האינטרנט פניות  

פניה באמצעות האינטרנט תענה באינטרנט במהירות האפשרית לפי אופי   .1

 הפניה.

 הפניה תועבר לטיפול הגורמים המקצועיים . .2

 הפניה תתויק בתיק מעקב עד לסיום הטיפול. .3

 

 אחריות ביצוע

 נציבת פניות הציבור 

 ראשי אגפים 

 גורמים מקצועיים 

 

 תפוצה

 תלונההתפוצה תשלח עפ"י  אופי ה

 ראש העיר .1

 מ"מ ראש העיר .2

 סגני ראש העיר .3

 מזכיר העיר  .4

 ראשי אגפים .5

 מנהלי מחלקות  .6
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 תהליך הטיפול בפניות:-

 פניות שהגיעו וטופלו ע"י מנהלת היחידה לפניות הציבור .

המתועד במערכת  -תהליך תיעוד הפניות, דרכי הטיפול בהן והצגת הפתרונות

 ממוחשבת ומתואמת לצורכי היחידה.

דת הנציבה מבוצעת על פי נוהל עבודה, המעוגנים בנהלים וזאת לאיכות השירות עבו

במגזר הציבורי, ראשי כל אזרח לפנות אל נציבות פניות הציבור ולהסתייע בה 

 לקבלת שירות ברמה ובאיכות שקבעה עיריית דימונה.

 

  -סיורי עבודה נעשים:

 לפי הצורך עם מנהלים ונציגי  הגפים העירוניים.

 

 :כת המחשב המשוכללתמער

מאפשרת שליפת נתונים מהירה ממאגר הנתונים, כך שכאשר פונה מבקש לקבל 

 הסבר לגבי תשובה אשר קיבל יש באפשרות מנהלת פניות הציבור להשיב מידית .

כמו כן מאגר הנתונים במחשב אמור לאפשר למעצבי המדיניות העירונית ללמוד על  

פי התפלגויות שונות , על בעיות חוזרות ונשנות סוגיות שונות שבאחריות העירייה ל

 במידע. רוכדומה, כך ניתן להיעז

 

 -דרכי הגעת הפניות:

 מכתבים ישירים לנציבות 

 .מכתבים שנשלחו לראש העירייה והועברו לטיפול היחידה 

 .הגעה יזומה של תושבים למשרד הנציבות בעירייה 

 .תלונות  תושבים למשרדי הנציבות בעירייה 

  תושבים למשרדי הנציבות על ידי מחלקות אחרות בעירייה. תלונות 

 תלונות תושבים מגיעים דרך לשכת מבקר המדינה ב"ש וירושלים 

 .שיחות טלפוניות 

 .פקסים 

 .דואר אלקטרוני 
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 תשובה לפניית התושב-

 30על פי נוהלי העבודה בעיריית דימונה, משיבה נציבת פניות הציבור לתושב בתוך 

 נייה, וברוב המקרים משיבה לפונים אליה בתוך זמן קצר יותר.יום מיום הגעת הפ

 במקרה של מציאת פתרון באופן מיידי, יקבל הפונה תשובה זמנית טלפונית לפנייתו.

מכתב תשובה סופי יישלח לפונה , כאשר הפתרון לבעיה נמצא תוך פרק זמן קצר או 

 ביצוע.-בר אם הבעיה אינה בתחום אחריותה של העירייה או שהפתרון אינו

כאשר הטיפול בבעיה דורש זמן ממושך יותר, נשלחת לתושב תשובת ביניים, במקרה 

כזה עורכת הנציבה מעקב שבועי אחר הטיפול בפנייה במחלקות הקשורות אליה , 

 המעקב מתועד בתיק תזכורת, בתום הטיפול נשלחת לתושב תשובה מסכמת סופית.

 
 זמן ודרך התגובה

 ות משמעות רבה לזמן התגובה במענה לתושב הם:סיבות עיקריות המעניק

ידי עדכונו כי פנייתו הגיעה ליעדה, דהיינו ליחידה לפניות -בהרגעת התושב על

 הציבור,  ושהועברה לטיפול הגורמים המקצועיים.

הוצאת מכתב ביניים, במקרים בהם הטיפול בפנייה מתמשך מעבר לזמן שנקבע עקב 

גמא: מועד התכנסות של הוועדות השונות, תלות בגורמים שלא בשליטתה, לדו

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וועדת הנחות, וועדת תחבורה, או עקב הצורך 

 בסיורים משותפים של נציגי היחידה עם הגורמים המקצועיים במקום המפגע ועוד.

לאור האמור לעיל בוצע ניתוח ממוצע מועדי התגובה של אגפי העירייה לפניות 

 -טיפולם ולהלן ממצאי הבדיקה:שהועברו ל

 1 אחזקה
 3 איכות הסביבה

 2 גבייה
 3 גינון

 4 הנדסה
 1 וטרינריה

 2 חינוך
 2 106מוקד 

 1 מים וביוב
 1 ספורט
 1 רווחה

 1 תאגיד מים
 1 תברואה ורישוי עסקים
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 -ההפרדה בין היחידה לפניות הציבור לבין משרד מבקר:

ת בין עבודת היחידה לפניות הציבור לבין משרד קיימת הפרדה והבחנה ארגוני

 -מבקר העירייה, וישנן מספר סיבות לכך כמפורט להלן:

 יצירת ערכאה נוספת לפניות/תלונות תושבים ועובדים. 

למבקר העירייה מבחינה מקצועית, ליצירת היחידה לפניות הציבור הכפפת 

  ראייה כוללת של מכלול פעולות העירייה הנבדקות על ידו.

ככלל, עבודת הביקורת מאופיינת בבחינת פעולות העירייה לאור חוקים 

מאופיינת בטיפול הקשור  היחידה לפניות הציבור ונהלים, ואילו עבודת 

 לשירות ועמידה בהנחיות ומדיניות נבחרי הציבור. 

לכן מבקר העירייה במידה והוא מקבל פניות שכאלה, הוא מעביר אותם 

 .הציבורהיחידה לפניות לטיפול 

רק במקרים מיוחדים מבקר העירייה מטפל בפניות, וזאת רק כאשר מתברר 

 שקיימת מגמה של אי קיום נהלים או חריגה מהוראות חוק.

 

 -השפעת נציבות פניות הציבור:

מענה לפנייה במועד הוא חלק ממחויבותו של עובד הציבור, על פי החוק ועל פי נוהלי 

 הווה גם מרכיב חשוב באיכות השירות לאזרח.העירייה, תשובה לפנייה במועד מ

 

הרשות והתושב יכולים לברך גם יחד על כך שרוב הפניות ליחידה טופלו באופן 

 יסודי והביאו למידה והתייעלות של השירותים הרחבים.

 

הקשר עם התושב, המשוב והביקורת הם חלק בלתי נפרד מהשירות הציבורי. 

ביא חיזוק בתפקוד המערכת ולמעשה הנכם , בכוחם להםדעותיכם והן רעיונותיכ

 מהווים את הבקר החשוב ביותר שיש לנו.

 

שילוב שכזה בין פעילות הרשות ובקרת התושבים דרך "היחידה לפניות הציבור", 

 זה הוא מודל המסייע לי לשפר ולהגיע להישגים גבוהים יותר.

 ה.לשכת פניות הציבור פתוחה בפני כל תושב ותושב בכל עת ובכל בעי

מאחלת אני כי נייעל שירותים עד כדי היעדר פניות שכאלה ונעשה למענכם בשירות 

 מסור.
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 טיפול התלונה לפי זמן:

 פניות מחלקה דחיפות

 1 הנדסה ימים -3

 1 פיקוח ימים -3

 1 רווחה ימים -3

 2 הנדסה שבוע

 1 חשמל שבוע

 1 מרכז רפואי מיראז' שבוע

 1 רווחה שבוע

 1 גבייה שבועיים

 1 גזברות שבועיים

 1 גינון שבועיים

 3 הנדסה שבועיים

 1 חינוך שבועיים

 1 משפטים שבועיים

 1 ספורט שבועיים

 2 פיקוח שבועיים

 2 רווחה שבועיים

 1 תאגיד מים שבועיים

 1 גבייה שלושה שבועות

 1 חשמל שלושה שבועות

 1 משפטים שלושה שבועות

 2 פיקוח שלושה שבועות

 1 רווחה בועותשלושה ש
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מענה לפנייה במועד הוא חלק ממחויבותו של 

עובד הציבור, על פי החוק וגם על פי נוהלי 

העירייה, תשובה לפנייה במועד מהווה גם מרכיב 

 .חשוב באיכות השירות לאזרח

 

 

 

 חשוב באיכות השירות לאזרח. 
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 סטטיסטיקה

 

 פניות מחלקה ת הפנייהאופן קבל

 1 אחזקה בכתב

 1 ביטחון בכתב

 4 גבייה בכתב

 1 גינון בכתב

 6 הנדסה בכתב

 1 וטרינריה בכתב

 2 חינוך בכתב

 2 פיקוח בכתב

 6 רווחה בכתב

 1 תאגיד מים בכתב

 1 תאגיד מים בע"פ

 1 איכות הסביבה טלפוני

 1 106מוקד  לפוניט

 1 איכות הסביבה מייל

 2 גינון מייל

 3 הנדסה מייל

 1 חינוך מייל

 2 חשמל מייל

 1 106מוקד  מייל

 1 מים וביוב מייל

 1 מרכז רפואי מיראז' מייל

 1 משפטים מייל

 2 ספורט מייל

 1 איכות הסביבה קבלת  קהל

 1 גזברות קבלת  קהל

 1 גינון קבלת  קהל
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 פניות מחלקה ת הפנייהאופן קבל

 1 הנדסה הלקבלת  ק

 1 משפטים קבלת  קהל

 3 פיקוח קבלת  קהל

 1 תברואה ורישוי עסקים קבלת  קהל
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 2011-שטופלו בפניות 

מספר הפניות  2010בכתב ובהשוואה לשנת  פניות 53התקבלו  2011בשנת 

 .9%-ירד השנה ב

 פניות( טופלו מידית מול מנהלים.  150-)כ  בע"פרבות שהתקבלו  פניות

 
 פול בתלונות:הטי
  -חלקן לא מוצדקות, חלקן מוצדק חלקי ולהלן ההתפלגות:  ,נמצאו מוצדקות ןחלק
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 להלן חלוקה לפי סוג הפניה

 פניות מחלקה סוג פניה

 1 איכות הסביבה לא מוצדק

 3 גבייה לא מוצדק

 1 גזברות לא מוצדק

 2 גינון לא מוצדק

 4 הנדסה לא מוצדק

 1 חינוך לא מוצדק

 1 ספורט לא מוצדק

 3 פיקוח לא מוצדק

 3 רווחה לא מוצדק

 1 אחזקה מוצדק

 2 איכות הסביבה מוצדק

 1 גבייה מוצדק

 2 גינון מוצדק

 5 הנדסה מוצדק

 2 חינוך מוצדק

 2 חשמל מוצדק

 2 106מוקד  מוצדק

 1 מים וביוב מוצדק

 1 מרכז רפואי מיראז' מוצדק

 2 משפטים מוצדק

 1 ספורט מוצדק

 2 פיקוח מוצדק

 3 רווחה מוצדק

 2 תאגיד מים מוצדק

 1 תברואה ורישוי עסקים מוצדק

 1 ביטחון מוצדק חלקית

 1 הנדסה מוצדק חלקית
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 1 וטרינריה מוצדק חלקית

 
 

 :התפלגות הפניות בחתך אגפים
 

 
 

 :גרף השוואה בין חודשים
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 התפלגות לפי מקור התלונות וגורם ברשות:
 

 פניות לקהמח מקור

 1 ביטחון בעלי עסק

 3 גבייה לשכת מבקר המדינה באר שבע

 3 הנדסה לשכת מבקר המדינה באר שבע

 1 חינוך לשכת מבקר המדינה באר שבע

 1 פיקוח לשכת מבקר המדינה באר שבע

 4 רווחה לשכת מבקר המדינה באר שבע

 1 איכות הסביבה לשכת מבקר המדינה ירושלים

 1 גבייה ה ירושליםלשכת מבקר המדינ

 1 חשמל עמותת מוריה

 1 אחזקה תושב

 2 איכות הסביבה תושב

 1 גזברות תושב

 4 גינון תושב

 7 הנדסה תושב

 1 וטרינריה תושב

 2 חינוך תושב

 1 חשמל תושב

 2 106מוקד  תושב

 1 מים וביוב תושב

 1 מרכז רפואי מיראז' תושב

 2 משפטים תושב

 2 ספורט תושב

 4 פיקוח תושב

 2 רווחה תושב

 2 תאגיד מים תושב

 1 תברואה ורישוי עסקים תושב
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 נתונים סטטיסטיים עפ"י אזורים בדימונה
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 סיכום
 

 בשנים האחרונות ניכרת עליה בפעילות של היחידה לפניות הציבור.
מטרתה של היחידה להוות כתובת לתושבי העיר ומבקריה, לקלוט, לטפל 

ם, לשפר את השירות העירוני ולפעול להידוק הקשר בין ולהשיב לפניותיה
 העירייה לבין התושבים.

 
בתחילה תושבים בודדים החלו לפנות באופן ישיר ליחידה באמצעות 
מכתבים, טלפונים ופגישות אישיות, בנושאים אישיים לדוגמא: בקשה 
להנחה בארנונה, מטרדי ריח מביוב, רעש ממקומות בילוי, אחזקת גני 

ם, חריגות בנייה, תוספת בנייה, פיתוח השטחים הירוקים ופינות משחקי
גינון, נושאי שילוט ורישוי עסקים, שרות וטרינרי עירוני, בנוסף פניות 

 בתלונות על עובדי עירייה.
ככלל, מעורבות התושבים בנעשה בסביבת מגוריהם בפרט ובעיר בכלל, 

ושל משפחתם, בנושאים הקשורים ישירות לאיכות החיים של התושבים 
מסייעת לעירייה לאתר מוקדים הדורשים בחינה וטיפול ומשפרים את 

ריבוי  –סביבת המגורים של הפונה והתושבים האחרים, הראיה לכך היא 
במספר הפניות של התושבים ליחידה לפניות הציבור, וזאת עקב הרגשתם 
 ואמונתם החזקה שביכולתנו להשפיע ולשנות את המצב  באזור מגוריהם.

ובסיס למידע על מניעת תקלות ומפגעים חוזרים ועל טיפול בהם, ולאפשר 
 להנהלה לגלות ליקויים כלליים ולטפל בהם באופן מערכתי.

 
 : שינוי שנעשה בעקבות תלונה שטופלה ביחידה לפניות הציבור

מבקר העירייה דרש מהחברה לאוטומציה לערוך שינוי במערכת 
ושא התלונה עסקה באי עדכון פרטיו האוטומציה עפ"י דרישת החוק, כשנ

לצורך קבלת מידע שוטף  -וכתובתו של אב במערך המחשוב של העירייה 
בנוגע לילדיו וזאת בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

. שינוי זה בוצע לאור פנייתו, שינוי שישמש את כל 18סעיף  1962התשכ"ב 
 הרשויות הפועלות באמצעות האוטומציה.

 
 

 ת תודהמיל
 לראש העיר ולעוזריו על הגיבוי שהם נותנים לטיפול בפניות.

תודה מיוחדת למר יוסי לוי, מבקר העיר על הייעוץ בכל הקשור 
 לתהליכי העבודה והכוונה בנושאים המקצועיים העולים מאופי הפניות.

תודות גם ליועץ המשפטי, למנהלי האגפים והמחלקות ולעובדי העירייה 
וף הפעולה מצדם ועל הכרתם בצורך למצות את בירור האחרים, על שית

פניות  התושבים עד תום, גם אם לעיתים הדבר כרוך בהשקעה נוספת 
 של זמן ומאמץ.
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 לשכת המבקר                היחידה לפניות הציבור   
 

 
 
 
 

    
 בכל תלונה ובכל ביקורת

 יש צד חיובי
 מכל תלונה ומכל ביקורת

 לתקן ולשפר,אפשר ללמוד
 אז בכל מקרה בו אתם מרגישים

 שיש לכם בעיה הקשורה לעירייה
 פנו  אלינו!

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 כאן "ביחידה לפניות הציבור"
 נשמח להיות לכם לכתובת:

 08-6563161פקס   08-6563226/5טלפון 
 86000דימונה  -עיריית  1או  ת.ד 

 pniotd@iula.org.ilדואר אלקטרוני: 
 

 

  

 

 פקס
 

  אלקטרוני דואר 

 TKEYRUBH 
 אלקטרוני 

 דואר  טלפון
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 ס החוקי לעבודת מבקר העירייההבסי

 2002לאחר תיקוני החקיקה שהתקבלה בכנסת בינואר 
 

 מתוך פקודת העיריות ) נוסח חדש (*
 

 מנוי המבקר ) תיקון:  תשל"א, תשל"ט, תש"ו, תשנ"ה, תשס"ב ( 
 

 מנוי פקידים ) תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב (  167סעיף 
   

 מנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, ת (ב)
 לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו אלה: (ג)

 הוא יחיד; ( 1)
 הוא תושב ישראל; ( 2)
 הוא לא הורשה בעבירה שיש עמה קלון; (3)
הוא בעל תואר אקדמאי  מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או  (4)

ן זה, מוסד מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניי
 להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון.

 הוא רכש נסיון  במשך שנתיים בעבודת ביקורת. (5)

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף  (6)
דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות 

 המקומית.
 

ונה  ולא יכהן כמבקר העירייה בשום עירייה מי שכיהן  כחבר מועצה לא ימ (1)ג 
 אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

מי שהיה מועמד  בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמבקר אותה עירייה  ( 2)ג 
 למשך כל תקופת כהונתה של  אותה מועצה שאליה היה מועמד.

 
המחוז לאשר מינויו של  על אף הוראות סעיף קטן )ג (, רשאי הממונה על (ד)

( 5( ו ) 4אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות )
לסעיף קטן )ג( כמבקר העירייה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים 

 -בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב
1992 . 

 תשנ"ה, תשס"ב ( מועצה שלא מינתה מבקר ) תיקון : א'  167סעיף 
ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי  (א)

 תוך הזמן הנקוב בצו.  167תמנה מבקר כאמור בסעיף 
 

לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות  )ב( 
 מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.

 
 197* דיני מדינת ישראל תשכ"ד, עמ' 



 
248 

 
 משכורת ) תיקון: תשל"ט ( 168סעיף 

יקבלו את המשכורת שתקבע  167אנשים שנתמנו כאמור בסעיף  
 המועצה.

 
 

 תפקידי המבקר ) תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב (  
 

 תפקידי המבקר ) תיקון תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב ( א' 170סעיף 
 ואלה תפקידי המבקר: (א)

עירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, לבדוק אם פעולות ה (1)
, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר  1965 -התשכ"ה

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 לבדוק את פעולות עובדי העירייה; (2)
לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי  (3)

 מניחות את הדעת.העירייה ושמירת רכושה והחזקתו 

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל  הנהוגים בעירייה מבטיחים  (4)
 קיום הוראות כל  דין , טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

 
הביקורת לפי סעיף קטן )א( , תעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום  (ב)

ה העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריי
משתתפת בתקציבם השנתי ביותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או 

 משתתפת במינוי הנהלתם.
 למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא " גוף עירוני מבוקר"; 

 
כפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תוכנית עבודתו השנתית, או  (ג)

 -רתאת נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקו
 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)
 על פי דרישת ראש העירייה  לבקר עניין פלוני; (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת  (3)
 לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

 
 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. (ד)
ירייה מדי שנה  הצעת תקציב שנתי מבקר העירייה יכין  ויגיש לראש הע (ה)

ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה, היקף 

הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של 

העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה 

 ובגודל תקציבה השנתי.
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בהצעות התקציב  והתקן של לשכת מבקר ועדה הכספים והמועצה ידונו  (ו)
העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב 

 השנתי.
 
 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע ) תיקון: תש"ן, תשס"ב (
 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע ) תיקון: תש"ן, תשס"ב ( ב' 170סעיף 
 
י עירייה, ראש המועצה הדתית ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובד (א)

וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית וחברים ועובדים של 
כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך 
שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכיי הביקורת ויתנו למבקר 

קופה הקבועה בדרישה ובאופן העירייה כל מידע או הסבר שיבקש, בתוך הת
 הקבוע בה.

למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהייה גישה, לצורך ביצוע  (ב)
תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת 
עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של 

 גוף עירוני מבוקר.

וי על פי  דין, יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו לגבי מידע החס (ג)
 המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עובדו של מבקר העירייה שאנו עובד עירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו  (ד)
האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר 

 העירייה.

צוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל לצורך בי (ה)
ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של 

 גוף עירוני מבוקר;
 בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.       

 
 

 דו"ח המבקר ) תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשס"ב (
 

 ג'    170יף סע
המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת  )א(

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח;  1 -לשנה, לא יאוחר מ
בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון 

לפי סעיף קטן זה, ימציא  הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח
המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי 

 1958-ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21 -א ו21לפגוע בהוראות סעיפים 
 )נוסח משולב(.

 
בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה  )ב(

ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר לענייני ביקורת דו"ח על 
 ראש העירייה או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
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תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש העירייה לועדה  (ב)
לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח  וימציא לכל חברי המועצה  העתק 

 מהדו"ח  בצירוף הערותיו.

 

ה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש הועד (ג)
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה 
הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את 
הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדו"ח המבקר 

לאישור סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד  ותגיש למועצה
 המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה.

 

( תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה, תקיים 1) (ד)
המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או 

 ההצעות כאמור.
 

יה והצעותיה לחברי המועצה עד תום (  לא הגישה הועדה את סיכומ2)
התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל חברי 
המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי 
המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד 

 הגשתו לראש העיריה.

 

"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני לא יפרסם אדם דו (ה)
שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של  מבקר 
העירייה, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הועדה, 

 להתיר פרסום כאמור.

וא היה למבקר יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה, ה (ו)
, 1977-צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז

 יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת מבקר המדינה.
 

דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין  .1ג170סעיף 
מבקר העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, 

 סולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.אך לא יהיו פ
 

 פיטורי עובדים בכירים ) תיקון: תש"ן, תשס"ב (   
 

      171סעיף 
( לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של 2) )ב(   

שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר 
 יבה.הפיטורים יידון באותה יש

 
לא תתקבל  במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היועץ המשפטי   (ג)

לעירייה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בעניין 
 הפיטורים.
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הוראות סעיפים קטנים  )ב( ו )ג( יחולו, בשינויים המחויבים , גם על  השעיית  (ד)
 מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה.

 

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק  (ה)
, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד 1978 -הרשויות המקומיות )משמעת(  תשל"ח

 עירייה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחלק האמור.
 

 פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת ) תיקון תש"ן (  
 

מפרסם  דו"ח  או חלקו או תוכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את ה א' 334סעיף 
 –ג' )ו( או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו  170סעיף 

 מאסר שנה. 
 

 תקנות ) תיקון: תש"ן (
 

השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה של הפקודה.  347סעיף 

העירייה או לעניין הטיפול בדו"ח שהוא תקנות כאמור לעניין פעולתו של מבקר 

 מגיש טעונות אישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת.

 1974 -תקנות העיריות ) דין וחשבון מבקר העירייה ( תשל"ד
 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: 347בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 
 -תאריך הגשת דין וחשבון .1

העירייה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט בכל  שנה, דין מבקר העירייה יגיש לראש 
וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך, על ממצאי הביקורת 

 שערך.
 -תוכן דין וחשבון .2

 בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת ויפרט בו את הליקויים.
 -המלצות .3

 קויים ולמניעתם בעתיד.המבקר  יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הלי
 -רשימת מעקב .4

הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות 
קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום 

 סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן.   
 

 -תחילה .5
 אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תחילתן של תקנות

 


