
 

 גבייה אחראי/תשם/תואר תפקיד:  .1

 כפיפות ארגונית: לגזבר המועצה  .2

 תיאור התפקיד ומטרותיו .3

 אחריות לגביית ההכנסות העצמית של הרשות הקשורות למחלקת הגביה.

 אחריות ליצירת ולהרחבת חיובי התושבים בארנונה, באגרות ובהיטלים שונים.

 ביית מיסי הרשות. גומדיניות הדרכה והנחיית תושבי הרשות לגבי אופן 

 בירור לגבי אופן וגובה המיסוי, ומניעה/תיקון של אי התאמות.

 דיווח לממונה על בירורים מורכבים, התייעצות וקבלת הנחיות. 

 טיפול במתן הנחות בתחומי מיסי הרשות, חינוך, רווחה ועוד וסיוע לוועדת הנחות במועצה. 

 אישורי בעלות על נכסים. איתור חייבים וגביית חובות תושבים לצורך מתן

 הבטחת קבלת חובות מחייבים, שמפגרים בתשלום או שלא שילמו את חובם לרשות המקומית.

תכנון מדיניות טיפול משפטי ו/או הוצל"פ ו/או עיקולים מנהליים ו/או עיקולי נכסים של הרשות 

  המקומית ואחריות על ביצוע ההליכים.

 תכנון וקביעת יעדי הכנסות משומה.

 אוג לכל מיני העברות )ניידות( של התושבים ויצירת השומה, כדי להטיל ארנונה על התושבים.לד

 ביקור והערכות נכסים לשם הכנת השומה.

  קבלת פניות תושבים, מענה טלפוני וקבלת קהל. – מתן שירות

 אחריות על עדכון חיובים וזיכויים בכרטיסי התושבים.

 ה.קבלת תשלומים וביצוע פעולות אכיפ

 קבלת תשלום והפקדה בבנק, מתושבים ואזרחים אחרים.

 בתשלומים ובהפקדות. מערכת הממוחשבתהזנת ה

 

 פירוט המשימות/המטלות העיקריות .4

 תכנון הגבייה 4.1

אחריות להגברת מודעות התושבים לשיטות גביה שונות כגון הוראת קבע בבנק  4.1.1

 ותשלום שנתי מראש.

 ת מסים ברשות.תכנון פעילות הסברה מתאימה בנושא גביי 4.1.2

הצגת הערכות לעלות פעולות הסברה בנושא מיסוי מקומי, מול  עלות תחליפית של  4.1.3

 טיפול בפניות ובירורים מתאימים.

 השתתפות בהכנת תכנית גבייה לרשות המקומית. 4.1.4

 השתתפות בתכנון חלופות גבייה מחייבים. 4.1.5

 השתתפות בהגדרת תבחינים לביצוע הסדרי תשלום והנחות לחייבים. 4.1.6

 פות בהגדרת תבחינים להפסקת הפעלה של אמצעי אכיפה כנגד חייבים.השתת 4.1.7

 ביקור והערכת נכסים לשם הכנת השומה 4.2

 קבלת מידע לגבי הקמת מבנים או שינויים במבנים קיימים ממהנדס הרשות. 4.2.1

 קביעת תאריך כניסה של תושבים לנכס, ע"מ להטיל מיסי רשות. 4.2.2

 סים בשטח הרשות המקומית.עדכון קובץ נישומים עפ"י השינויים באכלוס נכ 4.2.3

 ביקור בנכסים לצורך הערכת שטחים ושימושים בהתאם לצורך ולהנחיות. 4.2.4

 מעקב אחר נכסים פטורים ואימות עמידתם בדרישות הפטור. 4.2.5
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 הכנת שומה לצורך הטלת ארנונה 4.3

 תכנון יעדי הכנסות תקופתיים מן השומה. 4.3.1

 ות ממשלתיות.עדכון נתוני השומה, ע"פ הנחיות הממונים ברשות ולפי הנחי 4.3.2

לדאוג לכל מיני העברות )ניידות( של התושבים ויצירת השומה, כדי להטיל ארנונה על  4.3.3

 התושבים.

 יצירת שומה חדשה בהתאם לנתוני בעלות, אכלוס ונתונים הנדסיים. 4.3.4

 הכנת הודעות שומה מעודכנות בהתאם לשינויים בפרטי הנכס. 4.3.5

 .עדכון קובץ הנישומים על פי הנתונים האמורים לעיל 4.3.6

  כרטיסי תושבים 4.4

, חינוך, אחריות ליצירת חיובים לכל התושבים ולעסקים בארנונה, מים, היטלים 4.4.1

 קנסות, אגרות ושאר הכנסות עצמיות. 

 אחריות על עדכון חיובים בכרטיסי תושבים )מדידות בית וכדומה(. 4.4.2

 הכנסת נתוני קריאות מים. 4.4.3

 יחידת השומה.עדכון בעלות על נכסים בתחום הרשות המקומית, בתיאום עם  4.4.4

 אחריות על הדפסת תלושי ארנונה לנישומים. 4.4.5

 קבלת תשלומים 4.5

היטלי  חינוך/ בריכה / חיסון כלבים/צה מכל סוג )ארנונה/ גביית תשלומים למוע 4.5.1

 השבחה וכדומה(.

 מתן הנחות בהתאם לחוק הנחות לתושבים )נתוני משרד הפנים ומשרד הביטחון(. 4.5.2

 רישום התשלומים. 4.5.3

 ים. הפקדות תשלומים בבנק 4.5.4

 חשבונאות 4.6

 שמירה על התאמה בין הכנסות והפקדות. 4.6.1

 דיווח על אי התאמה בין הכנסות להפקדות. 4.6.2

 בקרת יתרות זכות במאזני הרשות, לשם בירור מקור אי ההתאמה. 4.6.3

 בקרה וניתוח של חיובים, לצורך איתור אי התאמות. 4.6.4

 אחראי לתיקון אי ההתאמה באמצעות הנחיה לחייב / לזכות את החייב. 4.6.5

 ישורים לחייב לצרכים שונים, כגון צרכי מס, קבלת הלוואות וכו'.הפקת א 4.6.6

 פעילות מתקנת ומונעת 4.7

 תיקון חיוב באמצעות פקודת יומן ידנית. 4.7.1

 בקרת הפקת הודעות חיוב מתוקנות ומתאימות לחייב שערך בירור. 4.7.2

 דיווח לממונה על תוצאות בירורים ותיקונים נדרשים וקבלת אישור. 4.7.3

 יבים ותיעוד סיכום של הבירור.תיעוד מלא של פניות החי 4.7.4

 מיון ואפיון הפניות, לצורך הכנת ניתוח תקופתי של הפניות, לפי חתכים שונים. 4.7.5

 איתור חייבים ובירור חבות 4.8

 הגבייה.דיקת דו"חות חייבים של ממערכת ב 4.8.1

 מתן התראות לחייבים. 4.8.2

 הפעלת קבלן משנה לאיתור חייבים ומתן התראות. 4.8.3

 הסדר מחיקת חובות. הפסקת הליכי הוצל"פ לאחר ביצוע 4.8.4

 פיקוח על גביית חובות 4.9

 בקרה על קבלת התשלומים בעקבות מתן התראות. 4.9.1

 ביצוע צעדי אכיפה כאמור בפקודת העיריות. 4.9.2



 העברת הטיפול בחובות ליועץ המשפטי של הרשות, במידת הצורך. 4.9.3

 בירורים ופעולות ליצירת קשר עם חייבים וגביית חובות. 4.9.4

 ייבים.דיווח לממונה על מצב הגבייה מח 4.9.5

 פעולות אכיפה 4.10

 בדיקת קובץ חייבים. 4.10.1

 שליחת הודעות/ התראות לחייבים. 4.10.2

העברת הטיפול לביצוע טיפול משפטי ועיקולים )בנקים/ משכורות/ עיקולים בשטח  4.10.3

 באמצעות חברת עיקולים(.

 הכנת מסמכים לבית המשפט / יועמ"ש הרשות / הוצל"פ. 4.10.4

 תכנון הוצל"פ 4.11

 השתתפות בהכנת תוכנית הוצל"פ לרשות המקומית. 4.11.1

 הכנת תחזית צרכי הוצל"פ ברשות המקומית, על סמך נתונים היסטוריים ומשקיים. 4.11.2

 השתתפות בהגדרת נהלים לביצוע הוצל"פ ברשות המקומית. 4.11.3

 השתתפות בתכנון חלופות גבייה מחייבים. 4.11.4

 השתתפות בתכנון אמצעי אכיפה לצורך גביית חובות. 4.11.5

 הגדרת אופן ביצוע עיקולים ומימוש רכוש מעוקל.השתתפות ב 4.11.6

 השתתפות בהגדרת תבחינים להפסקת הפעלה של אמצעי אכיפה כנגד חייבים. 4.11.7

 השתתפות בהגדרת חריגים, לגביהם יושהה ביצוע הוצל"פ. 4.11.8

 ניהול קובץ חייבים. 4.11.9

 ניהול הקשר עם קבלני משנה להוצל"פ. 4.11.10

 מחייבים. תיעוד מסמכים והחלטות של בתי המשפט בקשר לגבייה 4.11.11

 סיכום הסדר מחיקת חובות, בתיאום עם הממונה. 4.11.12

 טיפול בנושא ההנחות ברשות 4.12

טיפול בהנחות אוטומטיות הארנונה, הניתנות במסגרת הקריטריונים בחוק ובמסגרת  4.12.1

 ועדת ההנחות.

 הניתנות במסגרת ועדת ההנחות ברשות. טיפול בהנחות 4.12.2

 ריכוז מידע למרכז בוועדת ההנחות ברשות.  4.12.3

 ות להנחה ופניות לבדיקה ומיון. קבלת בקש 4.12.4

 וביטוח לאומי משהב"טר הנחות ארנונה ע"פ רשימות המל"ל, בדיקה ומעקב אח 4.12.5

 והזנתן למערכת.

 למערכת המידע.  ני הנחות ארנונההזנת נתו 4.12.6

 ועדות שומה וערר 4.13

הכנת הדיון בוועדות שומה וערר והנחיית המשיבים בשם הרשות המקומית לגבי עמדת  4.13.1

 יון.הרשות בנושאי הד

 בדיקת ערעורי תושבים לגבי השומה, ניסוח עמדה והצגתה בוועדת ערר. 4.13.2

 טיפול בשומת תושבים עפ"י החלטות וועדת הערר, שאושרי ע"י יועמ"ש הרשות. 4.13.3

 בדיקת בקשה לקבלת אישור טאבו 4.14

 בירור יתרות חוב של המוכר עד תאריך מסירת החזקה. 4.14.1

 הנפקת שוברי תשלום בהתאם וגבייתם. 4.14.2

 הוראות קבע שניתנו לנכס.ביטול הנחות ו 4.14.3

 מסירת אישור לטאבו לאחר החתמה. 4.14.4

 הזנת האישור למערכת המידע.  4.14.5
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 טיפול באישורי טאבו המותנים באישור יחידת ההנדסה 4.15

 רישום הבקשה והעברתה לבדיקת יחידת ההנדסה. 4.15.1

 מסירת אישורי העברת בעלות ליחידת ההנדסה לצורך בדיקת תשלום היטל השבחה. 4.15.2

 ת ההנדסה למתן אישורים לטאבו.קבלת אישורים מיחיד 4.15.3

 מתן שירות 4.16

 קבלת קהל. 4.16.1

 מענה טלפוני. 4.16.2

 קבלת פניות תושבים ועו"ד בכתב. 4.16.3

 מתן מענה ופתרון, בהתאם לסמכותו ולהנחיות מנהל יחידת הגבייה. 4.16.4

 העברת פניות תושבים למנהל יחידת הגבייה, לפי הצורך. 4.16.5

 עבודה שוטפת 4.17

 .הכנת תכנית עבודה שנתית, דו חודשית של המחלקה 4.17.1

 השתתפות בדיונים עפ"י זימון הגזבר, המנכ"ל והנהלת הרשות. 4.17.2

השתתפות בישיבות משותפות עם גזבר המועצה וגורמי חוץ לטיפול באכיפת גביה  4.17.3

 ובטיפול בחובות כבדים.

 אחריות להכנת דוחות ומאזנים, חודשיים, תלת חודשיים ושנתיים. 4.17.4

 השתתפות בדיוני וועדת ערר. 4.17.5

לגבי גובה  המקומיים םוהוועדי מועצת הרשותלחברי ודו"חות ומתן מענה  4.17.6

 השומה שהוטלה.

 מתן נתונים ומידע לגזבר המועצה. 4.17.7

 הקפדה על הוראות החוק ותקנות הרשות המקומית בביצוע פעולות. 4.17.8

 קבלת קהל בנושא חיוב במיסי הרשות המקומית. 4.17.9

 דיון באי התאמות בסכומי חיוב, ובקשות להסדרי תשלום ולהנחות. 4.17.10

של החייב, השוואה לדרישות החיוב וביצוע תחשיבים בדיקת חבותו  4.17.11

 מתאימים, לפי הצורך.

 טיפול באי התאמות ובקשות שונות של החייבים. 4.17.12

הפניית החייבים לבעל תפקיד מתאים ברשות המקומית, לשם טיפול  4.17.13

 בפנייתו.

ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה מעבר למטלות השוטפות ובהתאם לצרכי  4.18

 המחלקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מיומנויות תפקוד מקצועיות: .5

בקרת תיעוד ושירות  -ניהול ידע, למידה ארגונית )ארגון לומד(, ניהול איכות )הובלת תהליכי איכות(

 . OFFICEעמידה בסטנדרטים מקצועיים, שליטה בתוכנות ללקוח, 

 

 דרישות התפקיד: .6

 

קדמאית רצוי בתחומים לבעלי השכלה אתיכונית מלאה כולל תעודת בגרות. עדיפות השכלה:  6.1

 קשורים כגון: כלכלה / ניהול / חשבונואות וכיוצ"ב. 

ת יוהשתלמו – וקורסים מחייבים השתלמויות מקצועיות, לימודים משלימיםעדיפות ל 6.2

עדיפות למערכת  י ברשות המקומיתידע לניהול פיננסמערכת מ ,עירונית ת בנושא גביהומקצועי

EPRוכיוצ"ב.  , שמאות מקרקעין, הנהלת חשבונות 

 ניסיון מקצועי 6.3

 שלוש שנים.   :דומה מספר שנים בתפקיד 6.3.1

 כשירות מקצועית: 6.4

 רישיון נהיגה 6.4.1

 (ישום פלילירתעודה בדבר היעדר תעודת יושר ) 6.4.2

 מבחני כשירות תקופתיים 6.4.3

 יכולת ניידות 6.4.4

 

עבודה בשעות בלתי שגרתיות, גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, דרישות ייחודיות לתפקיד:  .7

לפי מאפייני הרשות המקומית, ידע  –ננויות, ייצוגיות בפורומים מקצועיים, ידיעת שפות זרות כו

 .בעבודה עם מחשב

 

 תכונות נדרשות לתפקיד .8

קפדנות ודייקנות בביצוע, יצירתיות וחדשנות, אמינות ומהימנות אישית, תכונות אישיות:  8.1

מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, קיון, יערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סדר ונ

 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון יכולת קבלת החלטות, תכונות ניהול וארגון )כולל תקשורת(:  8.2

יכולת ייצוג הרשות בפני  נשיאה באחריות,פיקוח ובקרה, ותכנון, יכולת תיאום, סמכותיות, 

 בינאישיים. קיום וטיפוח יחסים גורמים חיצוניים,

התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת  מצבי תפקיד: 8.3

 .פתרון בעיות

 

 

 


