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ל"מנכ, אריק גולדיאן
ב בונוס .א.ר.א



חזון העירייה
הבטחות ראש העיר
קידום ופיתוח העיר

ציפיות התושבים
התפתחות ערים מתחרות

התפתחות מגמת איכות החיים



חזון העירייה
הבטחות ראש העיר
קידום ופיתוח העיר

ציפיות התושבים
התפתחות ערים מתחרות

התפתחות מגמת איכות החיים

!מגבלות תקציביות לא מאפשרות



)הוצאות(

)גירעון/ (עודפים 

.לרוב אנו עסוקים בחשיבה על הקטנת הוצאות
עלינו לחשוב על

!פריצת מגבלות התקציב

תקציבי הרשות המקומית והתאגידים העירוניים



היטלי פיתוח

חלף היטל השבחה

מס הכנסה מעביד

ביטוח לאומי מעביד

מקורות מעל זכויות

ארנונה

מ״מע

קרן איזון

"בונוס"דוגמאות להגדלת הכנסות לעיריות כתוצאה מעבודת 

ח״מיליארד ש3.1

ח״מיליארד ש2.5

ח״מיליארד ש1.5

ח״מיליון ש900

ח״מיליון ש800

ח״מיליון ש700

ח״מיליון ש250

ח״מיליון ש180



שותף, אורן גרופי
ראש תחום רשויות מקומיות

KPMG חייקיןסומך



הערך שאנו מציעים

KPMG בונוס בשיתוף פעולה ייחודי למתן שירותי ערך לרשויות מקומיות ותאגידים עירונייםב.א.ר.ואחייקיןסומך  :

היכרות מעמיקה עם אתגרי הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים•

"שבירת המסגרת התקציבית"התמחויות בתחומי פעילות בעלי פוטנציאל ל•

!?מה אחרים עושים בעולם-ידע וניסיון גלובלי •

One Stop Shop-מתן מענה רב תחומי •

ניסיון והצלחה מוכחים•



!נעים להכיר–רגולציה חדשה 



ניהול סיכונים וסיכויים ככלי ניהול ותהליך מחייב

חלה התפתחות רגולטורית בהקשר לתהליך ניהול סיכונים וסיכויים כתהליך מחייב במגזרים  , בשנים האחרונות

:רבים ביניהם

!רשויות מקומיות–השלב הבא 

חברות ציבוריות תאגידים מדווחים

ביטוחחברות משרדי ממשלה

בנקים

קופות חוליםחברות ממשלתיות



ניהול ותהליך מחייבוסיכויים ככלי ניהול סיכונים 

!ניהול סיכויים= ניהול סיכונים 



ותהליך מחייבוסיכויים ככלי ניהולי ניהול סיכונים 

,  הצעת החוק החדשה יוצרת מחויבות של הרשות לביצוע תהליך ניהול סיכונים תאגידי

:הכוללת בין היתר את החובות הבאות

גיבוש תכנית רב שנתית לניהול סיכונים וסיכויים-

מינוי מנהל סיכונים ברשות-

מינוי ועדה מקצועית לניהול סיכונים-

שמבוצעהצגת גילויים בדוות הכספיים של הרשות בהקשר לתהליך ניהול הסיכונים -

!על הגזברים...) וכך ראוי(על הובלת התהליך תהיה האחריות 



ותהליך מחייבוסיכויים ככלי ניהולי ניהול סיכונים 

:השלבים העיקריים בביצוע תהליך ניהול סיכונים כוללים

תכנון העבודה. 1

מהותייםיעדים ותהליכים עסקיים מיפוי . 2

בתהליכי העבודההסיכונים והחשיפות זיהוי . 3

הסיכונים והסיכוייםהערכת אומדן . 4

הקיימיםתהליכי הבקרה זיהוי . 5

פערי הבקרהזיהוי . 6

לצורך צמצום הסיכוניםתכנית הפחתה גיבוש . 7



מודל
SoBo



לפריצת מגבלות התקציב–SoBoמודל 

מיפוי מקדמי של הרשות  
התאגיד העירוני /המקומית

–בהתאמה אישית 
!ניהול סיכונים וסיכויים

גיבוש תכנית עסקית של  
הזדמנויות ממשיות לפריצת  

מגבלות התקציב
ליווי ביישום התכנית

+  פיילוט חודשים2-4חודשים1-2
כלל התוכנית



ניהול סיכונים וזיהוי סיכויים–SoBoמודל 

.אנו נסייע לכם בביצוע תהליך ניהול סיכונים וזיהוי סיכויים, בשלב ראשון

,  ניהול הסיכונים נועד על מנת לצמצם חשיפות של הרשות בדגש על הפסדים כספיים, מחד

!מאידך זיהוי הסיכויים נועד על מנת לאתר את ההזדמנויות הממשיות העמודות בפניי הרשות לצורך הגדלת ההכנסות

!הובלה לעצמאות כלכלית של הרשות ויצירת ממשל תאגידי תקין–התוצאה 

מיפוי מקדמי של הרשות  
התאגיד העירוני  /המקומית

–בהתאמה אישית 
!ניהול סיכונים וסיכויים

גיבוש תכנית עסקית של  
הזדמנויות ממשיות לפריצת  

מגבלות התקציב
ליווי ביישום התכנית



למיפוי הזדמנויותשאלון -SoBoמודל 

התאגיד העירוני במדד הפוטנציאל ליצירת הכנסות על פי קטגוריות / מיפוי וסיווג הרשות המקומית 

:השאלון כולל. ספציפיותוהזדמנויות 

COMPLIANCE-ותחומי ההסביבתית , התפעולית, שונים בתחומי הפעילות הכלכליתפרמטרים •

הכנסותשל " סימני נפט"זיהוי מדדים החוזרים באופן שיטתי ומעידים על •

ובונוס בהתייחס למאפייני הפעילות הספציפייםKPMGשאלות נקודתיות ממומחי •

מיפוי מקדמי של הרשות  
התאגיד העירוני  /המקומית

–בהתאמה אישית 
!ניהול סיכונים וסיכויים

גיבוש תכנית עסקית של  
הזדמנויות ממשיות לפריצת  

מגבלות התקציב
ליווי ביישום התכנית



למדידת רלוונטיות והצלחהקריטריונים -SoBoמודל 

:היתרלכל הזדמנות שזוהתה ייבחנו בין ביחס 

מיפוי מקדמי של אתגרי  
התאגיד  /הרשות המקומית

העירוני בהתאמה אישית

גיבוש תכנית עסקית של  
הזדמנויות ממשיות לפריצת  

מגבלות התקציב
ליווי ביישום התכנית

פוטנציאל הכנסות גלום•

עוצמת החדשנות בכלל ולרשות המקומית בפרט•

עוצמת החסמים הבירוקרטיים•

אומדן משכי זמן•



למדידת פוטנציאל קיים וניצול הזדמנויותSoBoגרף 

מיפוי מקדמי של אתגרי  
התאגיד  /הרשות המקומית

העירוני בהתאמה אישית

גיבוש תכנית עסקית של  
הזדמנויות ממשיות לפריצת  

מגבלות התקציב
ליווי ביישום התכנית

מימוש ניסיון
וידע קיים

חשיבה  
פורצת דרך

אזורי עניין  
לניצול  

הזדמנויות  
במסגרת 

תכנית עבודה

הכנסות פוטנציאליותהיקף הגדלת 
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CASE STUDY

 New Delhi Municipal Council (NDMC)-הרשות שם 

יישומים בתחום ערים חכמות  -הצורך

תכנון ויישום התכנית לעיר חכמה, ליוותה את העירייה בניתוח KPMG-המענה

מיליון דולר76-בהכנסות של כגידול -ההשפעה הכספית 



CASE STUDY

Greater Manchester Authorities (AGMA)-שם הלקוח 

תחבורהאיתור מקורות מימון ליישום פרויקט –הצורך

באיתור ובניית חבילות מימון מותאמות לפרויקט  סייעה KPMG–המענה 
של העירהתחבורה 

בתכניות תחבורה£מיליארד 2השגת מימון של מעל –הכספית ההשפעה 



ל"סמנכ, שוקי חן
ב בונוס .א.ר.א



-רשות מקומית אשר ניצלה הזדמנויות להגדלת הכנסות משולה ל
"שדה חרוש"



"שדה לא חרוש"-אשר טרם מימשה מלוא פוטנציאלרשות מקומית 



החוכמה היא לזהות הזדמנויות נסתרות להגדלת הכנסות גם בשדה החרוש  



גביית תקבול בגין שימוש חורג בנכס-אתגר חדש 

:מקרה לדוגמא•
ממוקם באחד מאזורי  " דרך"הממוקם במגרש אשר הינו בייעוד , חניון לרכב כבד•

. התעשייה בעיר
).לאור תוואי השטח(אין ייתכנות לסלילת דרך בעתיד •
אפילו לזמן מוגבל –קיימות בעיות למכביר בהסדרה תכנונית של הייעוד בפועל •

):שימוש חורג(
).פ"היעדר שת, אינטרסים שונים(נדרש אישור של מוסדות תכנון בכירים •
).יש בעיות דחופות יותר(עקב משאבים מוגבלים של העירייה תיעדוף•
.  ייזום תכנית–היעדר שיתוף פעולה של בעל המקרקעין •
תלונות , ריכוז מפגעים באזור תעשייה, ארנונה(לרשות המקומית יש אינטרס בהשארת המצב בפועל •

מרחיק פולשים וגורמים לא רצויים  , עודד תעסוקהמ–מסייע לעסקים באזור התעשייה , תושבים
).מקרקע ריקה



...בעייתי למדי–המצב המשפטי הקיים 

גלמובצקיעזבון המנוחה רחל ' עיריית נתניה נ7210/01א "ע•

לא אישרה  ) הועדה המקומית(בית המשפט העליון קבע כי אם הרשות המקומית •

בפועל את השימוש החורג שנעשה בלא היתר היא אינה רשאית לגבות היטל  

. השבחה



פתרון חדשני

גביית תקבול בגין השימוש החורג מכוח טענות אזרחיות נזיקיות

עשיית עושר ולא במשפט-עוולה 

הפר חובה חקוקה  -עוולה 

עריכת שומה האומדת את כלל היתרונות הכלכליים שנצברו לטובת בעל הנכס

הפקת הודעת חוב 

ייזום תביעה בהליך אזרחי כנגד בעל הנכס  



דגשים חשובים

התקבול שיועבר לרשות המקומית הינו תשלום עיתי ביחס לתקופת העבר  -

)בהסכם(ועתיד מוגדר 

) אם וכאשר(תשלום זה לא יבוא על חשבון היטל השבחה עתידי -

בדומה לתשלום בגין חריגות בניה (התשלום אינו מהווה הסדרה תכנונית -

)  בארנונה והיטלי פיתוח



התקשרויות בנושא הגדלת בסיס המס העירוני 

:ניתן לחלק לשני סוגים

:שירות משפטי

משפטשייחודו בחוק לעורכי דין כגון הופעה בבתי פעולות •

משפטיתחוות דעת הכנת •

פשרהניסוח הסכמי •

:שירות שאינו משפטי

נכסיםמדידת •

)בניהאיתור חריגות (ניתוח הנדסי •

)איתור תשלומי עבר(ניתוח כלכלי •

)השבחה, שימוש חורג, שומת ארנונה, פיתוחהיטלי (הפקת שומה •



בחינה משפטית של הסוגיה  
?האם רשות מקומית רשאית להגביל התקשרויות מסוג זה למשרדי עורכי דין בלבד

הגבלת התקשרות מסוג זה למשרדי עורכי דין בלבד עומדת בניגוד להוראות  . לא: תשובה 
:הדין הבאות

.איסור קבלת שכר כולל–לחוק לשכת עורכי הדין 85סעיף 

.איסור מימון הוצאות עבור הלקוח–לכללי לשכת עורכי הדין 44סעיף 

.ד"איסור שותפות עם מי שאינו עו–לחוק לשכת עורכי הדין 58סעיף 

.חקיקהמכחפגיעה בחופש העיסוק שאינה –חוק יסוד חופש העיסוק 



הפתרון המומלץ

הן , על בסיס הגשת הצעות משותפות, קביעת מנגנון התקשרות משותף במכרז•
לחברה כלכלית אשר תבצע את השירותים שאינם משפטיים והן למשרד עורכי 

.  הדין אשר יהיה אמון על טיפול בשירותים המשפטיים

.בהסכם ייקבעו סעיפי תמורה נפרדים•

:החברה הכלכלית תהיה אמונה על ביצוע כלל הפעולות שאינן משפטיות•
ריכוז מידע ואסמכתאות נדרשים  , הפקת שומות, ניתוח הנדסי, ניתוח כלכלי, איתור נכסים•

.לחיוב

יהיה זכאי לתמורה בהתקיים כי נדרש כי שירות משפטי –משרד עורכי הדין •
).  הסכמים משפטיים, חוות דעת, הליכים משפטיים(ביחס לכל חיוב וחיוב 



תנו לנו לעזור לכם לתכנן את  
!המחר

שותף, אורן גרופי
ראש תחום רשויות מקומיות

KPMG חייקיןסומך

ל"מנכ, גולדיאןאריק 
בונוס ב .א.ר.א

ל"סמנכ, שוקי חן
בונוס  ב .א.ר.א

מנהל, אלעד לוי מאורי
רשויות מקומיותמנהל תחום 
KPMG חייקיןסומך
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