
פרויקט מדידות נכסים
על פי הנחיות משרד הפנים העירייה מחויבת למדוד את שטחי כלל הנכסים בעיר בכל חמש שנים או בעת 

הצורך לפי המוקדם מביניהם על מנת לאמת את הנתונים המשמשים לגביית הארנונה.
המדידה נעשית על ידי חברת מדידה מקצועית אשר מודדת בהתאם לקבוע בצו הארנונה העירוני.

למה?
המדידה מאפשרת לאמת את נתוני הארנונה ולקדם גבייה שוויונית וצודקת בין כל תושבי ותושבות העיר 

איך מתאמים מדידה?
עליכם לתאם תוך 14 יום מקבלת מכתב זה, מועד למדידה הנוח לכם מול חברת המדידות, באמצעי ההתקשרות הבאים:

08-9213371
בין השעות 9:00-16:00

דואר אלקטרוני לכתובת:
 midot@midot2003.com  

עם שם מלא, טלפון וכתובת
@

התהליך

במידת הצורך ניתן יהיה לפנות 
בשאלות או בירורים למחלקת 

השומה לצורך קבלת הסבר 
על המדידה החדשה

תיאום מועד 
למדידה

המודדים מגיעים לנכס 
במיגון מלא מפני הקורונה 

בהתאם להנחיות

המדידה תועבר לבדיקה 
במחלקת השומה בעירייה

נתוני הנכס יעודכנו 
בהתאם למדידה 

ובמידת הצורך בלבד

הודעת השומה החדשה 
ותשריט המדידה ישלחו 

בדואר לכתובת הנכס או 
בדוא"ל )בהתאם לאישור 

התושב(.
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איך ניתן לראות את תוצאות המדידה?
כחודשיים לאחר המדידה מקבל.ת כל מחזיק.ה בנכס תשריט של הנכס שברשותו.ה, הכולל פירוט מדויק 
של כל השטחים החייבים בארנונה וסיווגם. בבניינים משותפים מופיע פירוט של שטח הדירה העיקרי ושל 

שאר השטחים אשר מחוץ לדירה וחייבים בארנונה, לפי חלוקה יחסית לכל אחד מהדיירים בבניין.

הגשת השגה
ניתן יהיה להגיש השגה לגבי המדידה, את ההשגה יש להגיש תוך 90 יום מקבלת הודעת השומה המעודכנת 

וזאת בהתאם להוראת סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות )ערך של קביעת ארנונה כללית( תשל"ו – 1976.
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

לשאלות נוספות הכנסו לאתר העירוני
או פנו למחלקת השומה בעירייה
בתיבת הפניות באתר העירוני

ׁשּוָמה -"הערכה או אומדן 

לערכו של דבר". 

בדיני מיסים תהליך השומה 

הוא קביעה של אחת מרשויות 

המס מהי הכנסתו החייבת של 

הנישום, ומכאן קביעת סכום 

המס שעליו לשלם
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