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 מבוא

. הדוח נעשה סקר נכסיםביקורת בעירייה בנושא נערכה  2113 ייול - 2112 במהלך החודשים יולי

 .זיו האפט  - BDO בעזרת משרד רו"ח

 

 לקבלת מענק מותנה ממשרד הפנים.כתנאי הבראה של העירייה תוכנית הבסקר נכסים היווה שלב 

 

עד  .2112בשנת  ם, התקשרה העיריה בחוזה עם חברת מדידות שהחלה עבודתהנכסילצורך ביצוע סקר 

  .בארנונה מתוספת החיובד מחושב כאחוז התשלום למוד .טרם הסתיים הסקר למועד כתיבת הדוח

 

קידיו כוללים:אגף ההכנסות, תפ במסגרת ירייה, הוקם מדור סקר נכסיםבע

  מתוך מערכת המ.ג.ע. -הכנת "מנה" של נתוני נכסים למדידה 

 .בדיקת הנתונים המתקבלים מהמודד והשוואתם לרישומי העיריה 

  קליטת

 תונים המתקבלים מהמודד ברישומי העיריה.הנ 

 .שליחת תוצאות סקר נכסים למחזיקים 

 .טיפול בפניות המחזיקים על תוצאות סקר נכסים 

 

סקר  2111ד וע 2112ממנהלת אגף תקציבים בעירייה, עולה כי משנת  ח ערכים שהתקבלמנתוני דו

 .לשנה מליוני ש"ח 23 -ה בסך של כ בהכנסות העירי נכסים הביא לגידול

סכום זה כולל תשלום לחברת  ש"ח מליון 11.1הגיעו ל  2111ההוצאות בגין סקר נכסים עד לסוף שנת 

 .ש"חמליון  4לציין כי משרד הפנים השתתף בהוצאות בסכום של . יש ש"חמליון  2 -המדידות של כ

 

 מחלקתל, וכן המשפטי של אגף הגביה ליועץ, סקר נכסים ועובדיו למנהל מדורברצוננו להודות 

 .זה דוחבעירייה על הסיוע  בהכנת  והנהלת חשבונות תקציבים
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עיקרי הממצאים וההמלצות. 1  

 חוזה עם חברת המדידותה

 אף כי הגדלת חיוב מחייבת  , 2111המודד( משנת  -עם חברת המדידות )להלן  זהעל פי החו

נציין כי למרות זאת לנישום אינה גורעת מהעמלה לחברה. הקטנה בחיוב  ,תוספת עמלה

בגין ירידה המחושבת וזאת כשליש מסך העמלה  ,אש"ח 1,211הוסכם על קיזוז עמלה של 

 בחיוב.

 לקבוע כללים ברורים לגבי קיזוז עמלה בגין ירידה בחיוב. ,חתמובהסכמים נוספים שי מומלץ

 

 
 דוחות חברת המדידות

 ללא ציון התעריף.  -המדידות רשום קוד הארנונה דוחות חברת ב 

 מהשינוי הנובע משינוי  בנפרד הארנונה הנובע משינוי בשטח השינוי בחיוב אין פירוט של

 בסיווג. 

 
משלוח הכוללים נתונים בגין תעריפי  ת דוחות בגין כלמדידות ולדרוש קבללפנות לחברת המומלץ 

, כמו כן יש לדרוש לכלול בדוחות הארנונה, רישום נפרד של השינוי בחיוב הנובע משינוי שטח/ סווג

 בחיובים: סה"כ תוספת חיוב, סה"כ הקטנת חיוב וסה"כ נטו. םסיכומים של השינוייהאקסל 

 

 
 ללא שינוי בחיוב בארנונה  -תשלום עמלה 

  סרו נתונים ממערכת המ.ג.ע למודד נמ ש"ח בגין שינוי סיווג. 12,111עמלה למודד בסך שולמה

נמצא רישום בגין  במסכי ההערות לאקיים הסכם פשרה חתום בגינו. שעל אף לבדיקת נכס 

 )דוגמה א'(. 2115ההסכם משנת 

 חל כל שינוי  לא אף כי בדיעבדבגין תוספת שטח לנכס ח "ש 21,111בסך עמלה  מודדשולמה ל

 .)דוגמה ב'( בשטח לצורך חיוב ארנונה

  שהעירייה תוספת שטח לנכס כאשר מדובר בנכס  ש"ח בגין 1,411שולמה עמלה למודד בסך

 .(4)עסקים דוגמה  אינה גובה ארנונה בגינו

 אינה ברורה. עובדות מדור סקר נכסים עורכות בדיקה  מודדהאחריות לאישור חשבונות ה

 ן החומר מועבר למחלקת תקציבים בגזברות.ראשונית ולאחר מכ

 מספר רב של במהלך של סקירת  נכסים. 41,111 -במסגרת הסקר נמדדו כ - התיחסות הרשות

לפי  לא הניבו חיוב נוסף בארנונה, אך נכסים אשר בסופו של דבר יתכן ונסקרו מספר נכסים,

 .מודדתשלום עמלה לתנאי החוזה אנו מחויבים ב

 
 -המועבר למדידה  עסקי  לגבי כל נכס באגף הגביה פרטני של נציגהמחייב אישור  לקבוע נוהל מומלץ

, שלא יניב גביה גף ההכנסות מידע נוסף בנושא הנכסא כאשר בידי וזאת על מנת למנוע תשלום עמלה

 נוספת.

וזאת על  -למנות אחראי לבקרת ההתחשבנות עם חברת המדידות מתוך הנהלת אגף ההכנסות מומלץ 

 פר את הבקרה בנושא.מנת לש
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 פיצול נכס ללא היתר מאגף ההנדסה

  נוספת על הגג הועבר אליהם כל מידע בקשר לבניה מבירור באגף ההנדסה עולה כי לא

 .(2)מגורים דוגמה  שנמדדה במסגרת סקר הנכסים

  מאגף ההנדסה לא נתקבלה בקשה לפיצול הדירה ומדובר ביחידה תכנונית לפי מידע שהתקבל

 .(2ודוגמה  1ם דוגמה )מגורי אחת

 .פיצול נכס המהווה יחידה תכנונית אחת לצורכי ארנונה אינו תואם את החוק 

 השומה. מחלקת  י ארנונה  תואמת את הוראותפיצול נכס לצורכביקורת הוסבר כי מדיניות ל

 הפיצול. לאחר והוא מחויב בתעריף נמוך מדיניות זו גורמת לעובר על החוק לצאת נשכר

 
 חוות דעת משפטית לגבי פיצול נכס המהווה יחידה תכנונית אחת לצורכי חיוב ארנונה. לקבל מומלץ

 אגף הנדסה לגבי תוספות בניה.מסקר הנכסים ללהעברת מידע  םלקבוע נהלימומלץ 

 
 הערכה עונשית

  מ"ר  113מ"ר במקום  521, מהשטח הקודם 5פי  התפוסה גדולהערכה חיצונית לקרקע

 .(2 עסקים דוג', ראה גם 3 )מבוסס על עסקים דוג' השטח הקודםמ 2ובמוסך הגדלה של פי 

 בפרטיות בעל הנכסופוגעת החיצונית הערכה ה תמבטלת את אופציי הערכה חיצונית מוגזמת . 

  הערכה גבוהה גורמת לניפוח ראשוני בהתחשבנות מול המחזיק וסרבול המערכת, שכן זה

 נכסים לבצע בדיקה חוזרת.  מחייב את המחזיק לערער, ואת המודד ועובדי סקר 

 
עם סטיה של עד  שהשומה תהיה סבירה,כך  -בהערכה חיצונית  לקבוע נוהלי עבודה למדידה מומלץ

11%. 

 
 מסמכים שלא נשמרו

 יה.העירי הנכס בתיקיבדבר תוצאות סקר הנכסים ושינוי שטח למחזיק  לא נמצאה ההודעה

  . (1 )עסקים דוג' ההודעה האחרונה ת נשמרת רקשהוסבר לביקורת, במערכת הממוחשב כפי 

 
 תר ממדידה אחת או במקרה של ערעור.לקבוע נוהל של תיוק מסמכים במקרה בו בוצע יו מומלץ

 
 השגות וערעורים

 יחד עם השגות  מתויקים והם ועררים בגין סקר נכסים של השגותנפרד ריכוז  לא קיים

 ועררים הנובעים מהעבודה השוטפת.

 הודעת שומהאינה  בעקבות סקר נכסים ההודעה, כפי שהוסבר לביקורת. 

 בעניין בעלות על נכס לא היתה מבוססת כנדרש )השגות ועררים להשגה  תשובת העירייה

 .(1דוגמה 

 
 דרג הניהולי.בקרה של ה לאפשר הסקר כדי לנהל רישום נפרד של ההשגות והעררים בגין  מומלץ

 נכסים דינו כהודעת שומה.הבעקבות סקר  למחזיק אם ההודעהקבל חוות דעת משפטית הל מומלץ

 במקרים בהם אין ודאות לגבי הבעלות על נכס.רקעין מלשכת רישום מק דוחלהזמין  מומלץ
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 כספיים וכמותייםנתונים . 2

  סקר נכסים הוצאות

 2112-2111בשנים  הטבלה להלן עולה כי  . מנתוני2112שנת החל את פעילותו ב סקר נכסים מדור 

 .ש"חמליון  11.1 -ין סקר נכסים הגיעו לההוצאות בג

  אש"ח 1,321 -שכר עובדי הסקר בעירייה הגיע ל. 

 והתשלום לעו"ד המלווה את הפרויקט 2112-2111לשנים  שלומים לחברת המדידותהת 

 5,311לחברת המדידות  אש"ח, בנוסף שולמו 3,223הגיעו לסך  הרשומים בתקציב הרגיל

 .לבאמצאות תקציב בלתי  רגיאש"ח 

 אש"ח 133ם משפטיים עקב סקר נכסים הגיע לסך תשלומים לעו"ד בגין טיפול בהליכי. 

 
 

 -עולה כי ההוצאות בגין השכר לעובדי סקר נכסים הכפיל את עצמו משנת הקמתו ב מנתוני הטבלה

עובדים  2הוקצו  2112. עליה זו נובעת מכך שבשנת אלפי ש"ח 412- 2111ועד לשנת ₪ אלפי  211 - 2112

 .2111עובדים בשנת  4קר נכסים לעומת סל

ההוצאות הגיעו  2111בשנת ו בתקציב הרגיל פעולותלהוצאות בסה"כ כי יש תנודתיות  מהטבלה עולה

 .אש"ח לשנה 1,121של  שיאלסכום 

לחברת המדידות בתב"ר  ש"חמליון  5.3נרשמו תשלומים בסך של  2111-2111יש לציין כי בשנים 

 .יב התב"רלאישור תקצ וזאת במקביל

 
 

 *אש"ח - 2002-2011הוצאות סקר נכסים 

 סה"כ 2002 2002 2002 2010 2011 סעיף תקציבי

 1,321 211 213 253 312 412  שכר 

עו"ד +  למודדתשלום 

  מלווה

452 31 214 1,121 222 3,223 

 133 - - 11 42 12 משפטיות סקר נכסים 

 3,112 222 1,121 113 22 521 תקציב רגילסה"כ פעולות 

 5,311 121 1,242 1,111 321 132 סה"כ תקציב רגיל

       

 5,311 - - 1,211 2,141 1,411 למודדתשלום  - תב"ר

       

סה"כ פעולות תקציב רגיל 

 + תב"ר

1,112 2,121 2,514 1,121 222 1,123 

 11,111 121 1,242 2,211 2,521 2,312 סה"כ הוצאות

 1*ראה נספח 
 

 מליון ש"ח 2 - 2011ת המדידות עד סוף תשלום לחבר

 2,125הגיע ל  2112-2111בשנים  סה"כ התשלומים לחברת המדידותעולה כי להלן מנתוני הטבלה 

  .לעו"ד המלווה את הפרויקט אש"ח 1,112כאשר בנוסף שילמה העירייה  -אש"ח 
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 *אש"ח - 2002-2011 - תשלום לחברת המדידות

 סה"כ 2002 2002 2002 2010 2011 פרטים 

 
לעו"ד תשלומים 

 מלווה
- - - 552 451 1,112 

 27225 322 1021 224 31 452 תשלום למודד ת"ר

 57300 - - 17200 27140 174,0 תשלום למודד תב"ר

 
סה"כ תשלום למודד 

 ת"ר + תב"ר
17212 27121 27524 17021 322 27025 

 2ראה נספח *

 
  ש"חמליון  4 - השתתפות משרד הפנים בעלות סקר הנכסים

 ח כך אש" 4,111 -מנתוני הטבלה להלן עולה כי הכנסות סקר הנכסים מתקציב משרד הפנים הגיעו ל

 .2111עד סוף ₪ מליון  1.1ההוצאה נטו הגיע ל ש

 
 אש"ח - 2010-2011 -הכנסות  -סקר נכסים 

 2010 2011 סה"כ סעיף תקציבי

 2,535 1,415 47000 תב"ר 211.524,,2.0

 
סקר נכסים -ת חיוב ארנונה תוספ  

)להלן:"דוח  בעירייה אגף תקציבים תשהתקבלו ממנהל 2112מחודש ספטמבר  דוח ערכיםמנתוני 

 23,525 - בסך של בחיוב בארנונה סקר נכסים הביא לגידול 2111ועד  2112משנת  עולה כי ,ערכים"(

 .ש"ח מליון

, שם הבעלים, מספר -ל נכס שנמדד וכולל פרטים עבור כ דוח ערכים מופק מהמערכת של המודד

 המדידה, תוספת או ירידה בחיוב וסכום, תאריכי מדידה וערעור, שטח קוד וחיוב לפני ואחרי כתובת

כפי שהוסבר  .בדיקה ואישורשל דוח פעולות ה עובדי סקר הנכסים רושמים על .מלפני מע"העמלה 

למספר נות מול המודד אחת הדוח משמש את מנהלת אגף התקציבים בעיריה בהתחשבלביקורת 

 .חודשים

ות השוואה אל מול נתוני האוטומציה, ובדיקות שונ הבצעכי  מנהלת אגף התקציבים  לביקורת הוסבר

מידי מספר חודשים מתקבל דוח מעודכן, ובין השאר נבדקת  כדי לוודא את אמינות הנתונים.

 התאמתו לדוחות קודמים.

 

                                     

  



, 

 

*אש"ח- 2002-2011 -גידול בחיוב בארנונה        

 תוספת חיוב נטו ירידה בחיוב תוספת חיוב מס' נכסים שנה

2112 214 5,135 (2,525) 3,111 

2112 2,121 2,141 (1,212) 1,121 

2111 11,111 11,411 (5,123) 1,233 

2111 11,122 1,511 (3,431) 1,123 

2111 2,145 11,122 (4,112) 1,121 

 237525 (127042) 407523 ,32723 סך הכל

 15ראה נספח * 

 
 נטוהביא סקר נכסים לגידול הגבוה ביותר בהכנסות העיריה  2111כי בשנת  מנתוני הטבלה לעיל עולה

 היתה הנמוכה ביותר נטו בה תוספת החיוב לעיריה 2112ש"ח לעומת שנת  מליון 1.12 -סך של כ ב

ים נמדדו נכסים הנמצא 2111בשנת כפי שהוסבר לביקורת,  ש"ח. מליון 1.121 -רק לסך של כ  ההגיעו

ש"ח. מדובר במתחם  מליון 2.2 -תוספת חיוב של כ (, המדידה הביאה ל115במתחם פלישות )משלוח 

 .שלא נמדד בעבר גדול של פלישות

 

עמלה לחברת המדידות   

תמורה לכך התחייבה . בידותחברת מד , שכרה העיריה את שירותיה שלצורך ביצוע סקר נכסיםל

מתוספת החיוב לעיריה כתוצאה מע"מ  לפני 11.5% עמלה בסך של לחברתהמדידותהעירייה לשלם 

במקרה של ירידה בתוספת החיוב לנכס, לא נגרע מהתשלום  .(3ראה נספח ) מהמדידות בסקר נכסים

  זכאי. המגיע למודד והקטנת החיוב לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב התשלום לו הוא

 2.2ל כ  המגיע המצטברת העמלה   1/2112 -המבוסס על דוח חברת המדידות ל לפי תחשיב הבקורת

 2,125 -הגיע ל 2111לפי נתוני מערכת הנה"ח התשלום למודד עד סוף שנת  .כולל מע"מ ש"חמליון 

מהתאמה שבוצעה עולה כי ההפרש נובע בעיקר מתשלומים לחברת  .(2)ראה נספח  ש"חאלפי 

  .מדידות מעבר לחיוב בעמלהה

 

 
 *אש"ח -2002 - 2011 -לחברת המדידות  עמלה

עמלה על תוספת  שנה

 חיובית

 עמלה על ירידה בחיוב 

 ביטול עקב איחוד
 לפני מע"מ עמלה

מע"מ  כולל עמלה

(12%) 

2112 1,111 (211) 231 122 

2112 524 (21) 514 511 

2111 2,224 (351) 1,215 2,122 

2111 1,251 (112) 1,152 1,141 

2111 2,151 (321) 1,231 2,141 

 27234 ,7,2, (,1721) 27212 סה"כ

 15 נספחראה *
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 סיווג מדידת הנכסים לפי סטטוס עיריה

אשר  טוסטבוצע סיווג נכס לפי ס שהופק ממערכת המודד בדוח ערכים כולל כפי שהוסבר לביקורת, 

 נקבע ע"י המודד.

 -כי שינוי סיווג או שטח הוא הגורם העיקרי להגדלת הכנסות העיריה  מנתוני הטבלה להלן, עולה

 .2112-2111ש"ח לשנים א 12,321תוספת חיוב נטו בסך של 

הגורמים שלא תרמו לעליה משמעותית בהכנסות העיריה: נכסים לא מאותרים, נכסים שלא נמדדו 

 מאחר ולא נעשה בהם שימוש ונכסים שלא נמדדו בהסכמת העיריה.

ן, מנתוני הטבלה עולה כי רק בנכסים בסטטוס "בוטל עקב איחוד" מחושבת עמלה שלילית על כמוכ

ירידה בחיוב בהתחשבנות מול המודד. בכל מקרה אחר בו יש ירידה בחיוב העמלה מחושבת כאפס 

 והיא לא מקזזת את חיוב העיריה למודד. 

 

 
 *אש"ח -2002 -2011 - ריכוז נכסים לפי סטטוס

 סטטוס  מספור
מס' 

 נכסים

תוספת 

 חיובית
 ירידה בחיוב

עמלה על 

תוספת 

 חיובית

עמלה על 

ירידה 

 בחיוב

 - 3,552 (5,242) 12,212 11,111 שינוי סיווג או שטח 1

 - 1,551 (111) 2,111 231 גדל עקב איחוד 2

 - 1,115 (11) 5,212 1,322 נכס חדש 3

 - 211 (42) 3,121 1,121 נכס סרבן 4

5 
הוערך עקב אי 

 תגובה

2,221 2,112 (3) 411 - 

 - 322 - 1,141 225 חדש עקב פיצול 1

 - 221 (221) 1,131 135 החלפת מחזיק 2

 - 13 (31) 11 3,321 נכס ללא שינוי 2

 - 2 (1,521) 41 115 הוקטן עקב פיצול 1

11 
מבוטל עקב הפסקת 

 פעילות

211 21 (1,111) 5 - 

 (1,211) - (1,232) - 312 בוטל עקב איחוד 11

 - 1 (2) 3 2,112 *אחרים * 12

 (,1721) 27212 (127042) 407523 ,32723 סה"כ 

 11ראה נספח *

ללא שינוי ונכסים שלא נמדדו בהסכמת  -אחרים כולל נכסים סגורים, נטושים/הרוסים, לא מאותרים, לא נמדדו  **

 העיריה.

 

 נתוני דוח ערכיםה אינם תואמים את ייובי ארנונה בעיריח

במספר  לפני מדידה ולאחריה. לשם השוואת נתוני חיובי הארנונהסים ביקורת דגמה מספר נכה

בדוח המודד נרשם גידול משמעותי בסכום החיוב בארנונה ואף שולמה למודד  ,מקרים שעלו במדגם

 ללא שנרשם גידול בפועל במערכת המ.ג.ע. -עמלה בגין גידול זה 

 



2 

 

 *אש"ח - נתוני מ.ג.עבדוח ערכים ו רנונההשוואת חיובי א - ד-דוגמאות א

 נתוני מ.ג.ע דוח ערכים   

שם  

 בעלים

תאריך 

 מדידה

חיוב 

לפני 

 מדידה

חיוב 

אחרי 

 מדידה

חיוב 

לפני 

 מדידה

חיוב 

שנת 

 מדידה

חיוב 

אחרי 

 מדידה

 125 151 131 522 142 21/11/12 חברה מ.  א

 411 422 412 211 422 21/11/11 חברה ס.  ב

 1,131 122 142 1,213 112 24/12/12 ד.  אגודה ג

 1 1 14 4 1 11/11/11 משפחת ג. ד

 14*ראה נספח 

 
 

 תוספת החיוב בוטלה בעקבות הסכם קודם -אש"ח 22עמלה של  -חברה מ. בע"מ  -א' דוגמה

בארנונה, בהתבסס על  ,חויבה חברת הביטוח המחזיקה בנכס 2112עד למדידה שבוצעה בחודש יוני 

 .(14.1)ראה נספח  אש"ח 142בסכום כולל שנתי של  ,משרדים -314בתעריף מ"ר  511שטח של 

 מ"ר. 511בנקים והשטח הנמדד הוא  -331בעקבות המדידה נשלחה הודעה למחזיק כי התעריף שונה ל 

 .21.1.2112מעל שנה לאחר ביצוע המדידה בתאריך  ,12.2.2112מכתב זה נשלח בתאריך 

נחתם הסכם עם  2115( כי בשנת 14.2ען עו"ד החברה )ראה נספח ט ,כמענה למכתבים שנשלחו למחזיק

 כך שאין לשנות את החיוב. -וכי ההסכם עדיין תקף -החברה בנוגע לחיובי הארנונה

תדפיסי מערכת הגביה מאש"ח כולל מע"מ  12 -אש"ח לפני מע"מ 24בדוח הערכים נרשמה עמלה של 

 .(14, 14.1ראה נספח ) בסכום חיוב הארנונההיה כל שינוי  לאעולה כי 

 
 הערת הבקורת

קיים הסכם ללא שצוין לגבי הנכס של חברת מ. כי  סרו נתונים ממערכת המ.ג.ע לבדיקה,למודד נמ

 במסכי ההערות לאהביקורת בקשה לקבל תדפיס של מסך ההערות בגין נכס זה,  פשרה חתום בגינו.

 .2115נמצא רישום בגין ההסכם משנת 

הוצאה  ה אשר חויבה בעמלה לחברת המדידות,גרם לנזק כספי ניכר לעיריי העדר רישום בגין ההסכם

 .שניתן היה למנוע ע"י רישום הערה בגין ההסכם במערכת המ.ג.ע

 
 הנושא בבדיקה - אש"ח ללא שינוי בחיוב בפועל ,2עמלה של  -חברה ס. בע"מ  - דוגמה ב'

 - 422מ"ר בתעריף של  3,521שטח עד לביצוע המדידה בחברה ס. חויבה החברה בארנונה על בסיס 

  .(14.1)ראה נספח  חאש" 422 -הגיע ל 2111כך שהחיוב הכולל לשנת  תעשיה,

י בתעריף, כך שהחיוב השנתי שינו ר ללאמ" 1,312 -בדוח הערכים נרשם כי השטח הנמדד הגיע ל 

   .חאש" 211 -הכולל חושב כ

 . (14.1 )ראה נספח כולל מע"מ 21 ,אש"ח 24 -העמלה לפני מע"מ

עולה כי בפועל לא חל כל שינוי בשטח לצורך חיוב בארנונה. לשאלת  בתדפיסי מערכת המ.ג.ע. מעיון 

 החומר הרלוונטי וכי הנושא בבדיקה.הביקורת הוסבר שינסו לחפש את 

 

  תשלום ארנונה לפי הסכם פשרה -עמלה לפי מדידה  - ד. בע"מ אגודה - וגמה ג'ד

  .מוסכים - 323מ"ר בקוד  5,225חויבה בארנונה לפי שטח  ד' עד לסקר הנכסים אגודה 
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 . מ"ר ללא שינוי סיווג 2,232נמדד שטח של  24.2.2112לפי דוח הערכים בתאריך 

 (.14.1אש"ח כולל מע"מ )ראה נספח  54 מ,אש"ח לפני מע" 41 נקבעה עמלה לחברת המדידות של

  .מ"ר 1,223 רטיס האב של הנכס שטח שלנרשם בכ סי המ.ג.ע העלה כי בעקבות המדידהעיון בתדפי

. עוד עלה כי רישום בגין הסכם פשרה נערך בירור במדור סקר נכסים ונמצא ,ביקורתהשאלת בעקבות 

. לשאלת 2112-2111(. ההסכם מתייחס לשנים 14.3תויק במחלקת השומה )ראה נספח כם הפשרה הס

 .2111לת הסכם הפשרה רק עד שנת הביקורת נאמר כי תיבדק אפשרות למדידה חוזרת מאחר ותחו

 
 קיטון שטח הדירה בדוח המודד ללא שינוי במערכת המ.ג.ע. - משפחת ג. - ד'דוגמה 

מ"ר אך  22מ"ר ל  121ושטח הדירה הוקטן מ  11.1.2112לפי דוח המודד נערכה מדידה בתאריך 

 במערכת המ.ג.ע אין שינוי בשטח הדירה.

   .נושא שטח הדירהים בהביקורת פנתה לבקש מסמכים מבסס
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מסגרת חוקית. 3  

לתוכנית ההבראה מתייחס  1בנספח  1.2סעיף  .2111שנת מההבראה  תוכנית בהיווה שלב סקר נכסים 

"ביצוע הסקר מצד המדידה וקליטה מקבילה של הכמות הנכנסת והכנסת לחיוב קבוע.  -לסקר נכסים 

לפחות". תמורת ביצוע סקר נכסים, תהיה  יח"ד 2,411חודשי של  -. יעד דו 2111סיום הסקר בסוף 

 (.5)ראה נספח  2111מליון ש"ח בשנת  4זכאית העיריה למענקים ממשרד הפנים בסך של 

 
ואילך,  2112כי: "במסגרת בחינת המענק המותנה לשנת  קובע 2/2112ל משרד הפנים חוזר מנכ"

 ייבחנו הפרמטרים הנוספים שלהלן:

ביצעה סקר נכסים במהלך חמש השנים האחרונות, תחויב  רשות אשר לא -ביצוע סקר נכסים  .1

 ."31.1.2112להתחיל בהליך הנ"ל ולפרסם מכרז לביצוע סקר נכסים עד ליום 

 

מחייב רשויות מקומיות לדווח על סקר נכסים שנעשה ברשות ומועד  4/2111חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

ם להיחתם על ידי ראש הרשות, הגזבר ביצועו כתנאי לשחרור המענק המותנה לרשויות. על הדיווחי

 והיועץ המשפטי.

 
 הטלת ארנונה

על נישום המחזיק בנכס בתחומה של רשות מקומית מכוח שלוש הוראות דין הקובעות  תמוטלארנונה 

 את עקרונות היסוד של דיני הארנונה:

 ]להלן:"הפקודה"(. פקודת העיריות ]נוסח חדש( 

  1112 - יקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"גחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חק 

  )להלן:"חוק ההסדרים"(.

  2111 - ס"ברשויות המקומיות(, התשתקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית 

 )להלן:"תקנות ההסדרים"(. 

  להלן:"חוק ערר"( 1121חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( תשל"ו(. 

 נה מועצת הרשות המקומית בכל שנת כספים, את צו הארנונה השנתי.מכוח הוראות אלו, מתקי

 
 פקודת העיריות

 לנושא הארנונה בהיבטים הבאים: 14ה מתייחסת בפרק הפקוד

 .הגדרות 

 .הטלת ארנונה 

 תשלום-תשלום ארנונה וקנסות בשל אי. 

 גביית ארנונות. 

 חילופי בעלים ומחזיקים ואבדן הנכס. 

 
 קובע כי: ,יעותהשגת יד -לפקודה  222סעיף 

 -לענין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש העיריה  "

 (  לערוך, בעצמו או על ידי שליחיו, כל מפקד וחקירה שימצא לנחוץ;1)

( לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו כל 2)

 ;מסמך שברשותו, הדרוש לו בקשר לתפקידיו
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 (  להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;3)

 "( להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.4)

 
 חוק ההסדרים

 :2 חוק ההסדרים קובע בפרק ד' הנושא את הכותרת רשויות מקומיות  בסעיף

 ארנונה כללית

כל שנת כספים ארנונה כללית על נכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין, הארנונה "מועצה תטיל בא. 

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

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

 ין הטלת ארנונה כללית".שימושו, מיקומו וסוגו לעני

 
 תקנות ההסדרים

חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת  -"כללים לחישוב שטח נכס  :לתקנות ההסדרים נקבע 2 בתקנה

ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים, הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל 

 רבוע".ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר 

 
 ארנונההצו 

"צו  -ברק, מתוקף סמכותה עפ"י חוק ההסדרים, קובעת היטל ארנונה כללית שנתי, )להלן-עיריית בני

תעריפי   ,הארנונה"( צו הארנונה כולל הגדרות כפי שנקבעו ע"י המועצה, תעריפי ארנונה למגורים

 ארנונה שלא למגורים, הנחות והסדרי תשלומים.

 
 שיטות מדידה קיימות

 מעליות, חדרי מדרגות וכד'. ,כולל גם שטחים ציבוריים -ברוטו  ,ברוטו 

  כולל קירות חוץ ופנים ללא שטחים משותפים. -ברוטו 

  לא כולל קירות חוץ ולא שטחים משותפים. ,כולל קירות פנים -נטו 

  שטח פנים. נטו -נטו, נטו 

 
 :נקבעו בצו הארנונה השיטות הנהוגות בבני ברק

 קירות חוץ ופנים וכולל  ,כל השטח לא כולל שטחים משותפים -ברוטודידה לפי שיטת המ -עסקים

 .( 2111בצו הארנונה  1.4)ראה סעיף 

 .(2111צו הארנונה  1.5)ראה סעיף  שטח פנים בלבד -נטו,נטושיטת המדידה לפי  -מגורים

 
 תעריף הארנונה

 ים לארנונה הכללית. נקבעו בתקנות סכומים מזעריים וסכומים מרבי חוק ההסדריםעל פי 

השעור יחד עם זאת נקבע כי הרשות המקומית רשאית להעלות את סכומי ארנונה בשיעור גבוה מן 

 רט בחוק בתנאים מסוימים.והמפ

קביעת שיעורי הארנונה ע"י מועצת הרשות המקומית מתחשבת בארבעה קריטריונים עיקריים: סוג 

 נכס. הנכס, שטחו )במ"ר(, שימושו, האזור בו נמצא ה

 מדי שנה יש עדכון על הסכומים המזעריים והמרביים.
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 הודעת שומה

לחיוב העיריה לפרט את הזכויות והמועדים להשגה ולערר בהודעת תשלום על  חוק הערר מתייחס

עשרה רכיבים  222בעמוד  "ד"ר הנריק רוסטוביץ מונה בספרו "ארנונה עירונית .ארנונה כללית

 את שבעת יסודות השומה ושלושה רכיבים נוספים: -ומה שצריכים להיכלל בהודעת ש

 יסודות השומה      

 הרשות המטילה את הארנונה וכתובתהשם  .1

 מחזיק, מספר הזיהוי שלו וכתובת המחזיקשם ה .2

 ניתן להוסיף זיהוי של גוש וחלקה כתובת הנכס נשוא השומה. .3

ין, סככה, אחסנה פתוחה ניסוג הנכס )בניין, קרקע תפוסה, אדמה חקלאית( וסיווג משנה )ב .4

 וכיו"ב(

 )דירת מגורים, חנות, מחסן, משרד(השימוש שנעשה בנכס  .5

 ת האזורים )אזור ב', אזור מיוחד(מיקום הנכס על פי מפ .1

 שטח הנכס .2

 רכיבים נוספים      

 פטורים והנחות .1

 ארנונהסכום ה .2

 על זכותו להשיג על השומה מחזיקהודעה ל .3

  

המצב הקיים בעירייה -הודעת שומה / מכתב תוצאות סקר מדידת נכסים   

שכותרתה "תוצאות  על סקר נכסים מחזיקעיריית בני ברק שנשלחה למכתב משל  דוגמהסקירת מ

כלולים בה  בהודעת השומה כל הרכיבים שפורטו לעילעולה כי  (,1)ראה נספח  סקר מדידת נכסים"

 :פטורים והנחות וסכום הארנונה, כמפורט להלןלמעט הרכיבים 

   ות השומהיסוד

 4בני ברק וכתובתה מצוינת בסעיף  עיריית -המטילה את הארנונה וכתובתה שם הרשות  .1

 מצוין בראשית ההודעה -בת המחזיק שם המחזיק, מספר הזיהוי שלו וכתו .2

 מצוין בראשית ההודעה -גוש וחלקה כתובת הנכס נשוא השומה. ניתן להוסיף זיהוי של  .3

מה חקלאית( וסיווג משנה )בניין, סככה, אחסנה פתוחה סוג הנכס )בניין, קרקע תפוסה, אד .4

 בסוג ותאור לפני ואחרי בדיקה 2מצוין בסעיף  -וכיו"ב( 

בסוג ותאור לפני  2מצוין בסעיף  -השימוש שנעשה בנכס )דירת מגורים, חנות, מחסן, משרד(  .5

 אחרי בדיקהו

בסוג ותאור לפני  2ף עימצוין בס -מיקום הנכס על פי מפת האזורים )אזור ב', אזור מיוחד(  .1

 ואחרי בדיקה

 שטח לפני ואחרי הבדיקה 2ן בסעיף מצוי -שטח הנכס  .2
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 רכיבים נוספים 

 אין התייחסות בהודעה -ים והנחות פטור .1

 אין התייחסות בהודעה -ם הארנונה סכו .2

 2ובסעיף  4מצוין בסעיף  -השומה  הודעה למחזיק על זכותו להשיג על .3

מתוך שלושת  שניים ומה, אךהש קיימים בה כל שבעת יסודות עולה כימניתוח הודעת השומה לעיל, 

מתייחסת למכתב זה כהודעת  אינה כפי שהוסבר לביקורת העירייה הרכיבים הנוספים לא קיימים.

הביקורת ממליצה כי העיריה תקבל חוות דעת מקצועית בנושא האם המכתב שנשלח למחזיק שומה. 

 ו כהודעת שומה.לאור תוצאות סקר מדידת נכסים דינ

 
 ערר על קביעת ארנונה כללית

 .,122 -חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(7 תשל"ו

 להלן תמצית הוראות החוק הנוגעות להשגה על קביעת ארנונה כללית ערר וערעור.

 
 הגשת השגהא. 

להשיג עליה לפני  לוםיום מיום קבלת הודעת התש 20תוך מי שחויב בתשלום  ארנונה כללית רשאי  

 מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

 הנכס בשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור  כפי שנקבע בהודעת התשלום. .1

 נפלה  טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו. .2

 הוא אינו מחזיק כמשמעו בפקודה. .3

 
תשובה להשגהב.   

 מיום קבלת ההשגה. יום 11על מנהל הארנונה להשיב  למשיג תוך  

  ועדת הערראם האריכה  ההשגה. זולתייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את  ,יום 11לא השיב תוך 

תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת הארכה לא 

 .יום 31תעלה על 

 

 ועדת עררג. 

חברי בחר כיה חברים מבין בעלי הזכות לההמועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר בהרכב של שלוש

התפקיד התנדבותי והרשאים להיבחר הם כל מי שאינו עובד ברשות  -המועצה, ואת היושב ראש שלהן 

  .תושב העיר והואהמקומית 

 

 ערר 

, שנמסרה לו התשובה יום מיום 31הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי תוך 

עדה להחליט בקשר וועדת ערר. יש לציין כי לא נקבעו בחוק הגבלות בזמן הניתן לולערור עליה לפני 

 לערר. 
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 ערעור

ינים מנהליים. יעל החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט לענ

. בית משפט מחוזי ידון בערעור בשופט אחד יום מיום מסירת ההחלטה למערער 31תוך הערעור יוגש 

 ואין אחרי פסק דינו ולא כלום.

 

 הודעה לאזרח 

ום הארנונה ואכן כך החוק מחייב את העיריה לפרסם את דרכי הגשת הערר בהודעה לאזרח על תשל

 .נוהגת העיריה

 

 עם חברת המדידות  החוזה .4

 
באוקטובר  )להלן "המודד"( מדידות, התקשרה העירייה בחוזה עם חברת לצורך ביצוע סקר נכסים

החוזה על המודד לבצע סקר מדידות ושימושים לצרכי ארנונה במסגרתו ימדדו יחידות דיור  . לפי2111

 .(1.1)ראה נספח למגורים ונכסים המשמשים לעסקים 

( לתקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ה 2)3בחוזה נאמר כי עבודות מדידה פטורות ממכרז מכוח תקנה 

 סח חדש(.לפקודת העיריות )נו 112שהותקנו מכוח סעיף  1122

 
בין  הכפוף לגזבר העירייה לתאוםעירייה )להלן:"הנציג"( הנציג עו"ד כבחוזה צוין כי מונה  1בסעיף 

ליווי לעירייה בכל הנוגע לביצוע  ע לביצוע השירותים ע"פ החוזה ומתןמודד בכל הנוגהעירייה ל

  (.2אה נספח )ר ליון ש"חיכמסכום של  שולם לנציג העירייה 2112 -ו  2112בשנים  ההסכם. 

 
 דו"חות הביצוע של המודד

 ודד להגיש לעירייה:להלן רשימת הדו"חות שעל המ

לוח זמנים או תוכנית אחרת לזמני ביצוע המדידות. לוח הזמנים יעודכן  -בחוזה  11סעיף  .1

ויועבר לנציג העירייה, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה 

 קרוב.המתוכננת לחודש ה

תשריט לכל נכס בו מצוין כתובת הנכס, קומתו, כיוונו, גוש, חלקה ותתי  -בחוזה  14סעיף  .2

חלקות. התשריט יכלול את כל השטחים המרכיבים את הנכס, לרבות מרפסות וגזוזטראות 

מקורות ולא מקורות, חניות, גגות מרוצפים, עליות גג, מדרגות אל גג או אל מקלט, מרתפים, 

אות וכניסות מכל סוג שהוא, אל השטח בו משתמשים בפועל והשטח שאינו מקלטים, יצי

כן יכלול התשריט את זהות הבעלים, זהות המחזיקים, תאריכי מדידה, קליטה,  בשימוש. כמו

 הפקה, מספר הנכס ומספר המשלם.

דוחות מדידה ושימושים בצירוף התשריטים ביחס לכל הנכסים שנכללו  -בחוזה  12סעיף  .3

 .ב, בכתב )להלן:"משלוח"( ובאופן ממוחשב, בתום ביצוע כל שלב עבודהבאותו של

הדו"ח יכלול את פרטי הנכס, פרטי המחזיק בנכס, כתובת למשלוח  לחוזה 21לפי סעיף  

הודעות, מספר החשבון של הנכס אצל העירייה, השטח הקודם, השטח החדש )בהתאם 

ס וחישוב סה"כ השטחים לפי סוגי תתי למדידה(, סוג הנכס ושימושו, תעריף הארנונה של הנכ

 (.2נספח דוג' ב)ראה  הנכסים השונים בכל נכס כמפורט בצו הארנונה של העירייה
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 שיטת חישוב העמלה לחברת המדידות

בחוזה, תמורת ביצוע כל העבודות וקיום כל ההתחייבויות של המודד לקיים על פי  33לפי סעיף 

 מפורט להלן:החוזה, יהא המודד זכאי לתשלום לפי ה

  מתוספת החיוב השנתית בארנונה הנובעת מתוספת שטח או שינוי בסוג  11.5%תמורה של

השימוש למשך שנת מס אחת. התמורה תחושב כאחוזים מתוספת החיוב השנתית בארנונה 

 על פי דוח מדידה ושימושים וצו הארנונה שיהיה בתוקף במועד חתימת החוזה.

 * תוספת שטח * תעריף הארנונה למ"ר.+ מע"מ 11.5%דהיינו, התשלום למודד = 

 .תוספת החיוב השנתית תחושב ברוטו, ללא הנחות כלשהן 

 

  עלייה בתשלומי ארנונה עקב העלאת תעריפיה או שינוי סיווגיה או תתי הסיווג ביוזמת

העירייה ו/או הממשלה ו/או הכנסת, לא תזכה את המודד בתשלום כלשהו רק בשל שינוי 

יה יסיווג, אלא אם השימוש בנכס הספציפי או ו/או קיומו נגלו לראשונה לעירהתעריפים או ה

 בחוזה(. 34בשל מדידות המודד )סעיף 

  היה ויתברר כי חלו טעויות במדידות שהעניק המודד וגורם מוסמך על פי דין יחליט כי אין

וישיב בשל הטעויות, לא יהיה המודד זכאי לקבל כל תשלום בגינם  מחזיקלגבות תשלום מה

כל תמורה שקיבל בגין חיוב ארנונה. העיריה זכאית לקזז את התשלומים הנ"ל מהתמורה 

 בחוזה(. 35המשולמת למודד מכל תשלום שתבחר )סעיף 

  היה וכתוצאה מדו"ח מדידה ושימושים יוקטן החיוב לנכס, לא יגרע  -33.3לפי סעיף

חישוב התשלום לו זכאי  מהתשלום המגיע למודד והקטנת החיוב לא תובא בחשבון לצורך

 המודד.

הירידה המצטברת בחיוב כתוצאה מהמדידות  2111מנתוני דוח ערכים עולה כי עד לסוף שנת 

  ש"ח.מליון  12 -הגיע ל 

 1.2כפי שהוסבר לביקורת, לצורך חישוב העמלה מתוך סכום זה נלקח בחשבון סכום של 

  (.11 )ראה נספח בגין קטון שטחים עקב איחוד נכסים₪ מליון 

 

יה ישנבדק ואושר במלואו ע"י עובדי סקר נכסים בעיר משלוחיה, על ילפי אחראי סקר נכסים בעיר

הסופי )לאחר בדיקתו ע"י עובדי העיריה( ובכל  המשלוחמתוספת החיוב לפי  111%משולם למודד 

הנותרים משולמים לו עם  21% -כסכום ראשוני, וה  משלוחמה 21%מקרה אחר משולם למודד 

 יה.ים הבדיקה של עובדי סקר נכסים בעירתו

 

 

 

 

 

 

 



1, 

 

 נהלי עבודה  .5

 הזמנת שירותים .1

 ך מעבירה העירייה למודדלביצוע המדידות. לצורך כ מוסרת למודד מדי פעם "מנה" העירייה

 111 -51 -הכולל כ ,מערכת גבייה עירונית - מתוך מערכת המ.ג.ע דו"ח ממוחשב ומודפס

 נכס, לרבות שטח, סיווג וחיוב.נכסים ובו מצוינים כל פרטי ה

 
 המדידותביצוע  .2

 המדידות. המחזיק ו/או בעל הנכס את מועד ביצועלאחר קבלת המנה, מתאם המודד עם 

לתאם עם  נסיונות כושלים 3חר לא ,הנכסיםלביקורת ע"י האחראי על סקר  כפי שהוסבר

צונית לנכס לפיה המחזיק ו/או בעל הנכס או כאשר מדובר במחזיק סרבן, מבוצעת הערכה חי

 לשטח הנכס בפועל. 11% -מתווסף כ

 תשריט לכל נכס.  , מכין המודדלאחר מדידת הנכסים 

מעבר למדידת הנכס, המודד מציין את סוג השימוש שהמחזיק ו/או בעל הנכס עושה בפועל 

 בנכס ובמידת האפשר את מועד תחילת ההחזקה והשימוש.

את המשלוח ניתן להפיק בפורמט  משלוח.ירייה מגיש המודד לע בתום ביצוע כל שלב עבודה

pdf  פורמט בו( 2)ראה נספחexcel  (2.1)ראה נספח. 

 

 pdfדוח 

 אין סיכום של אך ת חיוב" ו"תוספת חיוב נטו", תוספ"מופיע סיכום של  בסוף הדוח

  הקטנת חיוב.

 כוללת גם את ההפרשים החיוביים וגם את ותוספת חיוב של הפרש שטח  העמודות

 .ייםהשליל

 נכס.סיווג ין תעריף לכל לא מצו מצוין קוד החיוב בארנונה אך 

  בעמודה של תוספת חיוב אין פיצול בין תוספת שנגרמה מגידול בשטח הנכס לבין

 תוספת שנגרמה משינוי בסיווג הנכס.

 

 אקסלדוח 

כפי שמופיעים בדוח  -לא סיכומים בדוח האקסל כלולים נתונים לכל נכס בנפרד ל

 .pdf בפורמט

עה הביקורת שינויים במדגם ביצ  pdf -אפשר השוואה בין דוח האקסל ודוח על מנת ל

 ביות וסיכום כל אחד מהם )ראהשליליות וחיו מיון בין תוספת ארנונה -דוחות אקסל 

 (.2א1דוגמה בנספח 
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 לדוחות אקסל  pdfהפרש בין סיכום בדוחות 

  סה"כבין  פעריש דוחות  1 -ב, כי נמצא ,משלוחים 11בבדיקה של מדגם דוחות בגין 

 .excel בדוחות לבין המחושב pdf חיוב כפי שמופיע בדוחות התוספת 

  כפי שהוסבר לביקורת ההפרשים נובעים מקיזוז חלק מסכומי הקיטון בחיוב. מדובר

ש"ח  33,412.11)ראה לדוגמה סכום של   pdfבסכומים לידם נרשם "מבוטל" בדוח ה 

סכומים שליליים אלה מקוזזים כם עם חברת המדידות (. כפי שסו1.1בנספח 

ש"ח בנספח  1,312.11העמלה לחברת המדידות )ראה לדוגמה קיטון בעמלה בסך מ

1.2.) 

 

 משלוחים* 11מדגם  -ודוחות אקסל pdf  דוחותפער בין  -דוחות חברת המדידות 

 הפרש בתוספת חיוב תוספת חיוב אקסל pdfתוספת חיוב  מס' משלוח 

1 111 221,213 1,115,112 324,141 

2 112 412,111 412,111 - 

3 112 322,511 411,441 12,251 

4 121 211,122 211,122 - 

5 121 242,122 251,131 2,351 

1 15 352,141 354,551 2,514 

2 14 242,115 251,241 11,131 

2 51 112,334 113,322 5,144 

1 51 211,251 211,112 1,441 

11 2 215,421 1,242,213 452,332 

11 1 1,532,322 2,321,521 242,254 

 1*ראה נספח  

 

 משלוח הכוללים נתוני תעריפי ארנונה המדידות ולדרוש קבלת דוחות בגין כל לפנות לחברתמומלץ 

 רישום נפרד של השינוי בחיוב הנובע משינוי שטח/ סווג.ו

כמו כן יש לדרוש פירוט סיכומים של השינוים בחיובים: סה"כ תוספת חיוב, סה"כ הקטנת חיוב 

 .וסה"כ נטו

 
 קת נתוני הדו"חקליטת ובדי .3

סקר נכסים מדור ע"י עובדי  ם מהמודד, נקלטים במערכת המ.ג.ענתוני הדו"ח שמתקבלי

העובדים בודקים את נתוני הדו"ח מבחינת סבירות והתאמה לנתונים קודמים של  .בעירייה

העירייה. לאחר שאומתו הנתונים ונמצאו תקינים, משנים העובדים את סטטוס הבדיקה 

 "אושר".ל

 .אושרו ומייצאים אותו לתוכנת המ.ג.עאחת לחודש, מפיקים קובץ של כל הנכסים ש

הרישום  יוםשינוי בחיוב הארנונה כתוצאה מסקר נכסים, להגדלה או הקטנה מחושב מ

 .במערכת המ.ג.ע
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 מחזיקל תוצאות סקר נכסיםשליחת הודעת  .4

השטח המציינת את  זיקמחלאחר בדיקת נתוני הדו"ח, נשלחת הודעת תוצאות סקר נכסים ל

נספח דוגמה בוסיווג חדש )ראה הישן של הנכס, השטח החדש לחיוב לפי המדידה, סיווג ישן 

1.) 

 מצוינים דרכי התקשרות עם העירייה במקרה של ערעורים. בסוף ההודעה

עו"ד האחראי על גבייה בארנונה, הודעה זו לא מהווה הודעת י כפי שהוסבר לביקורת ע"

 נה עומדת בכל הקריטריונים של הודעת שומה לפי החוק.שומה מאחר ואי

 
 השגה .5

 11תוך  להגיש השגה למנהל הארנונה בעירייהמסכים עם תוצאות המדידה, יכול  שאינו מחזיק           

 באופן ממוחשב רציף בכל שנה ומתויקת סדרב כל השגה ממוספרת קבלת החשבון.מ יום 

יום  11ונה להשיב תוך ההשגה מחויב מנהל הארנ על .אאוטלוק"משימה בתוכנת " בדרך של

 בפרק זמן זה, תחשב ההשגה כאילו התקבלה. אם לא השיבו קבלתה  מיום 

 

 ררע .,

שליד  ר לועדת העררויום לער 31מחזיק הרואה עצמו נפגע מתשובת מנהל הארנונה יכול תוך 

ירייה בסדר כל ערר ממוספר בע הרשות המקומית המורכבת מנציגי העירייה ואנשי ציבור.

 .בתוכנת "אאוטלוק"רציף בכל שנה ומתויק באופן ממוחשב בדרך של משימה 

 
 הערת הביקורת

שנבעו מסקר נכסים. מספור ועררים כי אין בעירייה ריכוז של השגות  הביקורת מצאה

נעשה באופן רציף ללא חלוקה בין הסיבות השונות שגרמו למחזיק להגיש  והעררים ההשגות

נבעו מסקר נכסים יש לפתוח כל קובץ  ועררים ועל מנת לבדוק אילו השגותו/או ערר השגה 

 הגשת ההשגה והערר.בנפרד ורק אז ניתן לראות את הסיבה לו/או ערר של השגה 
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 מדגם הביקורת .,

. 2112 - 2112בשנים  חברת המדידותבמסגרת סקר נכסים שבוצעו ע"י  הביקורת דגמה מספר מדידות

 2בנכסים המשמשים למגורים וכן  דוגמאות 4, בנכסים המשמשים לעסקים דוגמאות 4להלן יפורטו 

  (.11השגות )ראה נספח 

 

 עסקים 1.,

 

 7 מחזיק א'.225004000400מס'  א' אולם שמחה7 נכס - 1 דוגמהעסקים 

 7 מחזיק ב'.225004001000מלאכה7 נכס ב' מס'                              

 2,251כאולם שמחות, שטחו חויב לפי  ברחוב שלמה המלך בבני ברק ס א'עד למדידה סווג נכ 

 .(11)ראה נספח ₪ אלפי  541 -מ"ר וסך החיוב השנתי עמד על כ 

  ווגמ"ר ללא שינוי סי 3,212 -נמדד נכס א' ע"י המודד ונקבע שטחו ל  12.2.2111בתאריך.  

 1.3.2111יוב המוגדל החל מתאריך הח .  

 ה.יהעירי הנכס בתיקיבדבר תוצאות סקר הנכסים ושינוי שטח חזיק למ לא נמצאה ההודעה  

  בקש מדידה חוזרת עקב  המחזיקהוגש טופס "בקשה לערעור סקר" בו  12.11.2111בתאריך

  .שגויהמדידה 

  הודיע כי הוא מקבל את  11.11.2111המודד ביצע מדידה חוזרת ובתשובתו לערעור מתאריך

ת נכס א' ולשייך את קומת המרתף למחזיק ב'. בעקבות טענת מחזיק א' לפיה יש לפצל א

נכס ב' בספרי  -מ"ר ונרשם נכס חדש  3,121 -המדידה החוזרת שונה שטחו של נכס א' ל

 .מ"ר בסיווג מלאכה 212ל ע"ש מחזיק ב' בשטח ש 215114111111העיריה שמספרו 

 בתעריף תעשיה  ניות העירייה היא לחייב מטבח של אולם שמחותיכפי שהוסבר לבקורת מד

  .הנמוך משמעותית מתעריף אולם שמחות

  בו נאמר כי שטחו של נכס א'  13.12.2111מחזיק א' קבל מעירית ב"ב תשובה לערעור בתאריך

 .1.3.2111מ"ר מתאריך  3,121 -עודכן ל

  בו נאמר כי נרשם נכס ב'  13.12.2111מחזיק ב' קבל מעירית ב"ב תשובה לערעור בתאריך

  .1.3.2111מ"ר מתאריך  212 -' ושטחו עודכן לשפוצל מנכס א

 

10לפי דוח ערכים נספח  -אולם שמחה7 מלאכה - 1 דוגמה -עסקים   

 סך הכל תעריף שטח סיווג מחזיק תאריך 

אלפי  למ"ר מ"ר    

 ש"ח

לפני 

 מדידה

 541 112.43 2,251 אולם שמחות מחזיק א' 

 212 112.43 3,212 אולם שמחות מחזיק א' 12.2.2111 מדידה

לאחר 

 ערעור
1.3.2111 

 111 211.11 3,121 אולם שמחות מחזיק א'

 111 131.24 212 מלאכה מחזיק ב'
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 קורתיהערת הב

                 ה, כפי יהעירי הנכס בתיקיבדבר תוצאות סקר הנכסים ושינוי שטח למחזיק  לא נמצאה ההודעה

  ודעה האחרונה שנשלחה למחזיק. שהוסבר לביקורת, במערכת הממוחשבת נשמרת רק הה

 
 לקבוע נוהל של תיוק מסמכים במקרה בו בוצע יותר ממדידה אחת או במקרה של ערעור. מומלץ

 
 

 41202,000200מחסן7 נכס מס'  -2 עסקים דוגמה

 מ"ר וסך החיוב השנתי  11ברחוב אברבנאל כמחסן, שטחו חויב לפי  עד למדידה סווג הנכס

 .(11ראה נספח ₪ )אלפי  12 -עמד על כ 

  כפי שנמסר לבקורת השטח נקבעמ"ר 511 -ל נמדד הנכס ושטחו נקבע 13.5.2111בתאריך . 

  .לפי הערכה חיצונית

 העיריה. סקר הנכסים ושינוי שטח הנכס בתיקילמחזיק בדבר תוצאות  לא נמצאה ההודעה 

  11 -ו לושונה שטח 11.11.2111בעקבות ערעור לסקר נכסים, בוצעה מדידה לנכס בתאריך 

  מ"ר.

 בו היא הודיעה כי שטח  12.11.2111על הערעור נשלחה בתאריך  מחזיקתשובת העירייה ל

 .1.2.2111מ"ר החל מתאריך  11 -הנכס שונה ל

 
 10לפי דוח ערכים נספח  -מחסן - 2 דוגמה -עסקים 

 סך הכל תעריף שטח סיווג מחזיק תאריך 

 אלפי ש"ח למ"ר מ"ר    

 12 131.13 11 מחסן א'מחזיק   לפני מדידה

הערכה 

 חיצונית

 12 131.13 511 מחסן מחזיק א' 13.5.2111

לאחר מדידה 

 ערעור

 12 131.13 11 מחסן מחזיק א' 11.11.2111

 

 הערות הביקורת

  מ"ר(,  11מ"ר במקום  511מהשטח הישן לחיוב ) 5.5השטח שנקבע בהערכה חיצונית היה גדול  פי

₪. אלפי  13 -יתר של כסכום  מכך העיריה שלמה מראש למודדכתוצאה . הערכה שאינה סבירה

 .סכום זה קוזז לאחר ערעור ומדידה חוזרת

  נשללה מהמחזיק האפשרות לסרב למדידה בנכסו בכך ש"הקפיצו" את חיובו בארנונה בלמעלה

  מהחיוב הקודם ובכך נפגעה זכות הפרטיות של האדם. 511% -מ

כי כאשר מבוצעת הערכה חיצונית לנכס בשל  סים בעיריה, הוסברבשיחה עם מנהל מדור סקר נכ       

ניות העירייה היא לאפשר תוספת לשטח הנכס של ימד ,לאפשר את כניסת המודדסירוב המחזיק 

  .פרטיותל ו של הנישוםלשמור על זכות וזאת על מנת 11%עד 

 חזיק.גורמת לניפוח ראשוני בהתחשבנות מול המ ,משטח הנכס הקודם הערכה הגבוהה 
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  לערער, מה  מחזיקגורמת לסרבול המערכת, שכן זה מחייב את ההערכה הגבוהה במאות אחוזים

 שמצריך בדיקה חוזרת של עובדי סקר נכסים והמודד.

 העיריה סקר הנכסים ושינוי שטח הנכס בתיקילמחזיק בדבר תוצאות  לא נמצאה ההודעה. 

 74,1052000300 נכס מס' תפוסה קרקע - 3 עסקים דוגמה

 4,1052000200 מוסך7 נכס מס'                             

 

  נכסים של מחזיק ברחוב הירקון בבני ברק, האחד כקרקע תפוסה והשני  2עד למדידה סווגו

 1 -ו  1.5 -מ"ר בהתאמה וסך החיוב השנתי עמד על כ  55 -ו  113כמוסך, שטחם חויבו לפי 

 .(11)ראה נספח  אלפי ש"ח, בהתאמה

 שטחם ומוסך ולקרקע תפוסה ל , נקבע סיווגםנכסיםה 2 -ל מדידה הבוצע 5.2.2112 בתאריך

שר פלא מחזיקהשטח נקבע בהערכה חיצונית עקב סירוב ה מ"ר, בהתאמה. 121 -ו 521 -ל

 .למודד להכנס לנכס

 תוצאות סקר נכסים ערער על 1.2112במכתבו מחודש  מחזיקה. 

 

 חוזרת עקב ביקש לבצע מדידה וה את הפרויקט המשרד המלועו"ד ממחזיק, בעקבות ערעור ה

 511% -בשטחי הנכסים בהערכה החיצונית. בקרקע התפוסה הגדלה של למעלה מ  ההפרשים

 (.11 )ראה נספח 211% -ובמוסך הגדלה של כ

 מ"ר  111 -בוצעה מדידה לנכסים בה נקבע שטחה של הקרקע התפוסה ל 1.2.2112 בתאריך

  .מ"ר 11 -ושטחו של המוסך ל 

 

 10לפי דוח ערכים נספח  -קרקע תפוסה7 מוסך - 3 דוגמה -עסקים 

 סך הכל תעריף שטח סיווג מחזיק תאריך 

 אלפי ש"ח למ"ר מ"ר    

 לפני מדידה
 

 מחזיק א'
 1 14.11 113 קרקע תפוסה

 1 111.12 55 מוסך

הערכה 

 חיצונית
 מחזיק א' 5.2.2112

 2 14.11 521 קרקע תפוסה

 21 111.12 121 מוסך

לאחר מדידה 

 ערעור
 מחזיק א' 11.1.2112

 2 14.11 111 קרקע תפוסה

 11 111.12 11 מוסך

 
 

 תהערות הביקור

מהשטח הקודם  5פי  גדוללקרקע התפוסה חיצונית השטח שנקבע בהערכה  - הערכה "עונשית"

למה למודד העיריה ש מהשטח הקודם. 2במוסך הגדלה של פי ו מ"ר 113 מ"ר במקום 521 ,לחיוב

 .סכום זה קוזז בעקבות הערעור .אש"ח 3 -יתר של כ עמלת

  קביעת הערכה חיצונית מוגזמת ובלתי סבירה מבטלת למעשה את האופציה של הערכה

 .  2ראה גם דוג' מס'  .חיצונית ופוגעת באפשרות של בעל הנכס לשמור על פרטיותו
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  סרבול המערכת, שכן זה ויק פוח ראשוני בהתחשבנות מול המחזגורמת לניהערכה גבוהה

 .  לבצע בדיקה חוזרת ועובדי סקר נכסים ואת המודדלערער,  מחזיקמחייב את ה

 
ה במסגרת כך שהשומה תהי -נכסים בהערכה חיצונית  ובקרה למדידתעבודה  ילקבוע נוהל  מומלץ

 .11%עם סטיה של עד  הסביר

 
 7 מחזיק א'.100001002200נכס מס'  -1מקורה קומה  חניון - 4 עסקים דוגמה

 7 מחזיק א'.100001003300נכס מס'  -2חניון מקורה קומה                              

 מחזיק ב'., 100001003400נכס מס'  -3מקורה קומה  חניון                             

 ב לפי כחניון, שטחו חוי -1רבי עקיבא בקומה -עד למדידה סווג הנכס בפינת רחוב ז'בוטינסקי

 .(11 )נספח₪ אלפי  5 -מ"ר וסך החיוב השנתי עמד על כ  222

  שטחם  ,-3 -ו -2המשמשים כחניונים בקומות ים נכסמדידה ל הבוצע 11.12.2112בתאריך

  .ללא שינוי בסיווג -1ונרשם על שם החניון בקומה  מ"ר 1,111 -ל נקבע

  ערער מאחר שבמדידת  חזיקמבו ה 2.11.2111הוגש טופס בקשה לערעור סקר נכסים בתאריך

 .-3 -ו -2נוספים בקומות חניונים  2הסקר הנכס אוחד עם 

  מחזיק, בו הוסבר כי המודד נפגש עם ה22.2.2111תשובת המודד לערעור התקבלה בתאריך 

ונקבעו  מ"ר 311 -, שונה שטח הנכס ל. בעקבות זאתנכסים 3ביקש לפצל את החניון ל  אשר

  .מ"ר 541כל קומה  -3 ו -2בקומה  שטחי החניונים

  כולל מע"מ.₪  1,322 - לפני מע"מ₪  5,451העמלה למודד בגין נכס זה 

 מ"ר 211 -רשום כ בעת ביצוע הביקורת במערכת המ.ג.ע  111111112211נכס  שטח.  

  ו 111111113311מערכת המ.ג.ע העירייה אינה גובה ארנונה בגין נכסים כפי שעולה מתדפיסי-

111111113411.  

 

 10לפי דוח ערכים נספח -חניון מקורה - 4 דוגמה -קים עס

 סך הכל תעריף שטח סיווג מחזיק תאריך 

 אלפי ש"ח למ"ר מ"ר    

 לפני מדידה

 5 21.22 222 -1חניון  קומה  מחזיק א' 

  - 21.22 515 -2חניון  קומה  מחזיק א'

  - 21.22 515 -3חניון  קומה  מחזיק ב'

 11.12.2112 מדידה

 24 21.22 1,111 -1חניון  קומה  מחזיק א'

  - - - -2חניון  קומה  מחזיק א'

 - - - -3חניון  קומה  מחזיק ב'

 22.2.2111 לאחר ערעור

 2 23.52 311 -1חניון  קומה  מחזיק א'

  - 23.52 541 -2חניון  קומה  מחזיק א'

  - 23.52 541 -3חניון  קומה  מחזיק ב'

 חו רק לצורך אישור לטאבו ולא חויבו מיום פתיחתם.הנכסים נפת*
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 הערות הביקורת

  כאשר מדובר בנכס שהעירייה ₪  1,411 -שולמה עמלה למודד על תוספת שטח לנכס בסך כ

 .(11)ראה נספח  אינה גובה ארנונה בגינו

  שורטטו בעקבות הערעור  111111113411 -ו 111111113311נכסים כפי שהוסבר לביקורת

 מ"ר.  1,112 הכולל שטחםו ארנונהאינם מחויבים בם אלה נכסי .111111112211נכס לגבי 

  נרשם כנכס הרוס ואינו מחוייב בארנונה 111111112211נכס.  

 
 - לקבוע נוהל המחייב אישור פרטני של מנהל מדור סקר נכסים לגבי כל נכס המועבר למדידהמומלץ 

 שאינם מחויבים בארנונה. למנוע תשלום עמלה בגין נכסים על מנת וזאת 

 

 מגורים 2.,

 
מ"ר7 קומה א' + קומה ב'7 נכס מס'  150מ"ר עד  51דירה בבית משותף  -1 מגורים דוגמה

350012000,00 

 עד  51-ב' כדירה בבית משותף ששטחה מ -בקומות א' ו ברחוב בר אילן עד למדידה סווג הנכס

 .(11)נספח ₪ אלפי  3 -מד על כ מ"ר וסך החיוב השנתי ע 52מ"ר, שטחו חויב לפי  151

 בהתאם להערכה, נקבע שטחה מגורים בהערכה חיצוניתהנמדדה דירת  12.2.2111 בתאריך .

 - סיווג הנכס מ"ר. 31 -י בקומת גג למ"ר ושטח בנו 131 -מ"ר, קומה ב' ל 241 -של קומה א' ל

 מ"ר ומעלה. 151 דירה בבית משותף ששטחה

  המחזיק כי שטחה של קומה א'  קשה לערעור סקר בו פירטהוגש טופס ב 12.4.2111בתאריך

מ"ר לפי תוכנית מהנדס בנין, קומה ב' בתהליכי שיפוץ ועל כן לא ראויה למגורים  122 -מגיע ל

 .קומת גג כפי שנרשם בסקרואין לחייבה בארנונה וכי לא קיים שטח בנוי ב

  מדידה חוזרת לקומה א'ע לבצ 11.5.2111אחראי סקר נכסים בעיריה בקש מהמודד בתאריך. 

  מ"ר, קומה ב'  112 -בוצעה מדידה חוזרת לקומה א' בדירה ונקבע שטחה ל 14.1.2111בתאריך

לפיו לא קיים שטח בנוי והתקבל ערעור המחזיק  דה מאחר והייתה במהלך שיפוץלא נמד

 .  "לא נמדד -נאמר "המפלס העליון בבניהבנספח  .בקומת הגג

 בו היא הודיעה לו כי שונה שטחו של  12.2.2111חה בתאריך תשובת העיריה למחזיק נשל

  .1.3.2111החל מתאריך  מ"ר 112 -הנכס ל

  והוא פוצל ל בעקבות השלמת הבניה על הגג מ"ר  222 -שטח הנכס שונה ל 1.3.2111בתאריך- 

  .351112111311ונכס מס'  351112111211נכס מס'  נכסים נוספים 2

  נכס מס'  נכסים נוספים, 2ופוצלו ממנו  ,מ"ר 122חויב לפי שטח של , נכס זה מ14.5.13נכון ל

 מ"ר.  213סה"כ   -מ"ר  31בשטח של  351112111311מ"ר ונכס  41בשטח של  351112111211

 לא ברור הבסיס החוקי לפיצול הנכס.
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 10לפי דוח ערכים נספח  -מ"ר 51-150דירה בבית משותף  - 1 דוגמה -מגורים 

 סה"כ ףתערי שטח סיווג זיקמח תאריך 

 אש"ח למ"ר מ"ר    

 לפני מדידה

 3 42.44 52 דירה  קומה א' מחזיק א' 

 - - - דירה  קומה ב' מחזיק א'

 - - - דירה  קומת גג מחזיק א'

הערכה 

 חיצונית
12.2.2111 

 12 21.45 241 דירה  קומה א' מחזיק א'

 1 21.45 131 דירה  קומה ב' מחזיק א'

 2 21.45 31 דירה  קומת גג מחזיק א'

מדידה 

לאחר 

 ערעור

22.2.2111 

 12 23.13 112 דירה  קומה א' מחזיק א'

 * - - - דירה  קומה ב' מחזיק א'

 - - - דירה  קומת גג מחזיק א'

 *נכס בקומה ב' לא ראוי, בשלבי בניה     

 

 ת הביקורתהער

מ"ר. לאחר  411נקבע שטח הדירה ל  2111צונית בשנת בעקבות מדידה חי ,לפי נתוני דוח הערכים

 מ"ר. 112נקבע השטח ל  2111ערעור בשנת 

 מ"ר. 222הנכס נרשם בשטח של  2111במערכת הגביה העירונית בשנת 

 מ"ר.  213סה"כ  -מ"ר  31 -מ"ר ו 41מ"ר,  122 -הנכס פוצל ל 2112בשנת 

  (.להלן 2 ראה גם דוגמה מס'לא ברור הבסיס החוקי לפיצול זה )

 

7 7102034000300 נכס מס' מ"ר7 קומה ד' 150מ"ר עד  51דירה בבית משותף  - 2 דוגמה -מגורים 

 מחזיק א'

 מחזיק ב', 7102034000200 נכס מס' מ"ר7 קומה ג' 150מ"ר עד  51דירה בבית 

 

 151עד  51-כדירה בבית משותף ששטחה מ בקומות ג'+ד' ברחוב רש"י עד למדידה סווג הנכס 

 .(11)ראה נספח  אלפי ש"ח 2 -מ"ר וסך החיוב השנתי עמד על כ  124"ר, שטחו חויב לפי מ

  מ"ר  111 -. בהתאם למדידה, נקבע שטחה של קומה ג' ל הנכס נמדד 23.1.2111בתאריך

מ"ר  151 -כמוכן שונה סיווג הנכס לדירה בבית משותף ששטחה מ  מ"ר. 21 -וקומה ד' ל

 ומעלה.

 מאחר ולטענתו מרפסת הסוכה  11.2.2111בקשה לערעור סקר בתאריך  מחזיק א' הגיש טופס

ד' חושבו בטעות. זאת מאחר ודירתו מפוצלת וקומה -בקומה ד' וחדרי המדרגות בקומות ג' ו

ה רק ג' מושכרת למחזיק ב' אותו יש לחייב בארנונה. לפי חוזה השכירות השכרת הנכס החל

 .12.2111בסוף חודש 

  קבלה תשובת המודד בו הוסבר כי לאור בדיקה חוזרת שבוצעה בנכס הת 2.11.2111בתאריך

נכסים כאשר מחזיק א' חויב על הנכס בקומה ד' ומחזיק ב' חויב על  2 -יש לפצל את הנכס ל 

 . אין לחייב את חדרי המדרגות מאחר ומדובר במדרגות ציבוריותלאור זאת, הנכס בקומה ג'.  
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  .בשטח לא מקורה ומהווה מרפסת גג מאחר ומדובראין לחייב את מרפסת הסוכה כמוכן 

  ל בו הודיעה לו כי שטח הנכס עודכן 12.12.2111תשובת העיריה למחזיק א' נשלחה בתאריך- 

ומחזיק ב' קבל הודעה לפיה הוא מחויב בנכס בקומה ג'  1.1.2111מ"ר החל מתאריך  53

מ"ר, אולם לפי  53לפי  )בהודעה נרשם בטעות כי הנכס יחויב מ"ר 112 -לששטחו עודכן 

  מ"ר(. 112רטוט וחיוב הארנונה לפי הש

 
 10לפי נספח  -מ"ר 51-150דירה בבית משותף  - 2 דוגמה -מגורים 

 סה"כ תעריף שטח סיווג מחזיק תאריך 

 אש"ח למ"ר מ"ר    

 לפני מדידה
 

 מחזיק א'
 קומה ג' -מ"ר 151עד דירה 

 קומה ד' - מ"ר 151עד  דירה
124 54.12 2 

 23.1.2111 מדידה
 מחזיק א'

 

 קומה ג' - מ"ר ומעלה 151 דירה

 

121 

 

25.51 

 

14 

 

 2.11.2111 לאחר ערעור
 1 54.12 112 קומה ג' - מ"ר 151עד  דירה מחזיק א'

 3 54.12 53 קומה ד' - מ"ר 151עד  דירה מחזיק ב'

 

 

 נתוני דוח ערכים

נתונים שנקלטו וה המודדאת נתוני דוחות  הביקורת מציינת כי נתוני דוח הערכים אינם תואמים

החיוב השנתי לכל מ"ר כל אחת ו 53דירות של  2 -צלה ללמערכת הארנונה. לפי דוח הערכים הדירה פו

 53מ"ר ואחת של  112דירות אחת של  2 -והמ.ג.ע מדובר ב . לפי נתוני דוחות המודד₪ 2,212דירה 

 מ"ר. 

נכסים. שטח הדירה  2-בות המדידה דירת המגורים פוצלה ל ( בעק11)ראה נספח  לפי נתוני דוח ערכים

 111 - לשני דירות יחד נרשם שטח של וערעור מ"ר, לאחר מדידה 124 -לחיוב ארנונה לפני המדידה 

 ר. מ" 53בעמלה על תוספת המודד . למרות הקיטון נטו בשטח זוכה מ"ר

קיטון בעקבות "ביטול עקב איחוד", בגין עמלה רק  כי כפי שהוסכם עם המודד תקוזזלבקורת הוסבר 

  .מהעמלה הזיכוי סכוםאת מאחר ובמקרה זה מדובר  ב"קיטון עקב פיצול" אין לנכות 

 
  םיהרוויח פעמי -משלם  הארנונה

 דירות קטנות  2-מאחר ודירה אחת גדולה פוצלה ל  תעריף ארנונה נמוך יותר 

  בתוך הדירה הגדולה,  -י"מתשלום ארנונה על חדר מדרגות שנהפך מ"פנימ פטורניתן

 המקשר בין שתי הדירות.  -ל"חיצוני"

 
 המודד יצא נשכר 

 . גין השטח הנוסף בגין הדירה "החדשה" שנוצרה עקב הפיצולעמלה ב שולמה

 
 העירייה יצאה נפסדת

  .מאידך הקטינה הכנסות עתידיות מארנונהלמודד מחד ו שלמה עמלההעירייה  

 



2, 

 

 הערות הביקורת

 המ.ג.ע . קלטו למערכת נשנתוני דוח הערכים לנתוני המדידה  אין התאמה בין 

  מבירור באגף ההנדסה עולה כי לא הועבר אליהם כל מידע בקשר לבניה הנוספת על הגג

 .שנמדדה במסגרת סקר הנכסים

  ומדובר ביחידה תכנונית  ה לא נתקבלה בקשה לפיצול הדירהמאגף ההנדסלפי מידע שהתקבל

 אחת.

 יחידה תכנונית אחת לצורכי ארנונה אינו תואם את החוק. פיצול נכס המהווה 

 ע"י עובדי סקר נכסים כי מדיניות עובדי הסקר לפיצול נכס לצורכי ארנונה   לביקורת הוסבר

יחידות  2-השומה )תנאים לבחינה שאכן מדובר בשל מחלקת  הוראות הפיצול תואמת את

ת חיצונית בחדר מדרגות(. מדיניות זו הדירות, אין דל 2נפרדות כגון שאין דלת פנימית בין 

 יוצרת מצב בו העובר על החוק יוצא נשכר שכן הוא מחויב בתעריף נמוך יותר לאור הפיצול.

 
 המלצות

  יש לקבוע נהלי עבודה המחייבים בדיקה כי נתוני דוח הערכים תואמים את דוחות המדידה

 ואת הנתונים שנרשמו למערכת המ.ג.ע .

 פטית לגבי פיצול נכס המהווה יחידה תכנונית אחת לצורכי חיוב יש לקבל חוות דעת מש

 .ארנונה

  באגף הנדסה מסקר  הפיקוחיש לקבוע נהלי עבודה המתיחסים להעברת מידע למחלקת

 נכסים לגבי תוספות בניה.

 
 015000200,נכס מס'  קומה ג' + קומת גג7 7מ"ר ומעלה 151דירה בבית משותף  - 3 דוגמה -מגורים 

 מ"ר  151 -ברחוב רבי טרפון בבני ברק כדירה בבית משותף ששטחה מ דה סווג הנכסעד למדי

 .(11)ראה נספח ₪ אלפי  13 -מ"ר וסך החיוב השנתי עמד על כ  124ומעלה, שטחו חויב לפי 

  מ"ר. בהתאם למדידה, נקבע שטחה של  414 -ל וונקבע שטח הנכסנמדד  1.2.2111בתאריך

 לפי מ"ר, כך שהמחזיק חויב 112  -ומת גג ל מ"ר וק 142 -' ל מ"ר, קומה ג 152 -קומה א' ל 

 לא היה שינוי בסיווג.מ"ר,  414

 על שטח של לפי התרשים חויב  כיהמחזיק  טען 5.5.2111בתאריך  סקר נכסים מכתב למדורב

 .מדידה חוזרת קומת הכניסה לבניין וביקש ווהקומה א' המה

  קומה א' מהווה שטח  כי ,אחר מדידה חוזרתהמודד להתקבלה  תשובת  22.1.2111בתאריך

 .ינו בר חיובלציבור ולפיכך א פתוח

  255 -ובו הודיעה כי שטח הדירה שונה ל 21.2.2111תשובת העיריה למחזיקה נשלחה בתאריך 

 .1.3.2111ר, החל מתאריך מ" 112 -מ"ר וקומת גג  142 -מ"ר הכולל את קומה ג' 
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 10 לפי דוח ערכים נספח -ומעלה מ"ר 151בבית משותף  דירה - 3 דוגמה -מגורים 

 סה"כ תעריף שטח סיווג מחזיק תאריך 

 אש"ח למ"ר מ"ר    

 לפני מדידה
 

 מחזיק א'
 דירה  קומה ג'

124 25.51 13 
 דירה  קומת גג

 מחזיק א' 1.2.2111 מדידה

 12 25.51 152 דירה  קומה א'

 11 25.51 142 דירה  קומה ג'

 2 25.51 112 דירה  קומת גג

 31  413 סה"כ   

 מחזיק א' 22.1.2111 לאחר ערעור
 12 25.51 142 דירה  קומה ג'

 2 25.51 112 דירה  קומת גג

 21  255 סה"כ   

 

 הערת הביקורת

  מ"ר  152, תוספת של הוסיף שטח פתוח של כניסת הבניין לשטח של דירת המגוריםהמודד- 

 . ת ערעור ומדידה חוזרתשבוטלה בעקבו
 

סבירות הנתונים המתקבלים מהמודד ע"י עובדי  בדיקת יםהמחייב ובקרה עבודה ילקבוע נוהל מומלץ

 ה.יסקר נכסים בעירימדור 

 
722002001100 נכס מס' מ"ר 150מ"ר עד  51-דירה בבית משותף ששטחה מ - 4 דוגמה -מגורים   

 151עד  51-רק כדירה בבית משותף ששטחה מברחוב דונולו בבני ב עד למדידה סווג הנכס 

 .(11)נספח ₪ אלפי  2 -מ"ר וסך החיוב השנתי עמד על כ  121מ"ר, שטחו חויב לפי 

  מ"ר  151 ששטחה השתנה לדירה ומ"ר וסיווג 153 -ל שטחו נקבע, 12.1.2112 -ב נמדדהנכס

 ומעלה.

  כי חלק משטח הגג  בו הסביר 22.2.2112המחזיק הגיש טופס בקשה לערעור סקר בתאריך

 .על כן אין לחייבו על כךאינו בנוי אלא מהווה את המשך הגג החשוף ואינו ראוי למגורים ו

  שיחה עם המחזיק, הובן כי חלק  ובו הודיע כי לאחר 2.2.12תשובת המודד התקבלה בתאריך

 .יבו בדומה למרפסת מקורהמשטח הגג המדובר מקורה ע"י רעפים ועל כן יש לחי

  ודיעה לו כי ערעורו נדחה מאחר נשלחה תשובת העירייה למחזיק ובו ה 24.11.2112בתאריך

 .קורה בגג מחויב בארנונהשטח מו

  12מ"ר בסכום של  153הנישום מחויב בארנונה לפי שטח דירה של  2112החל מחודש יוני 

 .אש"ח לשנה
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 10ח לפי דוח ערכים נספ -מ"ר 51-150דירה בבית משותף  - 4 דוגמה -מגורים 

 סה"כ תעריף שטח סיווג מחזיק תאריך 

 אש"ח למ"ר מ"ר    

 2 51.31 121 מ"ר 151עד  -דירה  מחזיק א'  לפני מדידה

 12 22.13 153 מ"ר ומעלה 151 -דירה  מחזיק א' 2.1.2112 מדידה

 12 22.13 153 מ"ר ומעלה 151 -דירה  מחזיק א' 2.2.2112 לאחר ערעור

 
 
 

השגות ועררים 3.,  

. "בקשה לערעור סקר" טופס ערעור באמצעות נכסים שהוגש בגינם, 1.2ו  1.1בסעיפים  וגמאותדב

כפי חר מדידה חוזרת של המודד. הגיעו להסכמה ביניהם לא ואגף סקר נכסיםמחזיק האלו  דוגמאותב

חוק הרשויות ערר לפי או השגה אינו מהווה "בקשה לערעור סקר"  טופסשהוסבר לביקורת 

חסת למכתב יוהעירייה לא מתי , זאת מאחר1121 -יעת ארנונה כללית(, תשל"ו רר על קבהמקומיות )ע

באמצעות  פנית המחזיק "תוצאות סקר מדידת נכסים" ששולחת למחזיק כאל הודעת שומה, ולפיכך

 הטופס "בקשה לערעור סקר" אינו מהווה השגה.

 
 מסקר נכסים.   לנכסים שהוגשו בגינם השגות ועררים שנבעו דוגמאותבסעיף זה, 

קבלת הודעת מ יום 11תוך  יש להגיש למנהל הארנונה, השגה, כמפורט בפרק המסגרת החוקית

. מחזיק הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו, יכול להגיש ערר לפני ועדת התשלום

אמצעות השגות ועררים מטופלים ב ערר תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו תשובת מנהל הארנונה.

  .תהכנסוהעו"ד של אגף 

 
 723012001401 נכס מס' מחסן - 1השגות ועררים דוגמה 

 
 לפני מדידת סקר נכסים

   וסך החיוב השנתי מ"ר  12כמחסן ששטחו  וג הנכס ברחוב בן גוריוןסו 2111בשנת עד למדידה

ס ושה לקבל תדפיס ממערכת המ.ג.ע לביס. הביקורת בק(11)ראה נספח  ₪עמד על אלפיים 

-2111הרישום בדוח הערכים. כפי שהוסבר לביקורת לא ניתן להפיק תדפיסים בגין השנים 

 מאחר והנכס לא היה פעיל. 2111

 
 מדידת סקר נכסים

  שמספרו  המצוי בקומת קרקע נכס נרשמו פרטי יהבעקבותה בוצעה מדיד 11.2.2111בתאריך

  .הוא סווג כמחסןמ"ר ו 23 -, הוא שויך לגב' ס.ד, שטחו נקבע ל23112111411

  כי  . העירייה ציינה12.1.2112בתאריך עירייה על ערעור סקר נכסים נשלח לגב' ס.ד. התשובת

 .דגב' ס. -הנכס היה ריק ועל כן הועבר על שם הבעלים 

 השגה

 ד בו הובהר כי לגב' ס. "י עו"ד של גב' ס.דהוגש כתב השגה ע 23.2.2111בתאריך  - כתב השגה

 (.12 )ראה נספח והיא לא הגישה ערעור סקר קרקע אין נכס בקומת
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  בו נדחתה ההשגה4.4.2112נשלחה ממנהל הארנונה בעירייה בתאריך  - תשובה להשגהכתב , 

עליה  מאחר ולפי הרשום בספרי העירייה גב' ס.ד היא הבעלים של הנכס, ואם זה לא כך

 .ציא ראיות לביסוס טענתהלהמ

 
 ערר

 למנהל הארנונהמאת עו"ד המיצג את גב' ס.ד  11.5.2112נשלחה בתאריך  - הודעת ערר. 

 :בהסתמך על נסח טאבו טיעוני הערר

 לגב' ס.ד אין כל זיקה לנכס בקומת הקרקע בבנין. .א

גב' ס.ד הבעלים של משרדים בקומה ג' בבנין, אך היא משכירה אותם ובכל מקרה  .ב

 היא לא המחזיקה בהם.

 שנה. 11, אך הנכס נמכר לפני גב' ס.ד היתה בעלים של נכס בקומת מרתף בבניין .ג

ופיצוי גב' ס.ד בהוצאות  2111בקשה לביטול דרישת תשלום חוב לשנת  -סיכום  .ד

 הליכי השגה וערר.

 תוצאות הבדיקה ת הודעת הערר, נתבקש מודד אגף ההכנסות לבצע בדיקה חוזרתבעקבו .

 כס.החוזרת העלו כי הנכס בקומת קרקע נטוש ויש לברר על שם מי יש לרשום את הנ

  הסביר במכתבו למנהל הארנונה כי לאור בדיקתו,  עו"ד אגף ההכנסות 11.1.2112בתאריך

  הים: א. מדידת סקר נכסים. ב. החלטנעשה בשל אחת מהשתי גב' ס.דשיוך הנכס לנראה כי 

  ומבדיקתאולם, . בניןהיתה בעבר בעלים של כל הו מאחר גב' ס.דל הנטוש לשייך את הנכס

 .גב' ס.דנכס אכן לא שייך להעל סמך נסח טאבו 

 מר כי דין הערר גב' ס.ד ובו נא לעו"ד של 11.1.2112נשלח בתאריך  - כתב תשובה לערר

 .להתקבל

 ת העיריה בהוצאות לחייב אוהוחלט לקבל את הערר  1.1.2112בתאריך  - החלטת ועדת ערר

 שכ"ט.

 
 10לפי דוח ערכים נספח  -מחסן - 1השגות וערערים דוגמה 

 סה"כ תעריף שטח סיווג זיקמח תאריך 

 אש"ח למ"ר מ"ר    

 2 152.12 12 מחסן מחזיק א'  לפני מדידה

 3 152.12 23 מחסן מחזיק א' 11.2.2111 מדידה

 - - - - - 23.2.2111 השגה

 4 151.11 23 מחסן מחזיק א' 4.4.2112 כתב תשובה להשגה

 - - - - - 11.5.2112 ערר

 4 151.11 23 מחסן חזיק אחרמ 11.1.2112 כתב תשובה לערר

 

 הערות הביקורת

בעקבות סקר הנכסים חויבה גב' ס.ד. עבור ארנונה בגין מחסן בבנין בו יש נכס בבעלותה. שיוך המחסן 

 נעשה ללא קבלת מידע על כך מהבעלים או בדיקה ברישומי הטאבו.

 זר הוצאות משפטיות.בעקבות דיון בועדת הערר החיוב בארנונה בוטל והעירייה שלמה לנישומה הח
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המחייב קבלת אישור בעל הנכס או לחילופין הצגת מידע ממאגר רשם המקרקעין לקבוע נוהל  מומלץ

וזאת על מנת למנוע הוצאות  -כתנאי לרישום מידע הנמסר ע"י חברת המדידות בספרי העירייה 

 מיותרות בגין טיפול משפטי בהשגות ועררים. 

 
 220022000100מס'  א' שיה7 נכסתע - 2 דוגמה -השגות וערערים

 220022000105מס'  ב' קרקע תפוסה7 נכס                                         

 220022001000מס'  ג' משרד7 נכס                                         

 לפני מדידת סקר נכסים

  קרקע תפוסה   - נכס ב'מ"ר ועל  3,111המחזיק חויב על נכס א' המשמש לתעשייה לפי שטח

 (.11אלפי ש"ח )ראה נספח  441של המחזיק עמד על  סך החיוב השנתי  מ"ר. 515לפי שטח של 

 
 מדידת סקר נכסים

  ברחוב הרב כהנמן. בהתאם למדידה, ה לנכסים של מחזיק ה מדידבוצע 2.2.2111בתאריך

 מ"ר 255רקע תפוסה ק -מ"ר, נכס ב'  3,212י שטח של נקבע סיווגו של נכס א' לתעשייה לפ

 (.11)ראה נספח  מ"ר 142שטח של ' שסווג כמשרד באופוצל נכס ג' מתוך נכס 

  נשלחה למחזיק "הודעת שומה מתוקנת" בה חוייב באופן רטרואקטיבי  22.11.2111בתאריך

ית והצמדה לפי תוצאות מדידת סקר נכסים. סך החיוב כולל הפרשי ריב 1.1.2115החל מיום 

 .ש"חא 1,445עמד על 

 
 השגה

 השגה מעו"ד המחזיק למנהל הארנונה ובו פורטו  הוגשה 12.1.2112בתאריך  - כתב השגה

 טענות המחזיק כלהלן:

, דבר שלא בא לידי ביטוי בהודעות בסככות 41%המחזיק זכאי להנחה של ע"פ צו הארנונה  .א

 השומה.

ואין לשטחים  מאחר ומדובר במשרדי הנהלת המפעל טעות בפיצול לנכס ג' וסיווגו למשרד .ב

הללו קיום עצמאי ולכן יש לפעול לפי מבחן העיקר והטפל ולסווג את השטחים הללו 

 לתעשייה, מאחר וזוהי הפעילות העיקרית.

 חיוב המחזיק בשטחים שאינם ברי חיוב לפי הפירוט הבא: .ג

 מ"ר בקומת קרקע. 44בית כנסת בשטח של  .1

 .2מ"ר בקומה  25חלל בשטח של  .2

 מ"ר בקומת גלריה. 45 רמפת מכונות בשטח של .3

 מ"ר בקומת גג. 154שטחי גג שאינם מקורים המכילים מתקני קירור בשטח של  .4

 חיוב רטרואקטיבי אסור. .ד

 בניגוד לחוק.ריבית והפרשי הצמדה חיוב בתשלום  .ה

 להלן נשלחה תשובה להשגה ממנהל הארנונה 21.3.2112בתאריך  -תב תשובה להשגה כ .

 לו בהשגה:ההתייחסות לטענות המחזיקה שהוע

לצו הארנונה מאחר והסככות לא  1.2על הסככות לפי ס'  41%המחזיק לא זכאי להנחה של  .א

 עומדות בהגדרת "סככה" כי הן מוקפות לפחות משני צידיהן.
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מאחר וסיווג נכס נקבע בהתאם לשימוש שמבוצע בו בפועל ע"י  סיווג הנכס למשרד נעשה כדין .ב

 ת משרדית, יש לסווגו כמשרד.המחזיק ומאחר ובנכס ג' מתקיימת פעילו

 חיוב המחזיק בשטחים שאינם ברי חיוב: .ג

 טענת המחזיק נכונה ולא יחויב על כך. -מ"ר  44בית כנסת בשטח של  .1

מאחר ונכלל  2112לצו הארנונה לשנת  1.4יש לחייבו לפי ס'  -מ"ר  25חלל בשטח של  .2

 בהגדרת "שטח נכס שלא למגורים".

מאחר  2112לצו הארנונה לשנת  1.4יש לחייבם לפי ס'  -מ"ר  45רמפת מכונות בשטח של   .3

 ונכללים בהגדרת "שטח נכס שלא למגורים".

יש לחייבם לפי ס'  -מ"ר  154שטחי גג שאינם מקורים המכילים מתקני קירור בשטח של  .4

 מאחר ונכללים בהגדרת "שטח נכס שלא למגורים". 2112לצו הארנונה לשנת  1.4

ור מאחר ומדובר בגביית מס אמת שכן עד עתה המחזיק חויב לפי אסאינו רטרואקטיבי חיוב  .ד

 ריה על שינוי בשטח הנכס.יידע את העישטח קטן מהשטח בפועל והוא לא 

לחוק הרשויות  2אינו בניגוד לחוק מאחר וס' חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה  .ה

הדגש על המועד , שם את 1121 -שי הצמדה על תשלומי חובה(, תש"ם רהמקומיות )ריבית והפ

בינואר של כל  1, שנקבע בדין לתשלום הארנונה )נוצרת עם קביעת צו המסים של העירייה

 שנה(, ולא על המועד שבו נדרש המחזיק לראשונה לשלם את תשלום החובה.

 ערר

  שפורטו בהשגה. הכולל שוב את הטענות נשלחה הודעת ערר 12.4.2112בתאריך  -הודעת ערר 

  יתרה מכך, ציינה ענות העוררהעיריה דחתה את כל ט 31.5.2112בתאריך  -כתב תשובה לערר .

באשר לסוגיית גודל השטחים כפי שנטענים בכתב הערר וכי היה  העיריה כי קיימת אי בהירות

ראוי שהעורר יציג את עמדתו על בסיס תרשים מדידה של הנכסים הערוך על ידו או מי 

 .מטעמו

 הוחלט כי הצדדים יערכו סיור משותף בנכסים  21.11.2112בתאריך   -בוועדת ערר  דיון. 

 

  הסכם פשרה

לפיו דרישות התשלום שנשלחו למחזיק בהודעת  12.12.2112הצדדים הגיעו להסכם פשרה בתאריך 

, כולל הדרישות הרטרואקטיביות בטלות ומבוטלות. כמוכן 22.11.2112השומה המתוקנת בתאריך 

)ראה נספח  ם תחזור להיות כפי שהיתה טרם תיקונה ע"י העיריההוסכם כי שומת הארנונה של הנכסי

13). 

 

 ת הביקורתהער

פו לנכס חיובים בסכום כולל של נוס 2.2.11בעקבות  המדידה מתאריך  ,לפי נתוני דוח הערכים

 -לפני מע"מ ₪  21,251לשנה. בעקבות זאת זוכתה חברת המדידות בעמלה בסכום של ₪  134,142

 .כולל מע"מ 31,221

נקבע בהסכם פשרה כי סכומי החיוב  -לאחר פעילות משפטית עניפה שכללה טיפול בהשגה והערר 

 כפי שהיו לפני ביצוע הסקר. -בארנונה ישארו ללא שינוי 
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וזאת ע"מ  -לקבוע נוהל המחייב אישור פרטני של מנהל סקר נכסים לפני העברת נכס למדידה מומלץ  

 .הגדלת הארנונה לנישוםר לאפשרות לשיופעל שיקול דעת בקש

 
תעשייה7 קרקע תפוסה7 משרד  - 2השגות וערערים דוגמה   

 שטח סיווג נכס מחזיק תאריך 

 מ"ר

 תעריף

 מ"ר

 סה"כ

 אש"ח

 לפני מדידה
 

 מחזיק א'
 433 132.21 3,111 תעשייה נכס א'

 2 15.22 515 קרקע תפוסה נכס ב'

 מחזיק א' 2.2.2111 מדידה

 522 132.21 3,212 תעשייה נכס א'

 4 15.22 255 קרקע תפוסה נכס ב'

 31 211.42 144 משרד נכס ג'

 מחזיק א' 12.1.2112 השגה
 נכס א'

 411 132.22 3,122 תעשייה

 51 * 23.212 111 סככות-תעשייה

שטח -תעשייה

 לא לחיוב

312 - - 

 4 15.21 255 קרקע תפוסה נכס ב'

כתב 

תשובה 

 להשגה

 מחזיק א' 21.3.2112

 522 132.22 ** 3,213 תעשייה נכס א'

 4 15.21 255 קרקע תפוסה נכס ב'

 31 211.41 144 משרד נכס ג'

 מחזיק א' 12.4.2112 ערר
 נכס א'

 411 132.22 3,122 תעשייה

 51 * 23.212 111 סככות-תעשייה

שטח -תעשייה

 לא לחיוב

224 ** - - 

 4 15.21 255 קרקע תפוסה נכס ב'

כתב 

תשובה 

 לערר

 מחזיק א' 31.5.2112

 522 132.22 3,212 תעשייה נכס א'

 4 15.21 255 קרקע תפוסה נכס ב'

 31 211.41 144 משרד נכס ג'

הסכם 

 פשרה
 מחזיק א' 12.12.2112

 441 ***143.11 3,111 תעשייה נכס א'

 2 *** 15.25 515 קרקע תפוסה נכס ב'

 מתעריף תעשייה. 11%לפי תעריף  -סככות * תעשייה 

 .מ"ר המשמשים לבית כנסת 44** בניכוי 

 1.1.2112***התעריף נכון ליום 
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 רשימת נספחים

 
 2112-2111 הוצאות סקר נכסים - 1נספח מס' 

 2112-2111 - תשלום לחברת המדידות - 2נספח מס' 

 חברת המדידותחשבון עסקה  - דוגמה - 3נספח מס' 

 2112-2111עובדי סקר נכסים  שכר - 4' נספח מס

 2111לשנת  תוכנית הבראה -סקר נכסים  - 5נספח מס' 

 נכסים תוצאות סקר מדידת - דוגמה - 1נספח מס' 

 חברת המדידות -חוזה התקשרות  - 1.1מס' נספח 

 תשלומים לנציג העירייה  - 2ספח מס' נ

 ואקסל pdfפורמט  - המודד דו"ח - דוגמה - 2נספח מס' 

 משלוחים 11מדגם  -ודוחות אקסל  pdfדוחות פער בין  -חברת המדידות  דוחות - 1נספח מס' 

 מדגם דוח ערכים -11נספח מס' 

  3 דוגמה -עסקים   - 11נספח מס' 

  1 דוגמה -השגות ועררים  - 12פח מס' נס

  2 דוגמה -השגות ועררים  - 13פח מס' נס

  נתוני מ.ג.עובי ארנונה בדוח ערכים והשוואת חי - ד-ות אדוגמא - 14נספח מס' 

 דוח ערכים -ד -דוגמאות א - 14.1נספח מס' 

 חברה מ. -הפרת הסכם בין הצדדים  - 4.2נספח מס' 

 הסכם פשרה אגודה ד. - 4.3נספח מס' 

 2112-2111 - לחברת המדידות גידול בחיוב בארנונה ועמלה - 15נספח מס' 

 2112-2111עירייה  ריכוז נכסים לפי סטטוס -11נספח מס' 

 

 


