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 לצרכי ארנונה מדידות נוהל

 מבוא .1

 לחוק ההסדרים במשק המדינה  )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב( )א( 8לסעיף בהתאם  .1.1

 ".ולמקומו לשימושו הנכס, לסוג בהתאם שטח יחידת לפי תחושב הארנונה" :1992-תשנ"ג

 –ראש העירייה  לכך על ידירשאי מי שהוסמך  וסח חדש(נלפקודת העיריות ) 287לסעיף בהתאם  .1.2

 להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות.

הנדרשות , הבדיקות לצרכי ארנונה מדידותהמטרת הנוהל היא לקבוע הוראות לגבי אופן ביצוע  .1.1

 (, "קבלן המדידות""המודד)להלן: "קבלן המדידות אופן והיקף הדיווח שעל  ,במסגרת המדידות

ואופן הפיקוח והבקרה של עיריית גבעתיים על  ,לאחר ביצוע המדידות ,להעביר לעיריית גבעתיים

 המדידות ודיווח המודד. 

שיוזמנו על ידי עיריית גבעתיים ובכללן מדידות של לצרכי ארנונה המדידות יחול על כל נוהל זה  .1.1

מדידות בעקבות שינויים שנעשו בנכס, חדשים, מדידות בעקבות השגות וערעורים,  בניינים

 .מדידות סקר וכל מדידה אחרת שתבקש העירייה

שפורסם על האחרון בהתאם לצו הארנונה התקף  היוי הנכס שיטת חישוב שטח של נכס וסיווג .1.1

שיטת חישוב הארנונה של נכסים ל, בין היתר, מתייחסאשר  )להלן: "צו הארנונה"( העירייהידי 

 .הנכס"( סיווג)להלן: מטרת השימוש בהם בגבעתיים ו

חוזר המרכז בהתאם לאמור בו , תוך התחשבות בנתוניו המסוימים של כל נכסבוצעוהמדידות י .1.1

למיפוי ישראל בדבר "מדידת נכסים לצרכי ארנונה" שפורסם על ידי המרכז למיפוי ישראל 

, המתייחס,  בין היתר, להיבטים מקצועיים הנוגעים )להלן: "חוזר המרכז למיפוי ישראל"(

ככל  לחישוב שטח של נכסים מסוגים שונים, לשיטת המדידה, לדיוק המדידה ולציוד המדידה.

ויגברו יחולו  -שתהיה סתירה בין האמור בנוהל זה לבין האמור בחוזר המרכז למיפוי ישראל 

 הוראות נוהל זה.

 כולל שטחים משותפים היכן שרלוונטי. –"שטח" "שטחים" בנוהל זה  .1.7

 הזמנת עבודה .2

 העבודה"()להלן: "הזמנת לביצוע מדידה הזמנת עבודה בכתב  ודדמל וציאעיריית גבעתיים ת .2.1

 .)להלן: "המידע"( את המידע והמסמכים המפורטים בסעיף זהאשר תכלול 

תמסור עיריית גבעתיים למודד ביחד עם  בנכסשנעשה שינוי או  השגה ,ערעורבמדידה בעקבות  .2.2

 :מצוי בידה הואככל ש – הזמנת העבודה את המידע שלהלן

וכתובתו, שם המשלם וכתובתו, סוג פרטי הנכס הכוללים את כתובת הנכס, שם בעל הנכס  .2.2.1

 .שטחוהנכס ו

 שרטוט קודם של הנכס. .2.2.2

 נכס.לגבי הפרטי ההשגה/הערעור/השינוי  .2.2.1
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תמסור עיריית גבעתיים למודד ביחד עם הזמנת העבודה את המידע  בניין חדשבמדידה של  .2.1

 מצוי בידה:הוא ככל ש –שלהלן 

הקבלן שבנה את אודות הנכס, שטחו וסיווגו כפי שנמסרו לעיריית גבעתיים על ידי פרטים  .2.1.1

 הבניין.

 פרטי הקבלן שבנה את הנכס ופרטי המשלם. .2.1.2

תמסור עיריית גבעתיים למודד ביחד עם הזמנת העבודה את  סקר מדידותבמדידה במסגרת  .2.1

 בידה: הוא מצויככל ש –המידע  שלהלן 

 .)להלן: "אזור הסקר"(הגדרת האזור בו מצויים הנכסים שיש לבצע לגביהם סקר מדידות  .2.1.1

הכוללים את כתובת הנכס, שם בעל הנכס וכתובתו, שם  יםפרטי הנכסקובץ אקסל ובו  .2.1.2

 . ל לסקר מדידות"(ס)להלן: קובץ אק שטחוהמשלם וכתובתו, סוג הנכס ו

  ביצוע המדידה .3

לאחר  בהתאם לאמור בחוזר המרכז למיפוי ישראל ועל פי צו הארנונה, ,יבצע את המדידההמודד  .1.1

ויבדוק את תוכניות  בעיריית גבעתייםהנדסה הלאגף  פנהיש ולאחר הנ"לשקיבל את המידע 

אם מדובר בבניין חדש יפנה  .וככל שזה רלוונטי לביצוע המדידה ,אלה קיימותככל ש ,נכסה

המודד ייעזר גם, ככל שיש צורך, במידע את תכניות הנכס.  קבל ממנוהמודד לקבלן הבניין וי

יודגש כי במדידות סקר לא נדרש  .ובאמצעים אחרים SIGבמערכת  ,קיים של תצלומי אוויר

 .מדידות קודמותהמודד לעיין תחילה ב

המודד  .מודד לבין עיריית גבעתייםהכפי שיוסכם בין מדידה ייעשה ביצוע האום הפגישה לית .1.2

לפני תחילת המדידה  המודד לא יכנס לנכס בו לא נוכח בגיר. .08:00-18:00יבקר בנכס בשעות 

 וככל שהדבר אפשרי, המודד יבדוק ויוודא את זיהוי הנכס והקשר של האדם המתגורר בו לנכס.

הזמנת העבודה )וכשמדובר במדידות סקר בתוך המועד שנקבע בהזמנת העבודה( יום מ 11בתוך 

, התמונות ויתר המסמכים הנדרשים ממנו כמפורט התשריט המודד לעיריית גבעתיים את יגיש

 להלן.

או כל קנה מידה אחר  1:200 ה מידהיכין תשריט מדידה לכל נכס באמצעות מחשב בקנהמודד  .1.1

או בכל קובץ  fdpבקובץ  ייחתם על ידי מודד מוסמך ויוגש תשריט, העיריית גבעתייםעליו תחליט 

ו/או קובץ אוטוקאד  הבסיס למדידה שביצע ומסמכי העבודה שהי .תבקשעיריית גבעתיים אחר ש

ככל  .כיהה ובהתאם לצרתדריש לעיריית גבעתיים לפישל המדידה יישמרו ע"י המודד ויוגשו 

יריית גבעתיים עעל כך המודד לדווח לעומת מדידה קודמת י 2%שבמדידה יש סטייה העולה על 

 עם הגשת התשריט.

ככל שהוא קיים:  –את המידע שלהלן וכן  את כל השטחים המרכיבים את הנכסהתשריט יכלול  .1.1

מספר דירה, שם הבעלים והמחזיק, מספר משלם, מספר כניסה, קומה, כתובת הנכס, שם המודד, 

הנכס, סוג הנכס, תאריך מדידה, תאריך עדכון מדידה, קנה מידה, שטח ישן, מס' שרטוט, טבלת 

וכן מספר ערעור ככל שמדובר בהשגה/ערעור מדידה. ככל שלא ניתן להיכנס  וסיווגם שטחים

  לנכס יירשם על גבי השרטוט "מדידה חיצונית".
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או   fipבקובץ  צילום של הנכס מבפנים ומבחוץביחד עם התשריט יגיש המודד לעיריית גבעתיים  .1.1

  .תבקשעיריית גבעתיים בכל קובץ אחר ש

בנוסף לתשריט ומדידה נפרדת לכל , מודדיבצע ה לכלל הנכסים במבנהבמבנה בו הוזמנה מדידה  .1.1

במבנה וצילום המבנה  יםבו יצוינו כל הנכסים המצוי, גם תשריט כולל של כל המבנה ,נכס כנ״ל

 .והוא יוגש לעיריית גבעתיים ביחד עם יתר המסמכים הנדרשים זויות 1-מ

 -את הגם  בנוסף למסמכים הנדרשים האחריםבסקר מדידות יגיש המודד לעיריית גבעתיים,  .1.7

"קובץ אקסל לסקר מדידות" שנמסר לו ע"י עיריית גבעתיים ובו ידגיש המודד את כל הנתונים 

יצוין הדבר בקובץ  2%שהשתנו בעקבות ביצוע המדידה. במידה שיש שינוי בשטח הנכס העולה על 

 באופן בולט וברור.

ידה. במקרים בהם הנכס יהיה סגור ולא יהיה מענה, המודד יבקר בכל נכס לגביו הוזמנה מד .1.8

ישאיר המודד הודעה בכתב שנוסחה יימסר למודד ע"י עיריית גבעתיים ובה יתבקש המחזיק 

. במידה שמחזיק הנכס לא תיאם עם )להלן: "המכתב"(ימים  7תוך  הביקור בדירהלתאם את 

 ביקורהמודד 

יבקש המודד אישור מעיריית  לביקור כאמור,סירב ו/או  בתוך הזמן הנקוב במכתב בדירה

מקורות הטובים ביותר ב תוך הסתייעות ללא ביקור בנכס, ,תמדידה חיצוניגבעתיים לביצוע 

ועוד   SIGתשריט מדידה קודמת, תוכניות הנדסה, תצלומי אוויר, בהם: העומדים לרשותו, 

 .)להלן: "מדידה חיצונית"(

 ביחד עם תשריט המדידה. םכולל מועד הנחת המכתב ויגישהמודד יתעד את מועדי הביקור בנכס  .1.9

 פיקוח ובקרה על המדידות .4

עיריית גבעתיים תוודא שהמודד הגיש לה את כל הדיווחים והמסמכים שעליו להגישם כאמור  .1.1

השלימם לעיל וכי הם ערוכים כנדרש. ככל שיהיו חוסרים או אי התאמות יידרש המודד ל

 תקנם.ול

עיריית גבעתיים תשווה את פרטי המדידה עם הנתונים המצויים ברשותה, ככל שישנם, בנוגע  .1.2

. עיריית הנכס לכתובת הנכס, שם בעל הנכס וכתובתו, שם המשלם וכתובתו, סוג הנכס ושטח

 עדכן את רישומיה בהתאם. תפעל, ככל שנדרש וניתן, לגבעתיים 

מדידה שביצע המודד בנכס לבין מדידה קודמת בשטח בין  2%במידה שיש סטייה העולה על  .1.1

שבוצעה בנכס, ככל שבוצעה )למעט במקרים של תוספת בניה(, תבקש עיריית גבעתיים הסברים 

והבהרות מהמודד לפער במדידות. אם ההסברים וההבהרות לא יניחו את דעתה של עיריית 

 גבעתיים היא תשקול לבצע מדידה נוספת בנכס.

האיכות שתבצע עיריית גבעתיים יתברר כי המדידה שגויה, עיריית  שבתהליך בקרתבמידה  .1.1

יום. העירייה תבצע בקרה  11תוך בדרוש מהמודד לבצע מדידה חוזרת והוא יבצעה תגבעתיים 

 למדידה החוזרת.גם איכות 

, תבדוק עיריית גבעתיים האם הטעות דירות מדובר בטעות במדידה שבוצעה בבנייןבמידה ש .1.1

למודד  עיריית גבעתייםיתלווה נציג שכך הדבר  על דירות נוספות בבניין וככל עלולה להשליך

 במהלך המדידה החוזרת.
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 1%תנהל רישום של מדידות שגויות וככל שכמות המדידות השגויות יעלה על  ת גבעתייםעיריי .1.1

 מכרז חדש.העירייה א יצות ,מתחילת עבודת קבלן המדידותמהמדידות 

במדידות סקר תבצע עיריית גבעתיים בקרת איכות לעבודת המודד על ידי בדיקה מדגמית  .1.7

   וזאת באמצעות מודד חיצוני שאינו קשור לקבלן המדידות.למדידות שבוצעו על ידי המודד 

ם יש א ת גבעתייםתבחן עיריי ,מוצדקשהוא ימצא וערעור/השגה וגש על ידי מחזיק הנכס ככל שה .1.8

ותפעל, לפי שיקול  הסברים לטעותדרוש מקבלן המדידות ת ,סים סמוכיםהשפעה על נכ לכך

  דעתה, בהתאם לממצאים.

 מדידה השגה/ערעור – המצאה למחזיק הנכס .5

נכס היקבל מחזיק  ת גבעתיים,לאחר ביצוע המדידה, הבקרה עליה ועיבוד הנתונים על ידי עיריי .1.1

כל השטחים החייבים בארנונה הודעת שומה ותשריט מעודכן של הנכס, הכולל פירוט של 

במסגרת בעיריית גבעתיים מועדים בהם ניתן לברר פרטים . בהודעת השומה יצוינו הוסיווגם

 ה.קבלת קהל והמועד להגשת השג

להגיש בקשה למדידה חוזרת  ,המדידה תינתן אפשרות במסגרת ההשגה/ערעורנכס הלמחזיק  .1.2

להמציא ו/או ימצא מוצדק המדידה יערעור שבמידה למחזיק הנכס ש״ח שיוחזרו  210בעלות 

יועבר לבדיקה אשר , בהתאם לקריטריונים בצו הארנונה ,תשריט מדידה של מודד מוסמך מטעמו

 .קבלן המדידותוהתייחסות של 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2מתוך  1עמוד 

 מדידת נכסים לצרכי ארנונה

 1תק מספר   26/09/2020 תאריך

 2 מהדורה   

 

 מבוא .1

ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש  קובע: "לענין 1964( בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ 3)287סעיף  1.1
להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות", כלומר  -העיריה 

 לצורך חישוב הארנונה יש לבצע מדידה של הנכס.
יית חדרה( קובע אלעזר עמר נגד עיר 2453/13)רע"א  14.04.2015פסק הדין של בית משפט העליון מיום  1.2

מקומות אחרי הנקודה, ואסור לרשות המקומית לעגל  2שחיוב הארנונה יתבצע בדיוק של חלקי מ"ר כולל 
 את שטח הדירה למ"ר שלם, כלפי מעלה או כלפי מטה.

מכיוון ששטח הנכס נקבע על ידי מדידתו וחישוב תוצאות המדידה, ומכיוון שהלכת בית המשפט העליון  1.3
 שהחיוב יתבצע ברמת דיוק גבוהה מאוד )חלקי מ"ר(, נדרשת מדידה בדיוק המתאים.קובעת 

 . החישוב שטח של נכס יתבצע בהתאם לצו הארנונ 1.4

  

 מטרות התקן .2

 לקבוע את דיוק המדידה, ציוד המדידה, ושיטת המדידה של נכס לצורך חישוב ארנונה. 2.1

 להבטיח את איכות תוצאות המדידה. 2.2

 להנחות כיצד יחושב שטח הנכס. 2.3

  

 הגדרות .3

 השגיאה המרבית המותרת במדידה של אורך או של נקודה. שגיאה מרבית 

 מדידה נוספת של אורך או נקודה שנמדדו, לצורך הבטחת איכות תוצאות המדידה. מדידה עודפת 

 ידי הרשות המקומית.-צו הארנונה התקף שפורסם על צו ארנונה 

 אמצעים למדידת אורך או נקודה. מדידה ציוד 

 ברוטו. -נטו, נטו, ברוטו או ברוטו  -שיטת חישוב שטחו של נכס בנוי: נטו  שיטת חישוב 

 והנחיות המנהל. 2016 -תשע"ו , תקנות המדידות )מדידות ומיפוי( תקנות 

  

 שיטת החישוב .4

 מקומית, כמפורט להלן:השיטה נקבעת בהתאם לצו הארנונה של כל רשות  4.1

 שטחים משותפים קירות חיצוניים קירות פנימיים רצפה פנויה השיטה 

 לא נכללים לא נכללים לא נכללים נכללת נטו -נטו  

 לא נכללים לא נכללים נכללים נכללת נטו 

 לא נכללים נכללים נכללים נכללת ברוטו 

 נכללים נכללים נכללים נכללת ברוטו -ברוטו  

  

 נטו כולל שטחים משותפים.-קיימים מספר צווי ארנונה שמשלבים בין השיטות. למשל: חיוב נטו 4.2

שנכללים הארנונה קובע את שיטת החישוב מתוך השיטות שבטבלה שלעיל, ומפרט את סוגי השימושים צו  4.3
 .עליות גג ועודמרתפים, כדוגמת מרפסות, חניות, מחסנים,  ,בחישוב הארנונה



 

 

 

 
 2מתוך  2עמוד 

 המדידה דיוק .5

 .חישובהוה, אשר ממנה יבוצע גב, נדרשת מדידה בדיוק שטח לחיובחישוב המכיוון שנדרש דיוק גבוה ב 5.1

 ת.המרבימהמדידות יהיו בטווח השגיאה  95% -כדי לעמוד בדרישת הדיוק של המדידה, נדרש ש 5.2

 ס"מ לכל היותר. 3השגיאה המרבית במדידת אורך של קיר, פנימי או חיצוני, תהיה  5.3

השגיאה המרבית במדידה של נקודה בפינת קיר, סככה, גדר או כל פינה אחרת שמגדירה את הנכס המיועד  5.4
 ס"מ לכל היותר. 5לחיוב ארנונה תהיה 

 תהיה הקטנה ביותר. קיר או נקודה שהשגיאה המרבית במדידתציוד למדידת נכס ייבחר כך ה 5.5

  

 המדידה ציוד .6

המדידה תתבצע באחד או יותר מסוגי ציוד המדידה הבאים: סרט מדידה, מד טווח לייזר, תחנה כוללת  6.1
(Total Station או )GPS. 

קירות ניצבים זה לזה, משום רק במקרה שבו הישמשו למדידת מבנים טווח לייזר  סרט מדידה או מד 6.2
 באמצעים אלו בעת מדידת מבנים שהקירות בהם אינם ניצבים זה לזה או בעת מדידת שהשגיאה המרבית

 .5.2, כמפורט בסעיף תהיה גדולה מהמותרשטחים פתוחים 
, מדידת מבנים שהקירות בהם אינם ניצבים זה לזהלישמשו  GPS( או Total Stationתחנה כוללת ) 6.3

 מדידת שטחים פתוחים.לאו  למדידת גגות בולטים
לרשות המקומית , ותוצאות הכיול יימסרו באופן עצמאי על ידי המודד הציוד המדידה יכוייל אחת לשנ 6.4

 שהזמינה את מדידת הנכס.

  

 והבטחת האיכות שלה שיטת המדידה .7

 ובהתאם לתקנות. בהתאם לציוד המדידה הנבחרהמדידה תתבצע  7.1

 מספר מרחקים, כדי לוודא שמכשיר המדידה תקין.בתחילת יום מדידה, יבצע המודד מדידה של  7.2

 מ."ס 8על  לא יעלהסכום אורכי הקירות בכל כוון ההפרש בין  ,ביקורת של מדידת מבנים אורתוגונלייםב 7.3

 

 הדוגמ

 

 במטרים חישוב הסכום בציר האופקי

7.13  +7.71 ( +4.54-( + )10.24- = )0.06  <0.08 

 

 במטרים חישוב הסכום בציר האנכי

1.80  +7.43 ( +6.68-( + )2.48- = )0.07  <0.09 

 
 חישוב שטח הנכס .8

 יתבצע חישוב של הנכס בהתאם לצו הארנונה.לצורך חישוב השטח  8.1

 ,לפי הפרוט הבא: הביקורתמדידות בדיקה של התאמה בין במהלך החישוב והעריכה תתבצע  8.2

 ס"מ. 2קיר שנמדדו בסרט מדידה או מד טווח לייזר לא יעלה על ההפרש בין שתי מדידות של אורך  (א) 

 ס"מ. 3לא יעלה על  GPS( או Total Stationנקודות שנמדדו בתחנה כוללת ) ההפרש בין שני ערכי (ב) 

, לכל אחד מחלקי הנכס בנפרד חישוב חלקי הנכס יתבצע בתוכנה מתאימה, והוא יוצג בדיוק של חלקי מ"ר 8.3
 מ"ר. 54.23דוגמא: י מקומות מימין לנקודה העשרונית, לכולל שנ

 2 -בין חישובי שטחים מ 2%לכל היותר, כלומר לא תתאפשר סטיה של  2%דיוק חישוב השטח יהיה  8.4
 מדידות בלתי תלויות של אותו נכס.

  

 עריכת תשריט לנכס .9

 המקומית.עריכת התשריט הנכס תתבצע בהתאם למתכונת הנדרשת מהרשות  9.1

 המודד יחתום על התשריט במקום המיועד לכך. 9.2
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