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  תושבים יקרים,

  
  במהלך השנה האחרונה מבצעת המועצה סקר מדידות נכסים בכל ישובי חוף הכרמל.

  
) לפיה נדרשות כל הרשויות 2453/13הסקר מתבצע בעקבות פסיקת בית המשפט העליון (ברע"א 

המקומיות לחייב בארנונה את כל הנכסים שבתחום שיפוטן על פי שטח מדוייק (הכולל 
  טימטרים).סנ
  

אדרי, חברה בעלת נסיון בביצוע - לצורך ביצוע הסקר שכרה המועצה את שירותיה של חב' ויסמן
  סקרים כאלה.

  
שיטה שבה מתבצעות המדידות היא כדלקמן: מודדי החברה מגיעים לשטח ובמידה שלא קיימת ה

ת בתיאום עם בעיית גישה, מבצעים את מדידת הנכס. היות שהמדידה היא חיצונית, היא לא נעשי
בעלי / מחזיקי הנכס. במקרים שבהם קיימת בעיית גישה, או שהמדידה לא מתאפשרת ע"י בעלי / 

כל הנכסים בשטח נמדדים. גם מחסנים  .מחזיקי הנכס מתבצעת הערכה. הערכה זו אינה מדויקת
  ומבני עזר.

  
על חיוב  לתושבים. החוק מאפשר לתושב להגיש השגה הודעות עם תוצאות המדידות נשלחות

. על מנת להקל על התושבים קיימנו ונקיים קבלת ההודעהיום מיום משלוח  90הארנונה בתוך 
קהל בישוב, בה יכולים התושבים שמעוניינים בכך להשיג על תוצאות המדידות בפני נציגי חברת 

עם תוצאות המדידות. בישובים שבהם כבר  בהודעותהמדידות. ימי ושעות קבלת הקהל מפורטים 
תקיימה קבלת קהל יש להגיש השגה בכתב על גבי טופס השגה אשר ניתן להורידו מאתר ה

  המועצה.
  

ההשגות כולן, אלה שהוגשו בקבלת קהל ואלה שהוגשו בכתב, מועברות לבדיקה של חברת 
ברו לפני שע יםהמדידות. זהו תהליך שלוקח זמן. בכל מקרה, אנחנו לא מעדכנים את נתוני הנכס

  יום ממועד משלוח ההודעות לתושבים. 90
  

לצערנו, למרות נסיוננו להקפיד שהתהלך יהיה מסודר בהתאם לתיאור הנ"ל, נפלו תקלות ששיבשו 
את התהליך במקרים מסויימים. בין היתר לא נשלחו הודעות לכל התושבים שבתיהם נמדדו. אנו 

ם כל מאמץ להמנע מתקלות נוספות. אנו אנחנו עושי מצרים על כך ומתנצלים בפני אותם תושבים.
  מבקשים שמי שלא קיבל הודעה והבחין שהחיוב התקופתי שלו שונה, יפנה אלינו.

  
אין לנו כל עניין להגדיל באופן שרירותי את שטחי הנכסים לצורך חיוב הארנונה. המטרה, בסופו 

  של דבר, היא ליצור התאמה מלאה בין הרישום שלנו למצב בשטח.
  

המדידה מדובר בתהליך ארוך ומורכב. אנחנו בטוחים שבסופו נוכל לתת מענה לכל מי שכאמור, 
אזרו בסבלנות ושתפו פעולה על שלו היתה שגויה או שהיו לו ספקות באשר לתקינותה. אנא הת

  מנת שנגיע ביחד לתוצאה הרצויה.
  
  
  

  בתודה ובברכה,                                                                                                                            
  

  אלברטו סקודיצקי                                                                                                                            
  מנהל מחלקת גביה                                                                                                                            

  


