
20/02/2014 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

 .09-9501210'  פקס  -  09-9591526. טל  -  46100 הרצליה 1. ד.ת      

עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

תוכן העניינים

דפים

  2:אגרת תעודות אישור

3 - 5:אספקת מים

5:פיקוח על מכירת מוצרים מן החי, פיקוח על כלבים

5 -8:מודעות ושלטים

9: סלילת רחובות

10: תיעול, היטל ביוב

11:העמדת רכב וחנייתו 

12:                    מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון

יונה טאוב

מנהל מחלקת תקציבים
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20/02/2014 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

 .09-9501210'  פקס  -  09-9591526. טל  -  46100 הרצליה 1. ד.ת      

עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( תיקון) (אגרת תעודות אישור)חוק עזר להרצליה 
.(2/90 : ( בסיס מדד380'  עמ6/9/90:  מיום434מ "ת חש"ק

70.73: לפקודת העיריות324תעודה הדרושה על פי סעיף (1).א

24.76:  העתק של תעודה כאמור(2)

,.ב  לחוק מס שבח מקרקעין39תעודה הדרושה לפי סעיף 

 -(3) 1983- ג "התשמ

35.37:    עד שנתיים(1)

60.12:     מעל שנתיים עד שבע שנים(2)

10.61:   לכל שנה נוספת(3)

סימון קו בנין על מפה מצבית כמשמעותה בתקנות התכנון.ג

 - (4) 1970- ל "התש, (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)והבניה 

353.66:    לגבי מגרש או חלקה שקיים עליהם בניין(1)

282.93:    לגבי מגרש או חלקה שאין עליהם בניין(2)

70.73תעודה בכל עניין אחר :.ד
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20/02/2014 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

 .09-9501210'  פקס  -  09-9591526. טל  -  46100 הרצליה 1. ד.ת      

עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( אספקת מים)חוק עזר להרצליה 
.(1/89 : ( בסיס מדד362'  עמ23/8/90:   מיום433מ "ת חש"ק

".מ"מי הרצליה בע" יישום חוק העזר הנו באחריות תאגיד המים והביוב 01/09/09החל מתאריך 

 -( (ז) 2סעיף ) בעד חיבור למפעל מים 1.

7,830.87 :     2"עד 

.     לפי חשבון שהגיש המנהל - 2"מעל 

פיצולו או     , פירוקו, ניתוקו, הצרתו, בעד הרחבת חיבור

 -     ((ז) 2סעיף )לפי דרישת הצרכן - התקנתו מחדש 

2,485.99 :     2"עד  

.     לפי חשבון שהגיש המנהל - 2"מעל 

82.87:( (ג) 3סעיף ) בעד היתר לשינוי רשת פרטית 2.

 :(4סעיף ) אגרת הנחת צינורות 3.

:    בניה חדשה(א)

-      בעד שטח המגרש לרבות השטח הבנוי  (1)

14.29:          ר" מ100ר במגרש עד "לכל מ (א)

35.63:          ר" מ100ר נוסף מעל "לכל מ  (ב)

-      בעד השטח הבנוי  , (1)בנוסף לאמור בפסקה (2)

,          לרבות בית אבות, בבנין מגורים  (א)

72.92:                   ר של שטח הבנין "      לכל מ

למבנים ציבוריים המשמשים אך ורק כמוסדות            (ב)

,                  חינוך ואינם משמשים להפקת רווחים, צדקה,       דת

29.42:                 ר של שטח הבנין "      לכל מ

,          למבנים ארעיים העשויים עץ או מתכת  (ג)

72.92:                ר משטח הבנין "     לכל מ

           (א)לבניינים שאינם מפורטים בפסקאות משנה  (ד)

ק מנפח הבנין לרבות מבני בריכות                  "לכל מ (ג)     עד 

29.42:                       שחיה וכדומה
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20/02/2014 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

 .09-9501210'  פקס  -  09-9591526. טל  -  46100 הרצליה 1. ד.ת      

עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

-      בעד תוספת בניה לבנין קיים  (ב)

.          פטור- בעד שטח מגרש    (1)

בהתאם לשטחים           , בעד השטח הבנוי הנוסף   (2)

כמפורט בסעיף קטן                -        המפורטים בהיתר הבניה 

 .               (ד)עד  (א), (2) (א)       

בעד בניה על מגרש שעמד עליו מבנה אשר בנייתו החלה(ג)

-            ושנהרס  1973 בינואר 1לפני 

-          לרבות השטח הבנוי  - בעד שטח המגרש   (1)

14.29:             ר" מ100ר במגרש עד "לכל מ   (א)      

35.63:             ר" מ100ר נוסף מעל "לכל מ   (ב)      

-           בעד השטח הבנוי  , (1)בנוסף לאמור בפסקה   (2)

.            (ד)עד  (א), (2) (א)      כמפורט בסעיף קטן 

בעד בניה על מגרש שעמד עליו מבנה אשר בנייתו     (ד)

-            ושנהרס  1973 בינואר 1החלה אחרי 

.         פטור- בעד שטח המגרש   (1)

,           (2)  (א)כמפורט בסעיף קטן - בעד השטח הבנוי   (2)

.             (ד)עד  (א)      

 -((ד) 6סעיף ) אגרת מד מים .4

-    מים או כיול מודד  - כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד(1)

לפי חוק הפיקוח על מצרכים          ,  לפי המחיר שקבע היצרן

.      25%בתוספת ,  (10) 1957- ח "התשי,  ושירותים

לפי חשבון    - מים - כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד(2)

.        שהגיש המנהל

  -(ח) 6סעיף )מים לפי דרישת הצרכן - אגרה בעד בדיקת מד.5

-    לפי חשבון שהגיש המנהל המבוסס על עלויות החומרים   

.  תקורה 15% והעבודה ובתוספת 

.     (575ם  "ת חש" ק15/4/97תיקון מתאריך ) 

החלפתו או שינויו,  אגרה בעד תיקון מד מים.6

.     לפי חשבון שהגיש המנהל  -  ((ו) 6סעיף ) 
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20/02/2014 עיריית הרצליה
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עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

 -(11סעיף ) פקדון .7

או חלק    , ר" מ100לכל - מוקם או יוקם בנין (1)

310.75:      של שטח הבנין , מהם

3,107.49:    בכל מקרה אחר(2)

  - ((ד) 19סעיף ) אגרת חידוש חיבור .8

92.40:        פתיחת מים וסגירת מים

:( פיקוח על כלבים)חוק עזר להרצליה 
.(7/94 : מדד- בסיס  -  25/8/94 מיום 526מ "ת חש"ק )

.(11/96 : מדד- בסיס  - 31/12/96:  מיום570ת "ק: 4לפסקה  )

24.59:בעד כל מנת חיסון נגד כלבת(1)

58.03:בעד רשיון לאחזקת כלב(2)

9.84:בעד דיסקית זיהוי(3)

62.67:בעד סימון במשדר אלקטרוני(4)

:( פיקוח על מכירת מוצרים מן החי)חוק עזר להרצליה 
.(7/94 : מדד- בסיס  -  25/8/94 מיום 526מ "ת חש"ק )

שלא במעבדה- בעד בדיקת משנה של מוצרים מן החי  -

: 1.97ג בסך" ק10י בעל העסק אגרה לכל "תשולם ע

:2009-ט"התשס, (מודעות ושלטים)חוק עזר להרצליה 
(11/2003: מדד- בסיס  - 146'  עמ731ם "ת חש" ק12/3/2009: תיקון מיום)

-שלט במקום העסק או העיסוק .א

בקומת קרקע  (1)

149.20:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

174.07:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

שלט מעל לקומת קרקע(2)

149.20:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

174.07:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

שלט בקומת הגג(3)

373.00:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

621.67:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 
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20/02/2014 עיריית הרצליה
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עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

קרני לייזר, שלט המוקרן באמצעים אלקטרוניים(4)
או אמצעי טכנולוגי אחר

248.67:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

373.00:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

בכל הקומות- שלט נוסף(5)

248.67:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

373.00:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

שלט בולט בקומת הקרקע(6)

335.70:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

497.34:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

שלט בולט מעל קומת הקרקע

683.84:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

994.68:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

שלט בולט על הגג

857.91:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

1,243.35:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

-שהוצג שלא במקום העסק , שלט הנוגע לעסק או לעיסוק.ב

שהוצג שלא במקום העסק , שלט הנוגע לעסק או לעיסוק(1)

373.00:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם עד   

621.67:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

- ר " מ100שלט חוצות עד  (2)

484.91:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10 עד  

363.06:ר לשנה"לכל מ, ר" מ75ר עד " מ10מעל 

242.45:ר לשנה"לכל מ, ר" מ100ר עד " מ75מעל 

- ר " מ100שלט חוצות מעל 

314.57:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10 עד  

207.64:ר לשנה"לכל מ, ר" מ75ר עד " מ10מעל 

159.15:ר לשנה"לכל מ, ר" מ200ר עד " מ75מעל 

79.57:ר לשנה"לכל מ, ר" מ200מעל 
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20/02/2014 עיריית הרצליה
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עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

קרני לייזר- שלט המוקרן באמצעים אלקטרוניים (3)
או אמצעי אלקטרוני אחר 

3,108.37:ר לשנה"ר לכל מ" מ10 עד 

1,865.02:ר לשנה"לכל מ, ר" מ75ר עד " מ10ר נוסף מעל "לכל מ

1,492.02:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ75ר נוסף מעל "לכל מ

-  שלט שצוייר או נכתב על חלון ראווה .ג

ר הראשונים      "לשישה מ, לכל שנה או חלק ממנה,  לכל מקום עסק

248.67:    ר לשנה " של חלון הראווה או חלק מהם  לכל מ

37.30:  ר נוסף של חלון הראוה תוספת של" לכל מ

-אגרות פרסום והדבקה 

בעד פרסום מודעות על גבי לוחות מודעות של העירייה בסדרה .1

 לוחות מודעות או חלק מהם לשלושה ימים ראשונים 50של 

-או חלק מהם 

348.14:בעד גיליון שלם

248.67: בעד חצי גיליון

198.94: בעד רבע גיליון

99.47: בעד שמינית  גיליון

 אגרה1/3 מסכום האגרה  לפי פרוט זה 1/3לכל יום נוסף  

 לוחות מודעות של העירייה50דמי הדבקת מודעות בסדרה של .2
-או חלק מהם לשבוע או חלק ממנו

609.24:בעד גיליון שלם

460.04: בעד חצי גיליון

348.14: בעד רבע גיליון

174.07: בעד שמינית  גיליון

-:לסדרת מודעות אבל 

-מודעות אחרות לשנה .3

310.84:מודעות על סככות בתחנות אוטובוס

310.84:מודעה על מכווני תנועה

310.84:מודעה על מיתקן הכולל מפת עיר

310.84:(עמודורים)על מיתקן הכולל שמות רחובות 

310.84:על שלט חוצות
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20/02/2014 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

 .09-9501210'  פקס  -  09-9591526. טל  -  46100 הרצליה 1. ד.ת      

עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

מודעה בבניין בית קולנוע המוצגת בידי בעליו ונוגעת  .4
62.17:לשנה, לבית הקולנוע

מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או.5

62.17:לשבוע או לחלק ממנו, לכל שקופית, במקום אחר

לשבוע או חלק ממנו לכל דקת- סרט פרסום על בד קולנוע .6

74.60:פרסום או חלק ממנה

לשנה או חלק ממנה, מודעה על כלי רכב פרטי או מסחרי.7

149.20:לכל כלי רכב

99.47:לכל מודעה, לשנה או לחלק ממנה, מודעה בתוך כלי רכב ציבורי.8

,  מודעה על גבי חלק חיצון של כלי רכב ציבורי.9

435.17:ר"לכל מ, לשנה או לחלק ממנה

, לכל מודעה, פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח נייד.10

1,492.02:לחודש

לכל , פרסום באמצעות כדור פורח המחובר לקרקע או למבנה.11

1,492.02:לחודש, מודעה
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20/02/2014 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

 .09-9501210'  פקס  -  09-9591526. טל  -  46100 הרצליה 1. ד.ת      

עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( סלילת רחובות)חוק עזר להרצליה 
מדד:  בסיס343' עמ,  ע"ז באלול התש" ט26/08/10: פורסם ביום - 746מ "ת חש"ק 6/08). )

- ( למעט רחוב מעורב)סלילת כביש 

37.66-  לכל מטר רבוע משטח הקרקע:

87.48-  לכל מטר רבוע משטח הדירה או הבניין:

סלילת מדרכה -

26.75-  לכל מטר רבוע משטח הקרקע: 

62.13-  לכל מטר רבוע משטח הדירה או הבניין:

סלילת רחוב מעורב -

64.41-  לכל מטר רבוע משטח הקרקע:

149.61-  לכל מטר רבוע משטח הדירה או הבניין:
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20/02/2014 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 
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עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:1992- ב "התשנ, (תיקון) (ביוב )חוק עזר להרצליה 
.(6/89 : מדד- בסיס  -  12/1/92 מיום 473מ "ת חש"ק )

".מ"מי הרצליה בע" יישום חוק העזר הנו באחריות תאגיד המים והביוב 01/09/09החל מתאריך 

-ביב ציבורי .1

7.32:כולל השטח שעליו עומד הבניין , ר משטח הקרקע"לכל מ

29.74: ר משטח הבניין"לכל מ

-ביב מאסף .2

9.02: כולל השטח שעליו עומד הבניין, ר משטח הקרקע"לכל מ

36.55: ר משטח הבניין"לכל מ

-מכון הטיהור .3

2.75: כולל השטח שעליו עומד הבניין, ר משטח הקרקע"לכל מ

11.15:ר משטח הבניין "לכל מ

19.09: כולל השטח שעליו עומד הבניין , ר משטח הקרקע"כ למ"סה

77.45:  ר משטח הבניין "כ לכל מ"סה

:( תיעול)חוק עזר להרצליה 
.(11/91 : מדד בסיס -  12/1/92: מיום, 473מ "ת חש"ק )

13.58:  לרבות השטח שעליו עומד הבניין , ר משטח הקרקע"לכל מ- 

29.14:  ר משטח הבניין "לכל מ- 
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20/02/2014 עיריית הרצליה
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עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( תיקון) (העמדת רכב וחנייתו)חוק עזר להרצליה 
.(3/94 : מדד בסיס, 29/12/94:  מיום529מ "ת חש"ק )

 אגרת חנייה במקום המוסדר באמצעות כרטיס חניה או כרטיס (א).1

-            למעט אופנועים ) טון 4 ממוחשב לרכב פרטי שמשקלו עד 

( -            11סעיף  )( ממונעים

2.70:             דקות 30-  ל 

5.41:        שעה -  ל 

10.81:        שעתיים -  ל 

 שיעור אגרת חנייה במגרש חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה   (ב)

יהא  כ פ ו ל  מן        ,  טון4שמשקלו עולה על ,  לאוטובוס ורכב

ויראו בכרטיס זה מחצית        , (א) השעורים הנקובים בפרק משנה 

.         משך הזמן שסומן בו

374.27: תשולם אגרה שנתית בסך (7סעיף ) בעד היתר לחניית מונית .2

217.98: תשולם אגרה בסך, ((ג)15סעיף ) בעד גרירת רכב והחסנתו .3

.        (12/97: מדד בסיס, 15/1/98:  מתאריך590מ "ת חש"ק) 
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עדכון הסכומים בחוקי העזר

-בהתאם לחוק העזר  , להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים

.1984-   ד "התשמ (2.מס) (הצמדה למדד):  להרצליה

:01/03/2014:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון)חוק עזר להרצליה 
.(6/89 : צמוד למדד בסיס, 34' עמ - 9/11/89:  מיום412מ "ת חש"ק )

:הוצאות ניקוי מגרש בידי העיריה- תוספת ראשונה 

27.11: בעד שעת עבודה לפועל.1

313.65: בעד שעת עבודה לטרקטור.2

371.74:הלוך וחזור-  בעד הובלה אחת למשאית .3

-תוספת שניה 

46.47:בעד היתר פינוי במשאית.1

23.23:בעד היתר פינוי בעגלת טרקטור.2

-תוספת שלישית 

-בעד פינוי אשפת מפעל ישלם החייב בפינוי אשפה  .1

139.40:    קוב6 מכולה של  .א

170.38:    קוב8 מכולה של  . ב

 -(כולל גזם)בעד פינוי אשפת צמחים .2

.    פטור -    משאית  1/4 עד .א

371.74:   משאית1/2 עד 1/4 מעל  .ב

557.61:    משאית1/2 מעל  .ג

:בעד היתר להעמיד שולחנות וכסאות על המדרכה- תוספת רביעית 

: ר" מ10עד    -623.43

: ר"בעד כל מ, ר" מ30ר עד " מ10- מ  -85.19

: ר"בעד כל מ, ר ומעלה" מ30- מ  -123.91
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