
26/12/2019 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

:01/01/2020:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

תוכן העניינים

דפים

  2:אגרת תעודות אישור

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

3-6:מודעות ושלטים

7: סלילת רחובות

7: היטל תיעול

8:                    מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון

הילה רוזן

מנהלת אגף תקצוב וכלכלה

ראש העירייה, פדלון. מ3

ל העירייה"מנכ, בן עזרא. י3

ל בכיר"סמנכ, ניסימוב. י3

גזבר העירייה ,חדד. ר3

מ"יוע, ד"עו- בהרב קרן . ע3

ה"שאיפ, הנדסה: מנהלי וחשבי האגפים3

מנהל הכנסות העירייה, אסולין. ש3

"מ"מי הרצליה בע"מנהל תאגיד , אביב. ש3

החברה למשק וכלכלה3

החברה לפיתוח הרצליה3

הספריה העירונית3

91061ם -י,  6158. ד.משרד הפנים ת, עזר-נ חוקי"רע, פינקלשטיין.מ3
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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

:01/01/2020:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( תיקון) (אגרת תעודות אישור)חוק עזר להרצליה 

.(2/90 : ( בסיס מדד380'  עמ6/9/90:  מיום434מ "ת חש"ק

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

25.00:  העתק של תעודה כאמור(2)

,.ב  לחוק מס שבח מקרקעין39תעודה הדרושה לפי סעיף 

 -(3) 1983- ג "התשמ

35.71:    עד שנתיים(1)

60.72:     מעל שנתיים עד שבע שנים(2)

10.71:   לכל שנה נוספת(3)

סימון קו בנין על מפה מצבית כמשמעותה בתקנות התכנון.ג

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

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

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

71.43תעודה בכל עניין אחר :.ד
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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

:01/01/2020:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( 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  )

24.83:בעד כל מנת חיסון נגד כלבת(1)

58.60:בעד רשיון לאחזקת כלב(2)

9.93:בעד דיסקית זיהוי(3)

63.29: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  -

: 1.99ג 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)

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

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

שלט מעל לקומת קרקע(2)

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

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

שלט בקומת הגג(3)

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

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

:01/01/2020:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

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

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

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

בכל הקומות- שלט נוסף(5)

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

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

שלט בולט בקומת הקרקע(6)

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

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

שלט בולט מעל קומת הקרקע

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

1,004.48:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10שלטים ששטחם מעל 

שלט בולט על הגג

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

1,255.60: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)

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

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

- ר " מ100שלט חוצות עד  (2)

489.68:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10 עד  

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

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

- ר " מ100שלט חוצות מעל 

317.67:ר לשנה"לכל מ,  ר" מ10 עד  

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

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

80.36:ר לשנה"לכל מ, ר" מ200מעל 
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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

:01/01/2020:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

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

3,138.99:ר לשנה"ר לכל מ" מ10 עד 

1,883.40:ר לשנה"לכל מ, ר" מ75ר עד " מ10ר נוסף מעל "לכל מ

1,506.72: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

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

37.67:  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 

351.57:בעד גיליון שלם

251.12: בעד חצי גיליון

200.90: בעד רבע גיליון

100.45: 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

615.24:בעד גיליון שלם

464.57: בעד חצי גיליון

351.57: בעד רבע גיליון

175.78: בעד שמינית  גיליון

-:לסדרת מודעות אבל 

-מודעות אחרות לשנה .3

313.90:מודעות על סככות בתחנות אוטובוס

313.90:מודעה על מכווני תנועה

313.90:מודעה על מיתקן הכולל מפת עיר

313.90:(עמודורים)על מיתקן הכולל שמות רחובות 

313.90:על שלט חוצות
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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

:01/01/2020:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

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

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

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

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

75.34:פרסום או חלק ממנה

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

150.67:לכל כלי רכב

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

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

439.46:ר"לכל מ, לשנה או לחלק ממנה

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

1,506.72:לחודש

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

1,506.72:לחודש, מודעה
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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

:01/01/2020:  העדכון תקף מתאריך ח"הסכומים בש

:( סלילת רחובות)חוק עזר להרצליה 
מדד:  בסיס93' עמ,  ז"ד בכסלו התשע" י14/12/16: פורסם ביום - 862מ "ת חש"ק 6/13). )

-סלילת כביש 

33.06-  לכל מטר רבוע משטח הקרקע:

76.77-  לכל מטר רבוע משטח הבניין:

סלילת מדרכה -

24.67-  לכל מטר רבוע משטח הקרקע: 

57.28-  לכל מטר רבוע משטח הבניין:

-סלילת רחוב משולב 

57.73-  לכל מטר רבוע משטח הקרקע:

134.06-  לכל מטר רבוע משטח הבניין:

:( תיעול)חוק עזר להרצליה 
.(1/17 : מדד בסיס -  6/11/18: מיום, 930מ "ת חש"ק )

14.82ר משטח הקרקע"לכל מ, קרקע- 

32.02ר משטח הבניין"לכל מ, בניין- 
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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

:01/01/2020:  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 

27.37: בעד שעת עבודה לפועל.1

316.74: בעד שעת עבודה לטרקטור.2

375.40:הלוך וחזור-  בעד הובלה אחת למשאית .3

-תוספת שניה 

46.92:בעד היתר פינוי במשאית.1

23.46:בעד היתר פינוי בעגלת טרקטור.2

-תוספת שלישית 

-בעד פינוי אשפת מפעל ישלם החייב בפינוי אשפה  .1

140.77:    קוב6 מכולה של  .א

172.06:    קוב8 מכולה של  . ב

 -(כולל גזם)בעד פינוי אשפת צמחים .2

.    פטור -    משאית  1/4 עד .א

375.40:   משאית1/2 עד 1/4 מעל  .ב

563.10:    משאית1/2 מעל  .ג

:בעד היתר להעמיד שולחנות וכסאות על המדרכה- תוספת רביעית 

: ר" מ10עד    -629.58

: ר"בעד כל מ, ר" מ30ר עד " מ10- מ  -86.03

: ר"בעד כל מ, ר ומעלה" מ30- מ  -125.13
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