
הריני מודיע על (הצמדה למדד)בתוקף סמכותי על פי חוק העזר רחובות 

העלאת שעור האגרות וההיטלים על פי עליית המדד ואשר

2019אוקטוברתחולתם הוא מתחילת

ההיטלים בשקלים החל מ

היטל סלילת רחובות:א

45.80ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה עומד הבנין"לכל מ1. 

109.24ר משטח הבנין"לכל מ2. 

27.31ק מנפח הבנין"לכל מ3. 

ר משטח מרפסת לא מקורה"לכל מ4. 

ר משטח מוסך לרכב פרטי"לכל מ5. 

מדרכות

22.90ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה עומד הבנין"לכל מ .          1. 

54.62ר משטח הבנין"לכל מ2. 

13.65ק מנפח הבנין"לכל מ .                                       3. 

ר משטח מרפסת לא מקורה"לכל מ .                              4. 

ר משטח מוסך לרכב פרטי"לכל מ .                              5. 

290.35ב ) 9סעיף )אגרת היתר  . ))                                6. 

מ"ת חש.ק)         היטל תיעול  : ב  1.14)                      

22.13ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה עומד הבנין"לכל מ1. 

73.18ר משטח הבנין"לכל מ2. 

21.78ק מנפח הבנין"לכל מ .                                       3. 

שליש האגרה הנקובה בפרט- ר משטח מרפסת לא מקורה "לכל מ  2    4. 

ר משטח מוסך לרכב פרטי של דיירי"לכל מ- בבנין מגורים  .      5. 

שליש מהאגרה הנקובה בפרט- אותו בנין  2"                    

אגרת בית שחיטה:ג

0.4תרנגול .                                                  1. 
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0.7תרנגול הודו, אווז , ברווז  .                               2. 

1.1ג"לכל ק, הכנסות בשר עוף לתחום העיריה .                     3. 

 . שמירת הסדר והנקיון.ד

198.1 דונם משטח הנכס0.5לכל - בעד הדברת מזיקים 1. 

או חלק ממנו     

י ריסוס"או ע)בעד ניקוי מגרש  )                           2. 

181.5(     דונם או חלק ממנו0.5למגרש ששטחו  (א

282.4(     דונם עד דונם0.5מעל  (ב

282.4(    לכל דונם נוסף או חלק ממנו (ג

בעד פנוי אשפת מפעל ישלם החייב בפנוי אשפה (א) : 3. 

12.1 ליטר     80עד - בעד כלי בקיבול 

20.2 ליטר     400 ליטר עד 81-מ

24.2 ליטר     1,100 ליטר עד 401-מ

483.9ק     " מ6 בעד פינוי מכולה עד 

524.4ק     " מ8 בעד פינוי מכולה עד 

605.1ק     " מ10בעד פינוי מכולה עד 

685.8ק     " מ12בעד פינוי מכולה עד 

(    בעד פינוי אשפת צמחים על ידי מכונית פתוחה לפינוי (ב

        ערמות ישלם החייב בפינוי אשפה בעד קיבולת: 

161.4עד רבע מכונית     

242.0רבע מכונית עד חצי מכונית     

403.4מעל חצי מכונית     

  אגרה מקבלנים חיצוניים המשתמשים בתחנת השינוע :  4. 

50.8ק       "  מ6  - 8 מכולה בנפח 

73.4ק       " מ10 - 12 מכולה בנפח 

84.7ק       "      מ14 מכולה בנפח 

227.8 משאית גזם       

ר "לכל מ, בעד היתר להעמיד שולחנות וכסאות על המדרכה5. 

256.0ר הראשונים של השטח הכלול בהיתר    " מ4-מ
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477.4ר נוסף    "לכל מ

אגרת תעודת אישור. ה

תעודה לצורך רישום העברה בלשכת רישום המקרקעין    1. 

41.5    כל ענין אחר     

16.6 העתק תעודה   2. 

אגרת שווקים. ו

   תוצרת חקלאית : 1. 

1.6(כולל קרטון פירות ומגש ענבים)לכל ארגז ברוס רגיל  (א) 

1.6עופות חיים לכל עוף     (ב

0.8( ביצים30)לכל קרטון , ביצים (ג) 

כל סחורה אחרת לכל היתר   2. 

81.8חפצים ישנים (א

81.8דברי הלבשה והנעלה (ב

81.8כלי מטבח (ג

אגרת מודעות ושלטים. ז

אגרת שילוט
לכל , ר" מ10עד 

ר"מ

, ר" מ10מעל 
ר "החל מהמ

11ה

198.6158.9שילוט רגיל1

132.4105.9.שילוט מאיר או מואר2

331.0264.8שילוט דגל3

331.0264.8.שילוט המתפרסם באתר בניה4
אמצעי טכנולוגי אחר , קרני לייזר, שילוט המוקרן מאמצעות מכשור אלקטרוני5

331.0264.8.ושילוט מתחלף

198.6158.9.שילוט על בניין קולנוע הנוגע לאותו בית קולנוע6

132.4105.9.באולם או באיצטדיון ספורט, במגרש, בעד שילוט שאינו נשקף לרחוב7

992.8794.3.המוצב שלא במקום במקום העסק, שילוט המפרסם עסק8
אגרות הדבקה

לשבוע,  לוחות פרסום או חלק מהם40בעד שילוט המודבק על סדרה של א

496.4(62X93)שילוט גדול 

331.0(62X46)שילוט בינוני 

231.7(46X31)שילוט קטן 

132.4(23X31)שילוט זעיר 
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.('א) משיעור האגרה שנקבע בסעיף קטן 20%-  לוחות נוספים או חלקם 5לכל ב

('א) משיעור האגרה שנקבע בסעיף קטן 20%- לכל יום נוסף ג

פרסום חוצות

-לשנה , המתפרסם בכל נכס, בעד שילוט של פרסום חוצות

538.8ר"לכל מ, ר" מ100עד 1

101348.2-ר ה"החל מהמ, ר" מ100-למעלה מ2

331.0לשנה, ר"פרסום שילוט על גבי רכב פרטי או מסחרי לכל מ1

463.3ליום, פרסום שילוט באמצעות כלי טיס או כדור פורח2

 לשנה02.00בעד היתר לפתיחת בית אוכל או בית קפה עד שעה . י

203.7או חלק ממנה   

פיקוח על כלבים. ח

104.9לחוק'  א4אגרת רישוי שנתית לפי סעיף 1. 

52.4כלבה מעוקרת2. 

61.6אגרת סימון במשדר אלקטרוני    3. 

149.9אגרת מדידת פקח . ט

חניה במקומות מוסדרים        . י
אגרת הסדר חניה במקומות מוסדרים באמצאות כרטיס חניה -      

                    4.51                                    לכל שעה או חלק ממנה

                  19.49אגרת הסדר חניה לכל היום או לחלק ממנו

                232.50גרירתו אן אחסונו, אגרת החקת רכב

                468.70אגרת היתר חנית מוניות

                    5.97((ג)8. ס)אגרת הנפקת תו חניה 

                  59.72((ג)8. ס)אגרת הנפקת תו חניה נוספת 

                                   ( ע"תב)אגרת מסירת מידע . יא

192.8לחלקה1. 

למספר חלקות2. 

310.5לשתי החלקות הראשונות

103.1לכל חלקה נוספת

205.1אגרת מסירת מידע להיתר . יב

אגרת שרותי שמירה . יג
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2.17לכל מטר רבוע לנכס 1. 

היטל שטחים ציבוריים פתוחים. טו
30.49לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין, ר משטח הקרקע"לכל מ1. 

33.94ר משטח הבניין"לכל מ2. 

רחמים מלול

                                           ראש עיריית רחובות
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