
16/01/2022 

 1עמוד 
 :פרוט תעריפים

 

 

 סוג סעיף קוד תעריף תאור תעריף סוג שרות מידה 'ח תאריך בסיס מחיר בסיס מחיר נוכחי תאריך תוקף

 אגרת בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר אגרות  10/2021   31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.018 אגרת פטור אגרות  10/2021   31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.080 אגרת מינימום תאגרו בקשה 10/2021 308.98 308.98 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.090 החזר אגרה אגרות     31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג אגרות ר'מ 10/2021 33.34 33.34 31/07/2015

 אגרת בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה אגרות ר'מ 10/2021 33.34 33.34 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.120 ר"מ 2000שימוש חורג עד  אגרות ר'מ 10/2021 33.44 33.44 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.130 )ר נוסף"לכל מ(ר "מ 2000שימוש חורג מעל  אגרות ר'מ 10/2021 1.24 1.24 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים אגרות ר'מ 11/2019 1.21 1.21 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.201 )ר"מ 100מעל (מבנים חקלאיים  אגרות ר"מ 10/2021 0.57 0.57 02/04/2014

 אגרת בניה 1.00.210 )ר"מ 100עד (חממות ובתי רשת  אגרות ר"מ 10/2021 1.15 1.15 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.211 )ר"מ 100מעל (חממות ובתי רשת  אגרות ר"מ 10/2021 0.57 0.57 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין אגרות ר'מ 10/2021 1.24 1.24 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים אגרות ק"מ 10/2021 3.71 3.71 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.401 ק"מליון מ 3מאגרי מים וביוב עד  אגרות ק"מ 10/2021 0.12 0.12 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה אגרות ק"מ 10/2021 1.24 1.24 02/04/2014

 אגרת בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות אגרות ק"מ 10/2021 1.24 1.24 31/12/9999

 קולטי שמש בתחנת כח סולארית מעל לוחות אגרות ר"מ 10/2021 0.11 0.11 31/12/9999
 10000 מ"ר

 אגרת בניה 1.00.411

 קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד לוחות אגרות ר"מ 10/2021 1.21 1.21 31/12/9999
 10,000 מ"ר

 אגרת בניה 1.00.412

 אגרת בניה 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה אגרות ק"מ 10/2021 1.24 1.24 31/12/9999

 אתרים להטמנה וטיפול להכשרת עבודות אגרות ק"מ 10/2021 0.11 0.11 31/12/9999
 יבשה בפסולת

 אגרת בניה 1.00.510

 אגרת בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות אגרות א"מ 10/2021 1.24 1.24 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.700 הקמת גדר אגרות א"מ 10/2021 1.24 1.24 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.701 הקמת גדר בטחון אגרות א"מ 10/2021   31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר אגרות בקשה 10/2021 308.98 308.98 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת אגרות בקשה 10/2021 61.80 61.80 31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה אגרות בקשה 10/2021   31/12/9999

 אגרת בניה 1.00.980 הנחה אגרות     31/12/9999

 אגרת בניה 1.00130 )ר נוסף"לכל מ(ר "מ 2000שימוש חורג מעל  אגרות ר'מ 10/2021 1.24 1.24 31/12/9999

 אגרת בניה 1.10 כללי אגרות     31/12/9999

 אגרת בניה 1.11.0 אגרת מינימום אגרות בקשה 11/2019 117.24 117.24 04/11/2006

 אגרת בניה 1.11.1 פרגולה אגרות 'יח 11/2019 117.24 117.24 04/11/2006

 אגרת בניה 1.18.01 החזר בגין ביטול אגרה אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1.20 )מבוטל( אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1.34.0 מחסה,תרבות,חינוך,צדקה,דת,ציבור אגרות ר"מ 11/2019 2.84 2.84 04/11/2006

 אגרת בניה 1.35.0 פולחן דתי אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1.36.0 בנינים חקלאיים אגרות ק"מ 11/2019 1.37 1.37 04/11/2006

 אגרת בניה 1.37.0 ,השטח לפי מידות חוץ:חממה אגרות ר"מ 11/2019 0.23 0.23 04/11/2006

 אגרת בניה 1.38.0 ,ר"מ 45עד דירה ששטחה  אגרות ר"מ 11/2019 11.18 11.18 04/11/2006

 אגרת בניה 1.38.1 ר"מ 65ר עד "מ -45דירה למעלה מ אגרות ר"מ 11/2019 17.33 17.33 04/11/2006

 אגרת בניה 1.38.2 ר"מ 90ר עד "מ -65דירה למעלה מ אגרות ר"מ 11/2019 23.34 23.34 04/11/2006

 אגרת בניה 1.38.3 ר"מ 100ר עד "מ -90לה מדירה למע אגרות ר"מ 11/2019 29.06 29.06 04/11/2006

 אגרת בניה 1.38.4 ר"מ 100דירה למעלה מ  אגרות ר"מ 11/2019 43.56 43.56 04/11/2006
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 אגרת בניה 1.39.0 חדרי שיר ,מטבח ,אולם,חדר,וספתת אגרות ר"מ 11/2019 34.81 34.81 04/11/2006

 אגרת בניה 1.40.0 חדר מדרגות לבנין מגורים אגרות ר"מ 11/2019 17.44 17.44 04/11/2006

 אגרת בניה 1.41.0 שטחי שרות -בנין עזר  אגרות ר"מ 11/2019 8.69 8.69 04/11/2006

 אגרת בניה 1.42.0 מגדלי,אריזה,החסנה,אכהמל,תעשיה אגרות ק"מ 11/2019 2.84 2.84 04/11/2006

 אגרת בניה 1.42.1 בנין על מגרש שעליו תחנת דלק אגרות ר"מ 11/2019 52.26 52.26 04/11/2006

 אגרת בניה 1.42.2 מגרש שעליו תחנת דלק מסחרית אגרות ר"מ 11/2019 2.84 2.84 04/11/2006

 אגרת בניה 1.42.3 עליו תחנת דלק לשירות עצממגרש ש אגרות ר"מ 11/2019 1.61 1.61 04/11/2006

 אגרת בניה 1.42.4 מכלי דלק )ה( אגרות ק"מ 11/2019 11.18 11.18 04/11/2006

 אגרת בניה 1.42.5 ומפעלי תעשיה,מכלי דלק בחברות נפט אגרות ק"מ 11/2019 2.61 2.61 04/11/2006

 אגרת בניה 1.42.6 רות נפט ומפעלי תעשיהמכלי דלק בחב אגרות ק"מ 11/2019 1.61 1.61 04/11/2006

 אגרת בניה 1.43.0 בית מרג,מלון ,בית קפה ,בית עסק אגרות ר"מ 11/2019 57.93 57.93 04/11/2006

 אגרת בניה 1.44.0 בנין ציב,אולם קונצרטים,תיאטרון אגרות 'יח 11/2019 29.06 29.06 04/11/2006

 אגרת בניה 1.45.0 לכל מקום ישיבה ,בית קולנוע רותאג 'יח 11/2019 75.39 75.39 04/11/2006

 אגרת בניה 1.46.0 :בריכת מים ,בור מים ,מגדל מים אגרות ק"מ 11/2019 2.84 2.84 04/11/2006

 אגרת בניה 1.47.0 בריכת שחיה ובנינים לרווחים אגרות ק"מ 11/2019 8.69 8.69 04/11/2006

 אגרת בניה 1.48.0 בריכת שחיה ובנינים לא לרווחים ותאגר ק"מ 11/2019 3.40 3.40 04/11/2006

 אגרת בניה 1.49.0 בית קולנוע ללא גג,איצטדיון אגרות 50 מ 11/2019 348.05 348.05 04/11/2006

 אגרת בניה 1.49.1 במתקן לפי הייעו/שטח נוסף בבנין אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1.50.0 ווחיםמגרשי ספורט ומשחקים לא לר אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1.60.0 הקמת קירות פנימיים בבנין קיים אגרות ר"מ 11/2019 3.40 3.40 04/11/2006

 אגרת בניה 1.61.0 פתיחת פתח בקיר קיים הרחבתו או אגרות יח 11/2019 34.30 34.30 04/11/2006

 אגרת בניה 1.62.0 חוצץ או חיצוןעבודה נפרדת בקיר  אגרות יח 11/2019 69.86 69.86 04/11/2006

 אגרת בניה 1.63.0 בניית גג משופע על בנין קיים אגרות ר'מ 11/2019 17.68 17.68 04/11/2006

 אגרת בניה 1.64.0 כבש בולטים,מרפסת,התקנת חלון אגרות ר"מ 11/2019 23.50 23.50 04/11/2006

 אגרת בניה 1.65.0 כבש בולטים,מרפסת,ןהתקנת חלו אגרות ר"מ 11/2019 57.93 57.93 04/11/2006

 אגרת בניה 1.66.0 ,כיור ,בידה ,אסלה ,התקנת אמבט אגרות 'יח 11/2019 9.27 9.27 04/11/2006

 אגרת בניה 1.67.0 התקנת אינסטלציה להסקה מרכזית אגרות א"מ 11/2019 2.84 2.84 04/11/2006

 אגרת בניה 1.68.0 ,נת מעלית בבנין קייםהתק אגרות 'יח 11/2019 289.40 289.40 04/11/2006

 אגרת בניה 1.69.0 למעט ,הוספת יציע בבנין קיים אגרות ר"מ 11/2019 5.81 5.81 04/11/2006

 אגרת בניה 1.69.1 ,עסק -הוספת יציע בבית  אגרות ר"מ 11/2019 58.85 58.85 04/11/2006

 אגרת בניה 1.70.0 גן בבני,מרפסת מטבח,סתסגירת מרפ אגרות ר"מ 11/2019 14.60 14.60 04/11/2006

 אגרת בניה 1.71.0 בניית יסודות למכונות/יציקה אגרות ק"מ 11/2019 46.24 46.24 04/11/2006

 אגרת בניה 1.71.1 בניית יסודות למכונות/יציקה אגרות ק"מ 11/2019 87.05 87.05 04/11/2006

 אגרת בניה 1.72.0 חלחול,רקב,נת בור שופכיןהתק אגרות 'יח 11/2019 69.70 69.70 04/11/2006

 אגרת בניה 1.73.0 גדד למגרש המשמש למגו/בניית קיר אגרות א"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.74.0 גדר סביב שטח למטרות חקלאיות אגרות א"מ 11/2019 0.23 0.23 04/11/2006

 אגרת בניה 1.75.0 לום אגרהפטורה מתש -גדר בטחון אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1.76.0 בניית קיר מגן או קיר תומך אגרות א"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.77.0 סלילת דרך או מדרכה או מדרכה אגרות ר"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.78.0 סלילה לצרכי חניה בנכס פטור מתשלום אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1.79.0 סתימתה,העמקתה,קידוחה/כריית באר אגרות 'יח 11/2019 289.40 289.40 04/11/2006

 אגרת בניה 1.80.0 למעט כאלה ,בניית גשר או גשרון אגרות א"מ 11/2019 46.24 46.24 04/11/2006

 בניה אגרת 1.81.0 בניית גשר או גשרון המשמש כניסה אגרות     04/11/2006
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 אגרת בניה 1.82.0 לכל התקנה ,התקנת תורן אגרות 'יח 11/2019 69.70 69.70 04/11/2006

 אגרת בניה 1.83.0 מילוי,חציבה,חפירה-עבודות עפר אגרות ק"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.84.0 לכל העבודה הכלולה,עבודות הריסה אגרות 'יח 11/2019 289.40 289.40 04/11/2006

 אגרת בניה 1.85.0 ,הנחת צנרת לאספקת מים אגרות א"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 ניהאגרת ב 1.85.1 ,הנחת צנרת לאספקת מים אגרות א"מ 11/2019 1.15 1.15 04/11/2006

 אגרת בניה 1.85.2 ,הנחת צנרת לאספקת מים אגרות א"מ 11/2019 2.20 2.20 04/11/2006

 אגרת בניה 1.86.0 בניית סכר שאינו מיועד לאיגום אגרות ק"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.86.1 בניית סכר שאינו מיועד לאיגום אגרות ק"מ 11/2019 0.23 0.23 04/11/2006

 אגרת בניה 1.86.2 בניית סכר שאינו מיועד לאיגום אגרות ק"מ 11/2019 0.23 0.23 04/11/2006

 אגרת בניה 1.87.0 מדידת האורך :התקנת תעלת ניקוז אגרות א"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 האגרת בני 1.88.0 התקנת תעלת ביוב או צנרת ביוב אגרות א"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.89.0 גז ,התקנת צנרת להובלת נפט אגרות א"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.89.1 גז ,התקנת צנרת להובלת נפט אגרות א"מ 11/2019 1.15 1.15 04/11/2006

 אגרת בניה 1.89.2 גז ,התקנת צנרת להובלת נפט אגרות א"מ 11/2019 2.13 2.13 04/11/2006

 אגרת בניה 1.90.0 התקנת צנרת עילית או מתיחת כבלי אגרות א"מ 11/2019 0.31 0.31 04/11/2006

 אגרת בניה 1.91.0 אגרה מינימלי אגרות 1 11/2019 117.24 117.24 04/11/2006

 אגרת בניה 1.93.0 מפת מדידה אגרות 'יח 11/2019 1,344.85 1,344.85 31/12/9999

 אגרת בניה 1.94.0 עבור אינפורמציה אגרות 'יח 11/2019 197.60 197.60 31/12/9999

 אגרת בניה 1.94.1 אינפורמציה עבור מפת מדידה אגרות  11/2019 189.03 189.03 31/12/9999

 אגרת בניה 1.94.20 אגרת מידע עבור חלקה בודדת תיק מידע  11/2021 198.00 198.00 31/12/9999

 אגרת בניה 1.94.30 אגרת מידע עבור שתי חלקות צמודות תיק מידע  11/2021 317.00 317.00 31/12/9999

 אגרת בניה 1.94.40 אגרת מידע עבור כל חלקה נוספת צמודה תיק מידע  11/2021 99.00 99.00 31/12/9999

 אגרות שונות 1.94.50 תיק ורוד תיק ורוד  04/2020 20.00 20.00 31/12/9999

 אגרת בניה 1.95.0 דיון חוזר בבקשה בועדה המקומית אגרות 'יח 11/2019 190.08 190.08 31/12/9999

 אגרת בניה 1.96.0 לא פחות(המקורית 'מהאג -%10חידוש התר אגרות 1 11/2019 505.77 505.77 31/12/9999

 אגרת בניה 1.97.0 המ"אגרה לפי גזר דין ב אגרות 'יח    31/12/9999

 אגרת בניה 2.10.1 ותפרסומים בעתונ אגרות     04/11/2006

 אגרת בניה 1קיזוז התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה אגרות   1.00 1.00 31/12/9999

 היטלי פיתוח 10.0 שעור התשלום עבור תיעול היטל תיעול ר"מ 01/1991   31/12/9999

 ומדר קרקע לרבות החלק שע"לכל מ תיעול היטל תיעול ר"מ 08/2020 18.70 19.15 31/12/9999
 מבנה

 היטלי פיתוח 10.169.1

 היטלי פיתוח 10.169.2 ר של בניה בכל הקומות"תיעול לכל מ היטל תיעול ר"מ 08/2020 64.60 66.15 31/12/9999

 היטלי פיתוח 11.0 שעור התשלום בגין כביש ומדרכה היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 11.18101 ר משטח הקרקע"כביש לכל מ כהמדר -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 18.41 18.85 31/12/9999

 היטלי פיתוח 11.18102 ר משטח הבנין"כביש לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 101.03 103.46 31/12/9999

 חהיטלי פיתו 11.18103 ק מנפח הבנין לא לצורכי מגורים"כביש לכל מ היטל תיעול ק"מ 12/1994 9.00 17.20 31/12/9999

 היטלי פיתוח 11.18201 ר הקרקע"מדרכה לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 9.21 9.43 31/12/9999

 היטלי פיתוח 11.18202 ר משטח הבנין"מדרכה לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 50.52 51.73 31/12/9999

 היטלי פיתוח 11.18203 מנפח הבנין לא לצורכי מגוריםק "מדרכה לכל מ היטל תיעול ק"מ 12/1994 5.00 9.55 31/12/9999

 היטלי פיתוח 12.0 שעור תשלום עבור ביוב היטל תיעול ר"מ 01/1991   31/12/9999

 ר קרקע לרבות החלק שעומד"לכל מ ביוב היטל תיעול ר"מ 01/1992 2.54 6.76 31/12/9999
 מבנה

 היטלי פיתוח 12.151.1

 היטלי פיתוח 12.151.2 ר שטח בניה"ביוב לכל מ היטל תיעול ר"מ 05/1995 34.48 64.48 31/12/9999

 'לבניה שלא למגורי שגובה אחת מהק ק"לכלמ היטל תיעול ק"מ 05/1995 11.49 21.49 31/12/9999
 4על  עולה

 היטלי פיתוח 12.151.3

 היטלי פיתוח 12.163.0 אגרת חיבור ביוב פרטי היטל תיעול 'יח 01/1992 361.61 962.09 31/12/9999



16/01/2022 

 4עמוד 
 :פרוט תעריפים

 

 

 סוג סעיף קוד תעריף תאור תעריף סוג שרות מידה 'ח תאריך בסיס מחיר בסיס מחיר נוכחי תאריך תוקף

 היטלי פיתוח 14.0 שעור תשלום עבור מים היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.133.1 )מבוטל( היטל תיעול     31/12/9999

 בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה אגרת היטל תיעול 'יח 12/1994 80.00 152.85 31/12/9999
 למגורים-והתקנה

 היטלי פיתוח 14.133.2

 בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה אגרת היטל תיעול יח 12/1994 180.00 343.91 31/12/9999
 לאחרים-והתקנה

 היטלי פיתוח 14.133.3

 חיבור רשת פרטית לכל יחידת דיור עסק אגרת עולהיטל תי יח 12/1994 600.00 1,146.38 31/12/9999
 משרד או

 היטלי פיתוח 14.139.0

 אגרת רשת פרטית לכל יחידת מלאכה תעסיה היטל תיעול 'יח 12/1994 800.00 1,528.50 31/12/9999
 00מלון שעד

 היטלי פיתוח 14.139.1

 היטלי פיתוח 14.139.2 ר"מ 100ר שמעל "לכל מ היטל תיעול 'יח 12/1994 7.00 13.37 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.139.3 חידוש חיבור   למגורים אגרת היטל תיעול 'יח 12/1994 100.00 191.06 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.139.4 לאחרים היטל תיעול יח 12/1994 150.00 286.59 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.139.5 )מבוטל( היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.140.0 )מבוטל( היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.140.1 היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית היטל תיעול יח 12/1994 130.00 248.38 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.140.2 אגרת בדיקה של רשת פרטית היטל תיעול יח 12/1994 150.00 286.59 31/12/9999

 ציבורהמשמש רקלדת חינוך בריאות למבנה היטל תיעול     31/12/9999
 להפקת רוו ולא

 היטלי פיתוח 14.141.0

 היטלי פיתוח 14.141.1 "2חיבור שקוטרו עד  היטל תיעול יח 12/1994 1,300.00 2,483.82 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.141.2 "3חיבור בקוטר  היטל תיעול יח 12/1994 2,400.00 4,585.51 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.141.3 "4חיבור בקוטר  היטל תיעול יח 12/1994 2,400.00 4,585.51 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.141.4 "4חיבור בקוטר מעל  היטל תיעול     31/12/9999

 וחהיטלי פית 14.141.5 "3ברז כיבוי  היטל תיעול יח 12/1994 3,500.00 6,687.20 31/12/9999

 חיבור-חיבור או התקנתו מחדש הרחבת היטל תיעול יח 12/1994 200.00 382.13 31/12/9999
 "2עד  שקוטרו

 היטלי פיתוח 14.141.6

 חיבור בקוטר-הרחבת חיבור או התקנתו מחדש היטל תיעול יח 12/1994 350.00 668.72 31/12/9999
 עד "3

 היטלי פיתוח 14.141.7

 חיבור בקוטר-הרחבת חיבור או התקנתו מחדש היטל תיעול יח 12/1994 420.00 802.46 31/12/9999
 עד "4

 היטלי פיתוח 14.141.8

 היטלי פיתוח 14.141.9 פירוק חיבור היטל תיעול יח 12/1994 250.00 477.66 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.149.0 אגרת מד מים היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.149.1 1 1/2קוטר מד המים עד  היטל תיעול 'יח 12/1994 400.00 764.25 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.149.2 "2עד 1 1/2קוטר מ  היטל תיעול 'יח 12/1994 650.00 1,241.91 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.149.3 "3עד  "2מעל  היטל תיעול 'יח 12/1994 850.00 1,624.03 31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.149.4 "3למעלה מ  היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 14.152.0 אגרת הנחת צינורות היטל תיעול     31/12/9999

ר משטח הקרקע "אגרת הנחת צינורות לכל מ היטל תיעול ר"מ 12/1994 6.00 11.46 31/12/9999
 כולל הקרקע שעליה עומד הבנין

 היטלי פיתוח 14.152.1

 ר משטח הבנין"הנחת צינורות לכל מ אגרת היטל תיעול ר"מ 12/1994 27.00 51.59 31/12/9999
 המשמש למגורים לבנין-

 היטלי פיתוח 14.152.2

ר משטח "אגרת הנחת צינורות לכל מ היטל תיעול ר"מ 12/1994 33.00 63.05 31/12/9999
 לבנין שאינו משמש למגורים-הבנין

 היטלי פיתוח 14.152.3

 שאינם משמשים למגורים ושגובהם לבנינים היטל תיעול ק"מ 12/1994 11.00 21.02 31/12/9999
 מט 4על  עולה

 היטלי פיתוח 14.152.4

 היטלי פיתוח 15.000.0 )פילר(חבור חשמל  היטל תיעול יח 06/1995 1,400.00 2,609.48 31/12/9999

 היטלי פיתוח 15.000.1 )פילר משולש( חבור חשמל היטל תיעול יח 05/1998 4,500.00 6,601.41 31/12/9999

 היטלי פיתוח 15.100.0 מפת מדידה לפרצלציה היטל תיעול יח 01/1996 1,500.00 2,628.76 31/12/9999

 היטלי פיתוח 16.0 *****תאגיד מי אונו ***** מדרכה -היטלי כביש      31/12/9999

 היטלי פיתוח 16.001.0 עבור ביוב שעור תשלום מדרכה -היטלי כביש   01/1991   31/12/9999

 היטלי פיתוח 16.002.0 ר קרקע לרבות החלק שעומד מבנה"לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 01/1992 2.54 6.76 31/12/9999

 היטלי פיתוח 16.003.0 ר שטח בניה"שעור תשלום עבור ביוב לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 05/1995 34.48 64.48 31/12/9999
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 5עמוד 
 :פרוט תעריפים

 

 

 סוג סעיף קוד תעריף תאור תעריף סוג שרות מידה 'ח תאריך בסיס מחיר בסיס מחיר נוכחי תאריך תוקף

 'לבניה שלא למגורי שגובה אחת מהק ק"לכלמ מדרכה -היטלי כביש  ק"מ 05/1995 11.49 21.49 31/12/9999
 4על  עולה

 היטלי פיתוח 16.004.0

 היטלי פיתוח 16.005.0 אגרת חיבור ביוב פרטי מדרכה -יטלי כביש ה 'יח 01/1992 361.61 962.09 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.001.0 שעור תשלום עבור מים היטלי מים     31/12/9999

 בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה אגרת היטלי מים 'יח 12/1994 80.00 152.85 31/12/9999
 למגורים-והתקנה

 היטלי פיתוח 17.002.0

 בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה אגרת היטלי מים 'יח 12/1994 180.00 343.91 31/12/9999
 לאחרים-והתקנה

 היטלי פיתוח 17.003.0

 חיבור רשת פרטית לכל יחידת דיור עסק אגרת היטלי מים 'יח 12/1994 600.00 1,146.38 31/12/9999
 משרד או

 היטלי פיתוח 17.004.0

 אגרת רשת פרטית לכל יחידת מלאכה תעסיה היטלי מים 'יח 12/1994 800.00 1,528.50 31/12/9999
 00מלון שעד

 היטלי פיתוח 17.005.0

 היטלי פיתוח 17.006.0 ר"מ 100ר שמעל "לכל מ היטלי מים 'יח 12/1994 7.00 13.37 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.007.0 חידוש חיבור   למגורים אגרת היטלי מים 'יח 12/1994 100.00 191.06 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.008.0 לאחרים היטלי מים 'יח 12/1994 150.00 286.59 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.009.0 היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית היטלי מים 'יח 12/1994 130.00 248.38 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.010.0 של רשת פרטיתאגרת בדיקה  היטלי מים 'יח 12/1994 150.00 286.59 31/12/9999

 ציבורהמשמש רקלדת חינוך בריאות למבנה היטלי מים 'יח    31/12/9999
 להפקת רוו ולא

 היטלי פיתוח 17.011.0

 היטלי פיתוח 17.012.0 "2חיבור שקוטרו עד  היטלי מים 'יח 12/1994 1,300.00 2,483.82 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.013.0 "3חיבור בקוטר  היטלי מים 'יח 12/1994 2,400.00 4,585.51 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.014.0 "4חיבור בקוטר  היטלי מים 'יח 12/1994 2,400.00 4,585.51 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.015.0 "4חיבור בקוטר מעל  היטלי מים     31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.016.0 "3ברז כיבוי  טלי מיםהי 'יח 12/1994 3,500.00 6,687.20 31/12/9999

 חיבור-חיבור או התקנתו מחדש הרחבת היטלי מים 'יח 12/1994 200.00 382.13 31/12/9999
 "2עד  שקוטרו

 היטלי פיתוח 17.017.0

 חיבור בקוטר-הרחבת חיבור או התקנתו מחדש היטלי מים 'יח 12/1994 350.00 668.72 31/12/9999
 עד "3

 היטלי פיתוח 17.018.0

 חיבור בקוטר-הרחבת חיבור או התקנתו מחדש היטלי מים 'יח 12/1994 420.00 802.46 31/12/9999
 עד "4

 היטלי פיתוח 17.019.0

 היטלי פיתוח 17.020.0 פירוק חיבור היטלי מים 'יח 12/1994 250.00 477.66 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.021.0 אגרת מד מים היטלי מים 'יח    31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.022.0 1 1/2קוטר מד המים עד  היטלי מים 'יח 12/1994 400.00 764.25 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.023.0 "2עד 1 1/2קוטר מ  היטלי מים 'יח 12/1994 650.00 1,241.91 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.024.0 "3עד  "2מעל  היטלי מים 'יח 12/1994 850.00 1,624.03 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.025.0 "3למעלה מ  היטלי מים     31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.026.0 אגרת הנחת צינורות היטלי מים     31/12/9999

 ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה"מ לכל היטלי מים ר"מ 12/1994 6.00 11.46 31/12/9999
 הבנין עומד

 תוחהיטלי פי 17.027.0

 ר משטח הבנין"הנחת צינורות לכל מ אגרת היטלי מים ר"מ 12/1994 27.00 51.59 31/12/9999
 המשמש למגורים לבנין-

 היטלי פיתוח 17.028.0

 לבנין שאינו משמש-ר משטח הבנין"מ לכל היטלי מים ר"מ 12/1994 33.00 63.05 31/12/9999
 למגורים

 היטלי פיתוח 17.029.0

 שאינם משמשים למגורים ושגובהם לבנינים היטלי מים ק"מ 12/1994 11.00 21.02 31/12/9999
 מט 4על  עולה

 היטלי פיתוח 17.030.0

 היטלי פיתוח 17.035.0 47)תקנה  (כולל  3/4למד מים שקוטרו עד  היטלי מים 'יח 12/2010 111.36 120.32 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.036.0 3/4למד מים שקוטרו מעל  היטלי מים 'יח 12/2010 149.64 161.68 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.037.0 ניתוק מד מים לבקשת הצרכן היטלי מים יח 12/2010 75.40 81.47 31/12/9999

 היטלי פיתוח 17.038.0 חיבור מד מים לבקשת הצרכן היטלי מים 'יח 12/2010 75.40 81.47 31/12/9999

 היטלי פיתוח 2.00.0 )בוטלמ( היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 20.000 מכתב רשום היטל תיעול     31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.00 סלילת כביש -היטל תשתיות פנימיות  מדרכה -היטלי כביש      31/12/9999
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 6עמוד 
 :פרוט תעריפים

 

 

 סעיף סוג קוד תעריף תאור תעריף סוג שרות מידה 'ח תאריך בסיס מחיר בסיס מחיר נוכחי תאריך תוקף

 היטלי פיתוח 3.00.01 ר משטח הקרקע"כביש לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 18.41 18.85 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.02 ר משטח הבנייה"כביש לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 101.03 103.46 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.03 סלילת מדרכה -ימיות היטל תשתיות פנ מדרכה -היטלי כביש      31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.04 ר משטח הקרקע"מדרכה לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 9.21 9.43 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.05 ר משטח הבנייה"מדרכה לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 50.52 51.73 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.06 כבישים -היטל תשתיות על  מדרכה -יטלי כביש ה     31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.07 ר קרקע"תשתית על לכביש לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 12/2009 2.37 2.63 31/12/9999

 לי פיתוחהיט 3.00.08 ר בנייה"תשתית על לכביש לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 12/2009 4.21 4.67 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.09 היטל תשתיות על מדרכות מדרכה -היטלי כביש      31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.10 ר קרקע"תשתית על למדרכה לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 12/2009 1.19 1.32 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.11 ר בנייה"לכל מ תשתית על למדרכה מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 12/2009 2.11 2.34 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.12 היטל סלילת רחוב משולב מדרכה -היטלי כביש      31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.13 ר קרקע"סלילת רחוב משולב לכל מ מדרכה -היטלי כביש  ר"מ 08/2020 27.62 28.28 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.14 ר בנייה"סלילת רחוב משולב לכל מ מדרכה -יטלי כביש ה ר"מ 08/2020 151.55 155.19 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.15 ר משטח הקרקע"פ לכל מ"שצ פ"שצ ר"מ 08/2020 14.43 14.43 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.16 ר משטח הבנין"פ בניין לכל מ"שצ פ"שצ ר"מ 08/2020 79.19 79.19 31/12/9999

 היטלי פיתוח 3.00.50 החזר היטלים מדרכה -היטלי כביש      31/12/9999

 היטלי פיתוח ACJ2.2 מקדמה -השבחה  היטלי השבחה 'שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.0 היטל השבחה היטלי השבחה 'שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.1 היטל השבחה היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.2 מקדמה -הטל השבחה  היטלי השבחה     31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.3 היטל השבחה היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.4 היטל השבחה היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.5 היטל השבחה היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.6 היטל השבחה בחההיטלי הש שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.7 היטל השבחה בגין הקלה היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.8 קיזוז היטלי השבחה     31/12/9999

 היטלי השבחה 1.92.9 היטל השבחה היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.93.1 ההיטל השבח היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.93.2 היטל השבחה היטלי השבחה שח    31/12/9999

 היטלי השבחה 1.93.3 תשלום ריבית היטלי השבחה שח    31/12/9999

 אגרות שונות 2.00.1 מגורים צמודי קרקע ורביעיות -כופר חניה  כופר חניה יח 03/2012 65,700.00 78,143.66 31/12/9999

 אגרות שונות 2.00.10 .מרכיב הקרקע בלבד ,בנייה רוויה -כופר חניה כופר חניה יח    31/12/9999

 אגרות שונות 2.00.2 קומות ומעלה 3 ,בניה רוויה -כופר חניה  כופר חניה יח 03/2012 48,600.00 57,804.90 31/12/9999

 אגרות שונות 2.00.3 איזורי מסחר ותעסוקה -ניה כופר ח כופר חניה יח 03/2012 65,700.00 78,143.66 31/12/9999

 היטלי השבחה 4 תשלום איזון היטלי השבחה     31/12/9999

  21.0.00 ==קנסות מנהליים== קנסות מנהליים  01/2019   31/12/9999

  21.0.01 10עד  -לעניין עבודה בהיקף של  )-א243( קנסות מנהליים  01/2019 10,000.00 10,250.44 31/12/9999

 עד 10מעל  -לעניין עבודה בהיקף של  )-א243( קנסות מנהליים  01/2019 25,000.00 25,626.10 31/12/9999
25 

21.0.02  

 עד 25מעל  -לעניין עבודה בהיקף של  )-א243( קנסות מנהליים  01/2019 50,000.00 51,252.20 31/12/9999
50 

21.0.03  

 עד 50מעל  -לעניין עבודה בהיקף של  )-א243( קנסות מנהליים  01/2019 100,000.00 102,504.41 31/12/9999
75 

21.0.04  

 עד 75מעל  -לעניין עבודה בהיקף של  )-א243( קנסות מנהליים  01/2019 200,000.00 205,008.82 31/12/9999
100 

21.0.05  
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  21.0.06 100מעל  -לעניין עבודה בהיקף של  )-א243( קנסות מנהליים  01/2019 300,000.00 307,513.23 31/12/9999

  21.1.01 50עד  25 -לעניין עבודה בהיקף של - )ב243( קנסות מנהליים  01/2019 25,000.00 25,626.10 31/12/9999

 עד 50מעל  -לעניין עבודה בהיקף של - )ב243( קנסות מנהליים  01/2019 50,000.00 51,252.20 31/12/9999
75 

21.1.02  

 עד 75מעל  -לעניין עבודה בהיקף של - )ב243( קנסות מנהליים  01/2019 100,000.00 102,504.41 31/12/9999
100 

21.1.03  

  21.1.04 100מעל  -לעניין עבודה בהיקף של - )ב243( מנהלייםקנסות   01/2019 150,000.00 153,756.61 31/12/9999

  21.2.01 10עד  -לעניין שימוש בהיקף של  - )ד243( קנסות מנהליים  01/2019 10,000.00 10,250.44 31/12/9999

 10מעל  -לעניין שימוש בהיקף של  - )ד243( קנסות מנהליים  01/2019 25,000.00 25,626.10 31/12/9999
 עד 25

21.2.02  

 25מעל  -לעניין שימוש בהיקף של  - )ד243( קנסות מנהליים  01/2019 50,000.00 51,252.20 31/12/9999
 עד 50

21.2.03  

 50מעל  -לעניין שימוש בהיקף של  - )ד243( קנסות מנהליים  01/2019 100,000.00 102,504.41 31/12/9999
 עד 75

21.2.04  

 75מעל  -לעניין שימוש בהיקף של  - )ד243( קנסות מנהליים  01/2019 200,000.00 205,008.82 31/12/9999
 עד 100

21.2.05  

  21.2.06 100מעל  -לעניין שימוש בהיקף של  - )ד243( קנסות מנהליים  01/2019 300,000.00 307,513.23 31/12/9999

 עד 25 -לעניין שימוש בהיקף של  - )ה243( קנסות מנהליים  01/2019 50,000.00 51,252.20 31/12/9999
100 

21.3.01  

  21.3.02 100מעל  -לעניין שימוש בהיקף של  - )ה243( קנסות מנהליים  01/2019 100,000.00 102,504.41 31/12/9999

 או לפי 216לעניין הפרת צו לפי סעיף  - 246 קנסות מנהליים  01/2019 50,000.00 51,252.20 31/12/9999
 לחוק 219יף סע

21.4.01  

 


