מר דוד רוז-

תעריפים אגרת שילוט לשנת 2021

חלק א' :אגרת שלטים
 .1שלט רגיל או דגל המותקן במקום העסק ,האגרה בש"ח לשנה:
גודל השלט במטרים מרובעים
עד  10מ"ר,לכל מ"ר
עולה על  10מ"ר ,לכל מ"ר

שלט רגיל
שלט ראשון או יחיד
קומה ב' ומעלה
קומה א'
₪153.05
₪267.84

₪295.03
₪382.63

שלט דגל

שלט נוסף
בכל הקומות

קומה א'

קומה ב' ומעלה

₪409.81
₪538.70

₪886.08
₪1,359.33

₪2,023.90
₪2,708.60

₪835.74

 .2שלט רגיל המותקן במקום העסק על הגג או על מעקה הגג חייב באגרה של

לכל מ"ר

.3שלט המותקן והמוקרן באמצעים אלקטרוניים ,קרני לייזר או כל אמצעי טכנולוגי אחר:
₪ 2,023.90
א .עד  10מ"ר,לכל מ"ר
₪ 2,708.60
ב .עולה על  10מ"ר ,לכל
 .4בעד הצבת שלט לתקופה הפחותה משנה תחושב האגרה בגין כל חודש בשיעור של  10אחוז מסכום האגרה השנתית ,ובלבד שסך האגרה
לא יעלה על גובה האגרה השנתית
 .5הוסר שלט והודעה נמסרה מראש ,תוחזר האגרה ששולמה בגין התקופה שבין  1בחודש שלאחר משלוח ,ההודעה ועד סוף השנה

חלק ב' :אגרה בעד פרסום והדבקה של מודעות על מתקן פרסום עירוני

( .1א) הודעה שהותקנה על מיתקן פרסום עירוני( ,לא כולל מודעות כמפורט בסעיפים להלן) ,לכל מ"ר:
₪ 59.41
לשבוע
₪ 168.15
לחודש
למ"ר לחודש
₪ 197.35
₪ 59.41
₪ 135.93

(ב) מודעה כנ"ל המתפרסמת על גג
(ג) מודעה המתפרסמת על סככות בתחנת אוטובוסים
(ד) מודעה על מכווני תנועה
(ה) מודעה על מתקן הכולל מפת העיר,על ספסל ועל
עמודי פרסומת
(ו) מודעה על מתקן בקרנות רחוב,הכולל שמות הרחובות
(עמודורים)משני צידי המתקן
(ז) מודעה המתפרסמת על:
 .1גשרים
 .2גשרים המשמשים למטרות אחרות בנוסף למעבר
(ח) מודעות מוארות המותקנות במבואות העיר
(ט) מודעות המתפרסמות על גדרות באתרי בניה
(י) פרסום באמצעים אלקטרוניים ,פרסום ממוחשב
באמצעות קרני לייזר או כל אמצעי טכנולוגי אחר

₪ 135.93
₪ 135.93
₪ 50.35
₪ 135.93
₪ 91.63
₪ 197.35
₪ 488.35

למשלמים לשנה מראש לסעיפים ( 1א) ( 1 -י) תינתן הנחה בשיעור של  10%מהסכום
המתקבל ממכפלת הסכום האמור לחודש ב.12 -

22/12/2020
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חלק ג':

מודעות המתפרסמות על מתקן או על נכס פרטי
סכום האגרה בש"ח
למ פ ר ס ם
 )1( .1מודעות ,לכל מ"ר:
 לחודש( )2מודעה כאמור שהיא מודעת דגל,לכל מ"ר:
בקומה א'  -לחודש
בקומה ב' ומעלה  -לחודש
( )3מודעה המותקנת על הגג או על מעקה הגג ,לכל מ"ר:
 לחודש( )4מודעה המתפרסמת על גדר של אתר בניה  -לכל מ"ר
 לחודש( )5מודעות המתחלפות באמצעיים מכניים ,לכל מ"ר
 -לחודש

₪82.57
₪162.11
₪339.33
₪ 90.62
₪ 70.48
₪ 165.13

למשלמים לשנה מראש לסעיפים  )5(1 – )1(1תינתן הנחה בשיעור של  10%מהסכום
המתקבל ממכפלת הסכום האמור לחודש ב.12 -

1א .מודעות באמצעות מכשיר אלקטרוני ,קרני לייזר או אמצעי טכנולוגי אחר ,לכל מ"ר לחודש

גודל המודעה במ"ר

מודעה אלקטרונית

עד  100מ"ר (כולל)
מעל  100מ"ר ועד ל 200 -מ"ר (כולל)
מעל  200מ"ר

327.00 ₪
294.00 ₪
262.00 ₪

 .2מודעה על בנין קולנוע הנוגעת לאותו בית קולנוע ,לכל שנה
עד  20מ"ר
לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו

מודעה אלקטרוניות עליה חלות
תקנות הדרכים (שילוט)(שלטים
בנתיבי איילון(
327.00 ₪
262.00 ₪
196.00 ₪

₪ 1,560.72
₪ 88.61

מקומות
עד 5000
( .3א) מודעה שאינה נשקפת לרחוב ,במגרש ספורט ,בבריכת
שחיה ,באיצטדיון או באולם ספורט לכל מ"ר ,לשבוע
(ב) מודעות במקומות הנ"ל המתחלפות באמצעות מכשיר
אופטי או חשמלי ,לכל מ"ר ,לחודש
(ג) מודעה בתוך תחנת רכבת או במבנה המשמש לחניון
רכב ,לכל מ"ר:
 לשבוע -לחודש

מעל 5000

₪ 50.35

₪ 100.69

₪ 79.55

₪ 197.35

₪ 56.39
₪ 166.14

למשלמים לשנה מראש לסעיף  3תינתן הנחה בשיעור של  10%מהסכום המתקבל
ממכפלת הסכום האמור לחודש ב.12 -

22/12/2020
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אגרה בעד מודעות המודבקות על או בתוך כלי רכב ועל כלי טיס

חלק ד':

סכום האגרה בש"ח
₪41.28

.1מודעות בתוך כלי רכב ציבורי לכל מ"ר לחודש

( .2א) מודעות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב ציבורי ,למעט מודעות כאמור בפיסקאות (ב) ו( -ג)
 -לחודש

לכל מ"ר:

₪117.81

(ב) מודעות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב ציבורי ,כאשר היתר
הפרסום ניתן לשנה מראש ,ושטח הפרסום הכולל הוא לא פחות
מ -1,125מ"ר ,לכל מ"ר,לשנה:
מהמ"ר ה 1,126 -ואילך  -לכל מ"ר לחודש

₪589. 04
₪71.49

(ג) בעד היתר פרסום על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי ל 50 -כלי רכב לפחות ,לכל מ"ר או חלק ממנו:
₪97.67
 לחודשלמשלמים לשנה מראש לסעיפים  1,2תינתן הנחה בשיעור של  10%מהסכום המתקבל ממכפלת הסכום האמור
לחודש ב.12 -
( .3א) פרסום באמצעות כלי טיס או באמצעות כדור פורח נייד לכל
מודעה או כרזה ,לכל יום:
(ב) פרסום באמצעות כדור פורח המחובר לקרקע או למבנה לכל
כרזה או מודעה ,לכל יום:

חלק ה':

₪654.49
₪166.14

הסרת שלטים
א .הסרת שלטים "רגילים" בגודל:
עד  1מ"ר
 1-2מ"ר
לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו

₪180.00
₪269.00
₪33.10

ב .תוספת לליווי של פקח/שוטר

₪174.00

ג .תוספת לעבודת מנוף

₪458.00

התעריפים בסעיף ב-ג לעיל הם בנוסף לתעריפים בסעיף א
ד .הסרה באמצעות קבלן חיצוני ,ע"פ מחיר חשבונית בתוספת  15אחוז תקורה.
אגרת חניה והיתר למונית ולמגרש חניה (עפ"י חוק עזר העמדת רכב וחנייתו)

22/12/2020

 .1אגרת חניה  -לשעה
לתושבי תא"י (בעלי תו חניה(
למכונית  -לחודש

₪6.20
₪301.00

 .2אגרת היתר למונית  -לשנה
 -לחצי שנה

₪545.00
₪272.00
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