
01/04/2023 תאריך עדכון

מבוסס על עדכון מדד לחודש נובמבר-2022

קובץ תעריפי אגרות והיטלים

אגרת שילוט

חלק א': אגרת שלטים

1. שלט רגיל או דגל המותקן במקום העסק, האגרה בש"ח לשנה:

₪ 2,175.54 114S ₪ 952.48 113S ₪ 440.52 112S ₪ 317.13 111S ₪ 164.52 110S

₪ 2,911.55 119S ₪ 1,461.19 118S ₪ 579.06 117S ₪ 411.30 116S ₪ 287.91 115S

לכל מ"ר 120s

114NS

119NS

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

132S

133S

135S

₪ 63.86 137S )ג( מודעה המתפרסמת על סככות בתחנת אוטובוסים

למ"ר לחודש

להלן התעריפים לחודש אפריל - 2023

עפ"י חוק עזר לת"א-יפו - שילוט, פורסם בק"ת חש"ם 497, מיום 31.12.92, עדכון תעריפים ע"פ ק"ת חש"ם 864 מיום 29.12.2016.

גודל השלט במטרים מרובעים

קומה ב' ומעלה קומה א'

עד 10 מ"ר,לכל מ"ר

עולה על 10 מ"ר, לכל  מ"ר

₪ 898.36 2. שלט רגיל המותקן במקום העסק על הגג או על מעקה הגג חייב באגרה של

3. שלט המותקן  והמוקרן באמצעים אלקטרוניים, קרני לייזר או כל אמצעי טכנולוגי אחר:

₪ 2,175.54 א. עד 10 מ"ר,לכל מ"ר

₪ 2,911.55 ב. עולה על 10 מ"ר, לכל מ"ר

4. בעד הצבת שלט לתקופה הפחותה משנה תחושב האגרה בגין כל חודש בשיעור של 10 אחוז מסכום האגרה                  השנתית, ובלבד שסך האגרה לא יעלה על גובה 

5. הוסר שלט והודעה נמסרה מראש, תוחזר האגרה ששולמה בגין התקופה שבין 1 בחודש שלאחר משלוח, ההודעה ועד      סוף השנה

 1. )א( הודעה שהותקנה על מיתקן פרסום עירוני, )לא כולל מודעות כמפורט בסעיפים להלן(, לכל מ"ר:

₪ 63.86 לשבוע

₪ 180.75 לחודש

₪ 212.14 )ב( מודעה כנ"ל המתפרסמת על גג

שלט   רגיל
שלט דגל

שלט נוסף שלט ראשון או יחיד

בכל הקומות קומה ב' ומעלה קומה א'



139S

141S

143S

145S

147S

149S

151S

153S

מודעות המתפרסמות על מתקן או על נכס פרטי חלק ג':

)י( פרסום באמצעים אלקטרוניים, פרסום ממוחשב

₪ 524.94  באמצעות קרני לייזר או כל אמצעי טכנולוגי אחר

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

תעריפים לחודש אפריל 

סכום האגרה בש"ח

ל מ פ ר ס ם

1. )1( מודעות, לכל מ"ר:

₪ 88.75 - לחודש 155S

)2( מודעה כאמור שהיא מודעת דגל,לכל מ"ר:

₪ 174.26 בקומה א'  - לחודש 159S

₪ 364.76 בקומה ב' ומעלה  - לחודש 161S

)3( מודעה המותקנת על הגג או על מעקה הגג, לכל מ"ר:

₪ 97.41 - לחודש 162S

)4( מודעה המתפרסמת על גדר של אתר בניה - לכל מ"ר

₪ 75.77 - לחודש 163S

)5( מודעות המתחלפות באמצעיים מכניים, לכל מ"ר

₪ 177.51 - לחודש 164S

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

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

מודעה אלקטרוניות עליה חלות  מודעה אלקטרונית גודל המודעה במ"ר

₪ 351.50 168S ₪ 351.50 165S עד 100 מ"ר

₪ 281.63 169S ₪ 316.03 166S מעל 100 מ"ר ועד ל- 200 מ"ר, החל מהמ"ר ה- 101

₪ 210.69 170S ₪ 281.63 167S עולה על 200 מ"ר, החל מהמ"ר ה-201

2. מודעה על בנין קולנוע הנוגעת לאותו בית קולנוע, לכל שנה

₪ 1,677.66 עד 20 מ"ר 174S

₪ 95.25 לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו 176S

 -2023

₪ 146.12 )ד( מודעה על מכווני תנועה

)ה( מודעה על מתקן הכולל מפת העיר,על ספסל ועל

₪ 146.12      עמודי פרסומת

)ו( מודעה על מתקן בקרנות רחוב,הכולל שמות הרחובות

₪ 146.12          )עמודורים(-משני צידי המתקן

)ז( מודעה המתפרסמת על:

₪ 54.12 1. גשרים

₪ 146.12 2. גשרים המשמשים למטרות אחרות בנוסף למעבר

₪ 98.49 )ח( מודעות מוארות המותקנות במבואות העיר

₪ 212.14 )ט( מודעות המתפרסמות על גדרות באתרי בניה

)- המשך(



183S 182S

187S 186S

188S

189S

אגרה בעד מודעות המודבקות על או בתוך כלי רכב ועל כלי טיס חלק ד':

1SS

5SS

9SS

10SS

7SS

11SS

12SS

הסרת שלטים חלק ה':

למשלמים לשנה מראש לסעיפים  1,2 תינתן הנחה בשיעור של 10% מהסכום המתקבל ממכפלת הסכום האמור לחודש ב- 12.

₪ 703.53 3. )א( פרסום באמצעות כלי טיס או באמצעות כדור פורח נייד לכל                   מודעה או כרזה, לכל יום:

₪ 178.59 )ב( פרסום באמצעות כדור פורח המחובר לקרקע או למבנה לכל               כרזה או מודעה, לכל יום:

₪ 193.00 עד 1 מ"ר 12AS

₪ 289.00 1-2 מ"ר 12BS

₪ 35.60 לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו 12CS

א. הסרת שלטים "רגילים" בגודל:

₪ 178.59 - לחודש

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

תעריפים לחודש אפריל 

₪ 44.38 1.מודעות בתוך כלי רכב ציבורי לכל מ"ר לחודש

2. )א( מודעות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב ציבורי, למעט מודעות כאמור בפיסקאות )ב( ו-)ג(,             לכל מ"ר:

₪ 126.64 - לחודש

₪ 633.18 )ב( מודעות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב ציבורי, כאשר היתר            הפרסום ניתן לשנה מראש, ושטח הפרסום הכולל 

₪ 76.85         מהמ"ר ה- 1,126 ואילך - לכל מ"ר לחודש

)ג( בעד היתר פרסום על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי ל- 50 כלי רכב לפחות, לכל מ"ר או חלק ממנו:

₪ 104.99 - לחודש

)- המשך(2023- 

סכום האגרה בש"ח

מקומות

עד 

₪ 212.14 ₪ 85.51 )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:

₪ 60.61 - לשבוע

5000מעל 5000

₪ 108.24 ₪ 54.12 3. )א( מודעה שאינה נשקפת לרחוב, במגרש ספורט, 



12ES

12DS

187.00 ₪ב. תוספת לליווי של פקח/שוטר

492.00 ₪ג. תוספת לעבודת מנוף

התעריפים בסעיף ב-ג לעיל הם בנוסף לתעריפים בסעיף א

ד. הסרה באמצעות קבלן חיצוני, ע"פ מחיר חשבונית בתוספת 15 אחוז תקורה.


