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ע י ר י ת    ב ת - י ם

אגף   הכספים

תאריך :21/09/16

הודעה  בדבר  שינוי  בשיעורי  האגרות

-----------------------------------

על פי חוק העזר לבת-ים (הצמדה למדד התשמ"ד - 1984) ועקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן,

יוגדלו שעורי האגרות בחוקי העזר כמפורט להלן:

האגרה בשקלים-חדשים

------------------

____________________________________________________________1 . חוק עזר לבת-ים - הסדרת מקומות רחצה

א . היתר להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה - לכל כסא                           302.77

ב . שרותי מקלחת ומלתחה למבוגר                                               5.38

ג . שרותי מקלחת ומלתחה לילד (מגיל 5 עד 15)                                  3.43

ד . כניסה לקטע החוף בתשלום

1 ) כניסה חד פעמית - יום חול

א ) למבוגר                                                          10.15

ב ) לילד (מגיל 5 עד 15)                                             6.50

ג ) לחיל בשרות חובה                                                 6.50

2 ) כניסה חד פעמית - שבת

א ) למבוגר                                                          17.00

ב ) לילד (מגיל 5 עד 15)                                             10.15

ג ) לחיל בשרות חובה                                                 10.15

3 ) 10 כרטיסי כניסה לימי חול בלבד

א ) למבוגר                                                          90.79

ב ) לילד                                                            60.57

ג ) לחיל בשרות חובה                                                 60.57

4 ) מנוי שנתי לתושבי העיר בת-ים

א ) למבוגר                                                          235.60

ב ) לילד (מגיל 3 עד 10)                                             134.41
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ג ) לחיל בשרות חובה                                                 134.41

____________________________________________________________2 . חוק עזר לבת-ים - שמירת הסדר והנקיון

א . פינוי אשפה של מפעל, לכל מיכל של 1,500 ליטרים, או חלק ממנו               23.54

ב . שימור רחובות (פרק ו')

1 ) בעד היתר להעמיד כסאות ושלחנות

א ) בעד עשרת המטרים המרובעים הראשונים או חלק מהם, שניתן לגביהם

היתר                                                            1,173.50

ב ) לכל מטר מרובע נוסף על עשרת המטרים הראשונים                      141.80

ג ) למרות האמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' לעיל,

עבור היתר ל-3 שולחנות או פחות                                   477.55

2 ) בעד היתר להעמיד פרגוד

א ) בעד עשרת המטרים המרובעים הראשונים או חלק מהם                    1,227.29

ב ) לכל מטר מרובע נוסף                                              141.80

____________________________________________________________3 . חוק עזר לבת-ים - פקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים

א ) אגרת רישוי להחזקת כלב לשנה כולל תוית                            123.15

ב ) בעד הובלת בעל חיים למאורות בידוד בידי העיריה                    246.31

____________________________________________________________4 . חוק עזר לבת-ים - שחיטת עופות

א ) אגרת שרותים לשחיטת עופות או ברווז                               52.

ב ) אגרת שרותים לשחיטת תרנגולי הודו או אווז (פקוח וטרינרי)          74.

ג ) אגרת בדיקת בשר עוף ע"י רופא וטרינר לכל 100 ק"ג או חלק ממנו      35.75

____________________________________________________________5 . חוק עזר לבת-ים - סלילת רחובות - מדרכות

א . היטל סלילת כביש (סעיף 6)

א ) שטח קרקע -

לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל השטח שעליו עומד בניין)                 30.99

ב ) שטח בניין -

בעד בניין המהווה נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין               72.67

ג ) שטח בניין -

בעד בניין המהווה נכס אחר,לכל מ"ק מנפח הבניין                    18.16

ב . היטל סלילת מדרכה (סעיף 6)

א ) שטח קרקע -

לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל השטח שעליו עומד הבניין)                15.90
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ב ) שטח בניין -

בעד בניין המהווה נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין               37.28

ג ) שטח הבניין -

בעד בניין המהווה נכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין                   9.32

____________________________________________________________6 . חוק עזר לבת-ים - היטל ביוב

א ) שטח קרקע - לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל השטח שעליו עומד בנין)       12.97

ב ) שטח ונפח בנין-בעד בנין המהווה נכס למגורים,לכל מ"ר משטח הבנין    65.62

ג ) בעד בניין המהווה נכס אחר,לכל מ"ק מנפח הבנין                     16.34

____________________________________________________________7 . חוק עזר לבת-ים - תיעול

א ) לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בניין)                13.20

ב ) בניין שהוא נכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין                       30.93

ג ) בניין שהוא נכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין                          7.73

____________________________________________________________8 . חוק עזר לבת-ים - שטחים ציבוריים פתוחים

א ) לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בניין)                21.41

ב ) שטח בניין - לכל מ"ר משטח הבניין                                 21.12

____________________________________________________________9 . חוק עזר לבת-ים - מודעות ושלטים

1 ) שלטים

2 ) שלט במקום העסק או העיסוק,לכל 0.5 מ"ר או חלק ממנו -

א ) בקומת הקרקע ( כולל שלט על חלון ראווה )

שלטים ששטחם  עד 10 מ"ר                                          43.77

ב ) בקומת הקרקע ( כולל שלט על חלון ראווה )

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          65.66

ג ) מעל קומת קרקע

שלטים ששטחם עד 10 מ"ר                                           87.55

ד ) מעל קומת קרקע

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          131.32

ה ) שלט נוסף בקומת קרקע ( לא כולל שלט על חלון ראווה )

שלטים ששטחם עד 10 מ"ר                                           131.32

ו ) שלט נוסף בקומת קרקע ( לא כולל שלט על חלון ראווה )

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          196.99

ז ) שלט נוסף מעל קומת קרקע

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          175.10

ח ) שלט נוסף מעל קומת קרקע



-  4 -

האגרה בשקלים-חדשים

------------------

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          262.65

ט ) שלט נוסף על גג

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          306.42

י ) שלט נוסף  על גג

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          459.63

יא) שלט בולט בקומת קרקע

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          218.87

יב) שלט בולט בקומת קרקע

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          328.31

יג) שלט בולט מעל קומת קרקע (כולל שלט על גג)

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          262.65

יד) שלט בולט מעל קומת קרקע (כולל שלט על גג)

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          393.97

טו) שלט מואר - שלטים ששטחם עד   10 מ"ר

70% מהסכום שנקבע לשלט לא מואר מאותו סוג וגודל

טז) שלט מואר - שלטים ששטחם מעל  10 מ"ר

מלוא הסכום שנקבע לשלט לא מואר מאותו סוג וגודל

3 ) שלט שלא במקום העסק או העיסוק,לכל 0.5 מ"ר או לחלק ממנו -

( אם לא מצויין אחרת) -

א ) ארגז ראווה

שלטים ששטחם  עד 10 מ"ר                                          218.87

ב ) ארגז ראווה

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          328.31

ג ) במקום ציבורי

שלטים ששטחם עד 10 מ"ר                                           729.58

ד ) במקום ציבורי

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          1,094.37

ה ) באתר בניה

שלטים ששטחם עד 10 מ"ר                                           218.87

ו ) באתר בנייה

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          328.31

ז ) בקומת הקרקע

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          131.32

ח ) בקומת הקרקע

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          196.99

ט ) מעל לקומת הקרקע

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          262.65

י ) מעל לקומת הקרקע
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שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          393.97

יא) שלט בולט בקומת קרקע

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          364.79

יב) שלט בולט בקומת קרקע

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          547.18

יג) שלט בולט מעל קומת קרקע (כולל שלט על גג)

שלטים ששטחם עד  10 מ"ר                                          729.58

יד) שלט בולט מעל קומת קרקע (כולל שלט על גג)

שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר                                          1,094.37

טו) שלט על מתקן פרסום עירוני (למעט מודעות כמפורט בתוספת שלישית)

לכל 1 מ"ר או חלק ממנו       שלטים ששטחם עד 10 מ"ר               291.83

טז) שלט על מתקן פרסום עירוני (למעט מודעות כמפורט בתוספת שלישית)

לכל 1 מ"ר או חלק ממנו       שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר              291.83

יז) שלט על מתקן לפרסום חוצות (למעט מודעות כמפורט בתוספת שלישית)

לכל 1 מ"ר או חלק ממנו       שלטים ששטחם עד 10 מ"ר               729.58

יח) שלט על מתקן לפרסום חוצות (למעט מודעות כמפורט בתוספת שלישית)

לכל 1 מ"ר או חלק ממנו       שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר              729.58

יט) שלט במגרש ספורט ושעשועים, באצטדיון,באולם ספורט ושעשועים,

בבריכת שחיה ובמבנה המשמש לחניון רכב, שאינו נשקף לרחוב, לכל

0.5 מ"ר או חלק ממנו.        שלטים ששטחם עד 10 מ"ר.              43.77

כ ) שלט במגרש ספורט ושעשועים, באצטדיון,באולם ספורט ושעשועים,

בבריכת שחיה ובמבנה המשמש לחניון רכב, שאינו נשקף לרחוב, לכל

0.5 מ"ר או חלק ממנו.        שלטים ששטחם מעל 10 מ"ר.             65.66

4 ) פרסום מודעות

א . בעד פרסום מודעות על גבי לוחות המודעות של העיריה,בסדרה של עד

80 לוחות מודעות או חלק מהם, תשולם אגרת פרסום -

1 ) לשבעה ימים ראשונים או לחלק  מהם

א ) בעד גיליון שלם                                                  583.66

ב ) בעד חצי גיליון                                                  291.83

ג ) בעד רבע גיליון                                                  182.39

ד ) בעד שמינית גיליון                                               182.39

2 ) לכל 10 לוחות נוספים - 1/8   מסכום האגרה שנקבעה בפרט (א)

3 ) לכל יום פרסום נוסף  - 1/3   מסכום האגרה שנקבעה בפרט (א)

ב . נוסף על האגרה שנקבעה בפרט 1,ישלם בעל מודעה אגרת הדבקת מודעות

1 ) לסדרה של עד 80 לוחות מודעות או לחלק מהם -
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א ) בעד גיליון שלם                                                  437.75

ב ) בעד חצי גיליון                                                  218.87

ג ) בעד רבע גיליון                                                  145.92

ד ) בעד שמינית גיליון                                               145.92

2 ) לכל 10 לוחות נוספים - 1/8   מסכום האגרה שנקבעה בפרט (א)

ג . בעד פרסום על כל לוח מודעות  שהעמידה העיריה לרשות המפרסם,

לשבוע או לחלק ממנו,לכל 1 מ"ראו לחלק ממנו                                109.44

ד . מודעות פרסום חוצות,לכל 1 מ"ר או לחלק ממנו -

(א) לשנה

א ) מודעה על מתקן מואר במבואות  העיר         -                      291.83

ב ) מודעה על סככות בתחנת אוטובוסים           -                      291.83

ג ) מודעה על מכווני תנועה                                           291.83

ד ) מודעה על מיתקן הכולל את מפת העיר                                291.83

ה ) מודעה על מיתקן הכולל שמות של רחובות                             291.83

ו ) מודעה על מיתקן פרסום עירוני אחר                                 291.83

ז ) מודעה על גדר באתר בניה                                          437.75

ח ) מודעה על מיתקן פרסום חוצות  אחר                                 729.58

1 ) שיעורי האגרה לפי פרט זה לשבועיים -1/15 מסכום האגרה שנקבעה

בפרט (א).

ה . לכל פרסום בדרך של הקרנה על  בד קולנוע,לשבוע או לחלק ממנו,

לכל קולנוע                                                              36.48

ו . מודעה בבנין בית קולנוע המוצגת בידי בעלו ונוגעת לבית הקולנוע

לכל 1 מ"ר, לשנה                                                         43.77

ז . מודעה על כלי רכב פרטי או מסחרי, לשנה או לחלק ממנה, לכל כלי

הרכב.                                                                   87.55

ח . מודעה בתוך כלי רכב ציבורי,  לשנה או לחלק ממנה, לכל מודעה

שיעור האגרה לפי פרט זה. לחודש 1/10 מסכום האגרה.                         43.77

ט . מודעה על גבי חלק חיצון של   כלי רכב ציבורי,לשנה או לחלק ממנה

לכל מ"ר. שיעור האגרה לפי פרט זה. לחודש 1/10 מסכום האגרה.               131.32

1 ) פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח נייד,לכל מודעה ליום              291.83

2 ) פרסום באמצעות כדור פורח המחובר לקרקע או למבנה,לכל מודעה ליום        87.55

____________________________________________________________10. חוק עזר לבת-ים - אגרת תעודות אישור
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1 ) תעודה בענין הנוגע למקרקעין,לבנינים או לירושות,

פרט לרישום דירה בבית משותף                                          99.03

2 ) תעודה בענין הנוגע לרישום דירה בבית משותף                            49.43

3 ) תעודה הדרושה לפי סעיף 39 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג, 1963,

או תעודה המפרטת את החיובים והזיכויים בחשבון המתנהל בעיריה

א ) מעל שנתיים ועד 4 שנים                                           39.59

ב ) מעל 4 שנים ועד 7 שנים                                           79.73

ג ) מעל 7 שנים ועד 14 שנים                                          99.03

ד ) מעל 14 שנים                                                     123.70

ה ) תעודה בכל ענין אחר                                              19.38

ו ) העתק התעודה                                                     10.06

____________________________________________________________11. חוק עזר לבת-ים - גרירת רכב

1 ) בעד גרירת רכב, החסנתו או שחרורו

2 ) משעה 6:00 עד שעה 16:00             י                                72.18

3 ) משעה 16:00 עד שעה 6:00 למחרת       י                                90.23

4 ) נגרר רכב  ישולמו,בנוסף לאגרות כאמור,הוצאות הגרירה והאחסנה

5 ) לגורר     המורשה שביצע את הגרירה

____________________________________________________________12. חוק עזר לבת-ים - העמדת רכב  וחנייתו

1 ) במקום חנייה מוסדר,לכל רכב לכל שעה-

א ) לבעל תווית חניה אזורית (סעיף 16 לחוק) החונה באזור אחר בעיר      2.97

ב ) למי שאינו בעל תווית חניה אזורית                                 4.57

2 ) במקום חניה מוסדר,לכל רכב-תשולם אגרת חניה מראש לשנה או חלק

ממנה

א ) בעד תווית חניה אזורית לרכב  החונה גם באזור חניה אחר בעיר        237.38

ב ) למי שאינו בעל תווית חניה אזורית                                 1,186.89

האגרות בשעורים הנ"ל יחולו על החייבים בהם מיום כח" אלול    תשע"ו (01 אוקטובר 16).

יוסי בכר

ראש העיריה


