הודעה בדבר סכומי האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על ידי חוקי עזר של העירייה ,בתוספת הצמדה
למדד ,בהתאם לחוק עזר לרמלה (הצמדה למדד) ,התשנ"ט  1999 -וסעיפים המורים על הצמדה בחוקי עזר אחרים.
מעודכן ליום 01.07.2018
סכום בש"ח

חוק עזר וסעיף

חוק עזר לרמלה (שילוט) ,תש"ס2000 -
במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (שילוט) ,תש"ס ,2000 -יבוא:
תוספת
(סעיפים  22 ,10 ,9 ,2ו)23-
חלק א' :אגרת שלטים
 .1בעד שלט רגיל או שלט דגל המותקן במקום העסק ,או שצוייר על חלון ראוה תשולם אגרה -בש"ח לשנה
לשלט שגודלו עד  10מ"ר ,לכל מ"ר שלט ראשון או יחיד
לשלט שגודלו עד  10מ"ר לכל מ"ר שלט נוסף
לשלט שגודלו עד  10מ"ר כל מ"ר שלט דגל
לשלט שגודלו עולה על  10מ"ר ,לכל מ"ר שלט ראשון או יחיד
לשלט שגודלו עולה על  10מ"ר ,לכל מ"ר שלט נוסף
לשלט שגודלו עולה על  10מ"ר ,לכל מ"ר ,שלט דגל

157.58
243.53
358.14
243.53
286.51
429.76

 .2בעד שלט המותקן על בנין והמוקרן באמצאים אלקטרונים ,קרני לייזר או בדרך אחרת ,תשולם לכל מ"ר אגרה בשיעור שנקבע לגבי
שלט דגל
חלק ב' :אגרה בעד פרסום והדבקה של מודעות על מתקן פירסום עירוני
 )1( .1בעד מודעה המודבקת בידי המועצה על סדדה של  25לוחות פרסום או חלק מהם ,לשבוע ,תשולם אגרת פרסום -
גודל המודעה עד גיליון
גודל המודעה עד חצי גיליון
גודל המודעה עד רבע גיליון

315.16
214.88
171.90

( )2לכל  5לוחות נוספים או חלקם 20%-משיעור האגרה שנקבע בפרט משנה א.
( )3לכל יום נוסף 20% -משיעור האגרה שנקבע בפרט משנה א.
 .2מודעות אבל פטורות מתשלום אגרה.
חלק ג' :מודעות המתפרסמות על מיתקן או על נכס פרטי
 .1מודעות שאינן פרסום חוצות ,המתפרסמות במקום פרטי ,לשנה-
( )1מודעה רגילה ,לכל מ"ר
( )2מודעת דגל ,לכל מ"ר
( )3מודעה המתפרסמת באתר בניה ,לכל מ"ר
( )4מודעה באמצעות מכשור אלקטרוני ,קרני לייזר או אמצעי טכנולוגי אחר ומודעה מתחלפת ,לכל מ"ר
( )5מודעה על בנין קולנוע הנוגעת לאותו בית קולנוע ,עד  20מ"ר
לכל מ"ר נוסף

358.14
716.27
286.51
1,002.78
573.02
35.81

 .2תשלום אגרה לפי חלק זה ,לחודש ,יהא  10%משיעור האגרה השנתית.
( .3א) בעד מודעה שאינה נשקפת לרחוב ,במגרש ,באולם או באיצטדיון ספורט ,לכל מ"ר ,לחודש
(ב) בעד מודעות במקומות כאמור ,המתחלפות או המוקרנות באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי ,לכל מ"ר ,לחודש

114.60
200.56

 .4מודעה על רכב פרטי או מסחרי לכל מ"ר ,לשנה

286.51

חלק ד' :מודעות המתפרסמות בשטח ציבורי
שיעורי האגרה בעד מודעה בשטח ציבורי ,שאינה מודעה של פרסום חוצות ,יהא כפול מהשיעורים שנקבעו בחלק ג'.
חלק ה' :פרסום חוצות
 .1בעד מודעה של פרסום חוצות ,המתפרסמות במקום פרטי ,לשנה-
בשטח הכולל של המודעות בתחום העיריה עד  100מ"ר
עד  10מ"ר לכל מ"ר
מעל  10מ"ר ועד  75מ"ר ,לכל מ"ר
מעל  75מ"ר ועד  200מ"ר ,לכל מ"ר
בשטח הכולל של המודעות בתחום העיריה מעל  100מ"ר
עד  10מ"ר לכל מ"ר
מעל  10מ"ר ועד  75מ"ר ,לכל מ"ר
מעל  75מ"ר ועד  200מ"ר ,לכל מ"ר

286.51
214.88
143.25
186.23
143.25
100.28

מעל  200מ"ר ,לכל מ"ר נוסף

48.71

 .2בעד מודעה כאמור בחלק זה המתפרסמת בשטח ציבורי או על מיתקן פרסום עירוני ,שלא שולמו בעדה דמי שימוש למועצה,ישלם
המפרסם למועצה ,לשנה-
( )1אגרה בשיעור שייקבע במכרז ,ובלבד שלא יפחת מן השיעורים ,שנקבעו בפרט  1לחלק זה ,לפי הענין.
( )2לא נקבע שיעור האגרה במכרז ,ישלם המפרסם לעיריה דמי שימוש שיהיה פי שניים משיעורי האגרה שנקבעו בפרט משנה
( ,)1לפי הענין.
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עירית רמלה
הודעה בהתאם לסעיף  2לחוק עזר לרמלה (הצמדה למדד) ,התשנ"ט  ,1999 -וסעיפים המורים על הצמדה בחוקי עזר אחרים.
סכום בש"ח

חוק עזר וסעיף
 .3שיעור האגרה לפי חלק זה ,לחודש יהיה בשיעור  10%משיעור האגרה השנתית.
 .4פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח ליום

214.88

חוק עזר לרמלה (אגרת תעודת אישור) ,התשכ"ז 1967 -
במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (אגרת תעודת אישור) התשכ"ז  ,1967-יבוא:
תוספת
(סעיף )3
א .תעודה -
בענין הנוגע לקרקעות ,לבנינים או לירושות פרט לרישום דירה בבית משותף
בענין רישום דירה בבית משותף
בכל ענין אחר

25.22
18.92
12.61

ב .העתק תעודה

6.31

חוק עזר לרמלה (שווקים) ,התשכ"ז 1967 -
במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (שווקים) ,התשכ"ז  ,1967 -יבוא:
תוספת
(סעיף )6
סוג הסחורה
( )1ירקות ,פירות או חפצים ישנים לכל משטח של לא יותר מ 10 -מ"ר על רצפת השוק
( )2בדים ,טקסטיל ,דברי הלבשה והנעלה לכל משטח של לא יותר מ 10 -מ"ר
( )3כלי מטבח או כל סחורה אחרת לכל משטח של לא יותר מ 10 -מ"ר
( )4בעד כל עגלה של כל סחורה בתפזורת
( )5בעד כל מכונית של כל סחורה בתפזורת

92.93
185.86
116.16
92.93
139.40

חוק עזר לרמלה (סלילת רחובות) ,התש"ע 2010-
במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (סלילת רחובות) ,התש"ע  ,2010-יבוא:
תוספת ראשונה
(סעיפים  3עד ) 5
 .1היטל סלילת כביש-
(א) קרקע ,לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין -
( )1בעד נכס למגורים או נכס אחר ,לכ מ"ר משטח הבניין
( )2בעד נכס לתעשיה ,לכל מ"ק מנפח הבניין

109.20
109.20
18.20

 .2היטל סלילת מדרכות -
(א) קרקע ,לכל מ"ר משטח הקרקע
(ב) בניין -
( )1בעד נכס למגורים או נכס אחר ,לכל מ"ר משטח הבניין
( )2בעד נכס לתעשייה ,לכל מ"ק מנפח הבניין

36.61
36.61
6.10

חוק עזר לרמלה (תיעול) ,התש"ע2010 -
במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (תיעול) ,התש"ע ,2010 -יבוא:
תוספת ראשונה (סעיפים  3עד )5
היטל תיעול
 .1קרקע ,לכל מ"ר משטח הקרקע
 .2בניין -
(א) בעד נכס למגורים ו/או נכס אחר ,לכל מ"ר משטח הבניין
(ב) בעד נכס לתעשייה ,לכל מ"ק מנפח הבניין

25.92
25.92
4.32

חוק עזר לרמלה ( שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ו2016-
במקום תוספת ראשונה לחוק עזר לרמלה ( שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ו ,2016-יבוא:
תוספת ראשונה
(סעיף )4
היטל שצ"פ
( )1שטח קרקע ,בעד קרקע מכל סוג ,לכל מ"ר משטח הקרקע ( כולל השטח שעליו עומד בניין)

2/3

34.61

עירית רמלה
הודעה בהתאם לסעיף  2לחוק עזר לרמלה (הצמדה למדד) ,התשנ"ט  ,1999 -וסעיפים המורים על הצמדה בחוקי עזר אחרים.
חוק עזר וסעיף

סכום בש"ח

( )2שטח בניין ,בעד בניין ,לכל מ"ר משטח הבניין
( )3נפח בניין ,בעד נכס לתעשייה ,לכל מ"ק מנפח הבניין

34.61
5.77

חוק עזר לרמלה ( שירותי שמירה ואבטחה) ,התשע"ז2017-
במקום תוספת לחוק עזר לרמלה ( שירותי שמירה ואבטחה) ,התשע"ז ,2017-יבוא:
תוספת
(סעיף )4
היטל שמירה
היטל השמירה לכל מ"ר משטח הנכס ,לשנה הוא

1.65

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע) ,תשמ"ט1989-
סכומי ההאגרות הנקובות בסעיף (4א) לתקנות הנ"ל יוצמדו כדלקמן:
לכל חלקה שלגביה נמסר מידע
היו החלקות שלגביהן נמסר המידע בשטח קרקע רצוף -
(א) ל 2-החלקות הראשונות
(ב) לכל חלקה נוספת

191.70
307.73
99.89

רמלה
קונסטנטין גורלניק
חשב העירייה
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