
טבלת תעריפי אגרות והיטלים עיריית כפר סבא

 אגרה לחודש מאי 
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15.04.21:מעודכן לפי המדד שפורסם ביום

מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או הסרטה1

כל שבוע ממוצאי שבת , לרבות כאשר מקרינים בו סרט, על בד קולנועה(א)

-לכל קולנוע או מקום  כאמור , או חלק משבוע, עד יום שישי ועד בכלל

 53.81                     לכל שקופית, בשקופיות1

 53.81                      מטר סרט או חלק מהם10לכל , בסרט פרסום2

(ב)
לכל חודש או חלק , במתקן הקרנה קבוע שאינו משמש להקרנת סרטים

 53.81                     ר של שטח הקרנה" מ0.25, ממנו

2
לכל שבוע או , חריטה או כתיבה, צביעה, מודעה המתפרסמת דרך הארה

 322.87                   מ מרובעים" ס100לכל , לחלק משבוע

3
 3מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מדועות או בקמום אחר לכל 

ימים

 155.64                   מודעה גדולה

 114.14                   מודעה קטנה

: ימים6לכל 

 351.47                   מודעה גדולה

 292.89                   מודעה קטנה

4

מודעה או שלט המתפרסמים או המוצגים על כלי רכב ציבורי בין בתוך כלי 

 מטר מרובע או 0.5לכל , הרכב ובין בדופן החיצוני או על הגג כלי הרכב

 107.62                   לשנה, חלק ממנו

5
לכל מטר אורך או חלק , לרבות שלט מואר אך למעט שלט בולט- שלט 

 107.62                   לשנה, ממטר

 215.25                   לשנה, לכל מטר אורך או חלק ממטר, שלט בולט
שלט המותקן מעל כל שטח בתחום העיריה מחוץ לשטח התפוס על ידי 

 322.87                   לשנה, לכל מטר מרובע או חלק ממנו- העסק 

בעד היתר להעמדת כיסאות ושולחנות ברשות הרבים או ברחוב למטר 

 118.96                   מרובע לשנה

 594.80                   שטר בטחוןבעד היתר להעמדת דוכנים ברשות הרבים כולל 

 118.96                   ( שטר בטחון500+)בכל יום ליום 

 594.80                   ( שטר בטחון500+)ביום העצמאות 

 594.80                   בעד היתר להתקנת מכונות חשמליות  למכונה לשנה

 475.83                   22.00 עד 6.00בעד מדידת רעש או חוות דעת בשעות היום  מ

 773.25                   6.00 עד 22.00בעד מדידת רעש או חוות דעת בשעות הלילה  מ

  ,מקדמית ד '' חוו , רישיון  חידוש , מזורז היתר ,זמני היתר  , חדש  רישיון על

                  323.00 ליקויים  לתיקון  דרישה   לביטול  בקשה ,השגה

                  162.00  הושחת  או  שאבד  מזורז היתר,  זמני היתר ,  רישיון כפל על 

שטר בטחון 

594.80

היטלים/ שם אגרות 

מודעות ושלטים

שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים

אגרת רישוי עסקים

1 מתוך 1עמוד 


