תיאור סיווג
בתי אבות

מועצה מקומית באר יעקב
לכל מ"ר 44.37

עיריית רחובות

משרדים שירותים ומסחר

בניה קשה-עד  150מ"ר .₪ 136.42 -

שטחים משותפים

בניה קשה-מעל  150מ"ר .₪ 141.86 -
בניה רכה-עד  150מ"ר .₪ 88.04-
בניה רכה-מעל  150מ"ר .₪ 91.31-
לכל מ"ר .₪ 59.78

אזור א.₪ 351.87-
אזור ב.₪ 305.22 -
אזור ג.₪ 183.28-
אזור ד.₪ 123.81 -

בניינים הנמצאים בבתי חולים
בניינים המשמשים לצרכי ביטחון
בניינים המשמשים לתחנות דלק

רמלה
90.29 ₪.

מודיעין
₪.85.71

עד  120מ"ר.₪ 199.34-
עד  150מ"ר.₪ 237.90-
מעל  150מ"ר .₪ 248.14-לכל מ"ר נוסף .₪ 401.64

מעל  150מ"ר.₪ 302-
₪.118.94

123.81 ₪

לכל מ"ר בניה קשה.₪ 80.87-
לכל מ"ר בניה רכה.₪ 80.87 -
לכל מ"ר בניה קשה.₪ 98.76-
לכל מ"ר בניה רכה.₪ 77.21-
לכל מ"ר שטח בנוי.₪ 150.54 -

תחנת מוניות

לכל מ"ר יתרת שטח קרקע.₪ 41-
לכל מ"ר .₪ 291.75

מתקני חלוקת דואר
בנקים
חברות ביטוח
תעשייה

לכל מ"ר .₪ 365.06
לכל מ"ר .₪ 1099.64
לכל מ"ר .₪ 1099.64
לכל מ"ר .₪ 99.83

1446.6 ₪
382.15 ₪
151.06 ₪

בתי מלון
מלאכה

הוסב מחקלאי לתעשיה .₪ 69.88 -
לכל מ"ר בניה רכה.₪ 70.02 -
הוסב מחקלאי לתעשיה .₪ 49 -
בתי תוכנה.₪ 173.40 -
לכל מ"ר .₪ 98.02
לכל מ"ר בנייה קשה עד  150מ"ר 103.97-

112.78 ₪.
₪.124.72

אדמה חקלאית

נס ציונה

ראשל"צ
אזור א-ג-ד.₪ 64.88-
אזור ב.₪ 48.96 -
 ₪.219.49עד  150מ"ר.₪ 282.15-

מעל  150מ"ר.₪ 108.17-
עד  150מ"ר.₪ 77.21-
מעל  150מ"ר.₪ 75.90-
לכל דונם או חלק ממנו.₪ 47.68 -
לדונם או חלק ממנו.₪ 1.83-

0.038..ש"ח

₪.401.64

 ₪.139.81עד  150מ"ר.₪ 109.63-
מעל  150מ"ר.₪ 118.50-
₪.152.47

₪.85.71

₪.41.09

₪.401.64

 ₪.401.66בניין.₪ 290.07 -
סככות ומיכלי דלק.₪ 89.24-
קרקע תפוסה.₪ 57.56-

237.90.ש"ח

₪.401.64

1438.87 ₪.

₪.714.88
₪.483.05

 ₪.401.66אזור א-בנין.₪ 282.15-
חנייה.₪ 6.97-
אזור ב-בניין.₪ 174.93-
חנייה.₪ 6.97-
₪.152.47
₪.1428.63
₪.1446.6
₪.489.98
1446.6 ₪.
 142.29 ₪.עד  100מ"ר.₪ 170.97-
מ  101-500מ"ר.₪ 169.72-
מ  501-1000מ"ר.₪ 163.45 -
מ  1001ומעלה.₪ 155.48-

₪.106.06
 ₪.137.03עד  100מ"ר150.68-ש"ח.
לכל מ"ר נוסף .₪ 125.72

0.10 ₪.

₪.0.15

₪.74.38

100.41 ₪.
עד  100מ"ר.₪ 173.01-

מ  101-500מ"ר.₪ 171.77-
מ  501-1000מ"ר.₪ 165.42-
מ 1001 -ומעלה מ"ר.₪ 157.31-
₪.0.02477
₪.0.052
עד  250מ"ר.₪ 190.07-
מעל  250מ"ר עד  1500מ"ר.₪ 219.22-
מעל  1500מ"ר.₪ 182.68-

קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח לכל מטר
חניונים לכל מ"ר
חוות סוסים
מבנה חקלאי
נכסים אחרים

₪ 7.12 ₪.7.09
₪ 41.45 ₪.28.01
42.77 ₪
5.98 ₪
בריכות שחייה פרטיות לכל מ"ר .₪ 34.62 -
כל נכס אחר שאינו מוגדר בצו זה.₪ 926.75 -

5.63.ש"ח
23.12.ש"ח
₪.47.97
₪.345.55

47.97.ש"ח

₪.7.05
 ₪.9.32בתשלום.₪ 71.04 -
לא בתשלום.₪ 22.93-
₪.48.43
₪.47.47
₪.16.52

 ₪.46.91כמו בתעשיה

₪.47.18

