
סיווג/ שם הרשותמס"ד

כפר סבא - 

תעריף 

מבוקש לשנת 

2011

כפר סבא נכון ל-

2010
פתח תקוהרמת השרוןהרצליההוד השרוןרעננהנתניהמ.א. דרום השרון

1
קרקע למכירת מכוניות 

חדשות וישנות וכדו'
 12.02 ₪ למ"ר19 ₪ למ"ר

קרקע תפוסה 5.98 ₪ 

למ"ר

26.89 ₪ למ"ר קרקע 

תפוסה לכל מטרה אחרת

4.42-9.81 ₪ למ"ר 

קרקע תפוסה- תלוי 

באזור

24.21-36.28 ₪ למ"ר 

לשטח 

אחסנה/אחזקה/חניה 

לרכב

18.85 ₪ למ"ר קרקע 

תפוסה
19.24 ₪ למ"ר14.58 ₪ למ"ר

326 ש"ח למ"ר257.10 ₪ למ"ר332.81 ₪ למ"רתחנות דלק ומפעלי בטון2

185.33-309.19 ₪ ל-

מ"ר ל- 15 מ"ר 

הראשונים(תלוי באזור).

מעבר לכך-מדרגות 

הנעות בין 73.27-

257.75 ₪ למ"ר, תלוי 

328.21 ₪ למ"ר

עד 1,270 מ"ר-78.91 

₪ למ"ר עבור שטח 

התחנה.  מעל 1,270 

מ"ר 24.80 ש"ח למ"ר

328.21 ₪ למ"ר328.21 ₪ למ"ר
328.21 ₪ למ"ר מבנה, 

218.17 ₪ למ"ר סככה

3
קרקע תפוסה לתחנות דלק/ 

מפעלי בטון
16.27 ₪ למ"ר48.28 ₪ למ"ר

קרקע תפוסה 5.98 ₪ 

למ"ר

26.89 ₪ למ"ר קרקע 

תפוסה לכל מטרה אחרת

  10.39 ₪ למ"ר כל 

שטח התחנה חוץ משטח 

המבנים

עד 1,270 מ"ר-78.91 

₪ למ"ר עבור שטח 

התחנה.  מעל 1,270 

מ"ר 24.80 ש"ח למ"ר

87.84 ₪  למ"ר
14.58 ₪ למ"ר קרקע 

ששימושה עם המבנה
19.24 ₪ למ"ר

24.25 ₪ למ"ר40.60 ₪ למ"רמפעל חדש מעל 7000 מ"ר4
42.7-71.13 ₪ למ"ר 

לתעשיה- תלוי באזור

3,500 מ"ר ראשונים    

              ₪ 118.53

מהמטר ה3,501 ומעלה 

₪ 49.9

עד 1000 מ"ר 123.42 

₪ למ"ר, מ1000-4000 

מ"ר 90.16 ₪ למ"ר, 

מעל 4000 מ"ר 65.56 

₪ למ"ר

 ₪ 116.29-144.79

למ"ר -  תלוי באזור

73.15 ₪  למ"ר מעל 

5000 מ"ר

 ₪  83.06-132.71

למ"ר -  תלוי בסוג הנכס

עד 5,000 מ"ר 138.67 

₪ למ"ר, 5,001-

10,000 מ"ר- 104 ₪ 

למ"ר. מעל 10,000 מ"ר-

₪ 69.33 

5
קרקע תפוסה צמודה למבנה 

תעשיה בכל רחבי העיר
14.33 ₪ למ"ר5.75 ₪ למ"ר2.32 ₪ למ"ר5 ₪ למ"ר

4.42-9.81 ₪ למ"ר - 

תלוי באזור
4.08 ₪ למ"ר

18.85 ₪ למ"ר קרקע 

תפוסה

14.58 ₪ למ"ר קרקע 

ששימושה עם המבנה

קרקע תפוסה 19.24 ₪ 

למ"ר. קרקע במפעל 

עתיר שטח 6 ₪ למ"ר

6

מפעל תעשיה חדש בעיר 

שאוכלס לאחר ה-1.1.2010 -

מדרג לפי מ"ר  2500-5000 

מ"ר 5000-7000 מ"ר

 2500-5000

מ"ר: 75.34 ₪ 

למ"ר.        5000-

7000 מ"ר: 

53.81 ₪ למ"ר

עד 7000 מ"ר 107.87 

₪ למ"ר                        

מעל 7000 מ"ר 21.43 

₪ למ"ר

42.7-71.13  ₪ למ"ר 

לתעשיה- תלוי באזור

3,500 מ"ר ראשונים    

              ₪ 118.53

מהמטר ה3,501 ומעלה 

₪ 49.9

עד 1000 מ"ר 123.42 

₪ למ"ר, מ1000-4000 

מ"ר 90.16 ₪ למ"ר, 

מעל 4000 מ"ר 65.56 

₪ למ"ר

 ₪ 116.29-144.79

למ"ר -  תלוי באזור

115.50 ₪  למ"ר עד 

5000 מ"ר    73.15 ₪  

מהמטר ה5001 למבנה 

תעשיה

132.71 ₪ למ"ר

עד 5,000 מ"ר 138.67 

₪ למ"ר, 5,001-

10,000 מ"ר- 104 ₪ 

למ"ר. מעל 10,000 מ"ר-

₪ 69.33 

7

מוסדות חינוך/ מכללות/ בתי 

ספר פרטיים בגין המטרים 

שמעל 2000 מ"ר בלבד

173.44 ₪ למ"ר86.19 ₪ למ"ר
32.18 ₪  למ"ר לכיתות 

לימוד

 ₪ 143.28-171.95

למ"ר - תלוי האם 

בפיקוח משרד החינוך

70.58-162 ₪ למ"ר - 

תלוי בסוג הפעילות

118.51 ₪ למ"ר 

מוסדות להשכלה גבוהה. 

 ₪ 127.75-159.72 

למ"ר בתי ספר פרטיים

 ₪ 232.87-252.87

למ"ר  למוסדות חינוך 

פרטיים

125.00 ₪ למ"ר חוגי 

ספורט וריקוד

מכללות ובתי ספר 

פרטיים 185.18 ₪ למ"ר

8
בנקים וחברות ביטוח - מדרג 

לפי מ"ר

 2500-5000

מ"ר: 659.10 ₪ 

למ"ר.  מעל 

5000 מ"ר: 

400.27 ₪ למ"ר

בנקים 723.62 ₪ למ"ר1182.09 ₪ למ"ר

בנקים 1,167.53 ₪ 

למ"ר. חברות ביטוח 

394.73 ₪  למ"ר

854.06 ₪  למ"ר 

למשרדי הנהלת הבנק 

ולחברות ביטוח.  

1,182.1₪ למ"ר תעריף 

בנקים

781.09 ₪ למ"ר תעריף 

לבנקים

לבנקים 1182.09 ₪ 

למ"ר     לחברות ביטוח 

399.66 ₪ למ"ר

לבנקים ומוסדות 

פיננסיים 1144.74 ₪ 

למ"ר

בנקים 1182.09 ₪ 

למ"ר, הנהלות בנק 

598.08 ₪ למ"ר.

9

מבנה מסחרי - מבנה משרדים 

ו/או שירותים ו/או מסחר, 

לרבות מרפאות ומרפאות 

שיניים, מדרג לפי מ"ר 5000-

10,000 מ"ר ומעל 10,000 

מ"ר

 5000-10,000

מ"ר: 126.75 ₪ 

למ"ר.                

מעל 10,000 

מ"ר: 81.12 ₪ 

למ"ר

252.27 ₪ למ"ר

58.07-132.98 ₪ למ"ר 

לכל גודל- תלוי בסוג 

ובאזור

185.33-309.19 ₪ ל-

מ"ר ל- 15 מ"ר 

הראשונים(תלוי באזור).

מעבר לכך-מדרגות 

הנעות בין 73.27-

257.75 ₪ למ"ר, תלוי 

באיזור.

עסק מסחרי ששטחו 

מעל 15,000 מ"ר-

281.47-91.24 ₪ למ"ר 

לכל גודל, תלוי באזור

 ₪ 176.18-115.27

למ"ר לחנויות ובתי עסק 

מ-500 מ"ר ומעלה, תלוי 

באזור.

232.38 ₪  למ"ר לכל 

מ"ר מעל 1000 מ"ר 

הראשונים

 ₪ 324.18-219.09

למ"ר לכל גודל, תלוי 

באזור

בין 162.83 - 328.21 

₪ למ"ר. תלוי באזור 

ובסוג הנכס

הערה: יתכנן ואושרו שינויים בצווי המסים של הרשויות הסמוכות שלא היו ידועים לנו בעת הכנת הטבלה 

טבלת השוואה אזורית לשינויים המבוקשים


