
 
 

 

    
 כ"ט סיון, תשפ"א

 2021יוני,  9
 

 תמר אזורית מועצה של העזר בחוקי סכומים עדכון
 

 1.01.2021העדכון תקף החל מיום 
 

להלן רשימת התעריפים המעודכנים של חוקי העזר של מועצה אזורית תמר בהתאם לחוק העזר  .1
 1981 -לתמר )הצמדה למדד(, תשמ"א

 
 חוק עזר לתמר א

 2009 -)שילוט(, תשס"ט 
פטור  אזור יישובי המועצה  .1

 אגרהמ
 לשנים

2021-2022 

 אזור התיירות  .2

 אזור תעשייה  .3

חוק עזר לתמר )פיקוח על  ב
כלבים, קופים וחתולים(, 

 1991 -תשנ"א

 אגרת רישיון אחזקה   .1

 ימים  10כלב בהסגר עד  .2

 ימים   10כלב בהסגר מעל  .3

  הובלת כלב להסגר  .4

 

124.97 ₪ 

111.06 ₪ 

21.89   ₪ 

61.68   ₪ 

חוק עזר לתמר )רחצה על  ג
 -שפת הים(, תשנ"א

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ₪   12.34 למבוגר יום חול  דמי כניסה חד פעמי  .1
 

 ₪   15.35 דמי כניסה חד פעמית למבוגר בשבת או חג .2

 לקטין ביום חול דמי כניסה חד פעמית .3

 נכה  שוטר או  ,חייל (10-1יל מג) 
6.08     ₪ 

 (,10-17מגיל )פעמית לקטין  בשבת חד דמי כניסה .4
 או נכה  שוטר ,חייל

9.26     ₪ 

 ₪ 616.32 צה למבוגרדמי כניסה לעונת הרח .5

 (,10-17מגיל )דמי כניסה לעונת הרחצה לקטין  .6
 נכהאו  שוטר ,חייל

369.76 ₪ 

למטרת היתר שנתי להעמדת כסאות מרגוע  .7
 לכל כסאהשכרה, 

77.05   ₪ 

למטרת   היתר שנתי להעמדת שמשיה לכל שמשיה .8
 השכרה, לכל שמשיה 

77.05   ₪ 

למטרת  היתר שנתי להעמדת מיטות שיזוף .9
 לכל מיטה השכרה,

77.05   ₪ 

 2018 -כולל תיקון לחוק עזר, התשע"ח  2008 -חוק עזר לתמר )העמדת רכב וחנייתו(, תשס"ח  .2

1 
לכל שעת חניה  מוסדר בתשלום באמצעות כרטיס חניה,אגרת חניה במקום חניה 

 או חלק ממנה
5.96   ₪ 

2 
או חלק  אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות מדחן, לכל שעת חניה

 ממנה
5.96   ₪ 

3 
 חניה מוסדר על ידי סדרן, לשעת חניה ראשונה או חלק ממנהאגרת חניה במקום 

5.96   ₪ 



 
 

 

 ₪    2.38 לכל שעת חניה נוספת או חלק ממנה  -      

4 
בתשלום באמצעי שאינם כרטיס )לא על ידי סדרן( אגרת חניה במקום חניה מוסדר 

 חניה או מדחן, לכל שעת חניה 
5.96   ₪ 

 
5 

 
 טונות  4אגרת חניה במקום חניה מותר, לאוטובוס ורכב שמשקלו עולה על 

כפול מן 
השיעורים 
הקבועים 

 לעיל 

6 
 בעד תווית חניה אחת לכל השנה או חלק ממנה

 (2018*לבעלי עסקים בלבד )תיקון לחוק העזר 
498.48 ₪ 

 ₪ 297.52 אגרה בעד הרחקת רכב, גרירתו, החסנתו ושחררו 7

8 

 אגרת חניה במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות או כחניה למוניות:
    –לכל שנה או חלק ממנה העולה על מחצית  -

 לכל מונית   
 לכל מונית  –לחצי שנה או פחות  -

261.85 ₪ 

130.92 ₪ 

 2013 –חוק עזר לתמר )שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי(, התשע"ד  .3

 א
בעד היתר להעמיד כיסאות, 
 שולחנות וחפצים ברשות הרבים 

 לכל ארבעה מ"ר ראשונים או חלק מהם  -

 לכל מ"ר נוסף  -

410.62 ₪ 

102.65 ₪ 

 ₪ 410.62 צעצועים מסוכנים  ייצורבעד מתן היתר ל ב

 ₪ 102.65 בעד מתן היתר להפעלת צעצועים מסוכנים  ג

 ₪ 307.98 בעד רישיון רוכלות   ד

  



 
 

 

 2017 –חוק עזר לתמר )שירותי שמירה(, התשע"ח  .4

 ₪     4.10 שיעור ההיטל לכל מ"ר משטח הנכס, לשנה 

 2017 -חוק עזר לתמר )הריסת מבנים מסוכנים(, התשע"ז  .5

 ₪    362.71 אגרת בדיקת מהנדס מועצה  א

 ₪ 2,072.57 אגרת בדיקת מהנדס מומחה  ב

 תעריפי אגרת ביוב .6

המעודכנים בהתאם לספר תעריפים של רשות המים לצרכני מים והביוב )מקורות, ספקים התעריפים 
 . 1/01/2020מקומיים ותאגידים( מיום 

חושב כמכפלה של מטרים מעוקבים מים בטבלה שלהלן, י יםהמפורט, ביובמים ותשלום עבור שירותי 
 או שפכים שנצרכו בנכס בסכומים הקבועים להלן:  

 א
 עין תמר נאות הכיכר ו

 
  מיםביוב ציבורי וביוב מאסף לפי מטר מעוקב  -

  מיםשיקום לפי מטר מעוקב  -

4.07    ₪ 
0.60     ₪ 

 ב
 קיבוץ עין גדי

 הר עמשא
  שפכיםביוב ציבורי וביוב מאסף לפי מטר מעוקב  -

 שפכיםשיקום לפי מטר מעוקב  -

5.82    ₪ 
0.86    ₪ 

 נווה זוהר ועין בוקק ג
 מיםביוב ציבורי וביוב מאסף לפי מטר מעוקב  -

 מיםשיקום לפי מטר מעוקב  -

  מיםהחזר הון לפי מטר מעוקב  -

2.99    ₪ 
0.45    ₪ 
0.94    ₪ 

  מיםתעריפי אגרת  6.1

 לתקופה  צריכה ביתית א
 ₪   3.783 למ"ק₪ קוב לחודשיים לנפש, תעריף  7בעד  -

 למ"ק₪ בעד כל כמות נוספת, תעריף  -
 28.02.2021עד  1.01.2021מתקופה 

10.222 ₪ 

  
 למ"ק₪ בעד כל כמות נוספת, תעריף  -

 1.03.2021מתקופה  -
9.858   ₪ 

  לכל צריכה אחרת ב

ם, דילרבות מסחר, מלאכה, מוסדות, שירותים, משר -
 15,000 שלעד כמות עסקים, תעשיה, גינון ציבורי )

 מ"ק בשנה(. 
 28.02.2021עד  1.01.2021מתקופה 

10.222 ₪ 

  

לרבות מסחר, מלאכה, מוסדות, שירותים, משרדים,  -
 15,000עסקים, תעשיה, גינון ציבורי )עד כמות של 

 מ"ק בשנה(.
 1.03.2021מתקופה 

9.858   ₪ 

 
 

 
 
 

 בברכה,
 

 עידן שילמן
  גזבר
 


