
 

 

תעריף 
2018 

מבוקש 
  למ"ר ₪

תעריף 
2018 
  ש"ח
  למ"ר

  מספר תת סווג
  תת
 סווג

  מספר סווג ראשי
סווג 
 ראשי

 

המשמשת למערכת קרקע תפוסה   0.82 
  דונם 300סולרית עד 

754       

המשמשת מערכת  תפוסהקרקע   0.61 
 דונם 750דונם ועד  301סולרית מעל 

755       

המשמשת מערכת  תפוסהקרקע   0.31 
  דונם 750סולרית לכל מ"ר מעל 

756       

  800 חניונים    
    801 חניון  1.45  

  
  

  אזור התעסוקה עידן הנגב:בשיעורים ובסכומים המפורטים להלן בהתייחס לכלל השטחים שבתחום    6.2
תעריף 

  ש"ח 2018
 למ"ר

  מספר תת סווג
  תת
 סווג

  מספר סווג ראשי
סווג 
 ראשי

 

  200 מלאכה   
    1201 בניין המשמש למלאכה 46.68

בנקים וחברות    
 ביטוח

330  

    1331 בנק 470.09
משרדים    

 רותים ומסחריש
340  

בניין המשמש למאגר ו/או מיכל  107.80
 לאחסון דלק ו/או גזים

1348    

    1361 נכס המשמש כמשרד 86.03

    1364 נכס המשמש למסחר ו/או שירותים  108.22

בניין המשמש להפקה ו/או ייצור  95.63
חשמל ו/או מתקן גנרטורים ו/או 

תחנות כוח ו/או מתקן טרנספורמציה 
למעט מתקנים לייצור חשמל באמצעות 

אנרגיית השמש ו/או מתקנים לייצור 
 חשמל באמצעות אנרגיית הרוח

1367    

  400 תעשיה   
מ"ר  6,000ה ל יבנין המשמש לתעשי 47.05

 ראשונים
1404    

לכל מ"ר נוסף  -יה יבנין המשמש לתעש 35.28
  מ"ר 10,000מ"ר ועד  6000מעל 

1405    

לכל מ"ר נוסף  -יהיבנין המשמש לתעש 28.23
 מ"ר 10,000מעל 

1406    

  700 קרקע תפוסה   
    1707 קרקע תפוסה למתקני חשמל 22.68

תפוסה המשמשת למפעל קרקע  6.37
 תעשייתי

1708    

קרקע תפוסה המשמשת למאגר מים  37.19
 פתוח

1715    

קרקע תפוסה המשמשת משרדים,  13.27
  שירותים ומסחר

1716    



 

 

תעריף 
  ש"ח 2018

 למ"ר

  מספר תת סווג
  תת
 סווג

  מספר סווג ראשי
סווג 
 ראשי

 

    1718 קרקע תפוסה המשמשת מלאכה 13.27

    1719 קרקע תפוסה המשמשת בנקים 55.32

    1723 קרקע תפוסה ע"י תחנת דלק 55.32

קרקע תפוסה    
המשמשת 

 לעריכת אירועים

720  

קרקע תפוסה המשמשת לעריכת   7.52
 אירועים

1720    

קרקע תפוסה    
במפעל עתיר 

 שטח

724  

    1724 קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 4.31
  
  

  פארק חצרים: אזור בשיעורים ובסכומים המפורטים להלן בהתייחס לכלל השטחים שבתחום    6.3
תעריף 

2018 
מבוקש 

  למ"ר ₪

תעריף 
2018 
  ש"ח
  למ"ר

  מספר תת סווג
  תת
 סווג

  מספר סווג ראשי
סווג 
 ראשי

 

  200 מלאכה    
לרבות  בניין המשמש למלאכה 70.11 

את הפארק המוטורי  המשמשמוסכים, 
 ו/או את פארק חצרים.

2201    

לרבות  בניין המשמש למלאכה 71.45 
את הפארק  שאינו משמשמוסכים, 

 -המוטורי ו/או את פארק חצרים, ל
  מ"ר ראשונים. 500

2202     

לרבות  בניין המשמש למלאכה 83.63 87.99
את הפארק  שאינו משמשמוסכים, 

המוטורי ו/או את פארק חצרים, לכל 
   מ"ר הראשונים. 500מ"ר נוסף מעל 

2203     

  310 בתי מלון    
ו/או בית  בתי מלון לרבות אורחן  44.98  47.32

 הארכה ו/או לינה כפרית
2311    

משרדים     
  רותים ומסחריש

340  

בניין המשמש למסחר ו/או שירותים  128.85 
ולכל מטרה שלא פורטה לעיל, לרבות 
מזנון ו/או מרכול ו/או כיתות הדרכה 

את  המשמשושאו אולמות תצוגה, 
 הפארק המוטורי ו/או פארק חצרים

2341    

בניין המשמש למסחר ו/או שירותים  150.76 158.61
ולכל מטרה שלא פורטה לעיל, לרבות 
מזנון ו/או מרכול ו/או כיתות הדרכה 

 שאינו משמשושאו אולמות תצוגה, 
את הפארק המוטורי ו/או פארק 

  חצרים

2342    


