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 ןתעריפים לשירותי מים וביוב לצרכ
 

 ) בצהוב(  1.06.2017התעריפים בתוקף מיום 

 1.07.2017יתר התעריפים בתוקף מ 
 2017 יוני 29מיום  7830בהתאם לקובץ תקנות 

  17%שעור מע"מ: 

 

 צריכה ביתית לכל יחידת דיור .1

 

 מ"ק(לש"ח בתעריף מים + ביוב ) 

 

 כולל מע"מ ללא מע"מ

מ"ק כפול מספר הנפשות המוכר  3.5)לכמות מוכרת 

 ליחידת דיור לחודש(

5.595 6.546 

 12.327 10.536 לכמות נוספת מעבר לכמות המוכרת

 
 

 לכל צריכה אחרת .2

 

 מ"ק(לש"ח בתעריף מים + ביוב ) 

 

 כולל מע"מ ללא מע"מ

 12.327 10.536 לכל מ"ק מים לכל מטרה או שימוש אחר

 במד בודדמ"ק  250,000עד ומ"ק  15,000לצרכן גדול מעל 

 בשנה

9.636 11.274 

 10.982 9.386 בשנה בודדבמד מ"ק  250,000לצרכן גדול מעל 

 
 

 מוסד עירוני .3

 

 מ"ק(לש"ח בתעריף מים + ביוב ) 

 

 כולל מע"מ ללא מע"מ

 9.984 8.533 מים וביוב למוסד ציבורי של הרשות המקומית
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 גינון ציבורי .4

 

 מ"ק(לש"ח בתעריף ) 

 

 כולל מע"מ ללא מע"מ

 6.867 5.869 מים שפירים לגינון ציבורי

 

 חקלאות .5

 

 מ"ק(לש"ח בתעריף ) 

 

 כולל מע"מ ללא מע"מ

 650.2 2.265 תעריף בהקצבה כמות א'

 3.576 3.057 מהכמות המוקצבת 30%חריגה עד 

 633.6 5.670 מהכמות המוקצבת 30%חריגה מעל 

 
 

 וביוב תעריף מינימום לשירותי מים .6

 

 תעריף מים + ביוב  מ"ק לחודשיים( 3) מ"ק לחודש 1.5חיוב לפי צריכה של 

 מ"ק( 3 -לש"ח ב)

 כולל מע"מ ללא מע"מ

 19.64 16.79 צריכה ביתית

 36.98 31.61 לכל צריכה אחרת

 20.60 17.61 גינון ציבורי

 7.95 6.78 חקלאות

 29.95 25.60 מוסדות עיריה

 

 

 בלבד שרותי ביוב .7

 

 מ"ק(לש"ח בתעריף ) 

 

 כולל מע"מ ללא מע"מ

תעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד 

 ביובשירותי 

3.323 3.888 

 

 

 תעריף נזילה .8

 

 מ"ק(לש"ח בתעריף ) 

 

 כולל מע"מ ללא מע"מ

 6.306 5.390 צריכה לחריגה שהוכרה כנזילה
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 01.07.2017לשירותים מיוחדים החל מ  תעריפים
 2011בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, התשע"א 

 

 

 מחיר בש"ח קוטר מד  הפעולה
 לא כולל מע"מ

 מחיר בש"ח 
 17%כולל מע"מ 

 הערות

 47בדיקת מד מים לפי תקנה 

לתקנות המים ) מדי מים( 

לרבות החלפה  1988 –התשמ"ח 

ם ובתנאי שממועד והובלה למד מי

 שנים. 7 -התקנתו חלפו פחות מ

 "3/4עד וכולל 

 " 3/4מעל 

102.42₪ 

137.68  ₪  

119.84₪  

161.08₪  

בתנאי שממועד החלפתו 

 שנים 7 -חלפו פחות מ

   81.14₪  ₪ 69.35  ניתוק מד מים לבקשת צרכן

   81.14₪  ₪ 69.35  חיבור מד מים לבקשת צרכן

תו מד מים קר"מ לרבות התקנ

באתר שהוכן לכך,  בנכס שחובר 

לרבות  לראשונה או מד מים נוסף

התקנתו בהתאם לכללי אמות 

המידה לרבות תוספת בגין רכיב 

 קר"מ

 " כולל3/4עד 

 " כולל1" ועד 3/4מעל 

 " כולל1.5" ועד 1מעל 

 " כולל2" ועד 1.5מעל 

 " כולל3" ועד 2מעל 

 " כולל4" ועד 3מעל 

 " כולל6" ועד 4מעל 

 "6מעל 

367.2 ₪ 

546.13₪  

634.45₪  

1,053.28₪  

4,419.41 ₪ 

7,050.01  ₪ 

9,154.48₪  

10,732.84₪  

429.62₪  

638.97₪  

742.31₪  

1,232.34 ₪  

5,170.71₪  

8,248.51₪  

10,710.74₪  

12,557.42 ₪  

 

מד מים חמים  לרבות התקנתו 

באתר שהוכן לכך,  בנכס שחובר 

לרבות  לראשונה או מד מים נוסף

תקנתו בהתאם לכללי אמות ה

 המידה

 " כולל3/4עד 

 " כולל1" ועד 3/4מעל 

 " כולל1.5" ועד 1מעל 

 " 1.5מעל 

398.81 ₪  

789.22 ₪ 

1,473.15₪  

2,104.47₪  

466.61₪  

923.38₪  

1,723.58₪ 

2,462.23 ₪  

 

 

 

תוספת למד מים חמים בגין רכיב 

 קריאה מרחוק

   ₪ 246.22  ₪ 210.45 לכל מד מים

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן  

 וחיבורו מחדש לאחר הסדרת החוב

 114.66₪  134.15₪   

ט' לפקודת המיסיפ ) גביה( אך לא  12הוצאות הכרוכות בהפעלת הליכי גביה לפי סעיף  הוצאות בגין הליכי גביה

 ג' לאותה פקודה13יותר מההוצאות שנבעו לפי סעיף 
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 בדיקות נוספות 

 

 " כולל3/4למד מים עד 

 "3/4מעל 

137.68₪  

373.21₪  

161.08₪  

436.65₪  

כמשמעותן בסימן ד 

בפרק שלישי באמות 

 מידה

   ₪ 19.4  ₪ 16.58  ביקור מתואם בחצר הצרכן

הפקה  –העתק חשבון תקופתי 

 חוזרת  

   ₪ 14.55  ₪ 12.44 )מעל שנתיים אחורה(

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי 

)ב( 95פי סעיף באמצעות ביובית ל

 לכללי אמות מידה 

 254.07 297.26  

 עריכת בדיקות איכות מים

 בבית הצרכן  

 בדיקת מתכות

בדיקת מזהמים בקטריאליים, 
 עכירות ועקבות חומר חיטוי

בדיקת מתכות , מזהמים 
בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר 

 חיטוי

 

     

 

 

 

458.15  ₪ 

318.69 ₪ 

 

567.66₪  

 

 

535.99₪  

372.87₪  

 

664.16₪  

 

 14לפי תקנה 
לתקנות בריאות 

העם ולפי כללי אמות 
 מידה
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ביצוע שינויים במערכת המים או 

 הביוב  הקיימות

העתקת חיבור או חיבור מד מים 
נוסף בלא הגדלת קוטר, במרחק של 

 מ' 10עד 

 תוספת לכל מטר 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או 
 מ'  10הגדלה , במרחק של עד 

 לכל מטר תוספת 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או 
 מ'  10הגדלה , במרחק של עד 

 תוספת לכל מטר

 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או 
 מ'  10הגדלה , במרחק של עד 

 תוספת לכל מטר

 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או 
 מ'  10הגדלה , במרחק של עד 

 תוספת לכל מטר

העתקה, חיבור מד מים נוסף או 
 מ'  10רחק של עד הגדלה , במ

 תוספת לכל מטר

העתקת חיבור ביוב או קביעת חיבור 
ביוב נוסף, כולל התקנת שוחת ביוב 

מ"מ  160וחיבור קו ביוב בקוטר עד 
או התחברות לשוחת ביוב קיימת , 

 מ'  10במרחק של עד 

 תוספת לכל מטר

 

 

 

3/4  " 

3/4  " 

 

1.5 " 

1.5 " 

 

2 " 

2 " 

 

3 " 

3 " 

 

4 " 

4  " 

 

6 " 

6 "  

 

 

 

 

 

 

2,981.14₪  

278.24₪  

 

3,975.17₪  

298.11 ₪  

 

4,471.72₪  

347.80₪  

 

5,962.28₪  

397.49₪  

 

 

6,956.01₪  

496.86₪  

 

8,843.44₪  

596.23 ₪  

 

 

8,943.43₪  

 

 

417.36₪  

 

 

 

 

3,487.94  ₪  

325.54 ₪  

 

4,650.94 ₪  

348.79  ₪  

 

5,231.91  ₪  

406.93 ₪  

 

6,975.87₪  

465.06₪  

 

 

8,138.53₪  

581.32₪  

 

10,463.82₪  

697.59₪  

 

 

10,463.81₪  

 

 

488.31₪  

 

ביצוע שינויים 

במערכת המים או 

הביוב הקיימות, 

לבקשת צרכן, 

במקום שבו אין 

מניעה הנדסית 

לביצוע הבקשה ואין 

בה כדי לפגוע 

במערכות המים 

והביוב של החברה 

או של צרכן אחר, 

למעט שינוי ראשון 

ן שביקש הצרכ

במערכת המים ו/או 

במערכת הביוב, 

במסגרת תוספת 

 50%בניה של מעל 

 מהשטח הבנוי.

בהתאם לעלות   בכל הגדלת חיבור, תוספת למד מים
 מד מים 

בהתאם לעלות מד 
 מים

 

  7,949.72₪  בכל שינוי הכרוך בחציית כביש

 

9,301.17₪  

 

 

  5,231.91₪ ₪ 4,471.72  התקנה או העתקה של ברז כיבוי

העתקת קו מים, קו ביוב או מפרט 
עילי, לבקשת צרכן, במקום שבו אין 
מניעה הנדסית ואין בה כדי לפגוע 

במערכות המים והביוב של התאגיד 
 אחרצרכן של או 

עלות העבודה בפועל, בתוספת עלויות תכנון, קבלת היתרים, פיקוח ותקורה בשיעור 
 מעלות העבודות 25%


