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 ןתעריפים לשירותי מים וביוב לצרכ

 .  30.6.2019מיום  8240בהתאם לקובץ תקנות 

 .  1.7.2019התעריפים בתוקף מיום 

  17%שעור מע"מ: 

תעריף  תאור סוג צריכה מס'

מים וביוב 

 מע"מללא 

מים תעריף 

 כוללוביוב 

 מע"מ

 צריכה ביתית  1.1

 לכל יחידת דיור

מ"ק כפול מספר הנפשות  3.5לכמות מוכרת )

 המוכר ליחידת דיור לחודש(

6.050 7.079 

 13.153 11.242 לכמות נוספת מעבר לכמות המוכרת  1.2

 13.153 11.242 לכל מ"ק מים לכל מטרה או שימוש אחר לכל צריכה אחרת 2.1

מ"ק  250,000ועד מ"ק  15,000לצרכן גדול מעל   2.2

 בשנה במד בודד

10.342 12.100 

 בודדבמד מ"ק  250,000לצרכן גדול מעל   2.3

 בשנה

10.092 11.808 

 מוסד עירוני 3

 

 10.690 9.137 מים וביוב למוסד ציבורי של הרשות המקומית

 7.327 6.262 בהקצאהתעריף  גינון ציבורי 4.1

 9.158 7.828 מהכמות המוקצת 8%חריגה עד   4.2

 10.990 9.393 מהכמות המוקצת 8%חריגה מעל   4.3

 2.512 2.147 תעריף בהקצבה כמות א' חקלאות 5.1

 4.249 3.632 מהכמות המוקצבת 10%חריגה עד   5.2

 7.178 6.135 מהכמות המוקצבת 10%חריגה מעל   5.3

תעריף מינימום  6.1

 לחודשיים

 21.24 18.15 ביתיתצריכה 

 39.46 33.73 לכל צריכה אחרת לשירותי מים וביוב 6.2

 21.98 18.79 גינון ציבורי מ"ק לחודש 1.5לפי  6.3

 7.536 6.441 חקלאות  6.4
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 2   .לבין הקבוע בכללי התעריפים, הקבוע בכללים גובר במסמך זהבכל מקרה של סתירה בין האמור 

תעריף  תאור סוג צריכה מס'

מים וביוב 

 מע"מללא 

מים תעריף 

 כוללוביוב 

 מע"מ

 32.07 27.41 מוסדות עיריה  6.5

תעריף למ"ק מים בעבור כמות המים  שירותי ביוב בלבד 7

 ביובהמחויבת רק בעד שירותי 

3.829 4.480 

 4.129 3.529 בשנה מ"ק  15,000לכמות מעל גדול לצרכן   

מ"ק מעל  100לכמות מעל צריכה רגילה ועד  תעריף נזילה  8.1

ולכל כמות לצרכן  הכמות של צריכה רגילה

 שאינו ביתי

6.050 7.079 

 1.17 1.00 מ"ק שמעל לצריכה הרגילה 100לכמות מעל  לצרכן ביתי בלבד 8.2

לרשות תעריף  9

 הכבאות

 9.613 8.216 תעריף אחיד לרשות הכבאות וההצלה

לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון  שירותי מים בלבד 10

 ציבורי או חקלאות

8.216 9.613 

מ"ק  250,000ועד מ"ק  15,000לצרכן גדול מעל   10.1

  במד בודד בשנה

7.616 8.911 

במד  בשנהמ"ק  250,000לצרכן גדול מעל   10.2

 או מספר מדים באותו מתחם  בודד

7.366 8.618 
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 3   .לבין הקבוע בכללי התעריפים, הקבוע בכללים גובר במסמך זהבכל מקרה של סתירה בין האמור 

 1.7.2019 –החל מ  מסוימיםלשירותים  תעריפים

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, 

  2011 -התשע"א

 1טבלה 
תעריף  קוטר מד מים תאור מס'

בש"ח 

ללא 

  מע"מ

תעריף 

כולל 

 מע"מ

לתקנות המים )  47לפי תקנה בדיקת מד מים  1

לרבות החלפה  1988 –מדי מים( התשמ"ח 

והובלה למד מים ובתנאי שממועד התקנתו 

   שנים. 7 -חלפו פחות מ

 "3/4עד וכולל 

 " 3/4מעל 

103.62 

139.29   

121.24 

162.97   

 82.09 70.16 לכל קוטר מד ניתוק מד מים לבקשת צרכן 2

 82.09 70.16 לכל קוטר מד מד מים לבקשת צרכן חיבור 3

מד מים לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך,   4

  בנכס שחובר לראשונה או מד מים נוסף

 לרבות התקנתו בהתאם לכללי אמות המידה 

 " כולל3/4עד 

 " כולל1" ועד 3/4מעל 

 " כולל1.5" ועד 1מעל 

 " כולל2" ועד 1.5מעל 

 " כולל3" ועד 2מעל 

 " כולל4ועד  "3מעל 

 " כולל6" ועד 4מעל 

 "6מעל 

158.50 

339.61 

428.96 

852.70 

4,258.26 

6,919.68 

9,048.81 

10,645.66  

185.45 

397.34 

501.88 

997.66 

4,982.16 

8,096.03 

10,587.11 

12,455.42 

  למד מים חמים 4.1

 

 " כולל3/4עד 

 " כולל1" ועד 3/4מעל 

 " כולל1.5" ועד 1מעל 

 " 1.5מעל 

403.48 

798.47 

1,490.39 

2,129.12 

472.07 

934.21 

1,743.76 

2,491.07 

 249.10 212.91 לכל מד מים תוספת למד מים בגין רכיב קריאה מרחוק 4.2



 www.mei-ziona.co.il מ”אגיד המים והביוב מי ציונה בעת 1-800-800-987
 

 1.1.2019 -החל מ – 2019תעריפי 
 

 4   .לבין הקבוע בכללי התעריפים, הקבוע בכללים גובר במסמך זהבכל מקרה של סתירה בין האמור 

תעריף  קוטר מד מים תאור מס'

בש"ח 

ללא 

  מע"מ

תעריף 

כולל 

 מע"מ

תוספת למד מים בגין רכיב קריאה מרחוק בעל  4.3

 מצב תצוגה רדום בשבתות וחגי ישראל.

מע"מ ולא פחות מעלות רכישת ₪ +  150עד 

 .הרכיב

 "3/4  התעריפים למד מים בקוטר

"3/4 150 175.50 

החלפת מד מים קר"מ בעל מצב תצוגה רדום  4.4

  –בשבתות וחגי ישראל 

 החלפה תקופתית לרבות בהתקנה ראשונה

החלפה תקופתית 

לרבות בהתקנה 

 ראשונה

 ללא עלות ללא עלות

החלפת מד מים קר"מ בעל מצב תצוגה רדום  4.5

  –בשבתות וחגי ישראל 

החלפת צרכן שלא היה רשום בנכס או בחלוף 

ופה ממועד התקנת המד ועד מועד קמחצית הת

 הכיול

החלפת צרכן והחלפת 

מד מים קיים שחלפו 

שנים למד  3לפחות 

" ממועד התקנתו 3/4

או מחצית מתקופת 

 כיול למדים אחרים

 

 

150.00 

 

175.50 

 

בעל מצב תצוגה רדום  החלפת מד מים קר"מ 4.6

  –בשבתות וחגי ישראל 

 בכל מקרה אחר

 

החלפת מד מים קיים 

 3שטרם חלפו לפחות 

 שנים ממועד התקנתו 

 

150  

בתוספת 

+ 4סעיפים : 

4.2 

 

175.50  

בתוספת 

+ 4סעיפים : 

4.2 

 

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן  וחיבורו מחדש  5

 לאחר הסדרת החוב

 135.72 116.00 לכל מד מים

  הוצאות בגין הליכי גביה 6

הוצאות הכרוכות בהפעלת הליכי גביה לפי 

) גביה( אך לא  םט' לפקודת המיסי 12סעיף 

ג' לאותה 13יותר מההוצאות שנבעו לפי סעיף 

 פקודה

הוצאות  

 גביה

 

 162.97 139.29" 3/4למד מים עד  בדיקות נוספות  7
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 5   .לבין הקבוע בכללי התעריפים, הקבוע בכללים גובר במסמך זהבכל מקרה של סתירה בין האמור 

תעריף  קוטר מד מים תאור מס'

בש"ח 

ללא 

  מע"מ

תעריף 

כולל 

 מע"מ

בפרק שלישי באמות  'כמשמעותן בסימן ד

 מידה

 כולל

 "3/4מעל 

377.58  441.77 

 19.63  16.78  ביקור מתואם בחצר הצרכן 8

 הפקה חוזרת   –העתק חשבון תקופתי  9

 )ב( לכללי אמות מידה(40) סעיף 

 14.73  12.59 )מעל שנתיים אחורה(

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות  11

  )ב( לכללי אמות מידה95לפי סעיף ביובית 

 257.05 300.75 

 בבית הצרכן  עריכת בדיקות איכות מים 12

לתקנות בריאות העם ולפי כללי  14לפי תקנה 
 אמות מידה

 בדיקת מתכות

בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות 
 חומר חיטוי

בדיקת מתכות , מזהמים בקטריאליים, 
 עכירות ועקבות חומר חיטוי

  

 

 

463.48 

322.42 

 

574.31 

 

 

 

542.27 

377.23 

 

671.94 
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 6   .לבין הקבוע בכללי התעריפים, הקבוע בכללים גובר במסמך זהבכל מקרה של סתירה בין האמור 

 ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב  הקיימות - בתוספת שניה 13סעיף 
ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב הקיימות, לבקשת צרכן, במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע 

שינוי ראשון הבקשה ואין בה כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של צרכן אחר, למעט 

 מהשטח הבנוי. 50%שביקש הצרכן במערכת המים ו/או במערכת הביוב, במסגרת תוספת בניה של מעל 

 

  2טבלה 
תעריף  קוטר מד מים תאור מס'

 מע"מללא 

 בש"ח

תעריף 

כולל 

 ש"ח מע"מ

בלא   "3/4 העתקת חיבור או חיבור מד מים נוסף 13.1
 מ' 10הגדלת קוטר, במרחק של עד 

3/4" 3,016.07 3,528.80 

 329.36 281.50 "3/4 תוספת לכל מטר 13.2

, "1.5 -להעתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה  13.3
 מ'  10במרחק של עד 

1.5" 4,021.42 
4,705.06 

 352.88 301.61 "1.5 תוספת לכל מטר 13.4

, במרחק  "2-ל העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה 13.5
 מ' 10של עד 

2" 4,524.10 
5,293.20 

 411.69 351.87 "2 תוספת לכל מטר 13.6

, במרחק  "3-ל העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה 13.6
 מ' 10של עד 

3" 6,032.14 
7,057.60 

 470.50 402.14 "3 תוספת לכל מטר 13.8

, במרחק  "4-ל העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה 13.9
 מ' 10של עד 

4" 7,037.49 
8,233.86 

 588.14 502.68 "4 תוספת לכל מטר 13.10

, במרחק  "6-ל העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה 13.11
 מ' 10של עד 

6" 9,048.21 
10,586.41 

 705.76 603.21 "6 תוספת לכל מטר 13.12

או קביעת חיבור ביוב נוסף, כולל  חיבור ביובהעתקת  13.13
 160התקנת שוחת ביוב וחיבור קו ביוב בקוטר עד 

מ"מ או התחברות לשוחת ביוב קיימת , במרחק של 
 מ'  10עד 

קו ביוב קוטר עד  

 מ"מ 160

9,048.21 10,586.41 

קו ביוב קוטר עד   תוספת לכל מטר 13.14

 מ"מ 160

422.24 494.02 

  1לפי טבלה  בהתאם לקוטר המד תוספת למד מים בכל הגדלת חיבור, 13.15
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 7   .לבין הקבוע בכללי התעריפים, הקבוע בכללים גובר במסמך זהבכל מקרה של סתירה בין האמור 

תעריף  קוטר מד מים תאור מס'

 מע"מללא 

 בש"ח

תעריף 

כולל 

 ש"ח מע"מ

 9,410.13 8,042.85   בכל שינוי הכרוך בחציית כבישתוספת  13.16

 5,293.20 4,524.10  התקנה או העתקה של ברז כיבוי 13.14

 

  3טבלה 
תעריף  קוטר מד מים תאור מס'

 מע"מללא 

 בש"ח

תעריף 

כולל 

 ש"ח מע"מ
או מפרט עילי, לבקשת צרכן, העתקת קו מים, קו ביוב  14

במקום שבו אין מניעה הנדסית ואין בה כדי לפגוע 
 .במערכות המים והביוב של התאגיד או של צרכן אחר

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

עלות בפועל +  
25% 

 

 234.00 200.00 "1 –" 3/4 "1עד  וטרלמד מים משויך בקהתקנת מיגון לבקשת צרכן  15.1

התקנת מיגון לבקשת צרכן למד מים ראשי ומשויך  15.2
 "1מעל  וטרבק

 468.00 400.00 "1מעל 

.  התקנת מד מים קר"מ  באתר בניה וכולל התקן מיגון 16
בתוספת רכיב  1תעריף מד מים בהתאם לקוטר לפי טבלה 

קריאה מרחוק ובתוספת תעריף מיגון למד מים ראשי לפי 
 15.2סעיף 

תעריף מד  
מים + רכיב 

קר"מ+ רכיב 
 מיגון.

 

 

 דמי הקמה – 4טבלה 
 תוספת ראשונה –לפי כללי תאגידי מים וביוב) דמי הקמה למערכות מים וביוב( 

 
תעריף  תאור מס'

 מע"מללא 

 בש"ח

תעריף 

כולל 

 ש"ח מע"מ
 92.77 79.29 תעריף בסיס  1

 125.24 107.04 נכס בצפיפות נמוכה 2

 

 


