
 

 11.110.10.החל מ  בגין שירותי מים וביובשונות  אגרות

 10.1בהתאם 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 
 18% כולל מע"מ

 הערות

 בדיקת בוררות 

 

 "4/3עד 

 "1 -מ

104301 ₪ 

14.311₪  

111321 ₪  

12433. ₪  

בתנאי שממועד 

 -החלפתו חלפו פחות מ

 שנים 1

   ₪ 1341.  ₪ 26316  ניתוק מד מים לבקשת צרכן

  ₪ 1341.  ₪ 26316  חיבור מד מים לבקשת צרכן

מד מים לרבות התקנתו בנכס שחובר 

לרבות  לראשונה או מד מים נוסף

 התקנתו בהתאם לכללי אמות המידה

 " כולל4/3עד 

 " כולל1" ועד 4/3מעל 

 כולל "131" ועד 1מעל 

 כולל "1" ועד 131מעל 

 " כולל4ועד  "1מעל 

 " כולל3" ועד 4מעל 

 " כולל2" ועד 3מעל 

 "2מעל 

111311 ₪ 

4413.0 ₪  

31232. ₪  

.3.312 ₪  

3,14131. ₪ 

2,..13.1 ₪ 

6000320 ₪  

10,1..363 ₪  

1.2313 ₪  

46.320 ₪  

10433. ₪  

10003.1 ₪  

3,66136. ₪  

.,111311 ₪  

10210310 ₪  

11,363363 ₪  

 

 

 

 

 

 

 " כולל4/3עד  מד מים חמים

 " כולל1ועד  "4/3מעל 

 " כולל131" ועד 1מעל 

 " 131מעל 

301344 ₪  

163311 ₪ 

1,3.1332 ₪  

1,11131. ₪  

314312 ₪  

641312 ₪  

1,136340 ₪ 

1,36.36. ₪  

 

 

 

   ₪ 136360  ₪ .11131 יםלכל מד מ תוספת בגין רכיב קר"מ

ניתוק מד מים בגין חוב צרכן  וחיבורו 

 מחדש לאחר הסדרת החוב

 11134. ₪  142313 ₪   

 בדיקות נוספות 

 

 " כולל4/3עד 

 "4/3מעל 

14.311 ₪  

411311 ₪  

12433. ₪  

334311 ₪  

כמשמעותן בסימן ד 

בפרק שלישי באמות 

 מידה

   ₪ 16326  ₪ 12326  ביקור מתואם בחצר הצרכן

   ₪ 13311  ₪ 11311 )מעל שנתיים אחורה( הפקה חוזרת   –העתק חשבון תקופתי 

ביקור נוסף/מתואם לפינוי באמצעות 

 ביובית 

 11132. ₪  401310 ₪   



 עריכת בדיקות איכות מים

 בבית הצרכן  

 בדיקת מתכות

בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות 

 ועקבות חומר חיטוי

, מזהמים בקטריאליים, בדיקת מתכות 

 עכירות ועקבות חומר חיטוי

 

     

 

 

 

321301 ₪  

 

410310 ₪  

 

111311 ₪  

 

 

134366 ₪  

 

41.331 ₪  

 

213301 ₪  

 

 13לפי תקנה 

לתקנות בריאות 

העם ולפי כללי אמות 

 מידה

ביצוע שינויים במערכת המים או 

 הביוב  הקיימות

העתקת חיבור או חיבור מד מים נוסף 
 מ' 10דלת קוטר, במרחק של עד בלא הג

 תוספת לכל מטר 

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

 תוספת לכל מטר 

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

 תוספת לכל מטר

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

 תוספת לכל מטר

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

 תוספת לכל מטר

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

 תוספת לכל מטר

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

מ"מ או  120וחיבור קו ביוב בקוטר עד 
התחברות לשוחת ביוב קיימת , במרחק 

 מ'  10של עד 

 תוספת לכל מטר

 בכל הגדלת חיבור, תוספת למד מים

 

 בכל שינוי הכרוך בחציית כביש

 

  התקנה או העתקה של ברז כיבוי

 

 

4/3 "  

4/3  " 

 

131 " 

131 " 

 

1 " 

1 " 

4 " 

4 " 

 

3 " 

3  " 

 

2 " 

2 "  

 

 

 

 

4,000 ₪  

1.0 ₪  

 

3,000 ₪  

400 ₪  

 

3,100 ₪  

410 ₪  

 

2,000 ₪  

300 ₪  

 

1,000 ₪  

100 ₪  

 

6,000 ₪  

200 ₪  

 

6,000 ₪  

 

310 ₪  

בהתאם לעלות 
 מד מים 

 

.,000 ₪  

 

3,100 ₪  

 

 

4,130 ₪  

440330 ₪  

 

3,110 ₪  

413 ₪  

 

1,410 ₪  

314 ₪  

 

1,0.0 ₪  

311 ₪  

 

.,120 ₪  

160 ₪  

 

10,210 ₪  

10. ₪  

 

10,210 ₪  

 

361320 ₪  

בהתאם לעלות מד 
 מים

 

6,330 ₪  

 

1,410 ₪  

 

ביצוע שינויים 

במערכת המים או 

הביוב הקיימות, 

לבקשת צרכן, 

במקום שבו אין 

מניעה הנדסית 

לביצוע הבקשה ואין 

בה כדי לפגוע 

המים  במערכות

והביוב של החברה 

או של צרכן אחר, 

למעט שינוי ראשון 

שביקש הצרכן 

במערכת המים ו/או 

במערכת הביוב, 

במסגרת תוספת 

 10%בניה של מעל 

 מהשטח הבנוי3

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

התאגיד  במערכות המים והביוב של
 או צרכן 

עלויות העבודה בפועל,    
בתוספת עלויות תכנון, 
קבלת היתרים, פיקוח 

 11%ותקורה בשיעור 
 מעלות העבודות 



 

 מי ציונה –אגרות אכיפה מנהלית 

 0.11 -קביעת הוצאות מרביות(, התשע"א )תקנות המסים )גבייה( בהתאם ל

 מחיר בש"ח  סוג הפעולה
 כולל מע"מ לא

 

  מחיר בש"ח
 18% כולל מע"מ

 הערות 

   ₪ 16 12 התראה ראשונה

  ₪ 11 14 המצאת התראה לפני ניתוק במסירה אישית

 לכל גורם  ₪ 16  ₪ 12 עיקול בידי צד ג' שאינו אלקטרוני

  –עיקול בידי צד ג' 

 באמצעות צו  עיקול אלקטרוני

 לכל גורם  ₪ 6  ₪ .

  ₪ 16  ₪ 12 משלוח הודעה על עיקול צד ג' 

  ₪ 166  ₪ 126 עיקול ברישום בבית החייב או בעסקו

המצאת אזהרה, לרבות ע"י הדבקת הודעה על כוונה 

 לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם

למעט במקרה בו ניתן להמציא   ₪ 166 ₪ 126

את האזהרה במועד בו בוצע 

 העיקול ברישום

  ₪ 313  ₪ 416 תפיסת מעוקלים והוצאתם

 צאתם  תפיסת מעוקלים והו

 כאשר נדרש לשם הוצאתם משאית וסבלים

1,133 ₪ 1,112 ₪   

   ₪ 1,112  ₪ 1,133 ניסיון להוצאת מיטלטלין שלא צלח

ע"פ עלות העסקת שוטר בשכר    השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול

שלא במסגרת פעילות 

 יהמשטרה, בהתאם לנוהל

 משטרת ישראל

במכירה  מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או

 אחרת, בידי מי שאינו עובד מדינה

מהסכום שיתקבל  10%  

ממכירת המיטלטלין לפי תקנה 

 )ב( לתקנות המיסים )גביה( 13

ניתוק מד מים בגין חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר 

 הסדרת החוב

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב   ₪ 141314 ₪ 111304

)עריפים לשירותי מים וביוב והקמת 

מים או ביוב( )תיקון(,  מערכות

 1011התשע"ב 

   ₪ 136  ₪ 112 איתור כתובת

  ₪ 100  ₪ 1. עיקול רכב במשרד הרישוי 

 


