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 בס"ד
 2023מחירון שרותי האיגוד לשנת 

את הבדיקות/חוות דעת/העבודה ע"י נותן שירות מקצועי אחר הערה: המזמין רשאי לבצע 
 .באישורינו

 
 

 מחיר הפעולה  הנושא 

 היתרי בניה 

 500 ₪ היתר בניה )כולל פרט ראדון(
 2250 ₪ חנויות  10מרכז מסחרי מעל 

 560 ₪ חנויות  10מרכז מסחרי עד 
 1670 ₪ ( חדש Cמפעל פשוט )סיווג 

 3900 ₪ ( חדש  Bאו  Aמפעל מורכב )סיווג 
 890 ₪ בית גידול בע"ח

 220 ₪ היתר בניה לצימר 
 890 ₪ מוסך 

 1120 ₪ תחנת תדלוק 
 670 ₪ תחנת תדלוק פנימית 
 AB  ₪ 2780תוספת למפעל מסוג 
 C ₪ 890תוספת למפעל מסוג 

 670 ₪ חורג ולגיטימציה שימוש 
 2250 ₪ קניון 

 890 ₪ אכסניה , מלונית 
 1120 ₪ מלון

 560 ₪ מ'  1000חממה + עד 
 890 ₪ מ'  1000חממה מעל 

 340 ₪ בריכות שחיה 

 דיגום שפכים

 390 ₪ דיגום אקראי 
 500 ₪  דיגום מורכב

 ע"פ היקף העבודה פרויקט ניטור
 560 ₪ דיגום בוצה, קרקע ופסולת 

מתן חוו"ד או הנחיות בשטח  אסבסט
 340 ₪ לתושבים/ישובים

מדידת קרינה 
 אלקטרומגנטית 

"פ היקף העבודהע פיקוח פרויקט מדידת קרינה   
 840 ₪ מדידת אנטנות סלולריות 

 220 ₪ מדידה נוספת באותו הישוב 
מדידת קרינה מרשת חשמל 

 840 ₪ )מפעל,עסק( 

 220 ₪ כל מדידה נוספת באותו הישוב 

פ מחירון החשב ע"   שעת עבודה מהנדס
 הכללי

 200 ₪   שעת הרצאה 

סביבתי  פיקוח
מיוחד של מפעל 

 לחודש 
  ₪ 3340 
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 מחיר הפעולה  הנושא 

חוות דעת ובדיקת 
 תוכניות 

 390 ₪ ו"ד דעת לרישוי עסקים ח
ו"ד לאישור קליטת מפעל באזור ח

 1120 ₪ תעשיה 

חו"ד לתשתייות ציבוריות )קווים, 
 ₪ 450 מתקני מים וכו'(

 890 ₪ "ד למטשי"םחו
 890 ₪ "ד למתקן הנדסי / סביבתי חו
 340 ₪ וולתאי קטן-"ד למתקן פוטוחו
 670 ₪ וולתאי בינוני-"ד למתקן פוטוחו
 1120 ₪ וולתאי גדול -"ד למתקן פוטוחו

בדיקת תוכניות 
 להיתר בניה  וכדו'()
  
  

 1450 ₪                                                                                                                                                     שכונה

 5340 ₪ אזור תעשיה   

 1450 ₪ תבעו"ת  אחרות  

פקוח סביבתי על 
 תשתיות

 פסולת בנין, עודפי) 
 '(עפר, דרכים וכו

  3340 ₪ פקוח ואישורים

פקוח סביבתי על 
מפעל מיון וטיפול 
בפסולת מעורבת 

 אחרת

₪ 9,850 פקוח מיוחד  
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