
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

384 		�	�	�	�	�	� כללי	איגודי	ערים	)תעריפים	לשירותי	ביוב	שמספק	איגודן	תשתיות	איכות	הסביבה(,	התשע"א-2010

	כללי	תאגידי	מים	וביוב	)חישוב	עלות	שירותי	מים	וביוב	והקמת	מערכת	מים	או	ביוב(	)תיקון	מס'	2(,
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	כללי	תאגידי	מים	וביוב	)תעריפים	לשירותי	מים	וביוב	והקמת	מערכות	מים	או	ביוב(	)תיקון	מס'	2(,
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398 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� כללי	המים	)תעריפי	מים	המסופקים	מאת	מקורות(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2010

400 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� כללי	המים	)תעריפי	מים	שמספקים	ספקים	מקומיים(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2010

402 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 הודעת	הגנת	הפרטיות	)אגרות(,	התשע"א-2010

29 בדצמבר 2010 6957 כ"ב בטבת התשע"א



קובץ	התקנות	6957,	כ"ב	בטבת	התשע"א,	2010�12�29 384

 כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות
איכות הסביבה(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	18)ב()3(	לחוק	איגודי	ערים,	התשט"ו-11955,	ולפי	סעיף	102	 	
לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	התשס"א-22001	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	שקוימו	הוראות	סעיפים	

102)ב(	ו–)ו(	ו–107	לחוק,	קובעת	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	כללים	אלה:

בכללים	אלה	- 	�1
"אגרה"	-	אגרה	המוטלת	לפי	כללים	אלה;

"ביוב"	-	ביב	ציבורי	או	ביב	מאסף	על	כל	מיתקניהם	במסגרת	התכנית	המאושרת	של	
האיגוד;	תשריט	התכנית	המאושרת	החתום	בידי	יושב	ראש	מועצת	האיגוד	ושר	
תל–אביב-יפו,	 מחוז	 במינהל	 ממנו	 והעתקים	 האיגוד	 במשרדי	 מופקד	 הפנים	
הכלולות	 המקומיות	 מהרשויות	 אחת	 כל	 ובמשרדי	 בירושלים	 הפנים	 במשרד	

בתחום	האיגוד;

"גזבר"	-	גזבר	האיגוד	או	מי	שגזבר	האיגוד	העביר	לו	את	סמכויותיו	לפי	כללים	אלה,	
כולן	או	מקצתן;

	- )איגודן	 ערים	 איגודי	 בצו	 שהוקם	 הסביבה	 איכות	 תשתיות	 	- איגודן	 	- "האיגוד"	
תשתיות	איכות	הסביבה(,	התשט"ז-31956	)להלן	-	צו	איגודי	ערים(;

"המדד"	-	מדד	המחירים	לצרכן	שמפרסמת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה;

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	העדכון;

יום	 ולעניין	 הקודם,	 העדכון	 יום	 לפני	 לאחרונה	 שפורסם	 המדד	 	- היסודי"	 "המדד	
ח'	בטבת	 ביום	 העדכון	הראשון	שלאחר	תחילת	כללים	אלה	-	המדד	שפורסם	

התשע"א	)15	בדצמבר	2010(;

"מהנדס"	-	מהנדס	האיגוד	או	מי	שמהנדס	האיגוד	העביר	לו	את	סמכויותיו	לפי	כללים	
אלה,	כולן	או	מקצתן;

"מועצה"	-	מועצת	האיגוד;

"מחזיק"	-	מחזיק	הצורך	מים	בתחום	האיגוד	מכל	מקור	שהוא;

"מים	לגינון	ציבורי"	-	כהגדרתם	בכללי	תאגידי	מים	וביוב	)חישוב	עלות	שירותי	מים	
וביוב	והקמת	מערכת	מים	וביוב(,	התש"ע-42009;

"ספק"	-	כל	מי	שמספק	מים	לצרכנים	בתחום	האיגוד;

"רשות	מקומית"	-	כמשמעותה	בצו	איגודי	ערים;

"תאגיד	מים	וביוב"	-	תאגיד	שהוקם	לפי	החוק;

"תחום	האיגוד"	-	תחום	האיגוד	כאמור	בסעיף	3	לצו	איגודי	ערים�

	לכיסוי	הוצאות	החזקת	הביוב,	ובכללן	הוצאות	התקנתו	או	קנייתו,	ישלם	המחזיק	 )א( 	�2
בנכס	אגרת	ביוב�

	האגרה	תשולם	בשיעור	הנקוב	בתוספת� )ב(

__________
ס"ח	התשט"ו,	עמ'	48;	התשס"ט,	עמ'	217� 	1

ס"ח	התשס"א,	עמ'	454;	התשס"ט,	עמ'	219� 	2
ק"ת	התשט"ז,	עמ'	955;	התשס"ט,	עמ'	184� 	3

ק"ת	התש"ע,	עמ'	418� 	4

הגדרות

אגרת	ביוב
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	הסכומים	הנקובים	שבתוספת	יעודכנו	ב–1	בינואר	בכל	שנה	לפי	שיעור	השינוי	 )א( 2א�	
של	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי�

כפי	 התוספת	 נוסח	 את	 ברשומות	 בהודעה	 יפרסם	 הממשלתית	 הרשות	 	מנהל	 )ב(
שהשתנתה	לפי	סעיף	קטן	)א(�

בדבר	 הודעה	 האיגוד	 במשרדי	 יפרסם	 הסמיכו,	 מי	שהוא	 או	 האיגוד,	 ראש	 	יושב	 )ג(
שיעור	האגרה	כפי	שהועלתה	עקב	שינוי	המדד,	וישלח	עותקים	של	ההודעה	לספקים�

	כשכמות	המים	המסופקת	נמדדת	במד–מים,	תשולם	האגרה	לפי	מספר	המטרים	 )א( 	�3
המעוקבים	של	מים	מסופקים�

	כשכמות	המים	המסופקת	אינה	נמדדת	במד–מים,	אך	החיוב	בעד	המים	המסופקים	 )ב(
מבוסס	על	כמויות	מים,	תשולם	האגרה	לפי	מספר	המטרים	המעוקבים	שלפיו	מחשב	

הספק	את	מחיר	המים	המסופקים	למעשה�

תוערך	 מד–מים,	 לו	 ואין	 הצרכן	 של	 עצמאיים	 במקורות	 מופקים	 הנצרכים	 כשהמים	 	�4
כמות	המים	הנצרכת	על	ידי	המהנדס	בשים	לב	לשימוש	שהמים	מיועדים	לו	ובשים	
לב	לתצרוכת	המים	של	צרכנים	דומים	שלהם	מסופקים	המים	במדידה,	והצרכן	ישלם	

את	האגרה	בהתאם	לכמות	המוערכת�

על	אף	האמור	בסעיפים	3	ו–4	לא	תובא	בחשבון	בחישוב	האגרה	כמות	מים	שהשתמשו	 	�5
בה	להנחת	דעת	המהנדס	לאחת	ממטרות	אלה:

	לספק	שהוא	רשות	מקומית	- )1(

	גינון	ציבורי; )א(

	צורכי	תעשייה,	מלאכה	או	חקלאות	אם	המים	אינם	מוזרמים	לביוב	במישרין	 )ב(
או	בעקיפין;

	לספק	שהוא	תאגיד	מים	וביוב	- )2(

	מים	לגינון	ציבורי; )א(

	מים	למטרת	חקלאות� )ב(

	המחזיק	ישלם	את	האגרה	לידי	הספק,	לפי	חשבון	שהוגש	לו,	במועד	שבו	הוא	 )א( 	�6
משלם	את	התמורה	בעד	הספקת	המים�

	הספק	יגבה	מהמחזיק	את	האגרה	לטובת	האיגוד� )ב(

הספק	ישלם	את	סכומי	האגרות	שגבה	לפי	כללים	אלה	לידי	הגזבר	בסוף	כל	חודש� 	�7

כל	סכום	ששולם	לאיגוד	בהתאם	לסעיף	7	או	לסעיף	13א)א()2(,	לפי	העניין	על	ידי	ספק	 	�8
למימון	 מקומית	 רשות	 אותה	 של	 לזכותה	 ייזקף	 מקומית	 רשות	 בתחום	 מים	 המספק	

המכסה	שנקבעה	לה	בתקציב	האיגוד�

יושב	ראש	המועצה	רשאי	לקבוע	את	צורת	החשבונות	שיוגשו	על	ידי	הספק	לצרכנים,	 	�9
ומשקבע	צורה	והודיע	עליה	לספק	חייב	הספק	לנהוג	לפיה�

הספק	ימסור	לגזבר,	לפי	דרישתו,	את	כל	הפרטים	הנוגעים	לחישוב	סכום	האגרה	וכל	 	�10
ידיעה	ומסמך	שברשותו	הדרושים	לביקורת	הגבייה	ממנו	אם	היה	תאגיד	מים	וביוב	או	

מהמחזיקים	אם	היה	רשות	מקומית�

המהנדס	רשאי	בכל	עת	סבירה	להיכנס	לכל	מקום	שבו	נמצא	מד–מים	כדי	לקרוא	את	 	�11
כמות	המים	שסופקה�

הצמדה

מדידה	במד–מים

מדידת	מקורות	
עצמאיים

פטור

מועד	התשלום

העברת	האגרות

תשלום	על	חשבון	
המכסה

צורת	החשבונות

מסירת	פרטים

רשות	כניסה
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לא	יפריע	אדם	לגזבר,	למהנדס	או	לעובד	אחר	של	האיגוד	במילוי	תפקידם	ולא	ימנע	 	�12
אותם	מלהשתמש	בסמכויותיהם	לפי	כללים	אלה�

מסירת	הודעה,	דרישה,	חשבון	או	מסמך	אחר	לפי	כללים	אלה	תהא	כדין,	אם	נמסרו	 	�13
לידי	האדם	שאליו	הם	מכוונים	או	נמסרו	במען	מקום	מגוריו	או	במקום	עסקו	הרגילים	
או	הידועים	לאחרונה	לידי	אחד	מבני	משפחתו	הבוגרים	או	לידי	אדם	בוגר	העובד	או	
המועסק	שם,	או	נשלחו	בדואר	במכתב	רשום	הערוך	אל	אותו	אדם	לפי	מענו	במקום	
על	 בולט	 במקום	 הוצגו	 או	 לאחרונה,	 הידועים	 או	 הרגילים	 עסקו	 במקום	 או	 מגוריו	

הנכס	הנדון	בהם�

	על	אף	האמור	בכללים	אלה,	ספק	שהוא	תאגיד	מים	וביוב	- )א( 13א�	
	לא	יחולו	עליו	הוראות	סעיפים	6,	7	ו–9; )1(

	ישלם,	על	אף	האמור	בכל	הסכם,	את	סכומי	האגרה	לפי	כללים	אלה	בסוף	 )2(
כל	חודש	לידי	הגזבר,	במלואם	ובלא	כל	הפחתה�

וביוב,	הנקובה	בתוספת	כוללת	מס	ערך	מוסף	 	האגרה	לספק	שהוא	תאגיד	מים	 )ב(
כחוק�

חוק	עזר	לאיגוד	ערים	אזור	דן	)ביוב(	)אגרה(,	התשכ"ז-51967	-	בטל� 	�14

תחילתם	של	כללים	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(� 	�15

תוספת
)סעיף	2(

חלק א': אגרת ביוב

	לספק	שהוא	רשות	מקומית: �1

האגרה	בשקלים	
חדשים

לכל	מטר	מעוקב	של	מים	המסופקים	למחזיק	-

805�1לצריכה	ביתית	-	לשנת	2011	ואילך

339�4לכל	מטרת	צריכה	אחרת	-	לשנת	2011	ואילך

	לספק	שהוא	תאגיד	מים	וביוב: �2

האגרה	בשקלים	
חדשים

לכל	מטר	מעוקב	של	מים	שמספק	תאגיד	המים	והביוב	לצרכניו,	
למעט	מים	לגינון	ציבורי	או	למטרת	חקלאות	-

771�1לשנת	2011

558�2לשנת	2012

799�2לשנת	2013	ואילך

י"ט	בטבת	התשע"א	)26	בדצמבר	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-4018(

יושב	ראש	מועצת	הרשות	הממשלתית 	 	

למים	ולביוב 	 	

איסור	הפרעה

מסירת	מסמכים

ספק	שהוא	תאגיד	
מים	וביוב

ביטול

תחילה

__________
ק"ת	התשכ"ז,	עמ'	1956;	ק"ת-חש"ם,	התשמ"ט,	עמ'	464� 	5
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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים 
או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	101	ו–103	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	התשס"א-12001	)להלן	 	
-	החוק(,	ולאחר	שקוימו	הוראות	סעיף	107	לחוק,	קובעת	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	

ולביוב	כללים	אלה:

בסעיף	2)ב(	לכללי	תאגידי	מים	וביוב	)חישוב	עלות	שירותי	מים	וביוב	והקמת	מערכת	 	�1
אגרות	 או	 היטלים	 "לרבות	 יבוא	 בסופו	 העיקריים(,	 הכללים	 	- )להלן	 ביוב(	 או	 מים	
לפי	חוקי	עזר	לביוב	או	למים	או	היטלים	או	אגרות	בחוק	עזר	אחר	שמשמעותו	דומה	
בידי	מועצת	הרשות	 נתונה	 לקבעו	 כל	תשלום	שהסמכות	 או	 כותרתו	שונה,	 גם	אם	

הממשלתית,	או	תשלום	שנקבע	בהסכם"�

בסעיף	3	לכללים	העיקריים	- 	�2

	בסעיף	קטן	)ד(	-	 )1(

	ברישה,	בסופה	יבוא	"המחושבות	לפי	שבעים	אחוזים	מצריכת	המים	והכל	 )א(
כמפורט	להלן:";

	בפסקה	)3(,	בסופה	יבוא	"ובאישור	נקבעה	הכמות	המוזרמת	למערכת	הביוב	 )ב(
של	החברה;";

	בפסקה	)5(,	במקום	"מדי	שנה"	יבוא	"מדי	שלוש	שנים;	ורשאים	חברה,	מפעל	 )ג(
תעשייה	או	בית	מלון	לדרוש	בדיקה	חוזרת	של	מכון	התקנים	במהלך	התקופה	

ובתנאי	שההוצאות	בגין	הבדיקה	החוזרת	יחולו	על	יוזם	הבדיקה";

	במקום	סעיף	קטן	)ה(	יבוא: )2(

	חיוב	מפעל	תעשייה	או	בית	מלון	בעד	שירותי	ביוב,	כאמור	בסעיף	קטן	)ד(,	 ")ה(
לפי	כמות	המים,	במ"ק,	המוזרמת	למערכת	הביוב	של	החברה	בהתאם	 ייעשה	
ל–7�0,	 בחלוקה	 )ד()3(,	 קטן	 בסעיף	 כאמור	 הישראלי	 התקנים	 מכון	 לאישורי	
ובמכפלת	תעריף	שירותי	ביוב	או	שירותי	ביוב	לשפכים	חריגים;	הותקן	מד	מים	
למדידת	שפכים	במפעל	התעשייה	או	בבית	המלון	והתקיימו	שני	התנאים	להלן,	
יקבע	מכון	התקנים	את	כמות	המים	כאמור	בסעיף	זה,	לאחר	שהביא	בחשבון	את	

קריאת	מד	המים	המיועד	למדידת	שפכים:

	מד	המים	אושר	בידי	הרשות	הממשלתית	לפי	תקנות	מדידת	מים	)מדי	 )1(
מים(,	התשמ"ח-31988;

	החברה,	מפעל	התעשייה	או	בית	המלון,	לפי	העניין,	הסכימו	ביניהם	 )2(
על	חיוב	בהתבסס	על	קריאת	מד	מים	המיועד	למדידת	שפכים�"

בסעיף	6	לכללים	העיקריים	-	 	�3

	בסעיף	קטן	)א(,	בסופו	יבוא	"לתקופה	שמסתיימת	בתום	השנה	ה–20	מיום	ששולמו	 )1(
תשלומים	לזכויות	כאמור";

	בסעיף	קטן	)ב(,	בסופו	יבוא	"לתקופה	שמסתיימת	בתום	השנה	ה–20	מיום	ששולמו	 )2(
תשלומים	לזכויות	כאמור"�

תיקון	סעיף	2

תיקון	סעיף	3

תיקון	סעיף	6

__________
ס"ח	התשס"א,	עמ'	454;	התשס"ט,	עמ'	219� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	418;	התשע"א,	עמ'	115� 	2

ק"ת	התשמ"ח,	עמ'	1110� 	3
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	90% ייגרעו	 כאמור	 הפחת	 "מסכום	 יבוא	 בסופו	 העיקריים,	 לכללים	 7)א(	 בסעיף	 	�4
הנכלל	 ההוני	 המרכיב	 בשל	 החברה,	 לידי	 להתקבל	 הצפויים	 השנתיים	 מהסכומים	

בתמורה	לשירותי	הולכת	שפכים	או	הולכת	מים,	לפי	העניין"�

בסעיף	10	לכללים	העיקריים	- 	�5

"824�0	שקלים	 יבוא	 "814�0	שקלים	חדשים"	 )1(,	במקום	 )א(,	בפסקה	 קטן	 	בסעיף	 )א(
חדשים	למ"ק"	ובפסקה	)2(,	במקום	"618�0	שקלים	חדשים"	יבוא	"625�0	שקלים	חדשים	

למ"ק"�	

	בסעיף	קטן	)ב(	- )ב(

	בפסקה	)2(,	במקום	"880�0"	יבוא	"889�0"	ובמקום	"667�0"	יבוא	"674�0"; )1(

	בפסקה	)3(,	במקום	"857�0"	יבוא	"866�0"	ובמקום	"650�0"	יבוא	"657�0"; )2(

	בפסקה	)4(,	במקום	"835�0"	יבוא	"845�0"	ובמקום	"634�0"	יבוא	"641�0"� )3(

	אחרי	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )ג(

	על	אף	האמור	בסעיפים	קטנים	)א(	ו–)ב(,	נקבעו	לחברה	תשלומים	לשירותי	 ")ג(
חדשים	 בשקלים	 סכום	 מכל	 יופחת	 התעריפים,	 בכללי	 מסוימים,	 וביוב	 מים	
הנקוב	בסעיפים	קטנים	)א(	ו–)ב(,	לעניין	שירותי	מים	של	חברה,	סכומים	בעבור	
השירותים	המנויים	בפרטים	1	עד	3	לתוספת	השנייה	לכללי	התעריפים	-	02�0	

שקלים	חדשים	למ"ק�	

)ד(	גבתה	חברה	תשלומים	שאינם	לפי	כללי	התעריפים	או	כללים	אלה,	רשאית	
מועצת	הרשות	הממשלתית,	לאחר	שנתנה	לחברה	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיה,	
להפחית	מעלויות	תפעול	ומנהלה	מוכרות	לפי	כללים	אלה,	את	סך	התשלומים	
מחבות	 לגרוע	 כדי	 כאמור	 העלויות	 בהפחתת	 יהיה	 לא	 ואולם	 כאמור;	 שנגבה	

החברה	להשיב	לצרכניה	את	התשלום	שגבתה	שלא	לפי	הכללים	כאמור"�

בסעיף	11)א(	לכללים	העיקריים	-	 	�6
שקלים	 	0�618 	- 	2011 בשנת	 והחל	 חדשים,	 שקלים	 	0�593" במקום	 	,)1( 	בפסקה	 )1(

חדשים"	יבוא	"	625�0	שקלים	חדשים";

שקלים	 	1�425 	- 	2011 בשנת	 והחל	 חדשים,	 שקלים	 	1�369" במקום	 	,)2( 	בפסקה	 )2(
חדשים"	יבוא	"441�1"	;

שקלים	 	1�710 	- 	2011 בשנת	 והחל	 חדשים,	 שקלים	 	1�643" במקום	 	,)3( 	בפסקה	 )3(
חדשים"	יבוא	"729�1";

שקלים	 	1�900 	- 	2011 בשנת	 והחל	 חדשים,	 שקלים	 	1�825" במקום	 	,)4( 	בפסקה	 )4(
חדשים"	יבוא	"921�1"�

בסעיף	12)ב(	לכללים	העיקריים,	במקום	פסקה	)3(	יבוא: 	�7
	שאינה	מנויה	בפסקאות	)1(	ו–)2(,	בשנת	2011	-	75%�8"� )3("

בסעיף	13)ב(	לכללים	העיקריים,	במקום	פסקה	)3(	יבוא: 	�8
	חברה	שאינה	מנויה	בפסקאות	)1(	ו–)2(,	בשנת	2011	-	096�1"� )3("

בסעיף	15)ב(	לכללים	העיקריים	- 	�9

	בפסקה	)2(,	ברישה,	במקום	"הפועלת"	יבוא	"שהוקמה	אחרי	1	בינואר	2008,	והיא	 )1(
פועלת";

תיקון	סעיף	7

תיקון	סעיף	10

תיקון	סעיף	11

תיקון	סעיף	12

תיקון	סעיף	13

תיקון	סעיף	15
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	במקום	פסקה	)3(	יבוא: )2(

	חברה	שאינה	מנויה	בפסקאות	)1(	ו–)2(,	בשנת	2011	-	5%�6�" )3("

בסעיף	16)ב(	לכללים	העיקריים	- 	�10
	בפסקה	)2(,	ברישה,	במקום	"הפועלת"	יבוא	"שהוקמה	אחרי	1	בינואר	2008,	והיא	 )1(

פועלת";

	במקום	פסקה	)3(	יבוא: )2(

	חברה	שאינה	מנויה	בפסקאות	)1(	ו–)2(,	בשנת	2011	-	070�1�"	 )3("

בסעיף	28	לכללים	העיקריים	בכותרת	במקום	"עלות	מוכרת"	יבוא	"תעריף"� 	�11

בסעיף	36	לכללים	העיקריים	-	 	�12

	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	"כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("	יבוא	"י"ח	טבת	 )1(
התשע"ג	)31	בדצמבר	2012(";	

	במקום	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )2(

	על	אף	האמור	בסעיף	2)ב(,	חברה	תהיה	רשאית	עד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	 ")ב(
)31	בדצמבר	2012(,	לגבות	היטל	ביוב	לפי	חוקי	עזר	לביוב	והיטל	הנחת	צינורות	
רשות	 של	 עזר	 בחוקי	 אלה,	 לכללים	 עובר	 שנקבעו,	 כפי	 למים,	 עזר	 חוקי	 לפי	
שבתחומה	 המקומיים,	 הספקים	 בכללי	 כהגדרתו	 מקומי	 ספק	 שהיא	 מקומית	

פועלת	החברה	)בסעיף	זה	-	חוקי	העזר(;	לעניין	זה	-

)ביוב(,	 המקומיות	 הרשויות	 לחוק	 השלישי	 בפרק	 כמשמעו	 	- ביוב"	 "היטל	
התשכ"ב-41962,	כפי	שהיה	בתוקפו	כ"ב	בתמוז	התשס"ט	)14	ביולי	2009(;	

"היטל	הנחת	צינורות"	-	לרבות	אגרת	הנחת	צינורות,	היטל	צנרת	מים,	היטל	
פיתוח	מפעל	מים	ותשלום	חובה,	אף	שכינויו	שונה,	המוטלים	מכוח	חוקי	
העזר,	ובלבד	שתכליתם	מימון	ההשקעות	בהתקנת	מערכת	המים	הציבורית,	
רכישתה	או	שידרוגה,	ולהוציא	אגרת	חיבור	רשת	פרטית	למפעל	מים,	אגרת	
חידוש,	אגרת	הרחבת	חיבור,	אגרת	התקנת	מד	מים	או	כל	תשלום	חובה	

אחר	לפי	חוקי	העזר	אף	שכינויו	שונה	ושאינו	לתכלית	האמורה�"

במקום	התוספת	הראשונה	לכללים	העיקריים	יבוא: 	�13

"תוספת ראשונה

)סעיף	19(

התשע"א בטבת	 כ"ה	 ביום	 שמתחילה	 לתקופה	 מים	 לחלוקת	 מוכרת	 נמוכה	 	עלות	 	 	
)1	בינואר	2011(:

פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק	)בשקלים	

חדשים	למ"ק(

956�5762�3אל	עין	בע"מ1�

310�9302�2הבאר	השלישית	בע"מ2�

869�4882�3הגיחון	תאגיד	המים	והביוב	של	ירושלים	בע"מ3�

990�6092�3הרי	נצרת	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ4�

607�2272�3התנור	מים	וביוב	בע"מ5�

תיקון	סעיף	16

תיקון	סעיף	28

תיקון	סעיף	36

__________
ס"ח	התשכ"ב,	עמ'	96;	התש"ע,	עמ'	436� 	4

החלפת	התוספת	
הראשונה
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק	)בשקלים	

חדשים	למ"ק(

433�0532�3יובלים	אשדוד	בע"מ6�

800�4192�3יובלים	בשומרון	בע"מ7�

417�0372�3ימים	תאגיד	המים	של	קריית	ים	בע"מ8�

899�5192�3כפרי	גליל	תחתון	בע"מ9�

619�2392�3מי	אביבים	2010	בע"מ10�

610�2292�3מי	אונו	בע"מ11�

947�5662�3מי	אשקלון	בע"מ12�

811�4302�3מי	בית	שמש	בע"מ13�

809�4292�3מי	ברק	בע"מ14�

263�8832�2מי	בת	ים	בע"מ15�

585�2042�3מי	גבעתיים	בע"מ16�

701�3212�3מי	גליל	בע"מ17�

895�5152�3מי	דרום	בע"מ18�

556�1752�3מי	השפלה	בע"מ19�

439�0582�3מי	הוד	השרון	בע"מ20�

397�0162�3מי	הרצליה	בע"מ21�

886�5052�3מי	הנגב	בע"מ22�

518�1382�3מי	חדרה	בע"מ23�

308�9272�2מי	יבנה	בע"מ24�

842�4622�3מי	כרמל	בע"מ25�

736�3562�3מי	לוד	בע"מ26�

867�4872�3מי	מודיעין	בע"מ27�

מי	נע	חברת	המים	והביוב	של	עיריית	נצרת	28�
776�3952�3בע"מ

604�2232�3מי	נתניה	)2003(	בע"מ29�

103�7223�3מי	עירון	בע"מ30�

111�7313�3מי	עכו	בע"מ31�

520�1392�3מי	ציונה	בע"מ32�

393�0122�3מי	קריית	ביאליק	בע"מ33�

759�3792�3מי	קריית	גת	בע"מ34�

010�6303�3מי	רהט	בע"מ35�

537�1562�3מי	רמת	גן	בע"מ36�

607�2272�3מי	רעננה	בע"מ37�

263�8833�3מי	רקת	טבריה	בע"מ38�
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק	)בשקלים	

חדשים	למ"ק(

שבע	39� לבאר	 והביוב	 המים	 תאגיד	 שבע	 מי	
475�0942�3בע"מ

531�1512�3מי	שקמה	תאגיד	המים	והביוב	בע"מ40�

669�2882�3מיטב	החברה	האזורית	למים	ולביוב	בע"מ41�

818�4382�3מניב	ראשון	בע"מ42�

638�2582�3מעיינות	אתא	בע"מ43�

942�5612�3מעיינות	המשולש	בע"מ44�

691�3112�3מעיינות	העמקים	בע"מ45�

582�2022�3מעיינות	השרון	בע"מ46�

931�5512�3מעיינות	זיו	בע"מ47�

876�4952�3סובב	שפרעם	בע"מ48�

521�1402�3עין	אפק	בע"מ49�

685�3052�3עין	הכרמים	בע"מ50�

278�8982�2עין	נטפים	מפעלי	מים	וביוב	אילת	בע"מ51�

126�7453�3פלג	הגליל	בע"מ52�

387�0072�3פלגי	מוצקין	בע"מ53�

863�4831�2פלגי	השרון	בע"מ54�

517�1372�3שרונים	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ55�

893�5132�3תמ"ר	תאגיד	המים	רמלה	בע"מ56�

במקום	התוספת	הראשונה	לכללים	העיקריים	יבוא: 	�14

"תוספת שנייה

)סעיף	20(

התשע"א בטבת	 כ"ה	 ביום	 שמתחילה	 לתקופה	 מים	 לחלוקת	 מוכרת	 נמוכה	 	עלות	 	 	
)1	בינואר	2011(:

פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק	)בשקלים	

חדשים	למ"ק

304�5583�4אל	עין	בע"מ1�

526�4742�5הבאר	השלישית	בע"מ2�

הגיחון	תאגיד	המים	והביוב	3�
084�7323�4של	ירושלים	בע"מ

338�7723�4הרי	נצרת	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ4�

823�0932�5התנור	מים	וביוב	בע"מ5�

649�4412�5יובלים	אשדוד	בע"מ6�

החלפת	התוספת	
השנייה
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק	)בשקלים	

חדשים	למ"ק

016�5403�3יובלים	בשומרון	בע"מ7�

633�4502�5ימים	תאגיד	המים	של	קריית	ים	בע"מ8�

247�5773�4כפרי	גליל	תחתון	בע"מ9�

835�0732�5מי	אביבים	2010	בע"מ10�

825�0952�5מי	אונו	בע"מ11�

295�6723�4מי	אשקלון	בע"מ12�

159�7913�4מי	בית	שמש	בע"מ13�

158�9303�4מי	ברק	בע"מ14�

479�6112�5מי	בת	ים	בע"מ15�

800�1702�5מי	גבעתיים	בע"מ16�

049�8943�4מי	גליל	בע"מ17�

243�4953�4מי	דרום	בע"מ18�

771�2492�5מי	השפלה	בע"מ19�

654�1212�5מי	הוד	השרון	בע"מ20�

612�2742�5מי	הרצליה	בע"מ21�

234�5923�4מי	הנגב	בע"מ22�

734�2412�5מי	חדרה	בע"מ23�

523�3232�5מי	יבנה	בע"מ24�

058�7213�4מי	כרמל	בע"מ25�

084�0103�5מי	לוד	בע"מ26�

083�7363�4מי	מודיעין	בע"מ27�

מי	נע	חברת	המים	והביוב	של	עיריית	נצרת	28�
991�0922�5בע"מ

819�1902�5מי	נתניה	)2003(	בע"מ29�

451�6103�4מי	עירון	בע"מ30�

459�2443�4מי	עכו	בע"מ31�

735�2112�5מי	ציונה	בע"מ32�

608�4412�5מי	קריית	ביאליק	בע"מ33�

107�9023�4מי	קריית	גת	בע"מ34�

358�2743�4מי	רהט	בע"מ35�

752�1682�5מי	רמת	גן	בע"מ36�

823�9162�4מי	רעננה	בע"מ37�

611�1873�4מי	רקט	טבריה	בע"מ38�
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק	)בשקלים	

חדשים	למ"ק

שבע	39� לבאר	 והביוב	 המים	 תאגיד	 שבע	 מי	
690�2292�5בע"מ

747�3762�5מי	שקמה	תאגיד	המים	והביוב	בע"מ40�

884�0112�5מיטב	החברה	האזורית	למים	ולביוב	בע"מ41�

034�8323�4מניב	ראשון	בע"מ42�

854�0862�5מעיינות	אתא	בע"מ43�

290�8563�4מעיינות	המשולש	בע"מ44�

907�0422�5מעיינות	העמקים	בע"מ45�

798�0702�5מעיינות	השרון	בע"מ46�

280�3293�4מעיינות	זיו	בע"מ47�

224�6323�4סובב	שפרעם	בע"מ48�

736�1572�5עין	אפק	בע"מ49�

901�0712�5עין	הכרמים	בע"מ50�

494�5742�5עין	נטפים	מפעלי	מים	וביוב	אילת	בע"מ51�

474�1843�4פלג	הגליל	בע"מ52�

603�4892�5פלגי	מוצקין	בע"מ53�

079�9952�5פלגי	השרון	בע"מ54�

733�1312�5שרונים	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ55�

241�3"772�4תמ"ר	תאגיד	המים	רמלה	בע"מ56�

תחילתם	של	כללים	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	ינואר	2011(� 	�15

י"ט	בטבת	התשע"א	)26	בדצמבר	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3869(

יושב	ראש	מועצת	הרשות	הממשלתית 	 	

למים	ולביוב 	 	

כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 
או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	102	ו–103	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	התשס"א-12001	)להלן	 	
מועצת	הרשות	 קובעת	 לחוק,	 ו–107	 ו–)ו(	 102)ב(	 סעיפים	 הוראות	 ולאחר	שקוימו	 -	החוק(,	

הממשלתית	למים	ולביוב	כללים	אלה:

בסעיף	2	לכללי	תאגידי	מים	וביוב	)תעריפים	לשירותי	מים	וביוב	והקמת	מערכות	מים	 	�1
או	ביוב(2	)להלן	-	הכללים	העיקריים(	-	

או	 לביוב	 עזר	 חוקי	 לפי	 או	אגרות	 "לרבות	היטלים	 יבוא	 )ב(,	בסופו	 קטן	 	בסעיף	 )1(
למים	או	היטלים	או	אגרות	בחוק	עזר	אחר	שמשמעותו	דומה	גם	אם	כותרתו	שונה,	או	

תחילה

תיקון	סעיף	2

__________
ס"ח	התשס"א,	עמ'	454;	התשס"ט,	עמ'	219� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	442;	התשע"א,	עמ'	112� 	2
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כל	תשלום	שהסמכות	לקובעו	נתונה	בידי	מועצת	הרשות	הממשלתית	או	כל	תשלום	
שנקבע	בהסכם�"

	אחרי	סעיף	קטן	)ד(	יבוא: )2(

המסופקים	 המים	 לעניין	 יחולו	 לא	 אלה,	 בכללים	 המפורטים	 	התעריפים	 ")ה(
על	ידי	החברה	לחברת	מקורות	או	לספק	מקומי	אחר	כמשמעותו	בכללי	הספקים	
המקומיים;	סופקו	מים	בידי	החברה	לחברת	מקורות	או	לספק	מקומי	אחר	כאמור,	
ולא	ניתנה	לגביהם	הוראה	לפי	סעיף	35א	לחוק,	יהיה	התעריף	כפי	שאישר	מנהל	
הרשות	ובלבד	שנקבע	כתנאי	ברישיון	ההפקה;	כל	עוד	לא	נקבע	או	אושר	תעריף	
כאמור,	יהיה	התעריף,	לחודש,	התעריפים	הקבועים	בכללי	מקורות,	לפי	הכמויות,	
הספקים	 לכללי	 	)3�2()3(4 בסעיף	 הקבוע	 התעריף	 בתוספת	 	- והעניין	 המים	 סוג	

המקומיים�"

בסעיף	3)1(	לכללים	העיקריים	-	 	�2

	במקום	פסקת	משנה	)א(	יבוא: )1(

	התעריף	לכל	מ"ק	מים	שמספקת	החברה	לגבי	כמות	מוכרת	ליחידת	דיור	 ")א(
כהגדרתה	בסעיף	1	לכללי	חישוב	עלות:	

טור	א'
תעריף	)בש"ח	למ"ק(

טור	ב'
תעריף	לנכס	ותיק	)בש"ח	למ"ק(

8�0497�440

	במקום	פסקת	משנה	)ב(	יבוא: )2(

	התעריף	לכל	מ"ק	מים	שמספקת	החברה	לגבי	כמות	נוספת	לצריכה	ביתית	 ")ב(
לחודש:	

טור	א'
תעריף	)בש"ח	למ"ק(

טור	ב'
תעריף	לנכס	ותיק	)בש"ח	למ"ק(

11�27110�755

בסעיף	4	לכללים	העיקריים,	במקום	פסקת	משנה	)1(	יבוא: 	�3
	מים	שפירים	לגינון	ציבורי	-	 )1("

טור	א'
תעריף	)בש"ח	למ"ק(

טור	ב'
תעריף	לנכס	ותיק	)בש"ח	למ"ק(

8�2857�937

בסעיף	6)ב()1(	לכללים	העיקריים,	במקום	"136�3"	יבוא	"323�3"	ובמקום	"932�2"	יבוא	"945�2"� 	�4

אחרי	סעיף	6	לכללים	העיקריים	יבוא:	 	�5

"תעריף	לשירותי	
מים	וביוב	מסוימים

בתוספת	6א� הקבועים	 מסוימים	 וביוב	 מים	 לשירותי	 התעריפים	
השנייה	יהיו	לפי	התעריפים	הנקובים	בה�"

אחרי	סעיף	9	לכללים	העיקריים	יבוא: 	�6

"גבייה	באמצעות	
הוראת	קבע

קיבלה	חברה	מצרכן	הרשאה	לחיוב	באמצעות	הוראת	קבע	בבנק	9א�
או	הרשאה	לחיוב	באמצעות	כרטיס	חיוב	כהגדרתו	בחוק	כרטיסי	

תיקון	סעיף	3

תיקון	סעיף	4

תיקון	סעיף	6

הוספת	סעיף	6א

הוספת	סעיף	9א
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חיוב,	התשמ"ו-31986,	וכן	כל	הרשאה	אחרת	שנתן	הצרכן	לצורך	
החברה	 תודיע	 אלה,	 כללים	 לפי	 התעריפים	 בעד	 התשלומים	
לצרכן	על	זכאותו	לפצל	את	הגבייה	כך	שכל	חיוב	יתבצע	בשני	
מועדים	שההפרש	ביניהם	לא	יפחת	מ–30	ימים	בלא	כל	ריבית	
או	הפרשי	הצמדה;	בחר	הצרכן	לעשות	כן,	יודיע	על	כך	לחברה	
והיא	תפצל	את	הגבייה	כאמור	ותחייבו	בהתאם;	והכל	בתנאי	
ששלחה	החברה	לצרכן	הודעת	חיוב,	שבעה	ימים	לפחות	בטרם	

מועד	החיוב	הראשון�"

בסעיף	12	לכללים	העיקריים	-	 	�7
	במקום	סעיף	קטן	)א(	יבוא: )1(

	על	אף	האמור	בסעיף	2)ב(,	חברה	תהיה	רשאית	עד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	 ")א(
)31	בדצמבר	2012(	)להלן	-	תקופת	המעבר(,	לגבות	היטל	ביוב	לפי	חוקי	עזר	לביוב	
והיטל	הנחת	צינורות	לפי	חוקי	עזר	למים,	כפי	שנקבעו,	עובר	לכללים	אלה,	בחוקי	
עזר	של	רשות	מקומית	שהיא	ספק	מקומי	כהגדרתו	בכללי	הספקים	המקומיים,	

שבתחומה	פועלת	החברה	)בסעיף	זה	-	חוקי	העזר(;	לעניין	זה	-

"היטל	ביוב"	-	כמשמעו	בפרק	השלישי	לחוק	הרשויות	המקומיות	)ביוב(,	התשכ"ב-
41962,	כפי	שהיה	בתוקפו	ביום	כ"ב	בתמוז	התשס"ט	)14	ביולי	2009(;	

היטל	 מים,	 צנרת	 היטל	 צינורות,	 הנחת	 אגרת	 לרבות	 	- צינורות"	 הנחת	 "היטל	
פיתוח	מפעל	מים	ותשלום	חובה,	אף	שכינויו	שונה,	המוטלים	מכוח	חוקי	
המים	 מערכת	 בהתקנת	 ההשקעות	 מימון	 היא	 שתכליתם	 ובלבד	 העזר,	
הציבורית,	רכישתה	או	שידרוגה,	ולהוציא	אגרת	חיבור	רשת	פרטית	למפעל	
מים,	אגרת	חידוש,	אגרת	הרחבת	חיבור,	אגרת	התקנת	מד	מים	או	כל	תשלום	

חובה	אחר	לפי	חוקי	העזר	אף	שכינויו	שונה	ושאינו	לתכלית	האמורה�";

	בסעיף	קטן	)ב(,	במקום	"יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("	יבוא	"ה'	בטבת )2(	
התשע"ב	)31	בדצמבר	2011(",	במקום	"988�6"	יבוא	"440�7"	ובמקום	"299�10"	יבוא	"755�10"�

	אחרי	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )3(

	מועצת	הרשות	הממשלתית	רשאית,	במקום	בו	שוכנעה,	כי	יש	הכרח	בכך,	 ")ג(
לעדכן	או	להאריך	תוקפם	של	חוקי	העזר	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	עד	תום	תקופת	
המעבר,	לעדכן	את	סכומי	ההיטלים	מהסוג	כאמור	או	לקבוע	כי	בתחום	חברה	
הפועלת	בתחום	של	יותר	מרשות	מקומית	אחת,	יוחל	חוק	עזר	אחד	לגבי	כל	תחום	

החברה�"

במקום	התוספת	לכללים	יבוא: 	�8
"תוספת ראשונה

)סעיף	6(

	התעריף	למ"ק	מים	בעבור	כמות	מים	המחויבת	רק	בעד	שירותי	ביוב	שמספקת	חברה: 	

פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק)בשקלים	

חדשים	למ"ק(	

399�7013�3אל	עין		בע"מ)1(

תיקון	סעיף	12

החלפת	תוספת	
והוספת	תוספות

__________
ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	187� 	3

ס"ח	התשכ"ב,	עמ'	96;	התש"ע,	עמ'	436� 	4
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק)בשקלים	

חדשים	למ"ק(	

741�7852�2הבאר	השלישית	בע"מ)2(

275�5272�3הגיחון	תאגיד	המים	והביוב	של	ירושלים	בע"מ)3(

482�4872�3הרי	נצרת	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ)4(

142�1663�3התנור	מים	וביוב	בע"מ)5(

570�8182�2יובלים	אשדוד	בע"מ)6(

296�9323�3יובלים	בשומרון	בע"מ)7(

598�8092�2ימים	תאגיד	המים	של	קריית	ים	בע"מ)8(

465�6823�3כפרי	גליל	תחתון	בע"מ)9(

650�1862�3מי	אביבים	2010	בע"מ)10(

559�1642�3מי	אונו	בע"מ)11(

960�5872�3מי	אשקלון	בע"מ)12(

051�4683�3מי	בית	שמש	בע"מ)13(

554�3292�3מי	ברק	בע"מ)14(

372�6482�2מי	בת	ים	בע"מ)15(

444�0892�3מי	גבעתיים	בע"מ)16(

344�3653�3מי	גליל	בע"מ)17(

597�7643�3מי	דרום	בע"מ)18(

756�0102�3מי	השפלה	בע"מ)19(

666�1393�3מי	הוד	השרון	בע"מ)20(

162�9853�2מי	הרצליה	בע"מ)21(

594�6673�3מי	הנגב	בע"מ)22(

934�0182�3מי	חדרה	בע"מ)23(

360�9363�2מי	יבנה	בע"מ)24(

945�5382�3מי	כרמל	בע"מ)25(

688�2492�3מי	לוד	בע"מ)26(

195�5233�3מי	מודיעין	בע"מ)27(

161�1672�3מי	נע	חברת	המים	והביוב	של	עיריית	נצרת	בע"מ)28(

917�0692�3מי	נתניה	)2003(	בע"מ)29(

533�6492�3מי	עירון	בע"מ)30(

389�0153�4מי	עכו	בע"מ)31(

767�0482�3מי	ציונה	בע"מ)32(

540�8182�2מי	קריית	ביאליק	בע"מ)33(

957�3572�3מי	קריית	גת	בע"מ)34(
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק)בשקלים	

חדשים	למ"ק(	

746�9853�3מי	רהט	בע"מ)35(

529�0912�3מי	רמת	גן	בע"מ)36(

392�3433�3מי	רעננה	בע"מ)37(

685�0722�4מי	רקט	טבריה	בע"מ)38(

899�0302�3מי	שבע	תאגיד	המים	והביוב	לבאר	שבע	בע"מ)39(

434�8832�2מי	שקמה	תאגיד	המים	והביוב	בע"מ)40(

577�2482�3מיתב	החברה	האזורית	למים	ולביוב	בע"מ)41(

837�4272�3מניב	ראשון	בע"מ)42(

741�1732�3מעיינות	אתא	בע"מ)43(

294�4032�3מעיינות	המשולש	בע"מ)44(

799�2172�3מעיינות	העמקים	בע"מ)45(

343�1893�3מעיינות	השרון	בע"מ)46(

247�9304�3מעיינות	זיו	בע"מ)47(

432�6273�3סובב	שפרעם	בע"מ)48(

052�1023�3עין	אפק	בע"מ)49(

690�1882�3עין	הכרמים	בע"מ)50(

905�6852�2עין	נטפים	מפעלי	מים	וביוב	אילת	בע"מ)51(

261�0753�4פלג	הגליל	בע"מ)52(

637�7702�2פלגי	מוצקין	בע"מ)53(

466�2643�2פלגי	השרון	בע"מ)54(

265�1283�3שרונים	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ)55(

758�4872�3תמ"ר	תאגיד	המים	רמלה	בע"מ)56(

תוספת שנייה
תעריפים לשירותים מסוימים

)סעיף	6(

הסכום	בשקלים	
חדשים

בדיקת	מד	מים	לפי	תקנה	47	לתקנות	מדידת	מים	)מדי	מים(	התשמ"ח-1�
1988,	לרבות	החלפה	והובלה	למד	מים	ובתנאי	שממועד	התקנתו	חלפו	

פחות	מ–7	שנים	-

0�96למד–מים	שקוטרו	עד	"3/4	כולל	

0�129למד–מים	שקוטרו	מעל	"3/4	

0�65ניתוק	מד	מים	לבקשת	צרכן2�	

0�65חיבור	מד	מים	לבקשת	צרכן3�	
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תחילתם	של	כללים	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(� 	�9

י"ט	בטבת	התשע"א	)26	בדצמבר	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3873(

יושב	ראש	מועצת	הרשות	הממשלתית 	 	

למים	ולביוב 	 	

 כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 2(,
התשע"א-2010

לאחר	 החוק(,	 	- )להלן	 התשי"ט-11959	 המים,	 לחוק	 	112 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
שקוימו	הוראות	סעיף	113	ו–124יח)ד(	לחוק,	קובעת	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	

כללים	אלה:

בסעיף	1	לכללי	המים	)תעריפי	מים	המסופקים	מאת	מקורות(,	התשמ"ז-21987	)להלן	 	�1
-	הכללים	העיקריים(	-

	בהגדרה	"כמות	מים	נחרגת",	בסופה	יבוא	"וכן	כמות	מים	שפירים	שנצרכה,	כדין,	 )1(
לפי	היתר	של	מנהל	הרשות	הממשלתית,	ולמעט	תוספת	לפי	סעיף	פסקת	משנה	8�1�1	

בסעיף	7)1(;"

	אחרי	ההגדרה	"כמות	מים	נחרגת"	יבוא:	 )2(

""מ"ק"	-	מטר	מעוקב	של	מים;"�

	בסופו	יבוא: )3(

הספק,	 ששילם	 חד–פעמיים	 תשלומים	 	- האספקה"	 סידור	 בעבור	 ""תשלומים	
למקורות,	לכל	מ"ק,	בעבור	השקעות	היסוד	לפי	חלקו	היחסי	במערכת	המים,	
לרבות	הגדלת	חלקו	היחסי,	בין	בהסכם	ובין	לפי	הוראות	החוק	ובלבד	שטרם	
ולמעט	תשלומים	שוטפים	שנתיים	ששילם	 20	שנה	מיום	התשלום,	 חלפו	

עקב	אי–תשלומם	של	התשלומים	החד–פעמיים	כאמור;"�

בסעיף	2	לכללים	העיקריים,	במקום	"היטלי	הפקה	כמשמעותם	בסעיף	116	לחוק"	יבוא	 	�2
סידור	 בעבור	 תשלומים	 לרבות	 אלה,	 בכללים	 מפורטים	 שאינם	 נוספים	 "תשלומים	

האספקה	והיטלי	הפקה	כמשמעותם	בסעיף	116	לחוק"�

בסעיף	7	לכללים	העיקריים	- 	�3
	בפסקת	משנה	1�1	-	 )1(

	בפסקת	משנה	2�1�1,	במקום	"152�1"	יבוא	"165�1"; )א(

	בפסקת	משנה	3�1�1,	במקום	"416�0"	יבוא	"421�0";	 )ב(

	בפסקת	משנה	4�1�1,	במקום	"526�0"	יבוא	"532�0";	 )ג(

	בפסקת	משנה	5�1�1,	במקום	"446�0"	יבוא	"451�0"; )ד(

	בפסקת	משנה	משנה	6�1�1א	-	 )ה(

בשנת	2011	-	במקום	"236�0"	יבוא	"239�0";	

בשנת	2012	-	במקום	"354�0"	יבוא	"358�0";

בשנת	2013	-	במקום	"472�0"	יבוא	"477�0";

תיקון	סעיף	6

תיקון	סעיף	1

תיקון	סעיף	2

תיקון	סעיף	7

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	1

ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	1109;	התשע"א,	עמ'	117� 	2
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בשנת	2014	-	במקום	"590�0"	יבוא	"596�0";

בשנת	2015	-	במקום	"708�0"	יבוא	"716�0";

החל	בשנת	2016	-	במקום	"826�0"	יבוא	"835�0";

	בפסקת	משנה	7�1�1	-	 )ו(

	בפסקת	משנה	1,	במקום	"374�1"	יבוא	"389�1"; )א(

	בפסקת	משנה	2,	במקום	"619�1"	יבוא	"637�1"; )ב(

	בפסקת	משנה	3,	במקום	"116�2"	יבוא	"139�2"; )ג(

	בפסקת	משנה	9�1�1,	בכל	מקום,	במקום	"8%"	ייאמר	"10%",	במקום	"125%"	 )ז(
ייאמר	 	"1�1�7 ג'	בפסקת	משנה	 ובמקום	"150%	מהתעריף	לכמות	 ייאמר	"150%"	

"התעריף	הנקוב	בפסקת	משנה	7)3()ב()1�3()2�1�1�3(";

	בפסקת	משנה	1�2�1	-	 )2(

בשנת	2011	-	במקום	"911�0"	יבוא	"921�0";

בשנת	2012	-	במקום	"939�0"	יבוא	"949�0";

בשנת	2013	-	במקום	"969�0"	יבוא	"980�0";	

בשנת	2014	-	במקום	"997�0"	יבוא	"008�1";

החל	בשנת	2015	-	במקום	"026�1"	יבוא	"037�1";�"

	בפסקת	משנה	1�3�1	-	 )3(

בשנת	2011	-	במקום	"783�0"	יבוא	"792�0";

בשנת	2012	-	במקום	"813�0"	יבוא	"822�0"	;

בשנת	2013	-	במקום	"831�0"	יבוא	"840�0";

בשנת	2014	-	במקום	"851�0"	יבוא	"860�0";

החל	בשנת	2015	-	במקום	"870�0"	יבוא	"880�0";

	בפסקת	משנה	6�1)1(	- )4(

בשנת	2011	-	במקום	"094�1"	יבוא	"106�1";

בשנת	2012	-	במקום	"138�1"	יבוא	"151�1";

בשנת	2013	-	במקום	"182�1"	יבוא"195�1";

בשנת	2014	-	במקום	"227�1"	יבוא	"240�1";

בשנת	2015	-	במקום	"271�1"	יבוא	"285�1";

החל	בשנת	2016	-	במקום	"315�1"	יבוא	"329�1";

	בפסקה	)3(	-	 )5(

	בפסקה	)ב(	-	 )א(

	בפסקת	משנה	)1�1�1�3(,	במקום	"	749�1"	יבוא	"931�1"; )1(

	בפסקת	משנה	)2�1�1�3(,	במקום	"	737�4"	יבוא	"003�5"; )2(

	0�100 ובין	 	)L( שבין	 ההפרש	 "מן	 יבוא	 	"50%" אחרי	 	,3�1�2�4 משנה	 	בפסקת	 )ב(
ו–)L(	ייקבע	כ–100�0;";

	בפסקת	משנה	2�3)3(,	בסופה	יבוא	"ואולם	אם	סופקו	המים	חלף	כמות	מוכרת	 )ג(
נמוך	ב–35%	מן	התעריף	הנקוב	 יהיה	התעריף,	תעריף	 	3�1�1�1 לפי	פסקת	משנה	

בפסקת	משנה	1�1�1�3"�
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בסעיף	8	לכללים	העיקריים	- 	�4

	במקום	סעיף	קטן	)א(	יבוא: )1(

	נוסף	על	התעריפים	בכללים	אלה,	מקורות	תגבה	מספק	שלא	הקים	חברה	 ")א(
וביוב,	לרבות	מספק	כאמור	 ושחלות	עליו	הוראות	סעיף	6א	לחוק	תאגידי	מים	
בפרט	)3(	להגדרה	ספק,	הפועל	בתחום	חברה,	ולמעט	מספק	שהוא	מועצה	מקומית	
תעשייתית,	בעד	כל	כמות	מים	שמקורות	מספקת	לו,	בניכוי	8%	פחת,	בעד	שיקום,	

חידוש	ופיתוח	מערכות	מים	וביוב,	תעריף	בש"ח	למ"ק	-	

	לצריכה	לכל	המטרות	והשימושים	למעט	לחקלאות	-	997�1;	 )1(

	לחקלאות-	084�0�"	 )2(

	אחרי	סעיף	קטן	)ה(	יבוא: )2(

הרשות	 מועצת	 באישור	 הממונה,	 רשאי	 )א(,	 קטן	 בסעיף	 האמור	 אף	 	על	 ")ו(
ולאחר	שנועץ	עם	רשם	האגודות	השיתופיות3	כמשמעותו	בפקודת	 הממשלתית	
האגודות	השיתופיות,	לגבי	ספק	כאמור	בפרט	)3(	להגדרה	ספק,	להורות	למקורות	
להפחית	מהסכומים	שהיא	גובה	לפי	סעיף	זה	בתנאים	ולתקופה	שיורה;	הממונה	
לתקינות	 האמור,	 הספק	 בתחום	 והביוב	 המים	 משק	 למצב	 לב	 בשים	 כן	 יעשה	
התנהלותו,	וליעילות	ניהול	משק	המים	והביוב	בתחום	החברה	שבה	פועל	הספק�"

תחילתם	של	כללים	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(�	 	�5

י"ט	בטבת	התשע"א	)26	בדצמבר	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-807(

יושב	ראש	מועצת	הרשות	הממשלתית 	 	

למים	ולביוב 	 	
__________

חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	336� 	3

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"א-2010

קובעת	 החוק(,	 	- )להלן	 התשי"ט-11959	 המים,	 לחוק	 	112 סעיף	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	כללים	אלה:

בסעיף	1	לכללי	המים	)תעריפי	מים	שמספקים	ספקים	מקומיים(,	התשנ"ד-21994	)להלן	 	�1
-	הכללים	העיקריים(,	אחרי	ההגדרה	"מע"מ"	יבוא:

""מ"ק"	-	מטר	מעוקב	של	מים;"�

במקום	סעיף	2)ב(	לכללים	העיקריים	יבוא:	 	�2
	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(	- ")ב(

	התעריפים	המפורטים	בכללים	אלה	לא	יחולו	לעניין	המים	המסופקים	בידי	 )1(
ספק	מקומי	לחברת	מקורות	או	לספק	מקומי	אחר;	סופקו	מים	בידי	ספק	מקומי	
לחברת	מקורות	או	לספק	מקומי	אחר	ולא	ניתנה	לגביהם	הוראה	לפי	סעיף	35א	
לחוק,	יהיה	התעריף	כפי	שאישר	מנהל	הרשות	הממשלתית	ובלבד	שנקבע	כתנאי	

תיקון	סעיף	8

תחילה

תיקון	סעיף	1

תיקון	סעיף	2

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	1
ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	885;	התשע"א,	עמ'	119� 	2
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ברישיון	ההפקה;	כל	עוד	לא	נקבע	או	אושר	תעריף	כאמור,	יהיה	התעריף,	לחודש,	
בתוספת	 	- והעניין	 המים	 סוג	 הכמויות,	 לפי	 מקורות,	 בכללי	 הקבוע	 התעריף	

התעריף	הקבוע	בסעיף	4)3()2�3(	לכללים	אלה;	

יחולו,	 לא	 לצרכן,	 חיוב	מרבי	 ולמעט	 ו–4ב	 4א	 	כללים	אלה,	למעט	סעיפים	 )2(
לעניין	המים	המסופקים	ביישוב	מתוכנן	כהגדרתו	בכללי	המים	)השימוש	במים	
באזור	קיצוב(,	התשל"ו-31976;	ואולם	לבקשת	ספק	מקומי	שהוא	אגודה	שיתופית,	
אין	 כי	 שוכנעה	 אם	 אחר	 תעריף	 לקבוע	 רשאית	 הממשלתית	 הרשות	 מועצת	
בתעריפים	כאמור,	להבטיח	כי	הספק	ימלא	את	חובותיו	למתן	שירותי	המים	או	
הביוב,	וזאת	לא	כתוצאה	ממעשה	או	מחדל	שלו;	קביעת	המועצה	לפי	סעיף	זה	
בפקודת	 כמשמעותו	 השיתופיות	 האגודות	 רשם	 עם	 התייעצות	 לאחר	 תיעשה	
את	 להשמיע	 הזדמנות	 הספק	 לצרכני	 שנתנה	 ולאחר	 השיתופיות4	 האגודות	
טענותיהם	ותפורסם	באתר	האינטרנט	של	הרשות	הממשלתית;	לעניין	פסקה	זו,	
"חיוב	מרבי	לצרכן"	-	החיוב	שישלם	צרכן	של	ספק	מקומי,	שאינו	עולה	על	מכפלת	

כמות	המים	שצרך	בתעריפים	הקבועים	בסעיפים	4)1�1(	ו–4)2�1(,	לפי	העניין�"

בסעיף	4,	לכללים	העיקריים	-	 	�3

	בפסקה	)1(	-	 )1(

	בפסקת	משנה	)1�1(,	במקום	"659�3"	יבוא	"477�3"; )א(

	בפסקת	משנה	)2�1(,	במקום	"470�4"	יבוא	"204�4"; )ב(

	בפסקת	משנה	)3�1(,	אחרי	פסקת	משנה	)ג(	יבוא:	 )ג(

	תעריף	לכמות	מים	נחרגת	-	 ")ד(

צריך	 שהיה	 מהתעריף	 	125% 	- 	8% על	 עולה	 שאינו	 	בשיעור	 )1(
לשלם	אלמלא	היתה	חריגה;

לשלם	 צריך	 שהיה	 מהתעריף	 	150%	- 	8% על	 שעולה	 	בשיעור	 )2(
אלמלא	היתה	חריגה;";

	פסקת	משנה	)4�1(	-	תימחק� )ד(

	בפסקה	)2(,	במקום	"869�2"	יבוא	"901�2"�	 )2(

	בפסקה	)3(,	בפסקת	משנה	)2�3(,	במקום	"22�0"	יבוא	"222�0"� )3(

בסעיף	5	לכללים	העיקריים	-	 	�4

	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	"תגבה	מצרכניה"	יבוא	"לרבות	מי	שבא	במקומו	לאספקת	 )1(
המים	בתחומו	ולמעט	מועצה	מקומית	תעשייתית,	יגבה	מצרכניו"	ובמקום	"083�0"	יבוא	

	;"0�084"

	בסעיף	קטן	)ב(,	אחרי	"אינו	חברה"	יבוא	"לרבות	מי	שבא	במקומו	לאספקת	המים	 )2(
בתחומו	ולמעט	מועצה	מקומית	תעשייתית",	במקום	"975�1"	יבוא	"997�1";

תעשייתית"	 מקומית	 "ומועצה	 יבוא	 וביוב"	 מים	 "תאגידי	 אחרי	 )ג(,	 קטן	 	בסעיף	 )3(
ובמקום	"975�1"	יבוא	"997�1"�

__________
ק"ת	התשל"ו,	עמ'	2415� 	3

חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	336� 	4

תיקון	סעיף	4

תיקון	סעיף	5
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תחילתם	של	כללים	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(� 	�5

י"ט	בטבת	התשע"א	)26	בדצמבר	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-29(

יושב	ראש	מועצת	הרשות	הממשלתית 	 	

למים	ולביוב 	 	

הודעת הגנת הפרטיות )אגרות(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	7)ג(	לתקנות	הגנת	הפרטיות	)אגרות(,	התשס"א-12000	)להלן	 	
-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	התנודות	במדד	המחירים	לצרכן,	נוסח	תקנה	2	ותקנה	3)א(	לתקנות,	החל	ביום	 	�1
כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	יהיה	כדלקמן:

בעד	רישום	מאגר	מידע	בפנקס	יגבה	הרשם	אגרה	בסכום	251	2�"אגרת	רישום
שקלים	חדשים�

בעבור	3�אגרה	תקופתית שנה,	 של	 לתקופה	 תקופתית	 אגרה	 יגבה	 	הרשם	 )א(
שבבעלות	 מידע	 מאגר	 למעט	 בפנקס,	 הרשום	 מידע	 מאגר	

המדינה,	בסכומים	המפורטים	להלן:

בשקלים	
חדשים

למעט	 תאגיד,	 שבבעלות	 מידע	 	מאגר	 )1(
מלכ"ר	-

ושמספר	 רגיש	 מידע	 בו	 	שיש	 )א(
האנשים	שמידע	עליהם	נמצא	במאגר	-

	עולה	על	10,000 939)אא(

	עד	10,000 501)בב(

	אחר )ב(

	מאגר	מידע	שפסקה	)1(	אינה	חלה	עליו	- )2(

ושמספר	 רגיש	 מידע	 בו	 	שיש	 )א(
במאגר	 נמצא	 עליהם	 שמידע	 האנשים	

עולה	על	500

250

	מאגר	מידע	אחר פטור")ב(

י"ט	בטבת	התשע"א	)26	בדצמבר	2010(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-3041(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

ק"ת	התשס"א,	עמ'	162;	התש"ע,	עמ'	356� 	1

תחילה

עדכון	סכומים




