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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ד-2013

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

למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת    1
מים או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים( - 

הוספת  ערב  או  החברה  הקמת  "ערב  המילים   ,)2( בפסקה  )א(",  "חברה  בהגדרה   )1(
תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית" - יימחקו;

)2(  בהגדרה "חברה )ב(", המילים "ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות 
מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית" - יימחקו;

במקום הגדרה "חברה )ג(" יבוא:  )3(

""חברה )ג(" - חברה שאינה חברה )א( או )ב(, שמתקיים בה אחד מאלה:

 5 לאשכול  המשויכת  אחת  מקומית  רשות  של  בתחום  פועלת  היא   )1(
במדרג החברתי-כלכלי;

היא הוקמה אחרי י"א בטבת התשס"ז )1 בינואר 2007( ופועלת בתחום   )2(
של רשות מקומית אחת המשויכת לאשכול 6 במדרג החברתי-כלכלי;

היא פועלת בתחום של כמה רשויות מקומיות והממוצע המשוקלל של   )3(
האוכלוסייה  גודל  לפי  מקומיות,  רשויות  באותן  החברתי-כלכלי  המדרג 

המתגוררת בהן, אינו עולה על 6;

היא הוקמה אחרי י"א בטבת התשס"ז )1 בינואר 2007( ופועלת בתחום   )4(
החברתי- המדרג  של  המשוקלל  והממוצע  מקומיות  רשויות  כמה  של 

בהן,  המתגוררת  האוכלוסייה  גודל  לפי  מקומיות,  רשויות  באותן  כלכלי 
אינו עולה על 7;";

בהגדרה "מפקד נכסים", אחרי "יום התחילה" יבוא "או מפקד הנכסים האחרון   )4(
שעודכן לפי סעיף 30";

ההגדרה "מפקד נכסים מעודכן" - תימחק;  )5(

בהגדרה "ערך כינון מלא של נכס פעיל", בסופה יבוא "ולעניין סעיף 10 לכללים   )6(
תמורה  בלא  שהתקבלו  נכסים  של  הממונה  שאישר  ההקמה  עלות  לרבות   - בלבד 
ובלא הפחתה של היטלי מים, היטלי ביוב ומענקים שהתקבלו בעד הקמת הנכס או 

רכישתו;";

ההגדרה "ריבית דירוג" - תימחק;  )7(

אחרי ההגדרה "שירותי מים" יבוא:   )8(

""שנת הייחוס" - שנת 2012 או השנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות 
הממשלתית נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים, לפי המאוחר;";

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1
ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ג, עמ' 1429   2

תיקון סעיף 1
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)9( בהגדרה "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על 
הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת 
מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק", במקום 

"סעיף 4)ו( ו–)ז(, לפי העניין" יבוא "סעיף 4)ב(";

)10( בהגדרה "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת 
על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי 
של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס 

ותיק", במקום "סעיף 5)ג( ו–)ד(, לפי העניין" יבוא "סעיף 5)ב(";

""תשלומים  יבוא  למ"ק"  מים  זכויות  על  מוכרת  "תשואה  ההגדרה  )11( אחרי 
העזר,  חוקי  לפי  היטלים    - ביוב"  מערכת  או  מים  מערכת  הקמת  בעד  חד–פעמיים 

כמשמעותם בסעיף 36)ב(" 

במקום סעיף 4 לכללים העיקריים יבוא:   2

 "תשואה מוכרת
על הון זר

לפי  ביוב,  למערכת  או  מים  למערכת  מוכר  זר  הון  )א(    4
העניין, יחושב כמכפלה של 70% ב - 

בתום  שמסתיימת  בתקופה  ותיק,  נכס  לגבי   )1(
השנה ה–15 מיום ההפעלה - ערך כינון מופחת של 

מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

לגבי כל נכס אחר -  מחצית ערך כינון מלא של   )2(
מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין 

של  או  מים  מערכת  של  זר  הון  על  מוכרת  תשואה  )ב( 
מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר 
ב–4%,  העניין,  לפי  ביוב,  מערכת  של  או  מים  מערכת  של 
ולגבי חברה שהממוצע המשוקלל, לפי גודל האוכלוסייה, 
המקומיות  הרשויות  של  החברתי-כלכלי  המדרג  של 
שבתחומה אינו עולה על 3 - 5%, ובין כמות מים נכנסת או 

כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין "

במקום סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא:   3

 "תשואה מוכרת
על הון עצמי

לפי  ביוב,  למערכת  או  מים  למערכת  מוכר  עצמי  הון  )א(    5
העניין, יחושב כמכפלה של 30% ב - 

בתום  שמסתיימת  לתקופה  ותיק,  נכס  לגבי   )1(
השנה ה–15 מיום ההפעלה - ערך כינון מופחת של 

מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

לגבי כל נכס אחר -  מחצית ערך כינון מלא של   )2(
מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין 

תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של  )ב( 
מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון עצמי 
העניין,  לפי  ביוב,  מערכת  של  או  מים  מערכת  של  מוכר 
ב–7%, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי 

העניין "

החלפת סעיף 4

החלפת סעיף 5
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בסעיף 7 לכללים העיקריים -    4
בסעיף קטן )א(, במקום "שלושים" יבוא "שלושים וחמישה" והסיפה - תימחק;   )1(

בסעיף קטן )ג(, אחרי "בסעיף קטן )ב(" יבוא "וכן תשלומים חד–פעמיים בעד הקמת   )2(
מערכת מים או מערכת ביוב וסכומים שקיבלה לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לכללי 

התעריפים";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

")ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, הממונה רשאי להתיר לחברה לעשות שימוש 
בסכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב, למטרה אחרת, אם מצא כי 
הסכומים הנדרשים לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב קטנים 
חד–  ותשלומים  ביוב  ולמערכת  מים  למערכת  כינון  ערך  פחת  סכומי  כל  מסך 

פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב שהופקדו בחשבון כאמור "

בסעיף 9 לכללים העיקריים, במקום סעיף קטן )א( יבוא:    5
של  מוכר  עצמי  הון  כמכפלת  תחושב  חברה  של  ותיק  לנכס  מוכרת  ")א( הפחתה 
מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית 

מערך זכויות המים במכפלת אחד חלקי 87 16 ב -

לגבי חברה שהוקמה ביום התחילה או לאחריו -  )1(

7 0 - אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת; )א( 

6 0 - אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת; )ב( 

לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה - אחד פחות היחס שבין החוב   )2(
ערכי  סכום  ובין  התחילה,  ליום  נכון  הממונה,  לה  שאישר  המקומית  לרשות 
הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב, לפי מפקד הנכסים האחרון 

שאישר לה הממונה לפני יום התחילה "

במקום סעיף 10 לכללים העיקריים יבוא:   6

"עלויות תפעול 
ומינהלה מוכרות

בסעיף זה -  10  )א( 

"כמות המים האזורית" או "W" - כמות המים השפירים 
לכל  כדין,  מים,  מספק  קיבלו  או  הפיקו  שרכשו, 
מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות 
החברות  או  לקבוצה  המשויכות  המקומיות 

הפועלות בתחומן בשנת הייחוס;

"כמות המים השנתית" - כמות המים הנכנסת בשנת 
הייחוס;

"כמות המים הנוספת" - סך כל כמות המים השפירים 
העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד 
מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3)2()א( לכללי 

התעריפים;

"כמות המים הנותרת" - כמות המים השנתית בניכוי 
כמות המים הנוספת; 

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 9

החלפת סעיף 10
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"מקדם תקורה" -

רשות  של  בתחומה  שפועלת  חברה  לגבי   )1(
המים  שכמות  לקבוצה  המשויכת  מקומית 
מיליון   40 על  עולה  או  שווה  שלה  האזורית 

מטרים מעוקבים )מ"ק( - 

 4 

המים השפירים העולה  כמות כלסך  –" "כמות המים הנוספת

 הקבוע בתעריף, מד מים בודד דרךמ"ק שסיפקה חברה  15,000על 

 ;התעריפים לכללי()א( 2)3 בסעיף

כמות המים השנתית בניכוי כמות  –"כמות המים הנותרת" 

 המים הנוספת;

  –"מקדם תקורה" 

 קומיתחברה שפועלת בתחומה של רשות מ לגבי (1)

המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה 

  –מיליון מטרים מעוקבים )מ"ק(  40על 

000,000,403
2

3
1 W

  

( בתוספת 50)-( ו6לגבי החברות המנויות בפרטים ) (2)

 , בהתאמה;0.47-ו 0.3 –הראשונה 

  –כל חברה אחרת  לגבי (3)

000,000,405
1

5
4 W

  

לפי הממשלתית מועצת הרשות  עהקבוצה שקב –"קבוצה" 

 ג לחוק.6סעיף 

חברה יהיו  של "קלמוהמינהלה המוכרות לשירותי מים  פעולהת עלויות (ב)

 כל אלה: סךשווים ל

ש"ח כשהיא  10,260,000-של מקדם התקורה ב מכפלהה תוצאת (1)

של הקבוצה אליה משויכות הרשויות  תמחולקת בכמות המים האזורי

 המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

יה בכל אחת מהרשויות י, לפי גודל האוכלוסשוקללמ ממוצע (2)

 המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה: 

במדרג  2-ו 1לאשכולות  מקומית המשויכת רשות (א)

 ש"ח; 0.02 –כלכלי -תיהחבר

-החברתי רגבמד 3מקומית המשויכת לאשכול  רשות (ב)

 ש"ח; 0.01 –כלכלי 

-במדרג החברתי 4 לאשכולהמשויכת  יתמקומ רשות (ג)

 ש"ח; 0.005 –כלכלי 

ומעלה במדרג  5מקומית המשויכת לאשכולות  רשות (ד)

 תוספת. ללא –כלכלי -החברתי

החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של  תוצאת (3)

 החברה:

 38.15-של מספר הצרכנים בתחום החברה ב מכפלה (א)

 ש"ח;

ו–)50(   )6( בפרטים  המנויות  החברות  לגבי   )2(
בתוספת הראשונה - 3 0 ו–47 0, בהתאמה;

לגבי כל חברה אחרת -   )3(

 4 

המים השפירים העולה  כמות כלסך  –" "כמות המים הנוספת

 הקבוע בתעריף, מד מים בודד דרךמ"ק שסיפקה חברה  15,000על 

 ;התעריפים לכללי()א( 2)3 בסעיף

כמות המים השנתית בניכוי כמות  –"כמות המים הנותרת" 

 המים הנוספת;

  –"מקדם תקורה" 

 קומיתחברה שפועלת בתחומה של רשות מ לגבי (1)

המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה 

  –מיליון מטרים מעוקבים )מ"ק(  40על 

000,000,403
2

3
1 W

  

( בתוספת 50)-( ו6לגבי החברות המנויות בפרטים ) (2)

 , בהתאמה;0.47-ו 0.3 –הראשונה 

  –כל חברה אחרת  לגבי (3)

000,000,405
1

5
4 W

  

לפי הממשלתית מועצת הרשות  עהקבוצה שקב –"קבוצה" 

 ג לחוק.6סעיף 

חברה יהיו  של "קלמוהמינהלה המוכרות לשירותי מים  פעולהת עלויות (ב)

 כל אלה: סךשווים ל

ש"ח כשהיא  10,260,000-של מקדם התקורה ב מכפלהה תוצאת (1)

של הקבוצה אליה משויכות הרשויות  תמחולקת בכמות המים האזורי

 המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

יה בכל אחת מהרשויות י, לפי גודל האוכלוסשוקללמ ממוצע (2)

 המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה: 

במדרג  2-ו 1לאשכולות  מקומית המשויכת רשות (א)

 ש"ח; 0.02 –כלכלי -תיהחבר

-החברתי רגבמד 3מקומית המשויכת לאשכול  רשות (ב)

 ש"ח; 0.01 –כלכלי 

-במדרג החברתי 4 לאשכולהמשויכת  יתמקומ רשות (ג)

 ש"ח; 0.005 –כלכלי 

ומעלה במדרג  5מקומית המשויכת לאשכולות  רשות (ד)

 תוספת. ללא –כלכלי -החברתי

החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של  תוצאת (3)

 החברה:

 38.15-של מספר הצרכנים בתחום החברה ב מכפלה (א)

 ש"ח;

"קבוצה" - קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית 
לפי סעיף 6ג לחוק 

מים  לשירותי  המוכרות  והמינהלה  התפעול  עלויות  )ב( 
למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב–10,260,000   )1(
של  האזורית  המים  בכמות  מחולקת  כשהיא  ש"ח 
המקומיות  הרשויות  משויכות  שאליה  הקבוצה 

שהחברה פועלת בתחומן;

בכל  האוכלוסייה  גודל  לפי  משוקלל,  ממוצע   )2(
של  החברה,  שבתחום  המקומיות  מהרשויות  אחת 

סכומים אלה:

רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו–2  )א( 
במדרג החברתי-כלכלי - 02 0 ש"ח;

רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג  )ב( 
החברתי-כלכלי - 01 0 ש"ח;

רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג  )ג( 
החברתי-כלכלי - 005 0 ש"ח;

 5 לאשכולות  המשויכת  מקומית  רשות  )ד( 
ומעלה במדרג החברתי-כלכלי - בלא תוספת;

המים  בכמות  אלה  כל  סך  של  החלוקה  תוצאת   )3(
השנתית של החברה:

מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה  )א( 
ב–15 38 ש"ח;
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המלא  הכינון  ערך  של  המכפלה  סכום  )ב( 
מהסוגים  החברה  של  הפעילים  הנכסים  של 
במקדם  הרביעית  בתוספת  א'  בטור  הקבועים 
הארנונה  ובמקדם  ב'  בטור  הקבוע  האחזקה 
סוג  מאותו  לנכס  ג'  בטור  הקבוע  והשמירה 

באותה תוספת;

של  המים  מערכת  של  האנרגיה  עלות  )ג( 
החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; 
הייחוס,  שנת  תחילת  אחרי  חברה  התאגדה 
כל  של  כמכפלה  שלה  האנרגיה  עלות  תחושב 
אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות 
הרשויות  ושל  החברה  של  המים  במערכת 
המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, 
הדרושה  האנרגיה  המים,  של  ההרמה  גובה 

להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

המים  כמות  בין  ביחס  ש"ח   0 9 של  מכפלה   )4(
הנוספת לכמות המים הנותרת 

ביוב  לשירותי  המוכרות  והמינהלה  התפעול  עלויות  )ג( 
למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב–9,000,000   )1(
ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט 

מים לגינון ציבורי;

כמות  בסכום  אלה  כל  סך  של  החלוקה  תוצאת   )2(
המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה  )א( 
ב–15 38 ש"ח;

המלא  הכינון  ערך  של  המכפלה  סכום  )ב( 
מהסוגים  החברה  של  הפעילים  הנכסים  של 
במקדם  החמישית  בתוספת  א'  בטור  הקבועים 
הארנונה  ובמקדם  ב'  בטור  הקבוע  האחזקה 
סוג  מאותו  לנכס  ג'  בטור  הקבוע  והשמירה 

באותה תוספת;

של  הביוב  מערכת  של  האנרגיה  עלות  )ד( 
החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; 
הייחוס,  שנת  תחילת  אחרי  חברה  התאגדה 
כל  של  כמכפלה  שלה  האנרגיה  עלות  תחושב 
באמצעות  שהועברו  הביוב  מי  כמות  אלה: 
ושל  החברה  של  הביוב  במערכת  משאבות 
פועלת  היא  שבתחומן  המקומיות  הרשויות 
הביוב,  מי  של  ההרמה  גובה  הייחוס,  בשנת 
האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט 

שעה;
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בשפכים  טיפול  המערכת  שבבעלות  בחברה   )3(
-01 0 ש"ח 

על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(, סך כל עלויות  )ד( 
התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב 

למ"ק של חברה לא יעלה על 39 2 ש"ח "

אחרי סעיף 10א לכללים העיקריים יבוא:   7

"עדכון עלויות 
האנרגיה

עלויות  את  לעדכן  חברה,  לבקשת  רשאי,  הרשות  10ב  מנהל 
החברה  של  הביוב  ומערכת  המים  מערכת  של  האנרגיה 
הקבועות בסעיף 10)ב()3()ג( ו–)ג()2()ג(, אם שוכנע כי צריכת 
שאיבה  תחנות  מהקמת  כתוצאה  עלתה  שלה  החשמל 

חדשות או כתוצאה מגידול במספר הצרכנים של החברה 

הכרה בהכנסות 
ממתן שירותי 

תשתית

נתנה חברה שירותי הולכת שפכים או הולכת מים לחברה  10ג  
ביוב  שירותי  או  מים  שירותי  מעלות  יופחתו  אחרת, 
בעד  שהתקבלו  הסכומים  העניין,  לפי  לחברה,  המוכרת 
מתן שירותי הולכת שפכים או הולכת מים כאמור, בניכוי 
רכישת  בעבור  האחרת  לחברה  שהוכרה  מהעלות   10%

אותם שירותים "  

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -    8
בפסקה )1(, במקום "660 0" יבוא "668 0";  )1(

בפסקה )2(, במקום "673 1" יבוא "693 1";  )2(

בפסקה )3(, במקום "992 1" יבוא "016 2";  )3(

בפסקה )4(, במקום "205 2" יבוא "231 2"   )4(

במקום סעיף 12 לכללים העיקריים יבוא:   9

 "שיעור פחת
מים מוכר

צריכה  מטרת  לכל  חברה  של  מוכר  מים  פחת  שיעור  )א(    12
יהיה - 7% 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, עד סוף שנת 2016, יהיה  )ב( 
שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים -

לחברה )א( -  )1(

בשנת 2014 - 14; )א( 

בשנת 2015 - 66 11; )ב( 

בשנת 2016 - 33 9; )ג( 

לחברה )ב( -  )2(

בשנת 2014 - 25 9; )א( 

בשנת 2015 - 63 8; )ב( 

לחברה )ג(, בשנת 2014 - 8   )3(

 הוספת סעיף
10ב ו–10ג

תיקון סעיף 11

החלפת סעיף 12
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על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, שיעור פחת  )ג( 
מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור 
פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, לפי 

העניין, בניכוי 2% "

במקום סעיף 13 לכללים העיקריים יבוא:   10

 "מקדם פחת
מים מוכר

לאחד חלקי  יהיה שווה  של חברה  מים מוכר  מקדם פחת    13
של  המוכר  המים  פחת  שיעור  לבין  אחד  בין  ההפרש 

החברה "

במקום סעיף 15 לכללים העיקריים יבוא:   11

 "שיעור פחת
גבייה מוכר

שיעור פחת גבייה מוכר של חברה לכל מטרת צריכה  )א(    15
יהיה - 5% 1 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, עד סוף שנת 2015, יהיה  )ב( 
שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים -

לחברה )א( -  )1(

בשנת 2014 - 9; )א( 

בשנת 2015 - 67 6; )ב( 

בשנת 2016 - 33 4; )ג( 

לחברה )ב( או )ג(, בשנת 2014 - 2   )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, עד סוף שנת 2015, שיעור  )ג( 
פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לממוצע משוקלל, 
מטרת  לכל  החברה  שסיפקה  הנכנסת  המים  כמות  של 
צריכה, של שיעור פחת הגבייה המוכר למטרת צורכי בית 
אחרת  צריכה  מטרת  לכל  המוכר  גבייה  פחת  שיעור  ושל 

שנקבעו לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

במקום סעיף 16 לכללים העיקריים יבוא:   12

 "מקדם פחת
גבייה מוכר

מקדם פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לאחד חלקי    16
של  המוכר  הגבייה  פחת  שיעור  לבין  אחד  בין  ההפרש 

החברה "

בסעיף 22)5( לכללים העיקריים, במקום "2013" יבוא "2014"    13
בסעיף 36 לכללים העיקריים, בכל מקום, במקום "כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר    14

2013(" יבוא "ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(" 

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית יבוא:   15

החלפת סעיף 13

החלפת סעיף 15

החלפת סעיף 16

תיקון סעיף 22

תיקון סעיף 36

החלפת התוספות
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"תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

489 5262 3אל עין בע"מ1  

647 0252 3הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

762 3502 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

085 2703 3התנור מים וביוב בע"מ4  

980 4581 2יובלים אשדוד בע"מ5  

507 1212 3יובלים בשומרון בע"מ6  

119 4922 2ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

233 4472 3כפרי גליל תחתון בע"מ8  

075 5792 2מי אביבים 2010 בע"מ9  

277 7512 2מי אונו בע"מ10  

179 7122 2מי אשקלון בע"מ11  

654 2532 3מי שמש בע"מ12  

388 9842 2מי ברק בע"מ13  

790 4171 2מי בת ים בע"מ14  

007 4832 2מי גבעתיים בע"מ15  

714 3192 3מי גליל בע"מ16  

398 8732 2מי גני תקווה בע"מ17  

582 7902 2מעיינות הדרום בע"מ18  

141 4732 2מי הוד השרון בע"מ19  

997 4621 2מי הרצליה בע"מ20  

951 0461 3נווה מדבר בע"מ21  

117 5842 2מי חדרה בע"מ22  

345 8922 2מי יבנה בע"מ23  

947 1452 3מי כרמל בע"מ24  

544 1152 3מי לוד בע"מ25  

374 4752 2מי מודיעין בע"מ26  

372 6632 2מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

141 5962 2מי נתניה )2003( בע"מ28  

639 5721 3מי עירון בע"מ29  

921 1062 3מי עכו בע"מ30  

053 5712 2מי ציונה בע"מ31  

001 4192 2מי קריית ביאליק בע"מ32  

004 6202 2מי קריית גת בע"מ33  

816 2882 3מי רהט בע"מ34  

047 4072 2מי רמת גן בע"מ35  

460 6822 2מי רעננה בע"מ36  

584 1813 4מי רקת טבריה בע"מ37  

312 6332 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

144 7292 2מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

334 7892 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב  בע"מ40  

664 2612 3מניב ראשון בע"מ41  

208 4852 2מעיינות אתא בע"מ42  

540 2332 3מעיינות המשולש בע"מ43  

461 5702 2מעיינות העמקים בע"מ44  

510 8362 2מעיינות השרון בע"מ45  

461 6432 2מעיינות זיו בע"מ46  

479 7252 3סובב שפרעם בע"מ47  

164 4512 2עין אפק בע"מ48  

362 8812 2עין הכרמים בע"מ49  

842 3981 2עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

656 9132 3פלג הגליל בע"מ51  

209 4412 2פלגי מוצקין בע"מ52  

208 5372 2פלגי השרון בע"מ53  

202 6842 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

725 1532 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  
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תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

371 8433 3אל עין בע"מ1  

757 0942 3הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

103 6503 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

254 3423 3התנור מים וביוב בע"מ4  

093 5292 2יובלים אשדוד בע"מ5  

116 1933 3יובלים בשומרון בע"מ6  

242 5742 2ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

431 7573 3כפרי גליל תחתון בע"מ8  

144 6062 2מי אביבים 2010 בע"מ9  

346 7792 2מי אונו בע"מ10  

294 7852 2מי אשקלון בע"מ11  

987 5452 3מי שמש בע"מ12  

696 2512 3מי ברק בע"מ13  

913 4991 2מי בת ים בע"מ14  

075 5112 2מי גבעתיים בע"מ15  

070 6343 3מי גליל בע"מ16  

466 9012 2מי גני תקווה בע"מ17  

854 0212 3מעיינות הדרום בע"מ18  

210 5002 2מי הוד השרון בע"מ19  

066 4902 2מי הרצליה בע"מ20  

003 3963 3נווה מדבר בע"מ21  

234 6602 2מי חדרה בע"מ22  

460 9662 2מי יבנה בע"מ23  

016 1733 3מי כרמל בע"מ24  

876 4052 3מי לוד בע"מ25  

443 5032 2מי מודיעין בע"מ26  

479 7282 2מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27  
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

258 6722 2מי נתניה )2003( בע"מ28  

110 8703 3מי עירון בע"מ29  

207 3523 3מי עכו בע"מ30  

122 5992 2מי ציונה בע"מ31  

116 4932 2מי קריית ביאליק בע"מ32  

180 7552 2מי קריית גת בע"מ33  

181 6123 3מי רהט בע"מ34  

116 4352 2מי רמת גן בע"מ35  

529 7092 2מי רעננה בע"מ36  

008 4014 4מי רקת טבריה בע"מ37  

426 7062 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

267 8112 2מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

454 8672 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב  בע"מ40  

733 2892 3מניב ראשון בע"מ41  

332 5682 2מעיינות אתא בע"מ42  

861 5132 3מעיינות המשולש בע"מ43  

530 5972 2מעיינות העמקים בע"מ44  

579 8642 2מעיינות השרון בע"מ45  

584 7132 2מעיינות זיו בע"מ46  

482 0413 4סובב שפרעם בע"מ47  

286 5322 2עין אפק בע"מ48  

470 9482 2עין הכרמים בע"מ49  

935 4501 2עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

711 1913 4פלג הגליל בע"מ51  

334 5242 2פלגי מוצקין בע"מ52  

277 5652 2פלגי השרון בע"מ53  

271 7122 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

063 4503 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  
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תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טורג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

303 8513 3אלעין בע"מ1  

686 2332 3הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

958 5062 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

218 7653 3התנור מים וביוב בע"מ4  

027 5742 2יובלים אשדוד בע"מ5  

095 6423 3יובלים בשומרון בע"מ6  

179 7262 2ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

384 9323 3כפרי גליל תחתון בע"מ8  

125 6732 2מי אביבים 2010 בע"מ9  

314 8622 2מי אונו בע"מ10  

236 7842 2מי אשקלון בע"מ11  

834 3822 3מי שמש בע"מ12  

604 1512 3מי ברק בע"מ13  

877 4241 2מי בת ים בע"מ14  

054 6012 2מי גבעתיים בע"מ15  

966 5132 3מי גליל בע"מ16  

440 9882 2מי גני תקווה בע"מ17  

778 3252 3מעיינות הדרום בע"מ18  

189 7362 2מיהוד השרון בע"מ19  

036 5832 2מי הרצליה בע"מ20  

975 5222 3נווה מדבר בע"מ21  

174 7212 2מי חדרה בע"מ22  

415 9632 2מי יבנה בע"מ23  

988 5362 3מי כרמל בע"מ24  
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טורג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

710 2572 3מי לוד בע"מ25  

408 9552 2מי מודיעין בע"מ26  

413 9602 2מינע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27  

205 7522 2מי נתניה )2003( בע"מ28  

108 6563 3מי עירון בע"מ29  

096 6433 3מי עכו בע"מ30  

094 6422 2מי ציונה בע"מ31  

058 6062 2מי קריית ביאליק בע"מ32  

078 6252 2מי קריית גת בע"מ33  

054 6023 3מי רהט בע"מ34  

095 6422 2מי רמת גן בע"מ35  

498 0452 3מי רעננה בע"מ36  

897 4443 4מירקת טבריה בע"מ37  

377 9242 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

231 7782 2מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

420 9672 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40  

692 2392 3מניב ראשון בע"מ41  

285 8322 2מעיינות אתא בע"מ42  

678 2252 3מעיינות המשולש בע"מ43  

493 0402 3מעיינות העמקים בע"מ44  

553 1002 3מעיינות השרון בע"מ45  

564 1112 3מעיינות זיו בע"מ46  

415 9633 3סובב שפרעם בע"מ47  

234 7812 2עין אפק בע"מ48  

417 9642 2עין הכרמים בע"מ49  

896 4441 2עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

639 1873 4פלג הגליל בע"מ51  

291 8392 2פלגי מוצקין בע"מ52  
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טורג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

252 7992 2פלגי השרון בע"מ53  

242 7902 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

879 4272 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

תוספת רביעית
)סעיף  10)ב()ב()3()ב((

טור א'
סוג הנכס

טור ב'
מקדם אחזקה

טור ג'
מקדם ארנונה ושמירה

2%צינורות מים

75% 5%0 2תחנות שאיבה למים

25% 75%1 0בריכות ומגדלי מים

5%גנרטורים

תוספת חמישית
)סעיף  10)ב()ג()ב((

טור א'
סוג הנכס

טור ב'
מקדם אחזקה

טור ג'
מקדם ארנונה ושמירה

5% 1קווים גרוויטציוניים לביוב

1%קווי סניקה לביוב

1%"4%תחנות שאיבה לביוב

5%גנרטורים

על אף האמור בכללים העיקריים, בתקופה שמיום תחילתם של כללים אלה עד  )א(    16
יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(, יראו כאילו - 

בסעיף 4)א( לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 2 , במקום "70%" נאמר "55%";  )1(

בסעיף 5)א( לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 3 , במקום "30%" נאמר "45%";  )2(

בסעיף 10 לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 6  -  )3(

הרשויות  "רשימת  נאמר  "קבוצה"  ההגדרה  במקום  )א(,  קטן  בסעיף  )א( 
באתר  הממשלתית  הרשות  שפרסמה  אזור  לאותו  המשויכות  המקומיות 

האינטרנט שלה";

אחרי סעיף קטן )ב()4( נאמר: )ב( 

")5( מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה 
במועד עדכון התעריף פחות אחד ב–015 0 ש"ח";

אחרי סעיף קטן )ג()3( נאמר: )ג( 

")4( מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה 
במועד עדכון התעריף פחות אחד ב–015 0 ש"ח";

הוראת שעה
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עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק   )4(
של חברה הן הסכום הגבוה מבין שני אלה:

ממוצע בין אותן עלויות כפי שנקבעו לשנת 2013 ובין אותן עלויות  )א( 
כפי שיחושבו לשנת 2014 לפי סעיף 10 לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 6 ;

אותן עלויות כפי שיחושבו לשנת 2014 לפי סעיף 10 לכללים העיקריים  )ב( 
כנוסחו בסעיף 6  

על אף האמור בכללים העיקריים, בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר  )ב( 
2015( עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, יראו כאילו בסעיף 10 לכללים 

העיקריים כנוסחו בסעיף 6  -

אחרי סעיף קטן )ב()4( נאמר:  )1(

החברה  בתחום  המצויות  המקומיות  הרשויות  מספר  של  ")5( מכפלה 
פחות אחד ב–0075 0 ש"ח";

אחרי סעיף קטן )ג()3( נאמר:  )2(

החברה  בתחום  המצויות  המקומיות  הרשויות  מספר  של  ")4( מכפלה 
פחות אחד ב–0075 0 ש"ח" 

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    17
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(, התשע"ד-2013
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6ג)ג(, 6ד)א(, 6ט, 63)א()5( ו–73)ב( לחוק תאגידי מים וביוב, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, לפי המלצת הממונה על תאגידי המים והביוב )להלן - 
הממונה(, לעניין פרק שני ובהתייעצות עם הממונה לעניין פרקים שלישי ורביעי, קובעת 

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

פרק ראשון: פרשנות

בכללים אלה -   1
"דוח שנתי" - כמשמעותו בסעיף 54)א( לחוק;

"המועד הקובע להקמה" - מועד תחילת התקופות לביצוע שלבי ההקמה לפי סעיף 6ז)ב( 
לחוק;

"השנה הקובעת" - השנה שהסתיימה לפני המועד הקובע להקמה;

"חברות קבוצה" -  כמשמעותן בסעיף 6ג)ב( לחוק;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-21999;

"חוק המים" - חוק המים, התשי"ט-31959;

וביוב  מים  שירותי  עלות  )חישוב  וביוב  מים  תאגידי  כללי   - עלות"  חישוב  "כללי 
והקמת מערכת מים או ביוב(, התש"ע-42009;

תחילה

הגדרות

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344; התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 174   1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   2
ס"ח התשי"ט, עמ' 169   3
ק"ת התש"ע, עמ' 418   4



373 קובץ התקנות 7320, כ"ח בטבת התשע"ד, 2013 12 31 

"מפקד הנכסים" - מפקד נכסים המיועדים להעברה מאת הרשות המקומית לחברה, 
שאישר הממונה לפני יום כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(;  

לחברה  להעברה  המיועדים  וחובות  זכויות  נכסים,   - להעברה"  המיועדים  "נכסים 
אזורית לפי סעיפים 9 ו–10 לחוק;

"פחת גבייה" ו"פחת מים" - כהגדרתם בכללי חישוב עלות, ויראו, לעניין זה, רשות 
מקומית בלא חברה כחברה 

לממונה  חברה  שהגישה  החברה,  לפעילות  חמש-שנתית  תכנית   - עסקית"  "תכנית 
לפי הוראות שנתן לה ושהממונה אישר 

פרק שני: מידע ומסמכים

רשות מקומית בלא חברה המקימה חברה אזורית תעביר לממונה את כל אלה: )א(    2
בתוך 20 ימים מהמועד הקובע להקמה -   )1(

מפקד נכסים ותחשיב של שווי הנכסים המיועדים להעברה;  )א( 

פחת המים שלה בשנה הקובעת; )ב( 

פחת הגבייה שלה בשנה הקובעת; )ג( 

לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  הסכם   - להקמה  הקובע  מהמועד  ימים   50 בתוך   )2(
בינה ובין החברה האזורית בדבר הנכסים, הזכויות והחובות שתעביר לחברה 

האזורית;

בתוך 80 ימים מהמועד הקובע להקמה -   )3(

תקנון החברה האזורית; )א( 

כל הסכם אחר בינה לבין החברה האזורית ובינה לבין חברות הקבוצה  )ב( 
האחרות  

חברה המקימה חברה אזורית תעביר לממונה את כל אלה: )ב( 

בתוך 20 ימים מהמועד הקובע להקמה או עד ליום 30 באפריל, לפי המאוחר   )1(
- דוח שנתי לשנה הקובעת;

בתוך 50 ימים מהמועד הקובע להקמה - הסכם מיזוג לפי סעיף 11)ב( לחוק   )2(
בינה לבין החברה האזורית בדבר הנכסים, הזכויות והחובות שתעביר לחברה 

האזורית;

בתוך 80 ימים מהמועד הקובע להקמה -   )3(

תקנון החברה האזורית; )א( 

הצעת מיזוג לפי סעיף 316 לחוק החברות; )ב( 

כל הסכם אחר בינה לבין החברה האזורית ובינה לבין חברות הקבוצה  )ג( 
האחרות  

את  לממונה  תעביר  אזורית  לחברה  המצטרפת  חברה  בלא  מקומית  רשות  )א(    3
המסמכים המפורטים בסעיף 2 )א( באותם מועדים, למעט תקנון החברה האזורית 

המפורטים המסמכים  את  לממונה  תעביר  אזורית  לחברה  המצטרפת  חברה   )ב( 
בסעיף 2 )ב( באותם מועדים, למעט תקנון החברה האזורית 

חברה אזורית שחברה בקבוצה מצטרפת אליה תעביר לממונה את כל אלה: )ג( 

העברת מידע 
ומסמכים בהקמת 

חברה אזורית

העברת מידע 
ומסמכים 

בהצטרפות לחברה 
אזורית
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בתוך 20 ימים מהמועד הקובע להקמה של חברת הקבוצה המצטרפת או עד   )1(
יום 30 באפריל, לפי המאוחר - דוח שנתי לשנה הקובעת; סעיף קטן זה לא יחול 

על חברה אזורית שהחלה לפעול לאחר תום השנה הקובעת;

 - המצטרפת  הקבוצה  חברת  של  להקמה  הקובע  מהמועד  ימים   80 בתוך   )2(
תיקונים בתקנונה, אם יש 

לצורך  נוספים  מסמכים  לו  דרושים  כי  להקמה,  הקובע  המועד  לאחר  הממונה,  סבר    4
בחינת אישור הקמה של חברה אזורית או הצטרפות אליה, רשאי הוא להורות לרשות 
ולחברה  במניותיה  המחזיקות  המקומיות  לרשויות  לחברה,  חברה,  בלא  מקומית 

האזורית להעבירם לעיונו, לבדיקתו או לאישורו, בתוך תקופה שיורה  

פרק שלישי: חלוקת הבעלות בחברה אזורית

בפרק זה -   5
"הון עצמי" - כמשמעותו בסעיף 6 ;

"הכנסה שנתית מתוקננת" - כמשמעותה בסעיף 7 ;

"הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק", "פחת ערך כינון של מערכת ביוב למ"ק", "פחת 
ערך כינון של מערכת מים למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים 
למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי 
נכס ותיק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק" 
חברה  בלא  מקומית  רשות  זה,  לעניין  ויראו,  עלות,  חישוב  בכללי  כהגדרתם   -

כחברה הפועלת בתחומה;

"b" - שיעור הגבייה בפועל לגבי חיובים שהוציאה חברה לצרכניה בעד שירותי מים 
וביוב שניתנו על ידיה בשנתיים שהסתיימו קודם למועד הקובע להקמה; 

"C" -  סך כל אלה, בשנה הקובעת:

עלויות אספקת מים, בלא פחת;  )1(

עלויות הפקה ורכישה של מים;  )2(

עלויות איסוף והולכת שפכים, בלא פחת;  )3(

עלויות טיהור שפכים;  )4(

עלויות גבייה, בלא חובות מסופקים;  )5(

הוצאות הנהלה וכלליות;  )6(

בניכוי רווח גולמי מפעילויות אחרות באותה שנה 

"d1" - ההפרש בין פחת המים שהיה מוכר לרשות המקומית לפי כללי חישוב עלות, 
לו היתה חברה, לבין פחת המים בפועל של הרשות המקומית בשנה הקובעת, 

אם הוא חיובי;

חישוב  כללי  לפי  המקומית  לרשות  מוכר  שהיה  הגבייה  פחת  בין  ההפרש    -  "d2"
בשנה  המקומית  הרשות  של  בפועל  הגבייה  פחת  לבין  חברה,  היתה  לו  עלות, 

הקובעת, אם הוא חיובי;

"P" - ממוצע משוקלל של התעריפים בעד נכס ותיק הקבועים לכל סוג צריכה בסעיף 3 
לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או 
ביוב(, התש"ע-52009, לפי כמות המים השפירים מאותו סוג צריכה שצרכו הצרכנים 

של הרשות המקומית או החברה, לפי העניין;

העברת מידע 
ומסמכים לפי 

דרישת הממונה

הגדרות

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 442   5



375 קובץ התקנות 7320, כ"ח בטבת התשע"ד, 2013 12 31 

"Q" - כמות המים השפירים שצרכו הצרכנים של רשות מקומית או חברה, לפי העניין, 
ציבוריים,  ושירותים  שירותים  מסחר,  מלאכה,  תעשייה,  בית,  צורכי  למטרת 

בשנה הקובעת;

"R" - סך כל אלה: 

פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק;  )1(

תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;  )2(

תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;   )3(

פחת ערך כינון של מערכת ביוב למ"ק;   )4(

תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק;  )5(

תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק;  )6(

בניכוי הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק 

ההון העצמי של רשות מקומית יהיה שווי חלקם של הנכסים המיועדים להעברה  )א(    6
על ידיה לחברה אזורית בתמורה להקצאת מניות, כפי שאישר הממונה 

השנה  של  בדצמבר   31 ליום  שלה  העצמי  ההון  יהיה  חברה  של  העצמי  ההון  )ב( 
הקובעת 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, ההון העצמי של חברה אזורית שטרם החלה לפעול  )ג( 
בשנה הקובעת יהיה שווה לסך כל ההון העצמי של החברות שהתמזגו איתה ושל 
לפי  ההצטרפות,  או  המיזוג  בעת  אליה,  שהצטרפו  חברה  בלא  המקומיות  הרשויות 

העניין  

ההכנסה השנתית המתוקננת של רשות מקומית בלא חברה תהיה -   )א(    7

 4 

"Q "–  לפי הצרכנים של רשות מקומית או חברהשצרכו השפירים כמות המים ,

בשנה תעשיה, מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים,  ,ביתצרכי למטרת  הענין,

 ;קובעתה

"R "–  :סך כל אלה 

 ערך כינון של מערכת מים למ"ק; פחת (2)

 למ"ק לגבי נכס ותיק; מיםתשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת  (1)

  לגבי נכס ותיק; למ"ק מיםתשואה מוכרת על הון זר של מערכת  (6)

 ערך כינון של מערכת ביוב למ"ק;  פחת (5)

 תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק; (5)

  ותיק;לגבי נכס  תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק (6)
 ;הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"קבניכוי 

 

 הון עצמי

הנכסים המיועדים להעברה שווי חלקם של ההון העצמי של רשות מקומית יהיה  )א( .6

 .כפי שאישר הממונה, על ידיה לחברה אזורית בתמורה להקצאת מניות

בדצמבר של השנה  62ההון העצמי שלה ליום ההון העצמי של חברה יהיה  (ב)

 .הקובעת
אזורית שטרם החלה לפעול של חברה  הון העצמיהאף האמור בסעיף קטן )ב(, על  (ג)

ההון העצמי של החברות שהתמזגו איתה ושל הרשויות כל שווה לסך  בשנה הקובעת יהיה

  שהצטרפו אליה, בעת המיזוג או ההצטרפות, לפי הענין. חברההמקומיות בלא 
 

 הכנסה שנתית מתוקננת

   –של רשות מקומית בלא חברה תהיה  ההכנסה השנתית המתוקננת )א( .7

)1()1( 21 ddPQ   

   –ההכנסה השנתית המתוקננת של חברה תהיה  (ב)




















bQ

CRPPQ )(  

אזורית ההכנסה השנתית המתוקננת של חברה על אף האמור בסעיף קטן )ב(,  (ג)

ההכנסה השנתית המתוקננת של כל שווה לסך תהיה לפעול בשנה הקובעת  השהחל

ברות שהתמזגו איתה ושל הרשויות המקומיות בלא תאגיד שהצטרפו אליה, בעת הח

  המיזוג או ההצטרפות, לפי הענין.
 

 הקצאת מניות בהקמת חברה אזורית

 בסעיף זה, "שיעור ההקצאה" משמעו הממוצע של שני אלה: )א( .8

היחס בין ההון העצמי של הרשות המקומית או החברה, לפי הענין, לבין  (2)

ן העצמי של כל החברות והרשויות המקומיות בלא חברה ההוכל סך 

 המקימות את החברה האזורית;

ההכנסה השנתית המתוקננת של חברה תהיה -   )ב( 

אזורית  חברה  של  המתוקננת  השנתית  ההכנסה  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ג( 
שהחלה לפעול בשנה הקובעת תהיה שווה לסך כל ההכנסה השנתית המתוקננת של 
החברות שהתמזגו איתה ושל הרשויות המקומיות בלא תאגיד שהצטרפו אליה, בעת 

המיזוג או ההצטרפות, לפי העניין  

בסעיף זה, "שיעור ההקצאה" משמעו הממוצע של שני אלה: )א(    8
היחס בין ההון העצמי של הרשות המקומית או החברה, לפי העניין, לבין   )1(
סך כל ההון העצמי של כל החברות והרשויות המקומיות בלא חברה המקימות 

את החברה האזורית;

היחס בין ההכנסה השנתית המתוקננת של הרשות המקומית או החברה,   )2(
לפי העניין, לבין סך כל ההכנסה השנתית המתוקננת של כל החברות והרשויות 

המקומיות בלא חברה המקימות את החברה האזורית 

הון עצמי

הכנסה שנתית 
מתוקננת

 4 

"Q "–  לפי הצרכנים של רשות מקומית או חברהשצרכו השפירים כמות המים ,

בשנה תעשיה, מלאכה, מסחר, שירותים ושירותים ציבוריים,  ,ביתצרכי למטרת  הענין,

 ;קובעתה

"R "–  :סך כל אלה 

 ערך כינון של מערכת מים למ"ק; פחת (2)

 למ"ק לגבי נכס ותיק; מיםתשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת  (1)

  לגבי נכס ותיק; למ"ק מיםתשואה מוכרת על הון זר של מערכת  (6)

 ערך כינון של מערכת ביוב למ"ק;  פחת (5)

 תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק; (5)

  ותיק;לגבי נכס  תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק (6)
 ;הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"קבניכוי 

 

 הון עצמי

הנכסים המיועדים להעברה שווי חלקם של ההון העצמי של רשות מקומית יהיה  )א( .6

 .כפי שאישר הממונה, על ידיה לחברה אזורית בתמורה להקצאת מניות

בדצמבר של השנה  62ההון העצמי שלה ליום ההון העצמי של חברה יהיה  (ב)

 .הקובעת
אזורית שטרם החלה לפעול של חברה  הון העצמיהאף האמור בסעיף קטן )ב(, על  (ג)

ההון העצמי של החברות שהתמזגו איתה ושל הרשויות כל שווה לסך  בשנה הקובעת יהיה

  שהצטרפו אליה, בעת המיזוג או ההצטרפות, לפי הענין. חברההמקומיות בלא 
 

 הכנסה שנתית מתוקננת

   –של רשות מקומית בלא חברה תהיה  ההכנסה השנתית המתוקננת )א( .7

)1()1( 21 ddPQ   

   –ההכנסה השנתית המתוקננת של חברה תהיה  (ב)




















bQ

CRPPQ )(  

אזורית ההכנסה השנתית המתוקננת של חברה על אף האמור בסעיף קטן )ב(,  (ג)

ההכנסה השנתית המתוקננת של כל שווה לסך תהיה לפעול בשנה הקובעת  השהחל

ברות שהתמזגו איתה ושל הרשויות המקומיות בלא תאגיד שהצטרפו אליה, בעת הח

  המיזוג או ההצטרפות, לפי הענין.
 

 הקצאת מניות בהקמת חברה אזורית

 בסעיף זה, "שיעור ההקצאה" משמעו הממוצע של שני אלה: )א( .8

היחס בין ההון העצמי של הרשות המקומית או החברה, לפי הענין, לבין  (2)

ן העצמי של כל החברות והרשויות המקומיות בלא חברה ההוכל סך 

 המקימות את החברה האזורית;

הקצאת מניות 
בהקמת חברה 

אזורית
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מניות  לקבל  זכאית  תהיה  אזורית  חברה  המקימה  חברה  בלא  מקומית  רשות  )ב(  
בחברה האזורית לפי שיעור ההקצאה שלה 

רשות מקומית המחזיקה במניות של חברה המקימה חברה אזורית תהיה זכאית  )ג( 
לקבל מניות בחברה האזורית בשיעור השווה למכפלה של שיעור החזקותיה בחברה 

בשיעור ההקצאה של החברה 

בסעיף זה, "שיעור ההקצאה" משמעו הממוצע של שני אלה: )א(    9
היחס בין ההון העצמי של הרשות המקומית או החברה, לפי העניין )להלן   )1(
- הגוף המצטרף(, לבין סך כל ההון העצמי של החברה האזורית והגוף המצטרף;

כל  סך  לבין  המצטרף,  הגוף  של  המתוקננת  השנתית  ההכנסה  בין  היחס   )2(
ההכנסה השנתית המתוקננת של החברה האזורית והגוף המצטרף 

חברה אזורית תקצה לרשות מקומית בלא חברה המצטרפת אליה מניות בחברה  )ב( 
האזורית לפי שיעור ההקצאה שלה 

תהיה  אזורית  לחברה  המתמזגת  חברה  של  במניות  המחזיקה  מקומית  רשות  )ג( 
זכאית לקבל מניות בחברה האזורית בשיעור השווה למכפלה של שיעור החזקותיה 

בחברה בשיעור ההקצאה של החברה 

על אף האמור בסעיפים 8  ו–9 , רשאים בעלי המניות בחברה אזורית להסכים ביניהם    10
על הקצאת מניות בשיעור שונה, באישור הממונה 

פרק רביעי: התחייבויות והגבלות

חברות קבוצה המבקשות להקים חברה אזורית לפני המועד הקובע, ימסרו לממונה    11
בזכויות  מפגיעה  להימנע  בכתב  התחייבות  האחרות  הקבוצה  מחברות  אחת  ולכל 
וכי  האזורית,  לחברה  להצטרף  בזכותן  לרבות  הקבוצה,  חברות  שאר  של  מהותיות 
יפעלו לגרום לחברה האזורית לבצע את כל הפעולות הנדרשות לפי החוק לשם מיזוג 

והצטרפות עתידית לחברה של אותן חברות קבוצה 

חברה לא תתקשר בהסכם אם נקבע בו כי מיזוגה של החברה עם חברה אזורית  )א(    12
לפי החוק ייחשב כמפר אותו או יהווה עילה לסיומו או לשינוי בתנאיו 

חברה לא תתקשר בהסכם שעניינו רכישת שירותים על ידיה אלא אם כן נקבעה  )ב( 
זכות  החוק,  לפי  אזורית  חברה  עם  מיזוגה  של  במקרה  לחברה,  המקנה  הוראה  בו 

להפסיק את ההתקשרות בהסכם לפני סיומו בהודעה מוקדמת של עד 180 ימים 

)ג(  הממונה רשאי, לבקשת חברה, לאשר לחברה לחרוג מהוראות סעיפים )א( או )ב(, 
אם שוכנע כי אין בחריגה כדי למנוע או להקשות על מיזוג עתידי של החברה 

חברה אזורית לא תבצע חלוקה ולא תלווה כספים אם כתוצאה מביצוע החלוקה או    13
מנטילת ההלוואה, יתקיים אחד מאלה:

שנרשמו  פיתוח  היטלי  בניכוי  שלה,  המאזן  כל  סך  לבין  העצמי  ההון  בין  היחס   )1(
במאזנה כהכנסה נדחית, יפחת מ–35%;

והחלויות  המימון  הוצאות  סכום  לבין  המצטבר  התפעולי  הרווח  בין  היחס   )2(
השוטפות המצטבר בחמש השנים הקרובות, לפי התכנית העסקית שלה, יפחת מ–15 1; 
לעניין זה, "רווח תפעולי" - הרווח התפעולי השנתי של החברה לפני הוצאות מימון 
ופחת על רכוש קבוע, בתוספת הכנסות אחרות ותשלומים חד–פעמיים בעד הקמת 
מערכת מים או מערכת ביוב הצפויים להירשם בספרי החברה לפי התכנית העסקית, 

הקצאת מניות 
בהצטרפות לחברה 

אזורית

הקצאת מניות 
בהסכמה

התחייבות בהקמה

הגבלה על 
התקשרויות

הגבלות על חלוקה 
ונטילת אשראי
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ובניכוי סך כל ההשקעות בשיקום ובפיתוח מערכת המים והביוב כפי שנקבעו בתכנית 
העסקית; 

התכנית  לפי  הקרובות,  השנים  מחמש  באחת  שלה  החזוי  המזומנים  תזרים   )3(
העסקית, יהיה שלילי 

תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם    14
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-4725(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות 
דיווח החלות על מקורות( )תיקון(, התשע"ד-2013

המים,  לחוק  ו–)5(   )4( 124יז)א()1(,   ,112  ,111  ,21 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 113)א( ו–124יח)ד( לחוק, 

קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 2 לכללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח    1
החלות על מקורות(, התשע"א-22011  )להלן - הכללים העיקריים(, אחרי ההגדרה "המועד 

הקובע" יבוא:

""ועדת חריגים" - ועדה שמינה מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 102;" 

בסעיף 45 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   2
")ב( העלות המוכרת של רכישת שירותי הולכת מים או ביוב בתחומי חברה תחושב 
)תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  לכללי  השנייה  בתוספת  לכך  הקבוע  התעריף  לפי 

לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב(, התש"ע-32009 "

בסעיף 46 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:   3
")ב( אומדן העלות המוכרת של רכישת שירותי הולכת מים או ביוב בתחומי חברה 

יחושב לפי כמות המים או הביוב שמקורות צפויה להוליך באמצעות החברה "

בסעיף 73 לכללים העיקריים, בהגדרה "הכנסות ממכירת מים", בסופה יבוא "ובלבד    4
שהתעריף המוכר למי קולחים שמקורות רכשה מאחרים לא יפחת מתעריף מקורות 

הקבוע לאותם מי קולחים לפי איכותם בעת הרכישה;" 

אחרי סעיף 77 לכללים העיקריים יבוא:   5

"הקלה בהכרה 
ברכישת מי קולחים

מאחרים  שרכשה  קולחים  מי  לצרכניה  מקורות  סיפקה  77א  
ועדת  רשאית  הרכישה,  בעת  מאיכותם  ירודה  באיכות 
ממכירת  ההכנסות  ולפיה  להקלה  בקשה  לאשר  החריגים 
ובלבד  אספקתם,  בעת  איכותם  לפי  יחושבו  הקולחים  מי 

שיתקיימו כל אלה:

בקשה כאמור הוגשה לוועדת החריגים לפני קליטת מי   )1(
הקולחים;

תחילה

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 45

תיקון סעיף 46

תיקון סעיף 73

הוספת סעיף 77א

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"א, עמ' 331   1
ק"ת התשע"א, עמ' 806; התשע"ג, עמ' 334   2
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ג, עמ' 1432   3
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מי  באיכות  הפגיעה  כי  שוכנעה  החריגים  ועדת   )2(
הקולחים מוצדקת בנסיבות העניין ואינה נובעת ממעשה 

או מחדל של מקורות;

לא ניתנה למקורות בעבר הקלה כאמור ברכישת מים   )3(
מאותו מפעל מים;

תקופת האישור אינה עולה על 18 חודשים "  )4(

בסעיף 78, המילים ""ועדת חריגים" - ועדה שמינה מנהל הרשות הממשלתית לפי    6
סעיף 102;" - יימחקו 

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    7
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-4212(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2013

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   101 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 102)ו( ו–107 לחוק, קובעת מועצת הרשות 

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה: 

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת    1
מים או ביוב( )הוראת שעה(, התשע"א-22010, ברישה, במקום "כ"ט בטבת התשע"ד 

)31 בדצמבר 2013(" יבוא  "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" 

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  
__________

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 35   1
ק"ת התשע"א, עמ' 114   2

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, התשע"ד-2013

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

ולביוב כללים אלה: 

התשנ"ד-21994  מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   4 בסעיף    1
)להלן - הכללים העיקריים( - 

תיקון סעיף 78

תחילה

תיקון סעיף 1

תחילה

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ג, עמ' 1431   2

תיקון סעיף 4
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בפסקה )1( -  )1(

)א(  בפסקת משנה )1 1(, במקום "111 3" יבוא "088 3";

בפסקת משנה )2 1(, במקום "083 4" יבוא "933 3"; )ב( 

אחרי פסקת משנה )2 1( יבוא: )ג( 

")2 1א( על אף האמור בפסקת משנה )2 1(, בעד כל כמות שמעבר לכמות 
המוכרת ומעבר ל–15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד–מים בודד - התעריף 

המתקבל בפסקת משנה )2 1( בהפחתה של 6 0 ש"ח למ"ק ";

שקלים   3 154" יבוא  מעוקב"  למטר  חדשים  שקלים   3 117" במקום   ,)2( בפסקה   )2(
חדשים למטר מעוקב";

בפסקה )3( בפסקת משנה )2 3(,  במקום "239 0" יבוא "242 0"    )3(

בסעיף 5 לכללים העיקריים -    2
בסעיף קטן )א(, במקום "090 0" יבוא "091 0";   )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב   )2(
ומועצה מקומית תעשייתית" יבוא "שלא מנוי בסעיף קטן )א("  ובמקום "סכום של 42 0 

שקלים חדשים למ"ק" יבוא "סכום של 43 0 שקלים חדשים למ"ק"  

בסעיף 6א)א( לכללים העיקריים, במקום פסקה )2( יבוא:   3
")2( לפי סעיף 4)1()2 1( ו–4)1()2 1א( - לכמות שמעל הכמות המוכרת " 

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(     4
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-29-ת1(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

 כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות
איכות הסביבה( )תיקון(, התשע"ד-2013

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

בסעיף 2 לכללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות    1
סביבה(  )להלן - הכללים העיקריים(, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

")ד( האיגוד לא יגבה כל תשלום מספק בעד מתן שירותי ביוב כמשמעותם בחוק 
תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, שלא לפי האגרות הנקובות בכללים אלה לרבות 
כל תשלום שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה או כל תשלום שהסמכות לקביעתו 
בקרת  בעבור  תשלום  ולמעט  ולביוב  למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  בידי  נתונה 

שפכי תעשייה "

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 6א

תחילה

תיקון סעיף 2

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשס"ט, עמ' 217   1
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 35   2
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במקום סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא:    2

בחישוב "פטור בחשבון  תובא  לא  ו–4   3 בסעיפים  האמור  אף  5  על 
לאחת  שהשתמשו  המים  כמות  באגרה  המחויבת  הכמות 
ממטרות אלה, אם המים אינם מוזרמים לביוב במישרין או 

בעקיפין:

מים לגינון ציבורי;  )1(

מים למטרת חקלאות;   )2(

אחר  שימוש  כל  או  מלאכה  תעשייה,  לצורכי  מים   )3(
שקיבלו פטור מרכיב הביוב, לפי דין, מאת הספק;

מים שקיבלו פטור מרכיב הביוב, לפי דין, מאת הספק,   )4(
עקב נזילה "

בסעיף 10 לכללים העיקריים, אחרי "הנוגעים" יבוא "למים שאינם מוזרמים לביוב לפי    3
סעיף 5 ו–" 

במקום התוספת לכללים העיקריים יבוא:   4
"תוספת
)סעיף 2(

1  לספק:

האגרה בשקלים חדשים

לכל מטר מעוקב של מים שמספק תאגיד המים 
מוזרמים  שאינם  מים  למעט  לצרכניו,  והביוב 
לביוב המפורטים בסעיף 5 ולרבות מים שמקורם 

במי תהום שאושרו להזרמה למערכת הביוב -

695 2"לשנת 2014 ואילך

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    5
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-4018(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

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

ולביוב כללים אלה:

בסעיף 12)ג( בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התש"ע-22010 -   1

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 10

תיקון התוספת

תחילה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1
ק"ת התש"ע, עמ' 447; התשע"א, עמ' 116   2

תיקון סעיף 12
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בטבת "ט'  יבוא   ")2013 בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  "כ"ח  במקום  ברישה,   )1( 
התשע"ה )31 בדצמבר 2014(";

בפסקה )2( המובאת בו -   )2(

בפסקת משנה 1 2 במקום האמור שם יבוא: )א( 

;";)N( 7 785 - 2014 בשנת )1(" 

בפסקת משנה 2 2 ו–3 2, במקום "13 12 31" יבוא "14 12 31"  )ב( 

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(     2
כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(

)חמ 3-807-ת2(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ד-2013
לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(   113 סעיף  הוראות  שקוימו 

ולביוב כללים אלה:

התשמ"ז-21987 מקורות(,  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   7 בסעיף    1 
)להלן - הכללים העיקריים( -

בפסקה )1( -   )1(

הרישה המתחילה ב"בפסקה זו" והמסתיימת ב"יחדיו" - תימחק; )א( 

בפסקת משנה 1 1 -   )ב( 

בפסקת משנה 6 1 1א -  )1(

בשנת 2014 - במקום "629 0" יבוא "0"; )א( 

בשנת 2015 - במקום "756 0" יבוא "169 0"; )ב( 

בשנת 2016 - במקום "883 0" יבוא "297 0"  )ג( 

במקום פסקת משנה 7 1 1 יבוא "7 1 1 כל שאר מפעלי מקורות - 150 2   )2(
בתוספת התעריף הנקוב בפסקת משנה 6 1 1א";

פסקת משנה 8 1 1 - תימחק;  )3(

בפסקת משנה 9 1 1, המילים "לכמות ג'"- יימחקו;  )4(

בפסקת משנה 1 2 1 - )ג( 

בשנת 2014 - במקום  "064 1" יבוא "077 1";  )1(

משנת 2015 - במקום  "096 1" יבוא "109 1";  )2(

בפסקת משנה 1 3 1, במקום  "961 0" יבוא "031 1"; )ד( 

בפסקת משנה 6 1)1( -  )ה( 

תחילה

תיקון סעיף 7

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ג, עמ' 1430   2
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בשנת 2014 - במקום "310 1" יבוא "326 1";  )1(

בשנת 2015 - במקום "357 1" יבוא "373 1";  )2(

משנת 2016 - במקום "404 1" יבוא "421 1";  )3(

בפסקה )3( -   )2(

בפסקת משנה )א(, בהגדרה "w" במקום "בטור א'" יבוא "בטור ב'"; )א( 

בפסקת משנה )ב( -  )ב( 

בפסקת משנה 1 1 3 -  )1(

בפסקת משנה 1 1 1 3, במקום "573 2 ש"ח למ"ק" יבוא "370 2  )א( 
ש"ח למ"ק";

בפסקת משנה 2 1 1 3, במקום 038 7 ש"ח למ"ק" יבוא "746 6  )ב( 
ש"ח למ"ק";

בפסקת משנה 1 1 3א -  )2(

בפסקת משנה 1 1 1 3א, במקום "432 2 ש"ח למ"ק" יבוא "321 2  )א( 
ש"ח למ"ק";

בפסקת משנה 2 1 1 3א, במקום "897 6 ש"ח למ"ק" יבוא "697 6  )ב( 
ש"ח למ"ק";

)3( בפסקת משנה 1 1 3ב -

בפסקת משנה 1 1 1 3ב, במקום "077 3 ש"ח למ"ק" יבוא "879 2  )א( 
ש"ח למ"ק";

בפסקת משנה 2 1 1 3ב, במקום "542 7 ש"ח למ"ק" יבוא "255 7  )ב( 
ש"ח למ"ק";

פסקת משנה 1 3 1 3 - תימחק;  )4(

במקום פסקת משנה 2 3 1 3 יבוא:  )5(

")א( בעד כל כמות שעד  15,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד–מים 
בודד - R2, ואם סופקה כמות מוכרת, יהיה התעריף בעד כל כמות 
המתקבלת  המנה   -  "R1" זו,  בפסקה   ;R1  - המוכרת  לכמות  שעד 
מחלוקת הסכום המתקבל בסעיף 4)1()1 1( לכללי הספקים המקומיים, 

בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ 

)ב( בעד כל כמות שמעבר ל–15,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך מד– 
מים בודד -  בהפחתה של 6 0 ש"ח למ"ק ";

ש"ח   2 673" יבוא  למ"ק"  ש"ח   2 642" במקום   ,3 1 3 3 משנה  בפסקת   )6(
למ"ק"  

בסעיף 8 לכללים העיקריים -    2
בסעיף קטן )א(, במקום "424 0 ש"ח למ"ק" יבוא "429 0 ש"ח למ"ק";  )1(

לגביהם"  קיזוז  זכות  תיתן  ולא  אלה  כספים  תמחה  "או  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
יבוא "או תמחה כספים אלה ולא תיתן זכות קיזוז לגביהם בלא אישור הממונה"  

בסעיף 12א לכללים העיקריים, בסעיף קטן )א( -   3

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 12א
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)1(  בפסקה )1(, במקום "2013" יבוא "2014";

בפסקה )2(, אחרי פרט )3( יבוא:  )2(

")4( לפי פסקת משנה )2 3 1 3( - למי שאינו ספק "

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(     4
התשע"ה  בטבת  ט'  יום  עד   )2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  שמיום  בתקופה    5
 - זמר  "עיון  נאמר  העיקריים  לכללים   1 5)1(7 בסעיף  כאילו  יראו   )2014 בדצמבר   31(

התעריפים שבפסקת משנה 7 1 1, לפי העניין, בהפחתה של 2 0 ש"ח" 

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
)חמ 3-807-ת2(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ד-2013

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים    1
או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, בהגדרה "מים שפירים לגינון 

ציבורי", פסקת משנה )2( - תימחק  

בסעיף 3 לכללים העיקריים -   2
בפסקה )1( -  )1(

במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )א( 

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

טור א'
תעריף )בשקלים חדשים למ"ק(

טור ב'
 תעריף לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

8 359;"7 533

במקום פסקת משנה )ב( יבוא:  )ב( 

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

טור א'
תעריף )בשקלים חדשים למ"ק(

טור ב'
 תעריף לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

12 886;"12 123
__________

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ג, עמ' 1432   2

תחילה

הוראת שעה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3
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בפסקה )2( -  )2(

)א(, בסופה יבוא "ואולם בעד כמות שמעבר ל–15,000 מ"ק  בפסקת משנה  )א( 
לשנה שסופקו דרך מד–מים בודד - יהיה התעריף בפסקת משנה 1)ב(, בהפחתה 

של  9 0 ש"ח למ"ק ";

בפסקת משנה )ב()2(, במקום "2013" יבוא "2014"; )ב( 

בפסקה )ג(, במקום פסקת משנה )1( יבוא: )ג( 

")1( התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים 
למוסד עירוני, לחודש, יהיה: 

טור א'
תעריף )בשקלים חדשים למ"ק(

טור ב'
 תעריף לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

10 592 "9 832

בסעיף 4 לכללים העיקריים -   3
במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

")א( מים שפירים לגינון ציבורי -  

טור א'
תעריף )בשקלים חדשים למ"ק(

טור ב'
 תעריף לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

7 3096 762

בפסקה )3()ג(, במקום "2013" יבוא "2014"   )ב( 

בסעיף 6)ב()1( לכללים העיקריים, במקום "104 4" יבוא "878 3" ובמקום "680 3" יבוא    4
  "3 463"

בסעיף 12)א( לכללים העיקריים, במקום "כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" יבוא    5
"ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014("  

במקום התוספות הראשונה והשניה לכללים העיקריים יבוא:   6
 

"תוספת ראשונה 
)סעיף 6(

התעריף למ"ק מים בעד 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(

494 8414 4אל עין  בע"מ)1( 

הגיחון תאגיד המים והביוב )2( 
של ירושלים בע"מ

2 8622 379

413 6863 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ)3( 

897 6293 4התנור מים וביוב בע"מ)4( 

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 12

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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 פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

672 0562 3יובלים אשדוד בע"מ)5( 

475 2184 5יובלים בשומרון בע"מ)6( 

009 4963 3ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ)7( 

749 2444 5כפרי גליל תחתון בע"מ)8( 

153 5104 4מי אביבים 2010 בע"מ)9( 

253 6403 3מי אונו בע"מ)10( 

053 3813 3מי אשקלון בע"מ)11( 

260 5213 3מי שמש בע"מ)12( 

992 2573 4מי ברק בע"מ)13( 

997 2313 4מי בת ים בע"מ)14( 

911 2963 4מי גבעתיים בע"מ)15( 

017 2734 4מי גליל בע"מ)16( 

628 0133 4מי גני תקווה בע"מ)17( 

081 7344 4מעיינות הדרום בע"מ)18( 

951 4803 4מי הוד השרון בע"מ)19( 

321 7173 3מי הרצליה בע"מ)20( 

031 4585 5נווה מדבר בע"מ)21( 

006 4003 3מי חדרה בע"מ)22( 

568 8823 3מי יבנה בע"מ)23( 

501 1643 4מי כרמל בע"מ)24( 

054 3453 3מי לוד בע"מ)25( 

017 7773 3מי מודיעין בע"מ)26( 

מי נע חברת המים והביוב של עיריית )27( 
נצרת בע"מ

3 0822 511

273 6793 3מי נתניה )2003( בע"מ)28( 

344 4035 5מי עירון בע"מ)29( 

570 2463 4מי עכו בע"מ)30( 

504 8483 3מי ציונה בע"מ)31( 

052 4953 3מי קריית ביאליק)32( 

702 9462 2מי קריית גת בע"מ)33( 

769 1583 4מי רהט בע"מ)34( 

934 4353 4מי רמת גן בע"מ)35( 

304 9443 3מי רעננה בע"מ)36( 
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 פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
 )בשקלים חדשים

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

 )בשקלים חדשים
למ"ק(

399 8263 3מי רקת טבריה בע"מ)37( 

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר )38( 
שבע בע"מ

3 9123 371

012 2884 4מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ)39( 

מיתב החברה האזורית למים ולביוב )40( 
בע"מ

4 4594 052

624 8882 2מניב ראשון בע"מ)41( 

610 1943 4מעיינות אתא בע"מ)42( 

746 9152 2מעיינות המשולש בע"מ)43( 

890 6422 3מעיינות העמקים בע"מ)44( 

625 1603 4מעיינות השרון בע"מ)45( 

522 2134 5מעיינות זיו בע"מ)46( 

503 7644 4סובב שפרעם בע"מ)47( 

389 9633 3עין אפק בע"מ)48( 

094 4363 3עין הכרמים בע"מ)49( 

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת )50( 
בע"מ

3 7453 440

327 6674 4פלג הגליל בע"מ)51( 

791 4213 4פלגי מוצקין בע"מ)52( 

693 2253 4פלגי השרון בע"מ)53( 

477 8553 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ)54( 

869 3012 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ)55( 

תוספת שנייה 
)סעיף 6א(

תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום
בשקלים חדשים

1  בדיקת מד מים לפי סעיף 47 לכללי מדידת מים )מדי– )1(
למד–מים  והובלה  החלפה  לרבות  התשמ"ח-31988,  מים(, 

ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ–7 שנים -

90 102למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל 

32 138למד–מים שקוטרו מעל "3/4
__________

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110   3
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הסכום
בשקלים חדשים

67 69ניתוק מד–מים לבקשת צרכן )2(

67 69חיבור מד–מים לבקשת צרכן  )3(

שחובר )4( בנכס  לכך,  שהוכן  באתר  התקנתו,  לרבות  מד–מים 
לראשונה או מד–מים נוסף, כמשמעותו בסימן ד' בפרק שני 

לכללי אמות המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך - 

47 157למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

23 337למד–מים שקוטרו מעל "3/4 ועד  "1 כולל 

96 425למד–מים שקוטרו מעל "1 ועד "5 1 כולל

72 846למד–מים שקוטרו מעל "5 1 ועד "2 כולל

41 4,228למד–מים שקוטרו מעל "2 ועד " 3 כולל

16 6,871למד–מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

36 8,985למד–מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

02 10,571למד–מים שקוטרו מעל "6

65 400למד–מים חמים שקוטרו עד  "3/4 כולל

87 792למד–מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

95 1,479למד–מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "5 1 כולל

 2 2,114למד–מים חמים שקוטרו מעל "5 1

42 2,11תוספת לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת )5(
החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף 146 לחוק ובהעדרם לפי 

הנחיות הממונה -

115 19

ההוצאות שהיו הוצאות בעד הליכי גבייה - )6(
כרוכות בהפעלת 
הליכי גבייה לפי 

סעיף 12ט לפקודת 
המסים )גבייה( אך 

לא יותר מההוצאות 
שנקבעו לפי 13)ג( 

לאותה פקודה

לכללי )7( שני  בפרק  ד'  בסימן  כמשמעותן  נוספות  בדיקות 
אמות המידה -

32 138למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

93 374למד–מים שקוטרו מעל "3/4

ביקור מתואם בחצרי צרכן, כמשמעותו בסימן א' בפרק )8(
הרביעי לכללי אמות המידה 

16 66
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הסכום
בשקלים חדשים

הפקה חוזרת של חשבון תקופתי ושליחתו לפי סעיף 40)ב( )9(
לכללי אמות המידה 

12 50

הולכת מים או ביוב בתחומי החברה בעבור ספק ובאישור )10(
מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 2)ה( לכללים 

תוצאת החישוב לפי 
סעיף 11א לכללי 
חישוב עלות או 

11ב, בכללי חישוב 
עלות, לפי העניין

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות ביובית לפי )11(
סעיף 95)ב( לכללי אמות המידה  

"255 25

בתוספת השלישית לכללים העיקריים:    7
בפרט2)ב( -   )1(

בהגדרה "15", במקום "26 15" יבוא "63 15"; )א( 

בהגדרה "31 0", במקום "321 0" יבוא " 328 0"; )ב( 

בהגדרה "150" במקום "55 152" יבוא "23 156"; )ג( 

במקום פרט 4)א( יבוא:  )2(

האסורים  בשפכים  המחויבת  מים  כמות  בעבור  מים,  למ"ק  התעריף,  )א(    4"
להזרמה למערכת הביוב, לפי סעיף 3)א()1( לכללי איכות שפכים, יהיה - 

ו–)27(   )25( עד   )19(  ,)16( עד   )7( בפרטים  מהערכים  שחרג  במפעל   )1(
התוספת   - זה  בסעיף  )להלן  תעשייה  שפכי  לכללי  הראשונה  בתוספת 
יחויב  ו–)28(   )6( עד   )1( בפרטים  חרג  או   100% שמעל  בשיעור  הראשונה( 

בסכום השווה ל–6 פעמים התעריף לשירותי ביוב;

ו–)27(   )25( עד   )19(  ,)16( עד   )7( בפרטים  מהערכים  שחרג  במפעל   )2(
בתוספת הראשונה בשיעור שבין 50% ל–100% או שחרג בפרטים )17(, )18( 

ו–)26(  יחויב בסכום השווה ל–4 פעמים התעריף לשירותי ביוב;

ו–)27(   )25( עד   )19(  ,)16( עד   )7( בפרטים  מהערכים  שחרג  במפעל   )3(
ל–2  השווה  בסכום  יחויב   - מ–50%  הנמוך  בשיעור  הראשונה  בתוספת 

פעמים התעריף לשירותי ביוב;

בפרט 5 במקום הטבלה יבוא:  )3(

טור א'
מספר

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה 
בשקלים חדשים 
בהתאם לכמות 

הבדיקות הקבועות 
בכללי איכות שפכים

14 104דיגום חטף)1(

43 312דיגום מורכב לפי זמן)2(

1 1,458דיגום מורכב לפי ספיקות)3(

)4(BOD88 52

תיקון התוספת 
השלישית
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טור א'
מספר

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה 
בשקלים חדשים 
בהתאם לכמות 

הבדיקות הקבועות 
בכללי איכות שפכים

)5(COD83 31

)6(MTBE260 46

)7(pH15 62

)8(VOCs'416 8

)9(TSS52 17

)10(VOC416 8

14 104דטרגנטים אניונים)11(

14 104דטרגנטים נוניוניים)12(

17 52זרחן כללי)13(

2 781חומרי נפץ)14(

14 104חנקן כללי)15(

)16()TKN( 62 88חנקן קילדל

5 62כלוריד)17(

כלל פחמימנים הלוגנים מומסים )18(
)DOX(

364 6

62 15מוליכות חשמלית)19(

11 78נתרן)20(

7 67סולפאט)21(

73 93סולפיד)22(

46 260סריקת מתכות כבדות)23(

29 208שמן מינרלי)24(

52 88שמנים ושומנים)25(

0 51בורון)26(

)27(VSS"51 05

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    8
כ"ו בטבת התשע"ד )29 בדצמבר 2013(

)חמ 3-3873(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תחילה
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כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-11962 )להלן 
- החוק(, ובהתאם לסעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001, קובעת 

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

שנותנת  ביוב  שירותי  בעד  )תעריפים  )ביוב(  המקומיות  הרשויות  לכללי   1 בסעיף    1
הכללים   - )להלן  התשע"א-32010  שעה(,  )הוראת  תאגיד(  בלא  מקומית  רשות 

העיקריים(, אחרי ההגדרה "מ"ק" יבוא:

""מיתקן קדם לטיפול בשפכים" - מיתקן המשמש להקטנת ריכוז המזהמים בשפכים;" 

אחרי סעיף 19א לכללים העיקריים יבוא:   2

לטיפול "סייג לתחולה קדם  מיתקן  קיים  שבהן  רפתות  על  יחול  לא  11א  סעיף  19ב  
המנויות  המקומיות  הרשויות  בתחום  המצויות  בשפכים 
בתוספת הראשונה ויחולו עליהן התעריפים המפורטים בתוספת 

החמישית "

אחרי התוספת הרביעית לכללים העיקריים יבוא:   3

"תוספת חמישית
)סעיף 19ב(

שלהלן,  א'  בטור  המפורטות  במועצות  חדשים,  בשקלים  בסכומים  לרפת  הביוב  אגרת 
תחושב לפי סוג החיוב בטור ב' במכפלת החיוב הכולל בטור ג' או במכפלת סך כל החיוב 

המפורט לפי שלבי הביוב המשמשים את הרפת שבטור ד' שלצדם, לפי העניין:

טור א'
המועצה

טור ב'
סוג החיוב

טור ג'
חיוב 
כולל

טור ד'

חיוב מפורט לפי שלבי הביוב המשמשים את הרפת

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי
 החזר הון
ביב מאסף

החזר הון 
שיקוםביב ציבורי

59 3לפי מ"קחבל מודיעין

73 511 631 660 1לפי מ"קחוף השרון

75 3לפי מ"קלב השרון

לפי מ"ק שמקורם עמק יזרעאל
במכון החליבה 

לרבות חצר 
18 371 511 1ההמתנה ברפת

027 841 171 901 690 0לפי מ"ר לחודשייםגזר

יואב - 
55 6לפי חולבת לחודשמט"ש נגבה

תיקון סעיף 1

הוספת תוספת 
חמישית

הוספת סעיף 19ב

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 219   1
ס"ח התשס"א, עמ' 454   2

ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ג, עמ' 1446   3
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טור א'
המועצה

טור ב'
סוג החיוב

טור ג'
חיוב 
כולל

טור ד'

חיוב מפורט לפי שלבי הביוב המשמשים את הרפת

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי
 החזר הון
ביב מאסף

החזר הון 
שיקוםביב ציבורי

יואב - מט"ש 
78 9לפי חולבת לחודשגלאון

יואב - מט"ש 
23 12לפי חולבת לחודשצפוני

גולן
רפת עד מיליון 

41 3ליטר לפי מ"ק לשנה

גולן
רפת מעל מיליון 

55 4ליטר לפי מ"ק לשנה

24 4לפי מ"קעמק הירדן

הגליל 
85 38226 43155 319לפי חולבת לשנההעליון

08 893 990 1לפי מ"ק עמק חפר

70 0"25 321 571 0לפי מ"קשדות נגב

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    4
כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(

)חמ 3-4091(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן 

רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב 
לחברה( )הוראת שעה(, התשע"ד-2013

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כניסוחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בכללים אלה -   1
"כללי תעריפי מים לספקים מקומיים" - כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים 

מקומיים(, התשנ"ד-31994;
"רשות מקומית" - עירייה או מועצה מקומית החייבת בהקמת תאגיד מים וביוב לפי 
סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-42001, וערב תחילתם של כללים אלה 
טרם הפעילה את שירותי המים והביוב בתחום שיפוטה באמצעות תאגיד כאמור 

תחילה

הגדרות

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ו–220; התשע"ג, עמ' 116 ו–193   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   2
ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ג, עמ' 1431   3
ס"ח התשס"א, עמ' 455; התשע"ג, עמ' 174   4
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בלי לגרוע מכללי תעריפי מים לספקים מקומיים, גובה התעריפים בעד שירותי מים    2
וביוב ברשות מקומית יהיה בגובה התעריפים שחלו כדין בתחומי אותה רשות ערב 

תחילתם של כללים אלה  

רשות מקומית רשאית לעשות שימוש בסמכויות הגבייה שהיו לה ערב תחילתם של    3
כללים אלה לגביית סכומים כאמור בסעיף 2 

כללים אלה יהיו בתוקף עד יום י"ז בשבט התשע"ד )18 בינואר 2014(    4
כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(

)חמ 3-4764(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  
 

הודעת הדרכונים, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות הדרכונים, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   ,2013 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2012 אוקטובר   בחודש 

)1 בינואר 2014(, כלהלן:

"תוספת

)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתוך שלושה חודשים 
ממועד התשלום(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

דרכון ליחיד או ליחיד עם 1 
ילדים

280250195

14012590דרכון לקטין2 

455395305דרכון עם מספר עמודים כפול3 

עד 3א    1 בפרטים  האמור  אף  על 
במקום  6ב  תקנה  לפי  דרכון   ,3
 3 עד   1 פרטים  לפי  דרכון 

שתוקפו מעל לשנתיים

--פטור

דרכון 3ב   ,1 בפרט  האמור  אף  על 
לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי 
תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה 

מחמש שנים

--פטור

תעריפים

תוקף

סמכויות גבייה

__________
1  ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"ב, עמ' 728 ועמ' 729; התשע"ג, עמ' 317 

הגדלת סכומי אגרות
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתוך שלושה חודשים 
ממועד התשלום(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

תעודת מעבר לפי סעיף )א(4 
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

280250195

תעודת מעבר לפי סעיף )ב(
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים, לשימוש 
חד–פעמי לשם יציאה 

מישראל וחזרה אליה

140--

תעודת מעבר לפי סעיף )ג(
2)ב()2( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

14012590

14012590תעודת מעבר לקטין5 

ו–5, 5א    4 בפרטים  האמור  אף  על 
6ב  תקנה  לפי  מעבר  תעודת 
לפי  מעבר  תעודת  במקום 
לפני  שהונפקה  ו–5   4 פרטים 

פחות משלוש שנים

--פטור

ו–5, 5ב   4 בפרטים  האמור  אף  על 
6ב  תקנה  לפי  מעבר  תעודת 
לפי  מעבר  תעודת  במקום 
בעדה  שולמה  אשר  6ב  תקנה 

אגרה לפי פרטים 4 ו–5

--פטור

דרכון לבגיר המונפק )א(6 
בתחנת גבול עד 24 

שעות לפני מועד יציאת 
המבקש מישראל

תוספת של
840

--

דרכון לקטין המונפק )ב(
בתחנת גבול עד 24 

שעות לפני מועד יציאת 
המבקש מישראל

תוספת של
420

--

הארכת תוקף של דרכון או 7 
תעודת מעבר

--פטור

הארכת תוקף של דרכון או 8 
תעודת מעבר בתחנת גבול

335--
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתוך שלושה חודשים 
ממועד התשלום(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

הכנסת שינויים בדרכון או 9 
בתעודת מעבר

--פטור

מסמך נסיעה לבגיר במקום 10 
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
280

--

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

מסמך נסיעה לקטין במקום 11 
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
140

--

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

6ב 12  תקנה  לפי  נסיעה  מסמך 
במקום מסמך נסיעה לפי תקנה 
6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים 

האמורים בתקנה 5)א(

-"-פטור

ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-692-ה2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   
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הודעת מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשע"ד-2013
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ה( לתקנות מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשל"ג-11972 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2013 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2011 אוקטובר 

2014(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 5(

האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

1120  תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה

פטור2  ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב או הושחת

3  מתן מידע ממרשם האוכלוסין -

פטור)א( תמצית רישום ממרשם האוכלוסין בנוגע למבקש

20")ב( איתור מען או בירור שם

ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-482(  

__________          ראש רשות האוכלוסין וההגירה 
1   ק"ת התשל"ג, עמ' 56; התשס"ו, עמ' 3; התשע"ב, עמ' 508 

 

הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת שכר 
לאפוטרופסים(, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א4( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים 
בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים(, התשמ"ט-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

5)א(  בתקנה  הקבועים  הסכומים  ישתנו  5)א1(,  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב    1
לתקנות ומיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, נוסחה יהיה כלהלן:

")א( בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 527 
שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,058 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז "

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2026(

ן א ה ד  ו ד  
האפוטרופוס הכללי  

__________
ק"ת התשמ"ט, עמ' 41; התשע"ג, עמ' 722   1

שינוי סכומים

הגדלת סכומי 
אגרות
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הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התשע"ג-2013
דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  לסעיף  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

וביצוע(, התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בתקנה 41א)א( לתקנות, ישתנה הסכום הנקוב בתקנות 16)א(,    1
התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  האמורות  התקנות  של  ונוסחן  לתקנות,  ו–38)א()2(   31)ב( 

)1 בינואר 2014(, הוא כדלקמן:

)1( תקנה 16א:

16א  לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך "מכירת נכס
מראש  אישור  טעונה  חדשים  שקלים   89,680 על  עולה 

של בית המשפט ";

)2( תקנה 31)ב(:

 89,680 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור ";

)3( תקנה 38)א()2(:

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 89,680 
שקלים חדשים "

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-218-ת2(  

האפוטרופוס הכללי   
__________
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