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כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

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

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

מים  למערכות  הקמה  )דמי  וביוב  מים  תאגידי  לכללי  הראשונה  התוספת  במקום   .1
ולמערכות ביוב(, התשע"ה-22015, יבוא:

"תוספת ראשונה 
)סעיפים 5, 6, 10, 13, 24 ו–25(

חלק א': תעריף הבסיס

תעריף הבסיס של דמי ההקמה הוא 79.29 שקלים חדשים למטר מרובע, לא כולל מס ערך מוסף. 

חלק ב': תעריפי דמי הקמה בחברות לפי מרכיביהם

)בשקלים חדשים למטר מרובע, לא כולל מס ערך מוסף(

בחלק זה, "תאגיד הררי" - חברה שבתחומה יש הפרשי גובה העולים על 100 מטרים, 
כאמור בסעיף 5)ב(

החברה

טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1

תוספת 
לתאגיד

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה

בשל
עלויות 
מיוחדות

תוספת
לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

 117.19  105.30  11.89  -    -    26.01 אל עין בע"מ

הבאר השלישית 
- תאגיד מים

וביוב בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

הגיחון תאגיד 
המים והביוב

של ירושלים בע"מ

 26.01  0.20    -  36.86  105.50  142.36 

הרי נצרת מפעלי 
מים וביוב בע"מ

 26.01    -    -  11.89  105.30  117.19 

התנור מים
וביוב בע"מ

 26.01    -    -  11.89  105.30  117.19 

יובלים אשדוד 
בע"מ

   -  0.60    -  27.75  79.89  107.64 

יובלים בשומרון 
בע"מ

 26.01    -    -  36.86  105.30  142.16 

ימים תאגיד
המים של קריית

ים בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ז, עמ' 82.  1
ק"ת התשע"ה, עמ' 1110; התשע"ח, עמ' 618.  2

החלפת התוספת 
הראשונה
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החברה

טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1

תוספת 
לתאגיד

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה

בשל
עלויות 
מיוחדות

תוספת
לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

כפרי גליל
תחתון בע"מ

 26.01    -    -  11.89  105.30  117.19 

מי אביבים
2010 בע"מ

   -  13.80    -  27.75  93.09  120.84 

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי אונו בע"מ

 108.11  80.36  27.75  -    1.07  -   מי אשקלון בע"מ

 142.16  105.30  36.86  -    -    26.01 מי שמש בע"מ

 113.21  85.46  27.75  -    6.17  -   מי ברק בע"מ

 110.26  82.51  27.75  -    3.22  -   מי בת ים בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי גבעתיים בע"מ

 117.19  105.30  11.89  -    -    26.01 מי גליל בע"מ

מעיינות
הדרום בע"מ

 26.01  9.05    -  36.86  114.35  151.21 

מי הוד השרון 
בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

 110.45  82.70  27.75  -    3.41  -   מי הרצליה בע"מ

 142.16  105.30  36.86  -    -    26.01 נווה מדבר בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי חדרה בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי יבנה בע"מ

 152.18  115.32  36.86  -    10.02  26.01 מי כרמל בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי לוד בע"מ

 142.16  105.30  36.86  -    -    26.01 מי מודיעין בע"מ

מי נע חברת
המים והביוב 

של עיריית נצרת 
עילית בע"מ

 26.01    -    -  36.86  105.30  142.16 

מי נתניה
)2003( בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

 117.19  105.30  11.89  -    -    26.01 מי עירון בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי עכו בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי ציונה בע"מ

 120.61  92.87  27.75  -    13.57  -   מעיינות החוף
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החברה

טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1

תוספת 
לתאגיד

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה

בשל
עלויות 
מיוחדות

תוספת
לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי קריית גת בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי רהט בע"מ

 126.70  98.96  27.75  -    19.67  -   מי רמת גן בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי רעננה בע"מ

מי רקת טבריה 
בע"מ

 26.01    -    -  36.86  105.30  142.16 

מי שבע תאגיד 
המים והביוב

לבאר שבע בע"מ

 26.01  3.18    -  36.86  108.48  145.34 

מי שקמה
תאגיד המים 
והביוב בע"מ

   -  2.98    -  27.75  82.27  110.02 

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מי תקווה בע"מ

מיתב החברה 
האזורית למים 

ולביוב בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   מניב ראשון בע"מ

מעיינות
אתא בע"מ

 26.01    -    -  36.86  105.30  142.16 

מעינות
המשולש בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

מעיינות
העמקים בע"מ

 26.01    -    -  36.86  105.30  142.16 

מעיינות
השרון בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

 142.16  105.30  36.86  -    -    26.01 מעיינות זיו בע"מ

 117.19  105.30  11.89  -    -    26.01 סובב שפרעם בע"מ

 142.16  105.30  36.86  -    -    26.01 עין אפק בע"מ

 142.16  105.30  36.86  -    -    26.01 עין הכרמים בע"מ

עין נטפים מפעלי 
מים וביוב אילת 

בע"מ

 26.01    -    -  36.86  105.30  142.16 
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החברה

טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1

תוספת 
לתאגיד

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה

בשל
עלויות 
מיוחדות

תוספת
לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

פלג הגליל החברה 
האזורית למים 

וביוב בע"מ

 26.01    -    -  11.89  105.30  117.19 

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   פלגי מוצקין בע"מ

 107.04  79.29  27.75  -    -    -   פלגי השרון בע"מ

שרונים מפעלי
מים וביוב בע"מ

   -  2.00    -  27.75  81.29  109.04 

תמ"ר תאגיד מים 
רמלה בע"מ

   -    -    -  27.75  79.29  107.04 

תחילתם של כללים אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2019(.  .2
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-4995(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ט-2018

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:

או  מים  מערכות  והקמת  וביוב  מים  לשירותי  )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  בכללי   .1
ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 3 - 

בפסקה )1( -  )1(

בפסקת משנה )א(, במקום "5.648" יבוא "5.881"; )א( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "10.635" יבוא "11.073"; )ב( 

בפסקה )2( -   )2(

)א(  בפסקת משנה )א( -

בפסקת משנה )2(, בסופה יבוא "בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין   )1(
בכמה מדים באותו מתחם";

בפסקת משנה )3.1(, בסופה יבוא "בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין   )2(
בכמה מדים באותו מתחם";

תחילה

תיקון סעיף 3

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ח, עמ' 2245.  2
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בפסקת משנה )4(, בסופה יבוא "בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין   )3(
בכמה מדים באותו מתחם";

בפסקת משנה )ג()1(, במקום "8.613" יבוא "8.968". )ב( 

בסעיף 4 לכללים העיקריים, בפסקה )1(, במקום "5.924" יבוא "6.168".  .2
בסעיף 6ג לכללים העיקריים, במקום "לפי הרשום במרשם האוכלוסין העדכני" יבוא   .3
"לפי הרשום ברשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, העדכני ליום שקדם למשלוח הודעת החיוב;".

במקום התוספות הראשונה והשנייה לכללים העיקריים יבוא:  .4

"תוספת ראשונה
)סעיפים 3)2()א()5( ו–)6((

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

פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.594 אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בע"מ1.

 4.015 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ2.

 3.063 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3.

 2.525 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים4.

 2.732 יובלים אשדוד בע"מ5.

 4.242 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6.

 3.990 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ7.

 3.013 מי–נעם  חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ8.

 3.855 מי–ציונה בע"מ9.

 4.364 מי אביבים 2010 בע"מ10.

 4.542 מי אונו בע"מ11.

 3.566 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12.

 4.029 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק בע"מ13.

 3.905 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14.

 4.687 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15.

 4.255 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16.

 3.724 מי הוד השרון בע"מ17.

 3.297 מי הרצליה בע"מ18.

 4.465 מי התנור בע"מ19.

 3.006 מי חדרה בע"מ20.

 3.311 מי יבנה בע"מ21.

 3.953 מי כרמל בע"מ22.

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 6ג

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.693 מי לוד בע"מ23.

 2.517 מי מודיעין בע"מ24.

 3.347 מי נתניה )2003( בע"מ25.

 4.906 מי עירון בע"מ26.

 4.135 מי עכו בע"מ27.

 2.694 מי קרית גת )2008( בע"מ28.

 4.186 מי רהט בע"מ29.

 4.389 מי רמת גן בע"מ30.

 3.037 מי רעננה בע"מ31.

 3.987 מי רקת טבריה בע"מ32.

 3.292 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ33.

 2.443 מי שמש בע"מ34.

 4.349 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים35.

 3.813 מי תקווה בע"מ36.

 4.019 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ37.

 3.258 מניב ראשון בע"מ  ח"פ 3851-202736-8.

 4.150 מעיינות אתא בע"מ39.

 4.206 מעיינות החוף בע"מ40.

 3.709 מעינות המשולש בע"מ41.

 4.072 מעינות העמקים בע"מ42.

 3.387 מעינות השרון בע"מ43.

 4.267 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ44.

 5.578 עין אפק  בע"מ45.

 3.227 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46.

 4.913 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47.

 3.559 פלגי השרון בע"מ48.

 4.364 פלגי מוצקין בע"מ49.

 3.238 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ50.

 3.134 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ51.

 4.523 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52.

 4.766 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ53.

 4.603 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54.

 3.698 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55.

 4.701 תאגיד מעינות זיו בע"מ56.
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תוספת שנייה
)סעיף 6א(

תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום בשקלים חדשים

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

שממועד התקנתו חלפו פחות מ–7 שנים -

 103.62 למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל 

 139.29 למד–מים שקוטרו מעל "3/4

 70.16 ניתוק מד–מים לבקשת צרכן )2( 

 70.16 חיבור מד–מים לבקשת צרכן  )3( 

 )4(
 

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

לכללי אמות המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך - 

 158.58 למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

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

 428.96 למד–מים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

 852.70 למד–מים שקוטרו מעל "1.5 ועד "2 כולל

 4,258.26 למד–מים שקוטרו מעל "2 ועד " 3 כולל

 6,919.68 למד–מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

 9,048.81 למד–מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

 10,645.66 למד–מים שקוטרו מעל "6

 403.48 למד–מים חמים שקוטרו עד  "3/4 כולל

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

 1,490.39 למד–מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

 2,129.12 למד–מים חמים שקוטרו מעל "1.5

 212.91 תוספת לכל מד–מים בשל רכיב קריאה מרחוק

 תוספת למד–מים בשל רכיב קריאה מרחוק בעל מצב
תצוגה רדום בשבתות וחגי ישראל

עד 150 אך לא פחות 
מעלות רכישת רכיב 

הקריאה מרחוק

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

הנחיות הממונה 

116.00

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

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

סעיף 12ט לפקודת 
המסים )גבייה(4, אך 

לא יותר מההוצאות 
שנקבעו לפי סעיף 

13)ג( לאותה פקודה

 )7(
 

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

 139.29 למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

 377.58 למד–מים שקוטרו מעל "3/4

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

 16.78 

 )9(
 

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

 12.59 

הולכת מים או ביוב בתחומי החברה לספק ובאישור מנהל )10( 
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 

257.05

עריכת בדיקות איכות מים בבית הצרכן לפי תקנה 14 לתקנות )12( 
בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי 

שתייה(, התשע"ג-52013, ולפי כללי אמות מידה -

 463.48 )א( בעד בדיקת מתכות

)ב( בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר 
חיטוי פעיל

 322.42 

)ג( בעד בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות 
ועקבות חומר חיטוי פעיל

 574.31 

ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב הקיימות, לבקשת )13( 
צרכן, במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין 
בה כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של 

צרכן אחר למעט שינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת המים 
ושינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת הביוב, במסגרת 

תוספת בנייה של מעל 50% מהשטח הבנוי -  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  4

ק"ת התשע"ג, עמ' 1394.  5
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הסכום בשקלים חדשים

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

 3,016.07 

 281.50 תוספת לכל מטר

העתקה, חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור "1.5, במרחק 
של עד 10 מטרים 

 4,021.42 

 301.61 תוספת לכל מטר 

העתקה, חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור "2, במרחק 
של עד  10 מטרים 

 4,524.10 

 351.87 תוספת לכל מטר 

העתקה, חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור "3, במרחק 
של עד 10 מטרים 

 6,032.14 

 402.14 תוספת לכל מטר 

העתקה, חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור "4, במרחק 
של עד 10 מטרים

 7,037.49 

 502.68 תוספת לכל מטר 

העתקה, חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור "6, במרחק 
של עד 10 מטרים  

 9,048.21 

 603.21 תוספת לכל מטר 

העתקת חיבור ביוב או קביעת חיבור ביוב נוסף, כולל 
התקנת שוחת ביוב וחיבור קו ביוב בקוטר עד 160 מ"מ או 

התחברות לשוחת ביוב קיימת, במרחק של עד 10 מטרים 

 9,048.21 

 422.24 תוספת לכל מטר

לפי פרט )4(בכל הגדלת חיבור, תוספת למד–מים 

 8,042.85 בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת 

 4,524.10 התקנה או העתקה של ברז כיבוי

העתקת קו מים, קו ביוב או מפרט עילי, לבקשת צרכן, )14( 
במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה 

 כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של
צרכן אחר

עלות העבודות בפועל, 
בתוספת עלויות תכנון, 

קבלת היתרים, פיקוח 
ותקורה בשיעור של 

25% מעלות העבודות

התקנת מיגון לבקשת צרכן - )15(

200למד–מים משויך בקוטר של עד "1 

400למד–מים ראשי ולמד–מים משויך בקוטר גדול מ–"1 

DoCenter Id:801-02-2018-001331, received on -30/12/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



1629 קובץ התקנות 8135, כ"ב בטבת התשע"ט, 30.12.2018 

הסכום בשקלים חדשים

התקנה באתר בניה של מד–מים שמחובר למערכת קריאה )16( 
מרחוק והתקן מיגון למד המים -  

סכום כל אלה:

)1( התעריף בעד מד– 
מים והתוספת בעד 
רכיב קריאה מרחוק 

לפי פרט )4(;

)2( התעריף בעד 
התקנת מיגון במד 

 מים ראשי לפי
פרט )15(;

)3( בחברות שאינן 
מפעילות מערכת 

קריאה מרחוק, 
בעד משדר מבוסס 

סלולר - 500 
בתוספת פיקדון 

בסך 2,000 שיוחזר 
לצרכן אחרי השבת 

המשדר לחברה."

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .5
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-3873-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ט-2018

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: 

בכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או   .1
ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 10 -

בסעיף קטן )ב( -  )1(

בפסקה )1(, במקום "10,306,671" יבוא " 10,346,867"; )א( 

בפסקה )3( - )ב( 

בפסקת משנה )א(, במקום "35.838" יבוא "35.977";  )1(

בפסקת משנה )א1(, במקום "14.997" יבוא "15.055";  )2(

תחילה

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ח, עמ' 2238.  2

תיקון סעיף 10
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בסעיף קטן )ג( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "9,758,809" יבוא "9,796,868"; )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "35.838" יבוא "35.977". )ב( 

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -  .2
בפסקה )1(, במקום "0.702" יבוא "0.704";  )1(

בפסקה )2(, במקום "1.702" יבוא "1.708";  )2(

בפסקה )3(, במקום "2.025" יבוא "2.033";  )3(

בפסקה )4(, במקום 2.242" יבוא "2.251".  )4(

בסעיף 12 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )ב( -  )1(

ברישה, במקום "2018" יבוא "2019"; )א( 

אחרי פסקה )1()ה( יבוא: )ב( 

")ו( בשנת 2019 - 11.66";

אחרי פסקה )1א()ד( יבוא: )ג( 

")ה( בשנת 2019 - 12.66";

בסעיף קטן )ב3(, במקום "ובתקופה השניה" יבוא "ובתקופות השנייה והשלישית".  )2(

בסעיף 15 לכללים העיקריים -  .4
)1(  בסעיף קטן )ב()1(, אחרי פסקה )ה( יבוא:

")ו( בשנת 2019 - 4.33";

בסעיף קטן )ב3(, במקום "ובתקופה השניה" יבוא "ובתקופות השניה והשלישית".  )2(

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:  .5

"תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.793 אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בע"מ1. 

 1.810 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ2. 

 2.287 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

 2.225 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים4. 

 1.778 יובלים אשדוד בע"מ5. 

 2.678 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6. 

 1.718 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ7. 

תיקון סעיף 15

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.996 מי–נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ8. 

 2.026 מי–ציונה בע"מ9. 

 1.531 מי אביבים 2010 בע"מ10. 

 2.117 מי אונו בע"מ11. 

 1.533 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12. 

 2.193 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק בע"מ13. 

 1.838 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14. 

 2.521 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15. 

 2.807 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16. 

 1.858 מי הוד השרון בע"מ17. 

 1.630 מי הרצליה בע"מ18. 

 3.164 מי התנור בע"מ19. 

 1.726 מי חדרה בע"מ20. 

 2.357 מי יבנה בע"מ21. 

 3.040 מי כרמל בע"מ22. 

 1.893 מי לוד בע"מ23. 

 2.246 מי מודיעין בע"מ24. 

 1.712 מי נתניה )2003( בע"מ25. 

 2.454 מי עירון בע"מ26. 

 2.377 מי עכו בע"מ27. 

 1.821 מי קרית גת )2008( בע"מ28. 

 2.346 מי רהט בע"מ29. 

 1.629 מי רמת גן בע"מ30. 

 2.004 מי רעננה בע"מ31. 

 3.163 מי רקת טבריה בע"מ32. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.860 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ33. 

 2.198 מי שמש בע"מ34. 

 1.650 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים35. 

 1.739 מי תקווה בע"מ36. 

 1.739 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ37. 

 2.321 מניב ראשון בע"מ 38. 

 2.321 מעיינות אתא בע"מ39. 

 2.154 מעיינות החוף בע"מ40. 

 5.011 מעינות המשולש בע"מ41. 

 2.340 מעינות העמקים בע"מ42. 

 2.059 מעינות השרון בע"מ43. 

 3.243 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ44. 

 0.907 עין אפק  בע"מ45. 

 2.154 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46. 

 2.831 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47. 

 3.487 פלגי השרון בע"מ48. 

 1.393 פלגי מוצקין בע"מ49. 

 2.323 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ50. 

 2.507 ת.מ.ר-תאגיד מים רמלה בע"מ51. 

 3.469 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52. 

 4.169 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ53. 

 2.912 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54. 

 2.369 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55. 

 2.112 תאגיד מעינות זיו בע"מ56. 
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תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.870 אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בע"מ1. 

 1.965 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ2. 

 2.477 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

 2.303 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים4. 

 1.856 יובלים אשדוד בע"מ5. 

 2.756 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6. 

 1.873 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ7. 

 2.073 מי–נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ8. 

 2.104 מי–ציונה בע"מ9. 

 1.609 מי אביבים 2010 בע"מ10. 

 2.195 מי אונו בע"מ11. 

 1.611 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12. 

 2.378 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק13. 

 1.915 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14. 

 2.598 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15. 

 3.002 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16. 

 1.935 מי הוד השרון בע"מ17. 

 1.707 מי הרצליה בע"מ18. 

 3.242 מי התנור בע"מ19. 

 1.803 מי חדרה בע"מ20. 

 2.435 מי יבנה בע"מ21. 

 3.118 מי כרמל בע"מ22. 

 2.078 מי לוד בע"מ23. 

 2.324 מי מודיעין בע"מ24. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.790 מי נתניה )2003( בע"מ25. 

 2.737 מי עירון בע"מ26. 

 2.542 מי עכו בע"מ27. 

 1.951 מי קרית גת )2008( בע"מ28. 

 2.543 מי רהט בע"מ29. 

 1.707 מי רמת גן בע"מ30. 

 2.082 מי רעננה בע"מ31. 

 3.326 מי רקת טבריה בע"מ32. 

 1.937 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ33. 

 2.384 מי שמש בע"מ34. 

 1.727 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים35. 

 1.817 מי תקווה בע"מ36. 

 1.817 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ37. 

 2.399 מניב ראשון בע"מ  38. 

 2.399 מעיינות אתא בע"מ39. 

 2.544 מעיינות החוף בע"מ40. 

 5.166 מעינות המשולש בע"מ41. 

 2.418 מעינות העמקים בע"מ42. 

 2.137 מעינות השרון בע"מ43. 

 3.442 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ44. 

 0.985 עין אפק  בע"מ45. 

 2.232 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46. 

 3.013 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47. 

 3.565 פלגי השרון בע"מ48. 

 1.471 פלגי מוצקין בע"מ49. 

 2.401 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ50. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.682 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ51. 

 3.683 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52. 

 4.347 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ53. 

 3.104 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54. 

 2.530 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55. 

 2.190 תאגיד מעינות זיו בע"מ56. 

תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.851 אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בע"מ1. 

 1.939 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ2. 

 2.410 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

 2.267 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים4. 

 1.824 יובלים אשדוד בע"מ5. 

 2.746 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6. 

 1.846 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ7. 

 2.045 מי-נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ8. 

 2.088 מי-ציונה בע"מ9. 

 1.601 מי אביבים 2010 בע"מ10. 

 2.189 מי אונו בע"מ11. 

 1.591 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12. 

 2.347 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק13. 

 1.900 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14. 

 2.595 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15. 

 2.977 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.918 מי הוד השרון בע"מ17. 

 1.683 מי הרצליה בע"מ18. 

 3.235 מי התנור בע"מ19. 

 1.775 מי חדרה בע"מ20. 

 2.411 מי יבנה בע"מ21. 

 3.104 מי כרמל בע"מ22. 

 2.035 מי לוד בע"מ23. 

 2.288 מי מודיעין בע"מ24. 

 1.766 מי נתניה )2003( בע"מ25. 

 2.737 מי עירון בע"מ26. 

 2.518 מי עכו בע"מ27. 

 1.896 מי קרית גת )2008( בע"מ28. 

 2.515 מי רהט בע"מ29. 

 1.699 מי רמת גן בע"מ30. 

 2.054 מי רעננה בע"מ31. 

 3.297 מי רקת טבריה בע"מ32. 

 1.913 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ33. 

 2.296 מי שמש בע"מ34. 

 1.719 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים35. 

 1.800 מי תקווה בע"מ36. 

 1.803 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ37. 

 2.375 מניב ראשון בע"מ 38. 

 2.388 מעיינות אתא בע"מ39. 

 2.491 מעיינות החוף בע"מ40. 

 5.130 מעינות המשולש בע"מ41. 

 2.406 מעינות העמקים בע"מ42. 

 2.114 מעינות השרון בע"מ43. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.418 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ44. 

 0.995 עין אפק  בע"מ45. 

 2.207 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46. 

 3.013 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47. 

 3.545 פלגי השרון בע"מ48. 

 1.463 פלגי מוצקין בע"מ49. 

 2.376 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ50. 

 2.622 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ51. 

 3.667 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52. 

 4.342 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ53. 

 3.093 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54. 

 2.493 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55. 

 2.187".תאגיד מעינות זיו בע"מ56. 

תחילתם של כללים אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .6
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-3869-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות(
)תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 112)א( לחוק המים, התשי"ט-11959, ולפי סעיף 15א)ב( לחוק 
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  התשכ"ב-21962,  )ביוב(,  המקומיות  הרשויות 

ולביוב כללים אלה: 

אזוריות(,  במועצות  וביוב  מים  שירותי  בעד  )תשלומים  והביוב  המים  בכללי   .1
התשע"ח-32017 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 2, אחרי ההגדרה "יחידת דיור" 

יבוא:

""יישוב" - כהגדרתו בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-41958."

תחילה

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  1

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 664.  3

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ח, עמ' 2678; התשע"ט, עמ' 535.  4

תיקון סעיף 2
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בסעיף 13 לכללים העיקריים -   .2
בסעיף קטן )א(, המילים ", ובסעיף 4)ד( בתוספת השלישית לתעריפים לתאגידים,   )1(

במקום "0.7" נאמר "חלקו היחסי של הביוב"" - יימחקו;

בסעיף קטן )ב(, המילה "הגדרת" - תימחק;  )2(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ג( לכל תשלום שרשאית מועצה אזורית לגבות לפי כללי שפכי תעשייה כהחלתם 
בסעיף זה, ייווסף רכיב בגובה מס הערך המוסף או מס ערך מוסף, לפי העניין."

יבוא  ")14( עד  ו–)12(   )6( עד   )1( "בפרטים  במקום  העיקריים,  לכללים   14 בסעיף   .3 
"בפרטים )1( עד )9( ו–)12( עד )16(".

אחרי סעיף 24 לכללים העיקריים יבוא:  .4

"מתן הנחה מתשלומי 
הקמה בשל קבלת 

מערכת מים או 
מערכת ביוב קיימות

24א. )א( בסעיף זה - 

"יישוב הנקלט" - יישוב או מתחם פיתוח בתחום המועצה 
האזורית;

ומערכת  הקיימת  המים  מערכת   - הקיימות"  "התשתיות 
הביוב הקיימת של היישוב הנקלט; 

"אומדן ההכנסות" - ההכנסות מתשלומי ההקמה למים או 
לביב ציבורי שהיו מתקבלות מבעלי הנכסים בתחום 
מלאים  הקמה  בתשלומי  חויבו  אילו  הנקלט  היישוב 
של  ביוב  למערכת  או  מים  למערכת  חיבורם  במועד 

המועצה האזורית;

תשלום  לצורך  שיידרשו  ההשקעות   - השקעות"  "אומדן 
תמורה לתשתיות הקיימות שיעברו לבעלות המועצה 
האזורית, אם ישולמו, ולצורך החלפת תשתיות מים 
וביוב ושדרוגן בתחום היישוב הנקלט לקראת החיבור 

האמור וכן לתקופה של חמש שנים אחריו.

שירותי  או  מים  לספק  שמתחילה  אזורית  מועצה  )ב( 
לכן  שקודם  הנקלט  היישוב  תחום  בתוך  לצרכנים  ביוב  
קיבלו מים מגורם אחר שאינו ספק או קיבלו שירותי ביוב 
מגורם אחר או שסיפקו לעצמם שירותי ביוב כאמור, לפי 
כדי  הקיימות  התשתיות  את  לבעלותה  ושמקבלת  העניין, 
המועצה  של  ביוב  במערכת  או  מים  במערכת  שייכללו 
או  מים  אספקת  לצורך  בפועל  אותה  וישמשו  האזורית 
שירותי ביוב לצרכנים כאמור, תיתן לבעלי נכסים בתחום 
ביוב  למערכת  או  מים  למערכת  שיחוברו  הנקלט  היישוב 
של המועצה האזורית הנחה מתשלומי ההקמה למים או 

מתשלומי ההקמה לביוב, לפי העניין, לפי סעיף זה.

המועצה האזורית תבחן את אומדן ההכנסות,  לעומת  )ג( 
אומדן  על  ההכנסות  אומדן  עלה  ההשקעות;  אומדן 
ששיעורה  הנחה  האזורית  המועצה  תעניק  ההשקעות, 
לאומדן  ההכנסות  אומדן  שבין  כהפרש  יחושב  באחוזים 

ההשקעות, מחולק באומדן ההכנסות ומוכפל במאה.

תיקון סעיף 13

תיקון סעיף 14

הוספת סעיף 24א
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בנייה  בנכס,  הקרקע  שטח  לגבי  רק  תינתן  ההנחה  )ד( 
בתוך  תחל  שבנייתה  בנכס  חדשה  ובנייה  בנכס  קיימת 
)ג(;  קטן  סעיף  לפי  ההשקעות  באומדן  שנכללה  התקופה 
לעניין תשלומי הקמה לביוב תינתן ההנחה לגבי שלב הביב 

הציבורי בלבד.

מיד  הממשלתית,  לרשות  תעביר  האזורית  המועצה  )ה( 
ולא  ההשקעות,  ואומדן  ההכנסות  אומדן  עריכת  לאחר 
בתחום  נכס  של  הראשון  החיבור  ממועד  משנה  יאוחר 
של  ביוב  למערכת  או  מים  למערכת  הנקלט  היישוב 
הנקלט  היישוב  יפורטו  שבה  הודעה  האזורית,  המועצה 
כאמור  שחושב  ההנחה  ושיעור  ההנחה  תחול  שבתחומו 
בסעיף קטן )ג(, תצרף להודעתה את אומדן ההכנסות ואת 
אומדן ההשקעות, ותפרסמה באתר האינטרנט של המועצה 

האזורית.

החלה המועצה האזורית לספק מים או שירותי ביוב  )ו( 
לצרכנים בתוך היישוב הנקלט לפני שמסרה הודעה כאמור 
באחת  לפעול  האזורית  המועצה  רשאית  )ה(,  קטן  בסעיף 
מהדרכים שלהלן, ובלבד שתודיע לבעלי הנכסים בתחום 
לאחר  בסמוך  שבחרה  הפעולה  אופן  על  הנקלט  היישוב 

חיבורם למערכת המים או למערכת הביוב של המועצה:

הנכסים  מבעלי  מלאים  הקמה  תשלומי  לגבות   )1(
למערכת  חוברו  שנכסיהם  הנקלט  היישוב  בתחום 
האזורית,  המועצה  של  הביוב  למערכת  או  המים 
ימים  מ–30  יאוחר  לא  כאמור,  ששילמו  למי  ולהשיב 
את  )ה(,  קטן  בסעיף  כאמור  ההודעה  מסירת  ממועד 

הסכום שהיו זכאים לקבלו כהנחה;

לגבות על חשבון תשלומי ההקמה כאמור תשלום   )2(
חלקי, ולהשיב למי ששילמו כאמור, לא יאוחר מ–30 
ימים ממועד מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן )ה(, 
קיבלו  ולא  כהנחה  לקבלו  זכאים  שהיו  הסכום  את 
מועד  אותו  בתוך  לחייב  או  החלקי,  החיוב  במסגרת 
בו,  חייבים  שנותרו  בסכום  כאמור  ששילמו  מי  את 

לפי העניין;

ל–30  ההקמה  בתשלומי  החיוב  מועד  את  לדחות   )3(
)ה(,  קטן  בסעיף  כאמור  ההודעה  מסירת  ממועד  ימים 
ובלבד שלא תחלוף יותר משנה ממועד החיבור למערכת 
עד  האזורית  המועצה  של  הביוב  למערכת  או  המים 
למועד החיוב כאמור; חיוב במועד נדחה כאמור יימסר 

למי שהוא בעל הנכס במועד החיוב;

כהפרש  לחייבם  או  להשיבם  שיש  סכומים   )4(
הפרשי  בתוספת   ישולמו   )2( או   )1( פסקאות  לפי 
הצמדה למדד ממועד התשלום עד מועד ההשבה או
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התשלום; סכומים שיש להשיבם כאמור ולא הושבו 
למערכת  נכס  של  חיבורו  ממועד  חודשים   13 בתום 
לפי  האזורית,  המועצה  של  ביוב  למערכת  או  מים 
העניין, יראום החל מתום 13 חודשים כאמור כתשלום 
אמות  לכללי   35 סעיף  ולעניין   ,19 סעיף  ויחול  יתר 
לתשלום  הסכום  הפך  שבו  המועד  את  יראו  המידה 

יתר כמועד ההחזר." 

בסעיף 20 לכללים העיקריים -  .5
בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בכל מקום, אחרי "עליו" יבוא "או על בעלו הקודם של   )1(

הנכס";

היווצרות  במועד  הנכס  בעל  שהוא  ""למי  יבוא  "יוחזר"  אחרי  )ג(,  קטן  בסעיף   )2(
הזכות להשבה".

בסעיף 29 לכללים העיקריים, סעיף קטן )ה( - יימחק.  .6
יבוא  לוד"  "עמק  במקום  בטבלה,   43 בפרט  העיקריים,  לכללים  הראשונה  בתוספת   .7

"שדות דן". 

במקום התוספת השנייה לכללים העיקריים יבוא:  .8

"תוספת שנייה

)ההגדרה "שטח הקרקע" בסעיף 2, וסעיפים 4)1(, 5, 6)ב(, 6)ד()3(, 8)ה(, 9)א( ו–)ו(, 24)א(, 
25)א(, 27)ב(, 29)ג( ו–)ד( והתוספת השתים עשרה(

יחושבו  שלהלן  בטבלה  המפורטות  האזוריות  במועצות  לנכס  לביוב  הקמה  תשלומי 
כמכפלה של שטח הקרקע והבניין שבנכס במטרים רבועים בסכומים בשקלים חדשים, לפי 
היישוב והרכיבים לחיוב, הקבועים בטבלה זו, ובנכס למגורים בתחום המועצות האזוריות 
שבפרטים )4(, )7(, )11(, )17(, )18(, )21(, )23(, )25(, )28(, )29(, )31(, )40( ו–)42( בטבלה יהיה שטח 

הקרקע המרבי לכל יחידת דיור 500 מטרים רבועים:

פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 0  46.07 ביב ציבוריאל בטוף)1(

 0  10.67 ביב מאסף

 0  25.43 מיתקני שאיבה

 0  23.54 מכון לטיפול בשפכים

 0  0 אל קסום)2(

 32.81  16.40 ביב ציבוריאלונה)3(

 27.50  13.75 ביב מאסף ומיתקנים

 28.11  28.11 ביב ציבוריאשכול)4(

 15.01  15.01 ביב מאסף

תיקון סעיף 20

תיקון סעיף 29

תיקון התוספת 
הראשונה

החלפת התוספת 
השנייה
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 20.26  20.26 מכון לטיפול בשפכים

 6.85  13.70 ביב ציבוריבאר טוביה)5(

 16.11  32.22 ביב מאסף ומיתקנים

 25.21  50.42 מכון לטיפול בשפכים

 בוסתן)6(
אל מרג'

 14.20  23.33 

)א( בית קמה בני שמעון)7(
ואבשלום

 29.85  12.79 ביב ציבורי

 9.68  4.15 ביב מאסף

 14.74  6.32 מכון לטיפול בשפכים

 17.40  7.45 ביב ציבורי)ב( גבעות בר

 48.65  20.85 ביב מאסף

 10.71  4.59 מכון לטיפול בשפכים

 45.76  21.80 ביב ציבורי)ג( יחדיו

 50.87  19.62 ביב מאסף

 24.79  12.39 ביב ציבורי)ד( משמר הנגב

 20.03  10.01 ביב מאסף

 15.03  7.51 מכון לטיפול בשפכים

 40.22  22.20 ביב ציבורי)ה( נבטים

 51.79  17.24 ביב מאסף

 30.07  15.03 ביב מאסף)ו( קיבוץ דביר

 21.01  10.50 מכון לטיפול בשפכים

 )ז( קיבוץ דביר
- הרחבה

 24.74  12.37 ביב ציבורי

 39.83  19.91 ביב ציבוריברנר)8(

 8.88  4.45 ביב מאסף ומיתקנים

 4.96  2.48 מכון לטיפול בשפכים

 5.67  17.01 ביב ציבוריגדרות)9(

 34.54  103.61 ביב מאסף 

 6.17  18.53 מכון לטיפול בשפכים

 4.58  20.05 ביב מאסףגולן)10(

 8.39  36.70 מכון לטיפול בשפכים
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 12.73  19.10 ביב ציבוריגזר)11(

 13.63  20.43 ביב מאסף

 5.38  8.09 מכון לטיפול בשפכים

 13.73  9.55 ביב ציבורי)א( נכס למגוריםגן רווה)12(

 32.21  22.40 ביב מאסף

 18.75  13.03 תחנת שאיבה

 13.49  9.71 ביב ציבורי)ב( נכס אחר

 31.66  22.79 ביב מאסף

 18.43  13.26 תחנת שאיבה

 15.58  109.09 ביב ציבורידרום השרון)13(

 2.80  19.65 ביב מאסף ומיתקנים

 2.62  18.34 מכון לטיפול בשפכים

 21.82  43.63 ביב ציבוריהגלבוע)14(

ביב מאסף ומכון לטיפול 
בשפכים

 31.90  15.92 

הגליל )15(
העליון

 24.95  46.32 ביב ציבורי

 6.25  11.60 ביב מאסף

 15.71  29.18 מכון לטיפול בשפכים

הגליל )16(
התחתון

 11.98  83.82 ביב ציבורי

 7.59  53.11 ביב מאסף ומיתקנים

 7.72  53.98 מכון לטיפול בשפכים

הערבה )17(
התיכונה

 19.00  37.90 ביב ציבורי

 5.47  10.93 ביב מאסף

 12.08  24.16 מכון לטיפול בשפכים

 19.78  39.57 ביב ציבורי)א( לכל נכסזבולון)18(
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

)ב( כפר חסידים, 
איבטין, חוואלד, 
ראס עלי, נופית, 

כפר הנוער תל רגב 
ואזור התעשייה 

חסידים

 2.09  4.18 ביב מאסף רכסים-זבולון

)ג( חוואלד, ראס 
עלי, נופית ותל רגב

 10.12  20.23 תחנת מאסף נחל ציפורי

)ד( כפר חסידים, 
איבטין, חוואלד, 

ראס עלי, כפר 
הנוער, נופית ותל 

רגב

 1.67  3.35 תחנת חסידים גדולה

 3.32  6.64 תחנת חסידים קטנה)ה( כפר חסידים

 19.36  38.71 תחנת א-ב-כ)ו( כפר ביאליק

 )ז( רמת יוחנן,
 כפר מכבי,

חוואלד, ראס עלי, 
נופית, תל רגב 

וחוות צופים

 מכון לטיפול
בשפכים זבולון

 15.61  7.80 

)ח( בית המעצר 
קישון, בית ספר 

 כרמל זבולון,
קיבוץ יגור, מתחם 

 קניות יגור
וקאנטרי קלאב 

 מכון לטיפול
בשפכים יגור

 10.16  5.08 

 4.56  1.14 ביב מאסף)א( אילותחבל אילות)19(

 8.30  2.07 מכון לטיפול בשפכים

 28.55  7.13 ביב מאסף)ב( אליפז

 51.16  12.78 ביב ציבורי)ג( באר אורה

 4.09  1.02 ביב מאסף

 32.68  8.16 מכון לטיפול בשפכים

 29.44  7.36 ביב מאסף)ד( גרופית

 37.72  9.43 מכון לטיפול בשפכים

 7.46  1.86 מכון לטיפול בשפכים)ה( חניון יעלים
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 14.28  3.86 ביב מאסף)ו( יהל

 74.61  18.65 מכון לטיפול בשפכים

 3.59  0.90 ביב מאסף)ז( יטבתה

 65.39  16.34 מכון לטיפול בשפכים

 134.58  33.65 ביב מאסף)ח( לוטן

 50.63  12.66 מכון לטיפול בשפכים

 43.98  11.00 ביב מאסף)ט( נאות סמדר

 27.66  6.91 מכון לטיפול בשפכים

 15.68  3.91 ביב מאסף)י( נווה חריף

 91.27  22.82 מכון לטיפול בשפכים

 18.33  4.58 ביב מאסף)יא( סמר

 95.75  23.93 מכון לטיפול בשפכים

 74.76  18.68 ביב מאסף)יב( קטורה

 38.13  9.54 מכון לטיפול בשפכים

 23.33  14.20 חבל יבנה)20(

 21.83  10.91 ביב ציבוריחבל מודיעין)21(

 12.76  6.42 ביב מאסף

 16.65  8.32 ביב ציבוריחוף אשקלון)22(

 12.75  6.37 ביב מאסף

 15.31  7.66 מכון לטיפול בשפכים

)א( בית אורן, חוף הכרמל)23(
 הבונים,

החותרים, ימין 
אורד, כפר הנוער 
גלים, כפר הנוער 

סיתרין, כלא דמון, 
מאיר שפיה, מלון 

יערות הכרמל, מעגן 
מיכאל, מעיין צבי, 

ניר עציון, עין כרמל 
ושדות ים

 5.89  23.53  ביב מאסף

 13.59 54.37מכון לטיפול בשפכים

 )ב( לכל יישוב
אחר

 18.19  72.78 ביב ציבורי

DoCenter Id:801-02-2018-001331, received on -30/12/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



1645 קובץ התקנות 8135, כ"ב בטבת התשע"ט, 30.12.2018 

פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 5.89  23.53 ביב מאסף

 13.59  54.37 מכון לטיפול בשפכים

 10.99  76.96 ביב ציבוריחוף השרון)24(

 1.52  10.65 ביב מאסף

 3.02  21.10 מיתקנים

 5.20  9.65 ביב ציבורייואב)25(

 19.00  35.35 ביב מאסף ומיתקנים

 4.75  8.83 מכון לטיפול בשפכים

 25.02  50.03 ביב ציבורילב השרון)26(

 6.10  12.21 ביב מאסף 

 8.14  16.28 הולכה ומיתקנים

 11.60  23.19 מכון לטיפול בשפכים

 2.01  115.34 ביב ציבורילכיש)27(

 2.01  72.89 ביב מאסף

 19.29  19.29 ביב ציבורימבואות החרמון)28(

ביב מאסף ומכון לטיפול 
בשפכים

 44.63  44.63 

)א( גלעד, דליה, מגידו)29(
רמות מנשה, 
אלייקים, עין 

השופט, הזורע, 
יקנעם המושבה

 34.82  8.70 ביב ציבורי

 7.97  2.00 ביב מאסף

 7.34  1.83 מיתקנים

 17.94  4.49 מכון לטיפול בשפכים

)ב( רמות השופט, 
עין העמק, גבעת 

עוז, מגידו, משמר 
העמק, מדרך עוז, 

מבוא כרמל

 34.82  8.70 ביב ציבורי

 7.97  2.00 ביב מאסף

 17.94  4.49 מכון לטיפול בשפכים

)ג( אורחן הכרמל 
ומחנה ג'וערה

 7.97  2.00 ביב מאסף

 7.34  1.83 מיתקנים

 17.94  4.49 מכון לטיפול בשפכים

 7.97  2.00 ביב מאסף)ד( גן לאומי מגידו

 17.94  4.49 מכון לטיפול בשפכים
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 33.73  33.73 ביב ציבורימטה אשר)30(

 6.94  6.94 ביב מאסף

 7.56  7.56 מכון לטיפול בשפכים

 33.28  8.32 ביב ציבורימטה יהודה)31(

 24.54  6.14 חיבור לביב מאסף ראשי

 15.69  3.92 ביב מאסף

 10.13  2.54 מכון לטיפול בשפכים

 31.88  31.88 ביב ציבורימנשה)32(

 9.28  9.28 ביב מאסף

 10.69  10.69 מכון לטיפול בשפכים

 13.06  64.90 ביב מאסף ומיתקנים)א( מגוריםמעלה יוסף)33(

 0.50  2.71 מכון לטיפול בשפכים

)ב( עסקים, מוסדות 
ותעשייה

 14.07  71.33 ביב מאסף ומיתקנים

 0.50  2.98 מכון לטיפול בשפכים

 18.24  36.47 ביב ציבורימרום הגליל)34(

 13.53  27.05 ביב מאסף ומיתקנים

 15.72  31.44 מכון לטיפול בשפכים

 23.33  14.20 מרחבים)35(

 12.62  63.12 ביב ציבורימשגב)36(

 10.21  51.03 ביב מאסף ומיתקנים

 2.36  11.83 מכון לטיפול בשפכים

 0  0 נווה מדבר)37(

 23.33  14.20 נחל שורק)38(

 12.55  12.55 ביב ציבוריעמק הירדן)39(

 13.94  33.77 ביב מאסף ומיתקנים

 13.24  13.24 מכון לטיפול בשפכים

עמק )40(
המעיינות

 33.33  11.11 ביב ציבורי)א( לכל נכס

ביב מאסף בעד תוספת )ב( מנחמיה
בנייה בנכס ששולם בעדו 

היטל ביב מאסף

 21.60  0 
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 28.03  114.16 ביב ציבורי)א( מגוריםעמק חפר)41(

 20.55  83.75 ביב מאסף

 30.82  125.57 ביב ציבורי)ב( עסקים ומוסדות

 22.60  92.12 ביב מאסף

 30.82  125.57 ביב ציבורי)ג( תעשייה

 22.60  92.12 ביב מאסף

 11.80  39.32 ביב ציבוריעמק יזרעאל)42(

 15.25  50.82 ביב מאסף

 14.54  48.44 מכון לטיפול בשפכים

 41.62  10.41 ביב ציבורישדות דן)43(

 5.62  1.40 ביב מאסף

 0  0 רמת נגב)44(

 16.65  23.94 ביב ציבורי)א( מגוריםשדות נגב)45(

 9.30  13.29 ביב מאסף

 12.63  18.06 מכון לטיפול בשפכים

 16.65  23.94 ביב ציבורי)ב( עסקים ומוסדות

 11.17  15.94 ביב מאסף

 15.16  21.66 מכון לטיפול בשפכים

 16.65  23.94 ביב ציבורי)ג( תעשייה

 11.17  15.94 ביב מאסף

 15.16  21.66 מכון לטיפול בשפכים

 5.77  11.55 ביב ציבורי)א( אזור תעשייהשער הנגב)46(

 1.07  2.13 ביב מאסף

)ב( יכני, ניר עם 
וגבים

 0.24  0.48 ביב מאסף

 0.21  0.40 ביב מאסף)ג( קריית חינוך

 26.51  43.31 ביב ציבורישפיר)47(

 14.18  28.62 ביב מאסף

 4.63  9.38 מכון לטיפול בשפכים
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

 1.78  23.49 ביב ציבורי)א( לכל נכסתמר)48(

 0.45  5.86 ביב מאסף

)ב( לכל נכס למעט 
נווה זוהר ועין בוקק

 2.75". 36.24 מכון לטיפול בשפכים

במקום התוספת השלישית לכללים העיקריים יבוא:   .9

"תוספת שלישית
)ההגדרה "שטח הקרקע" בסעיף 2, וסעיפים 4)2(, 5, 6)ג( ו–)ד()3(, 8)ה(, 9)א( ו–)ו(, 25)א(, 

27)ב(, 29)א( עד )ד((

תשלומי הקמה למים לנכס במועצות האזוריות המפורטות להלן יחושבו כמכפלה של שטח 
הקרקע והבניין שבנכס במטרים רבועים בסכומים בשקלים חדשים, לפי היישוב והרכיבים 

לחיוב, הקבועים להלן:  

פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

בנייה 

 תעריף 
בשקלים 

 חדשים
למטר רבוע 

קרקע 

14.45".59.16שטח קרקע ושטח בנויעמק חפר)1(

במקום התוספת השישית לכללים העיקריים יבוא:   .10
"תוספת שישית

)סעיף 11)1(, )2()ג(, )3( עד )5(, 25)ב( ו–29)ה((

תשלומי הביוב לכל נכס במועצות האזוריות המפורטות בטבלה שלהלן יחושבו כמכפלה 
של מטרים מעוקבים מים שסופקו לנכס או לפי מטרים מעוקבים שפכים שסולקו מהנכס 

בסכומים הקבועים להלן:

פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

תפעול ביב ציבורי וביב אל בטוף)1(
מאסף

 1.25  1.37 

 1.36  1.24 מכון לטיפול בשפכים

 0.30  0.27 שיקום

 0  0 אל קסום)2(

 0.97  0.68 ביב ציבוריאלונה)3(

 0.11  0.08 ביב מאסף

החלפת התוספת 
השלישית

החלפת התוספת 
השישית 
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

 1.57  1.10 מיתקנים ותחנות שאיבה

 0.66  0.46 שיקום

 3.00  2.10 מכון לטיפול בשפכים

 0.49  0.34 תפעול ביב ציבוריאשכול)4(

 0.40  0.28 תפעול ביב מאסף

 0.67  0.47 מכון לטיפול בשפכים

 1.59  1.11 שיקום

 1.14  0.80 החזר הון

 1.67  1.17 תפעולבאר טוביה)5(

 2.57  1.80 מכון לטיפול בשפכים

 0.72  0.50 שיקום

בוסתן אל )6(
מרג'

 2.34  3.21 

)א( לכל נכס למעט בני שמעון)7(
פארק עידן

 1.11  0.78 תפעול ביב ציבורי

 1.20  0.84 תפעול ביב מאסף

 0.82  0.58 שיקום

 1.77  1.24 מכון לטיפול בשפכים

 1.62  1.13 תפעול)ב( פארק עידן

 2.81  1.97 מכון לטיפול בשפכים

 0.51  0.35 שיקום

)א( גבעת ברנר, ברנר)8(
בית אליעזרי, בניה, 

וקדרון

 1.74  1.22 תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 0.93  1.33 

 0.58  0.41 שיקום ביב ציבורי

שיקום ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 0.71  1.01 

 1.74  1.22 תפעול ביב ציבורי)ב( גבתון

תפעול ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 1.58  2.25 

 0.58  0.41 שיקום ביב ציבורי
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

 2.36  1.65 תפעולגדרות)9(

 1.98  1.38 מכון לטיפול בשפכים

 1.26  0.88 שיקום

 2.33  1.63 תפעולגולן)10(

 0.67  0.47 שיקום

 2.18  1.53 מכון לטיפול בשפכים

 0.69  0.48 ביב ציבוריגזר)11(

 1.39  0.97 ביב מאסף

 1.61  1.13 מכון לטיפול בשפכים

 0.43  0.30 שיקום ביב ציבורי

 0.88  0.61 שיקום ביב מאסף

 5.08  3.56 תפעולגן רווה)12(

 1.06  0.74 שיקום

 1.76  1.24 תפעולדרום השרון)13(

 1.88  1.32 מכון לטיפול בשפכים

 0.93  0.65 שיקום

 1.05  0.74 תפעול ביב ציבוריהגלבוע)14(

 3.43  2.40 תפעול ביב מאסף

 0.48  0.33 שיקום

הגליל )15(
העליון

 1.60  1.12 ביב ציבורי

 0.97  0.68 מכון לטיפול בשפכים

 0.44  0.31 ביב מאסף

 0.57  0.40 שיקום ביב ציבורי

שיקום מכון לטיפול 
בשפכים

 0.42  0.60 

 0.61  0.43 שיקום ביב מאסף

הגליל )16(
התחתון

 1.50  1.05 תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 1.75  2.50 

 1.34  0.94 שיקום
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

הערבה )17(
התיכונה

 1.37  0.96 ביב ציבורי

 0.57  0.40 ביב מאסף

 1.16  0.81 מכון לטיפול בשפכים

 1.33  0.93 שיקום

 2.10  1.47 תפעול ביב ציבוריזבולון)18(

ביב מאסף ומכון לטיפול 
בשפכים

 2.31  3.30 

 0.67  0.47 שיקום

תפעול ומכון לטיפול חבל אילות)19(
בשפכים

 1.78  2.55 

 0.69  0.48 שיקום

 1.95  1.37 תפעול ביב ציבוריבית גמליאלחבל יבנה)20(

 1.51  1.06 מכון לטיפול בשפכים

 2.26  1.58 שיקום

 3.34  2.34 החזר הון

 1.58  1.11 ביב ציבוריחבל מודיעין)21(

 0.98  0.68 ביב מאסף

 0.79  0.55 שיקום

 1.51  1.06 מכון לטיפול בשפכים

 3.46  2.42 תפעול ביב ציבוריחוף אשקלון)22(

תפעול ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 1.35  1.93 

 0.22  0.15 שיקום

)א( בית אורן, חוף הכרמל)23(
הבונים, ימין אורד, 

כפר הנוער גלים, 
כפר הנוער סיתרין, 

כלא דמון, מאיר 
שפיה, מלון יערות 

הכרמל, מעגן 
מיכאל, מעיין צבי, 

ניר עציון, עין כרמל 
ושדות ים

 3.12  4.45 

DoCenter Id:801-02-2018-001331, received on -30/12/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8135, כ"ב בטבת התשע"ט, 30.12.2018  1652

פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

)ב( כל יישוב אחר 
במועצה

 3.91  5.58 

 1.74  1.22 תפעול ביב ציבוריחוף השרון)24(

 0.76  0.53 תפעול ביב מאסף

 1.57  1.10 מכון לטיפול בשפכים

 0.54  0.38 שיקום

 1.00  0.70 החזר הון

 1.15  0.80 ביב ציבורייואב)25(

 1.09  0.76 ביב מאסף ומיתקנים

 1.29  0.90 מכון לטיפול בשפכים

 0.70  0.49 שיקום

 2.11  1.48 תפעוללב השרון)26(

 3.30  2.31 מכון לטיפול בשפכים

 0.63  0.44 שיקום

 1.72  1.38 תפעוללכיש)27(

 1.36  1.09 מכון לטיפול בשפכים

 0.52  0.41 שיקום

מבואות )28(
החרמון

 1.37  0.96 ביב ציבורי

 1.97  1.38 ביב מאסף

 1.29  0.90 שיקום

 0.93  0.65 מכון לטיפול בשפכים

 1.75  1.22 תפעול ביב ציבורימגידו)29(

 3.57  2.50 תפעול ביב מאסף ומט"ש

 0.97  0.68 שיקום

 1.97  1.38 תפעולמטה אשר)30(

 0.56  0.39 שיקום ביב ציבורי

שיקום ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 0.30  0.43 

ביב מאסף ומכון לטיפול 
בשפכים

 1.55  2.22 
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

 2.83  1.98 תפעולמטה יהודה)31(

 1.75  1.23 מכון לטיפול בשפכים

 1.84  1.29 שיקום

 1.43  1.00 תפעול ביב ציבורימנשה)32(

 0.96  0.67 ביב מאסף

 1.59  1.12 מכון לטיפול בשפכים

 0.26  0.18 שיקום

 3.00  2.10 תפעולמעלה יוסף)33(

 0.56  0.39 מכון לטיפול בשפכים

 0.92  0.64 שיקום

 2.60  1.82 תפעולמרום הגליל)34(

 0.73  0.51 מכון לטיפול בשפכים

 1.75  1.22 שיקום

 1.98  1.50 אחזקה ותפעולמרחבים)35(

 0.62  0.47 שיקום

 0.76  0.58 מכון לטיפול בשפכים

 3.08  2.31 תפעולמשגב)36(

 1.47  1.10 מכון לטיפול בשפכים

 1.21  0.91 שיקום

 0  0 נווה מדבר)37(

 2.48  1.81 תפעולנחל שורק)38(

 1.73  1.26 מכון לטיפול בשפכים

 0.99  0.69 ביב ציבוריעמק הירדן)39(

 0.36  0.25 שיקום ביב ציבורי

 1.51  1.05 שיקום ביב מאסף

 1.99  1.40 ביב מאסף

 1.28  0.89 מכון לטיפול בשפכים

עמק )40(
המעיינות

 0.90  0.72 תפעול ביב ציבורי)א( לכל נכס

 0.61  0.49 ביב מאסף

 1.43  1.14 מכון לטיפול בשפכים

 0.22  0.17 טיפול שלישוני
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

 1.38  1.10 שיקום

החזר הון מכון לטיפול 
בשפכים

 0.32  0.41 

)ב( לכל נכס למעט 
נכסים ששילמו 

היטל ביוב במושב 
מנחמיה

 2.91  2.33 החזר הון ביב מאסף

 1.16  0.81 ביב ציבוריעמק חפר)41(

 0.91  0.64 ביב מאסף ומיתקנים

 2.42  1.69 מכון לטיפול בשפכים

 0.41  0.28 שיקום ביב ציבורי

שיקום ביב מאסף 
ומיתקנים

 0.22  0.32 

 1.33  1.06 ביב ציבוריעמק יזרעאל)42(

 1.20  0.96 ביב מאסף

 1.03  0.83 מכון לטיפול בשפכים

 1.64  1.15 תפעולשדות דן)43(

 0.45  0.31 ביב מאסף

 2.23  1.56 מכון לטיפול בשפכים

 0.79  0.55 שיקום

 0.73  0.51 ביב ציבורי רמת נגב)44(

ביב מאסף, מיתקנים 
ומכון לטיפול בשפכים 

 3.44  4.92 

 2.26  1.58 החזר הון

 0.11  0.08 שיקום ביב ציבורי

שיקום ביב מאסף, 
מיתקנים ומכון לטיפול 

בשפכים

 0.52  0.74 

 0.73  0.51 ביב ציבורישדות נגב)45(

 1.70  1.19 ביב מאסף ומיתקנים

 0.64  0.45 שיקום

 2.84  1.99 מכון לטיפול בשפכים
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פרט
שם המועצה 

האזורית
 שמות היישובים

רכיבים לחיוב/סוג הנכס

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
 חיוב לפי

מטר מעוקב 
מים 

 תעריף 
בשקלים 

חדשים   
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים 

 0.17  0.12 ביב ציבורי)א( איביםשער הנגב)46(

 0.20  0.14 ביב ציבורי)ב( יכיני

 0.79  0.55 ביב ציבורי)ג( מכללת ספיר

)ד( אזור תעשייה 
שער הנגב וספירים

 0.23  0.16 ביב ציבורי וביב מאסף

)ה( נחל עוז, כפר 
עזה, מפלסים, ניר 
עם, ארז, אור הנר, 

יכיני, ברור חיל 
וקיבוץ דורות

 1.19  0.83 ביב מאסף

 0.17  0.12 שיקום)ו( לכל נכס

 3.05  2.14 מכון לטיפול בשפכים

 0.74  0.52 ביב ציבורישפיר)47(

 0.97  0.68 ביב מאסף ומתקנים

 1.96  1.37 מכון לטיפול בשפכים

 0.67  0.47 שיקום

)א( עין גדי, נאות תמר)48(
הכיכר ועין תמר

 5.84  4.09 ביב ציבורי וביב מאסף

 0.86  0.60 שיקום

)ב( נווה זוהר ועין 
בוקק

 5.84  3.00 ביב ציבורי וביב מאסף

 0.87  0.45 שיקום

החזר הון מכון לטיפול 
בשפכים

 0.94 "1.84 

במקום פרט 2 לתוספת השמינית לכללים העיקריים יבוא:  .11
"2. רפת המצויה בתחום המועצות האזוריות המנויות בתוספת הראשונה המזרימה 
התעריפים  לכללי  השלישית  בתוספת  ו–3   2 בפרטים  כקבוע  תחויב  חריגים,  שפכים 

לתאגידים, לפי העניין, בלא הכפלה במקדמים שבפרט 2)א( בתוספת האמורה."

בתוספת האחת עשרה לכללים העיקריים -   .12
בפרט )11(, במקום "38.38%" יבוא "26.15%";  )1(

במקום פרט )25( יבוא:  )2(

תיקון התוספת 
השמינית

תיקון התוספת 
האחת עשרה

DoCenter Id:801-02-2018-001331, received on -30/12/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8135, כ"ב בטבת התשע"ט, 30.12.2018  1656

שמות היישוביםמועצה אזוריתפרט
 שיעור הכספים המיועד

לקרן השיקום

16.61%".יואב")25(

בפרט )35(, במקום "19.16%" יבוא "18.58%";  )3(

בפרט )39(, במקום ""26.60%" יבוא "5.85%" ובמקום "43.03%" יבוא "24.59%";  )4(

בפרט )40(, במקום "17.53%" יבוא "17.06%";  )5(

בפרט )43(, במקום "עמק לוד" יבוא "שדות דן";  )6(

במקום פרט )44( יבוא:  )7(

שמות היישוביםמועצה אזוריתפרט
 שיעור הכספים המיועד

לקרן השיקום

1.3%ביב ציבורירמת נגב")44(

ביב מאסף, מיתקנים ומכון 
8.4%".לטיפול בשפכים

בתוספת השלוש עשרה לכללים העיקריים -   .13
פרט )19( - יימחק;  )1(

בפרט )21(, במקום "עמק לוד" יבוא "שדות דן".  )2(

בטבת כ"ד  ביום  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  למעט  אלה,  כללים  של  תחילתם  )א(   .14 
התשע"ט )1 בינואר 2019( )להלן - יום התחילה(.

 11 בסעיף  כנוסחו  העיקריים,  לכללים  השמינית  בתוספת   2 פרט  של  תחילתו  )ב( 
לכללים אלה, ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.

בתקופה שמיום התחילה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, בכותרת טור ג',   .15
בפרט 2 בתוספת השמינית לכללים העיקריים, במקום "2018" יבוא "2019".

בתקופה שמיום התחילה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, יראו כאילו  )א(   .16
אחרי סעיף 29)ד( לכללים העיקריים נאמר:

המנויה  האזורית  במועצה  גדול  צרכן  על  11)ה(,  בסעיף  האמור  אף  ")ה( על 
בפרטים )30(, )46(, )47( או )48( בתוספת השישית יחולו תעריפי הביוב הקבועים 

בתוספת השישית בלא הפחתה." 

בטבת ג'  יום  עד   )2019 באפריל   1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  שמיום  בתקופה   )ב( 
לכללים  השמינית  בתוספת   2 פרט  אחרי  כאילו  יראו   ,)2019 בדצמבר   31( התש"ף 

העיקריים נאמר:

אחד  המכילים  חריגים  שפכים  המזרימה  רפת   ,2 בפרט  האמור  אף  "2א. על 
הריכוזים  על  העולים  בריכוזים  להלן,  א'  בטור  המנויים  מהמרכיבים  יותר  או 
שדיווחה  כפי  הבדיקה  אי–ודאות  לערך  מעבר  שלצדו,  ב'  בטור  המפורטים 
התעריפים  לכללי  השלישית  בתוספת  ו–3   2 בפרטים  כקבוע  תחויב  המעבדה, 

לתאגידים, לפי העניין, בלא הכפלה במקדמים שבפרט 2)א( לתוספת האמורה:

תיקון התוספת 
השלוש עשרה

תחילה

הוראת מעבר

הוראת שעה
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טור א'
מרכיב

טור ב'
סף ריכוז לחיוב מיליגרם לליטר

)TSS( 6,000כלל מוצקים מרחפים

)COD( 10,000צריכת חמצן כימית
900חנקן קיילדל2

2P–180".זרחן כ

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5560(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב()3( לחוק איגודי ערים, התשט"ו-11955, ולפי סעיף 102 
לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

לביוב(,  ערים  איגודי  שמספקים  ביוב  לשירותי  )תעריפים  ערים  איגודי  בכללי   .1
התשע"ה-32014, במקום התוספות הראשונה והשנייה יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיף 1 - ההגדרות "האיגוד" ו"התעריף"(

שם האיגוד

התעריף בשקלים חדשים 

למטר מעוקב מים שסופקו, 
למעט מים שאינם 

מוזרמים לביוב המפורטים 
בסעיף 5 ולרבות מים 

 שמקורם
במי תהום שאושרו 

להזרמה למערכת הביוב 

למטר מעוקב שפכים 
 שזרמו לביוב ומים

שאינם פטורים 

איגודן - תשתיות איכות )1(
הסביבה

 2.508  3.582 

 2.393  1.675 איגוד ערים אזור חיפה )ביוב()2(

איגוד ערים אזור אילון )ביוב, )3(
ביעור יתושים וסילוק אשפה( 

- תפעול בלבד

 1.174  1.677 

איגוד ערים אזור שדרות שער )4(
הנגב )ביוב(

 1.822  2.602 

איגוד ערים אזור כרמיאל )5(
)ביוב(

 1.790  2.237 

ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשס"ט, עמ' 217.  1
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.  2

ק"ת התשע"ה, עמ' 523; התשע"ח, עמ' 2248.  3

החלפת התוספת 
הראשונה והשנייה
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שם האיגוד

התעריף בשקלים חדשים 

למטר מעוקב מים שסופקו, 
למעט מים שאינם 

מוזרמים לביוב המפורטים 
בסעיף 5 ולרבות מים 

 שמקורם
במי תהום שאושרו 

להזרמה למערכת הביוב 

למטר מעוקב שפכים 
 שזרמו לביוב ומים

שאינם פטורים 

איגוד ערים דרום השרון )6(
המזרחי לביוב - תפעול                

 1.042 1.488 

ובנוסף עבור יישובי נחל קנה, 
אלפי מנשה, צופים - הון            

 0.334  0.477 

תוספת שנייה
)סעיפים 2 ו–9ב(

שם האיגוד

הסכום בשקלים חדשים

למטר מעוקב מים שסופקו, למעט 
מים שאינם מוזרמים לביוב 

המפורטים בסעיף 5 ולרבות מים 
שמקורם במי תהום שאושרו 

להזרמה למערכת הביוב
 למטר מעוקב שפכים שזרמו
לביוב ומים שאינם פטורים

איגודן - תשתיות 
איכות הסביבה

בשנים 2018 עד 2020 - 0.57

בשנת 2021 - 0.60

בשנת 2022 - 0.56

בשנת 2023 - 0.51

בשנת 2024 - 0.47

משנת 2025 ואילך - 0.46

בשנים 2018 עד 2020 - 0.81

בשנת 2021 - 0.85

בשנת 2022 - 0.80

בשנת 2023 - 0.72

בשנת 2024 - 0.67

משנת 2025 ואילך - 0.65

איגוד ערים אזור 
חיפה )ביוב(

בשנת 2019 - 0.29

בשנים 2020 עד 2021 - 0.58

בשנים 2022 עד 2023 - 0.81

משנת 2024 ואילך - 0.87

בשנת 2019 - 0.43

בשנים 2020 עד 2021 - 0.83

בשנים 2022 עד 2023 - 1.16

משנת 2024 ואילך - 1.25".

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-4971(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

תחילה
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כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 111 ו–112 לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, 
ולאחר שקוימו הוראות סעיף 113 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

 - )להלן  התשע"ז-22017  ולהולכה(,  להפקה  ותעריפים  עלויות  )חישוב  המים  בכללי   .1
הכללים העיקריים(, בסעיף 5א, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 

")ב( סופקו המים לפי סעיף קטן )א(, לצריכה ביתית באמצעות תשתית הולכה של 
בעל רשיון ההפקה שאינו ספק חד–רשותי או ספק רב–רשותי יהיה תעריף ההולכה 
לאותו ספק לפי החישוב בכללי שירותי תשתית ואם סופקו בשטח עירוני בהתאמות 
והקמת  וביוב  מים  שירותי  עלות  )חישוב  וביוב  מים  תאגידי  לכללי  11ב  סעיף  לפי 

מערכות מים או ביוב(, התש"ע-32009."

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -  .2
בפרט 2, במקום הטבלה יבוא:  )1(

 "מדרגות של
כמות המים 

שהופקה לפי 
 הרישיון

)אלפי מ"ק 
לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת פרכלוראטהרחקת מזהמים אורגנייםהרחקת חנקות

עד 110 
מג"ל

מעל 110 
מג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75 
מקג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75 
מקג"ל

 7.90  7.71  7.53  7.38  6.87  5.93  5.22  4.53  4.59  3.92 עד 200

 מעל 200
עד 400

 1.57  2.06  1.39  1.84  2.35  3.07  0.46  0.52  0.60  0.69 

 מעל 400
עד 750

 1.49  1.95  1.35  1.74  2.20  2.86  0.41  0.44  0.48  0.53 

 מעל 750
עד 4,000

 1.44  1.87  1.34  1.71  2.15  2.78  0.39  0.41  0.43  0.46 

מדרגות של 
כמות המים 

שהופקה לפי 
 הרישיון

)אלפי מ"ק 
לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת כלורידהרחקת כרומאטהרחקת דטרגנטים

מעל 500 מקג"ל
עד 80 
מקג"ל

81 עד 110 
מקג"ל

111 עד 
140 מקג"ל

מעל 140 
מקג"ל

עד 700 
מג"ל

701
עד 1000 

מג"ל
1001 עד 
1300 מג"ל

מעל 1300 
מג"ל

 3.89  3.49  3.24  2.87  5.11  4.79  4.49  4.07  3.38 עד 200

 מעל 200
עד 400

 1.76  1.09  1.65  2.09  2.55  1.25  1.57  1.77  2.07 

 מעל 400
עד 750

 1.24  1.09  1.65  2.09  2.55  1.13  1.44  1.63  1.92 

 מעל 750
ועד 4,000

 0.90  1.09  1.65  2.09  2.55  1.04  1.34  1.53 "1.80 

תיקון סעיף 5א

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331; התשע"ז, עמ' 394.  1
ק"ת התשע"ז, עמ' 1266; התשע"ח, עמ' 2235.  2

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ג, עמ' 346.  3
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בפרט 3, במקום הטבלה יבוא:  )2(

"מדרגות של 
כמות המים 

שהופקה בהתאם 
לרישיון )אלפי 

מ"ק לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת פרכלוראטהרחקת מזהמים אורגנייםהרחקת חנקות

עד 110 
מג"ל

מעל 110 
מג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75 
מקג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75 
מקג"ל

 3.70  3.46  3.21  3.03  5.79  4.56  3.63  2.74  3.58  3.23 עד 200

 מעל 200
עד 400

 0.90  1.13  0.46  1.04  1.71  2.64  0.59  0.68  0.78  0.89 

 מעל 400
עד 750

 0.90  1.12  0.41  0.92  1.51  2.37  0.53  0.57  0.62  0.68 

 מעל 750
ועד 4,000

 0.89  1.12  0.40  0.87  1.44  2.27  0.50  0.53  0.56  0.59 

מדרגות של כמות 
המים שהופקה 

לפי הרישיון 
)אלפי מ"ק לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת כלורידהרחקת כרומאטהרחקת דטרגנטים

מעל 500 מקג"ל
עד 80 
מקג"ל

 81 עד 110
מקג"ל

111 עד 
140 מקג"ל

מעל 140 
מקג"ל

עד 700 
מג"ל

701
עד 1000 

מג"ל
1001 עד 
1300 מג"ל

מעל 1300 
מג"ל

 3.46  3.07  2.87  2.56  4.09  3.75  3.41  2.95  1.68 עד 200

 מעל 200
עד 400

 0.44  1.29  1.89  2.37  2.89  0.99  1.27  1.43  1.71 

 מעל 400
עד 750

 0.41  1.29  1.89  2.37  2.89  0.90  1.17  1.34  1.61 

 מעל 750
עד 4,000

 0.39  1.29  1.89  2.37  2.89  0.84  1.10  1.27 ."1.54 

במקום התוספת השנייה לכללים העיקריים יבוא:  .3

"תוספת שנייה
)סעיפים 6, 11, 20 ו–24(

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

0.680.7225%הולכהאפיקי מים)1(

1.080.9921%הולכהעמק הירדן)2(

0.770.7132%הולכהמים בגליל)3(

1.000.5035% הולכה לביתמי גולן)4(

1.01 בתוספת עלות הולכה לחקלאות
אנרגיה למ"ק

1.0629%

1.170.8130%הולכהעמק חרוד)5(

1.351.2929%הפקת מים עילייםעין גדי)6(

תיקון התוספת 
השנייה
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תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

1.160.7944%הפקת מים עילייםכברי קיבוץ)7(

1.972.3926%הפקת מים עילייםדן קיבוץ)8(

מפעל הדן אג' שת' חק' )9(
להספקת מים בע"מ

1.220.9038%הפקת מים עיליים

0.730.5135%הפקת מים עילייםחוף כנרת)10(

1.300.7635%הפקת מים עילייםעלי כנרת)11(

1.311.0335%הפקת מים עילייםמשק שחפים - כנרת)12(

מי כנרת להתיישבות )13(
חקלאית

1.440.9935%הפקת מים עיליים

2.132.0535%הפקת מים עילייםגונן בית)14(

1.090.8035%הפקת מים עילייםשמיר קיבוץ)15(

 0.67 הולכהשדה יואב)16(

35% 0.22  0.59 הפקת מים עילייםמגדל)17(

35% 0.51  0.74 הפקת מים עילייםעין גב)18(

35% 0.41  0.66 הפקת מים עילייםגינוסר)19(

35%"1.261.07הפקת מים עילייםחוקוק)20(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .4
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-5449(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

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

ולביוב כללים אלה:

 - )להלן  התשנ"ד-21994  מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  בכללי   .1
הכללים העיקריים(, בסעיף 3א -

בפסקה )1( -  )1(

בגובה  סכום  "בתוספת  יבוא  מע"מ"  "בתוספת  במקום  )א(,  משנה  בפסקת  )א( 
רכיב המע"מ";

בגובה  סכום  "בתוספת  יבוא  מע"מ"  "בתוספת  במקום  )ב(,  משנה  בפסקת  )ב( 
רכיב המע"מ";

תחילה

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.  1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ח, עמ' 2234.  2

תיקון סעיף 3א
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בפסקה )2(, בפסקת משנה )ב( בסופה יבוא  "בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין   )2(
בכמה מדים באותו מתחם";

בפסקה )2א(, בפסקת משנה )א( בסופה יבוא "בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין   )3(
בכמה מדים באותו מתחם".

בסעיף 4 לכללים העיקריים -   .2
בפסקה )1( -    )1(

בפסקת משנה )1.1(, במקום "2.689" יבוא " 2.746";  )א( 

בפסקת משנה )1.2(, במקום "3.612" יבוא " 3.707 ";  )ב( 

ובין  בודד  במד  נצרכה  זו  שכמות  "בין  יבוא  בסופה  )1.2א(,  משנה  בפסקת  )ג( 
בכמה מדים באותו מתחם";

בפסקת משנה )1.2ב(, במקום "6.932" יבוא "6.959";  )ד( 

בפסקה )5(5.3, במקום " ישולם התעריף הקבוע בסעיף 7)3()ב( בפסקת משנה 3.1.1.2   )2(
כמות;  אותה  מעל  מעוקבים  מטרים   100 עד   - ביתי  "ולצרכן  יבוא  מקורות;"  בכללי 
לכללי  3)1()א(  סעיף  לפי  ביתית  לצריכה  מוכרת  כמות  בעד  הקבוע  התעריף  ישולם 
תאגידים ובלבד שאם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, 
המע"מ  שיעור  בגובה  רכיב  בתוספת   - מלכ"ר(   - זה  בסעיף  )להלן  התשל"ו-31975  
ולצרכן ביתי מעבר לכמות שהוכרה כנזילה מעבר לכמות בפסקה )2( - תעריף בסכום 
רכיב  כ–בתוספת  מלכ"ר  שהוא  ספק  בידי  סופקו  שאם  ובלבד  מעוקב  למטר  ש"ח   1

בגובה שיעור המע"מ,".

העדכני"  האוכלוסין  במרשם  הרשום  "לפי  במקום  העיקריים,  לכללים  4ג)2(  בסעיף   .3
הלשכה  שפרסמה  וסמליהם,  אוכלוסייתם  היישובים,  ברשימת  הרשום  "לפי  יבוא 

המרכזית לסטטיסטיקה, העדכני ליום שקדם למשלוח הודעת החיוב".

בסעיף 5 לכללים העיקריים -  .4
בסעיף קטן )ב(, במקום "0.822" יבוא "0.829" ובמקום "0.368" יבוא "0.367";  )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "0.435" יבוא "0.437".  )2(

התשפ"א בטבת  ט"ז  ועד   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  שמיום  בתקופה   .5 
)31 בדצמבר 2020( יראו כאילו בסעיף 4)1()1.3()א( לכללים העיקריים, כאילו במקום 
"תעריף הגבוה ב–10% מהתעריפים הנקובים בסעיף 7)3()ב()3.2( לכללי מקורות, לפי 

העניין;" נאמר "50% מהתעריף הקבוע לאותה צריכה לו היתה צריכת מים שפירים".

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד  בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .6
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-29-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 4ג

תיקון סעיף 5

הוראת שעה

תחילה

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  3
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
 לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות

שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים 
והביוב לחברה( )תיקון(, התשע"ט-2018

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כנוסחו  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: 

התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי  התוספת  במקום   .1
הכלכלית לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן 
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה(, 

התשע"ה-32014, יבוא:

"תוספת
)סעיף 7(

טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 3.630 אור עקיבא)1(

 2.611 אליכין)2(

 2.641 באר יעקב)3(

 3.502 בית שאן)4(

 3.630 בנימינה - גבעת עדה)5(

 4.575 גבעת שמואל)6(

 3.630 גיסר אל זרקא)7(

 2.622 דלית אל כרמל)8(

 2.372 חריש)9(

 3.905 כפר שמריהו)10(

 3.632 כפר תבור)11(

 2.904 להבים)12(

 2.904 מיתר)13(

 2.622 מעיליא)14(

 3.419 נהריה)15(

 3.483 נשר)16(

 3.823 סביון)17(

 2.904 עומר)18(

החלפת תוספת

ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220; התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.  1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 526; התשע"ח, עמ' 2249.  3
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טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 2.622 עוספיה)19(

 3.682 פרדיס)20(

 4.214 פרדס חנה-כרכור)21(

 2.262 קלנסואה)22(

 4.806 קריית יערים)23(

 3.596 ראש פינה)24(

 3.810 שדרות)25(

 3.470"שהם)26(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-4764(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ט-2018

לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
שקוימו הוראות סעיפים 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( -

במקום ההגדרה "כמות מוכרת" יבוא:  )1(

""כמות מוכרת" - התוצאה המתקבלת מחלוקה בשנים עשר של כמות המים 
המוכרת לספק לגבי שנה מסוימת, לפי סעיף 14ג לכללי המים )קביעת כמות 

מוכרת(, התשע"ו-32016, כפי שמופיע ברישיון ההספקה של מקורות;";

אחרי ההגדרה "ספק רב רשותי" יבוא:  )2(

""ספק רב–רשותי אזורי" - ספק רב–רשותי, שהוא מועצה אזורית ובכלל זה ספק 
המצוי בבעלות של המועצה כאמור, המספק מים וביוב בתוך תחום של 

יותר מיישוב אחד;".

בסעיף 7 לכללים העיקריים -  .2
בפסקה )1( -  )1(

יבוא   "1.554" ובמקום   "1.834" יבוא   "1.827" במקום   ,1.1.7 משנה  בפסקת  )א( 
;"1.560"

תחילה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 7

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ח, עמ' 2230.  2
ק"ת התשע"ו, עמ' 784; התשע"ז, עמ' 1714.  3
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בפסקת משנה 1.1.7ג, במקום  "0.858" יבוא "0.861"; )ב( 

בפסקת משנה 1.1.9, במקום "140% מהתעריף בפסקת משנה 1.1.7" יבוא "3.3  )ג( 
ש"ח למ"ק;";

בפסקת משנה 1.2.1, במקום "1.112" יבוא "1.116"; )ד( 

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.184" יבוא "1.189";ֹֹ  )ה( 

בפסקת משנה 1.6 - )ו( 

בפסקת משנה )1(, במקום " 1.373" יבוא "1.378";  )1(

בפסקת משנה )2( -  )2(

)א( במקום פסקת משנה ו' יבוא

"ו. בין 5.2 דציסימנס למטר ובין 10 דציסימנס למטר - תעריף 
הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים;";

)ב( אחרי פסקת משנה ו' יבוא:

של  בהפחתה  הבסיס  תעריף   - למטר  דציסימנס   10 "ז. מעל 
45 אחוזים.";

בפסקת משנה )4(, אחרי ה' יבוא:  )3(

בצרכן,  התלויות  נסיבות  בשל  דגימה  לקחת  ממקורות  "ו. נמנע 
תיעשה הקביעה בשנת הרישוי העוקבת על בסיס הנתונים הנמצאים 
בדבר  נתונים  לקבל  כך  לצורך  היא  ורשאית  עת  באותה  ברשותה 
הממשלתית  הרשות  מאת  המומסים  והיונים  החשמלית  המוליכות 
וזאת עד לביצוע דגימה חוזרת שתילקח עד לסוף חודש מרס; תוצאות 
הבדיקה החוזרת ישמשו לצורך ההחלטה בדבר המוליכות החשמלית 
והיונים המומסים ממועד הבדיקה; מנע הצרכן ביצוע בדיקה חוזרת 

יחויבו המים מאותו מועד לפי התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7;";

במקום פסקת משנה 1.7 יבוא: )ז( 

ובעל  נחותה,  באיכות  שהם  אישר  הרשות  שמנהל  שפירים  "1.7 מים 
משנה  בפסקת  הנקוב  מהתעריף   90%  - ברישיון  כאמור  סיפקם  הרישיון 
קולחין  למפעל  הספקתם  לצורך  לספקם  שיש  ברישיון  נקבע  ואם   ,1.1.7

והמים סופקו כאמור - 50% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7;";

בפסקה )3()ב( -  )2(

בפסקת משנה 3.1 -  )א( 

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "0.378" יבוא "0.594";  )1(

בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "5.291" יבוא "5.708";  )2(

בפסקת משנה 3.1.1.3, במקום "4.222" יבוא "4.449";  )3(

בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "0.329" יבוא "0.544";  )4(

בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.241" יבוא "5.659";  )5(

בפסקת משנה 3.1.1.3א, במקום "4.173" יבוא "4.399";  )6(

בפסקת משנה 3.1.1.1א1, במקום "0.315" יבוא "0.530";  )7(
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)8( בפסקת משנה 3.1.1.2א1, במקום "5.227" יבוא "5.644";

)9( בפסקת משנה 3.1.1.3א1, במקום "4.159" יבוא "4.385";

)10( בפסקת משנה 3.1.1.1א2, במקום "0.300" יבוא "0.481";

)11( בפסקת משנה 3.1.1.2א2, במקום "5.167" יבוא "5.596";

)12( בפסקת משנה 3.1.1.3א2, במקום "4.110" יבוא "4.336";

)13( אחרי פסקת משנה 3.1.1.3 א2 יבוא:

"3.1.1א3 - לספק רב–רשותי אזורי -

3.1.1.1א3 - בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת - 0.375 ש"ח למ"ק;

3.1.1.2א3 - בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת - 5.489 ש"ח למ"ק;

מקומית  ברשות  ציבורי  גן  להשקיית  הכמות  בעד   - 3.1.1.3א3 
זכאית כהגדרתם בסעיף  10א לכללי רישיון - 4.229 ש"ח למ"ק; 

3.1.1א4 - לספק רב–רשותי אזורי שמפיק מים לפי רישיון הפקה -

3.1.1.1א4 - בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת - 0.312 ש"ח למ"ק;

3.1.1.2א4 - בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת - 5.426 ש"ח למ"ק;

מקומית  ברשות  ציבורי  גן  להשקיית  הכמות  בעד   - 3.1.1.3א4 
זכאית כהגדרתם בסעיף 10א. בכללי רישיון - 4.166 ש"ח למ"ק;";

)14( בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "0.994" יבוא "1.212";

)15( בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "5.907" יבוא "6.326";

)16( בפסקת משנה 3.1.1.3ב, במקום "4.467" יבוא "4.699";

)17( בפסקת משנה 3.1.2.5, במקום "0.906" יבוא "0.910";

)18( בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.247" יבוא "3.260";

במד  נצרכה  זו  שכמות  "בין  יבוא  בסופה  )ג(,   3.1.3.2 משנה  )19( בפסקת 
בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם";

)20( בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.681" יבוא "2.691";

בפסקת משנה 3.2 -  )ב( 

במקום פסקה )3( יבוא:  )1(

 22,000 ועד  לליטר  כלור  מיליגרם   400 מעל  שמליחותם  ")3( מים 
שתייה,  למי  בהם  שימוש  מונע  ושהרכבם  לליטר  כלור  מיליגרם 
בפסקאות  המנוי  לספק   - מליחים  מים  שהם  אישר  הרשות  ומנהל 
משנה 3.1.1 עד 3.1.2 תעריף הנמוך ב–71% מ–R2, ואולם אם סופקו 
התעריף  יהיה   3.1.1.1 משנה  פסקת  לפי  מוכרת  כמות  חלף  המים 
למים   3.1.3 משנה  פסקת  לפי  ספק  שאינו  ולמי   ;R2–מ ב–96%  נמוך 
שמליחותם מעל 400 מיליגרם כלור לליטר ועד 2,500 מיליגרם כלור 
לליטר תעריף הנמוך ב–50% מ–R2 ומעל 2,500 מילגרם כלור לליטר 

לפי הפירוט הזה:
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תעריף בש"ח למ"קמליחות )מיליגרם כלור לליטר(מספר

25013.502 עד 6000 )1(

60013.187 עד 8000   )2(

80012.871 עד 10000)3(

100012.555 עד 12000)4(

120012.239 עד 14000)5(

140011.923 עד 16000)6(

160011.607 עד 18000)7(

180011.292 עד 20000)8(

0.976";20001 עד 21999 )9(

)2( בפסקת משנה )7(, אחרי סעיף )ג( יבוא:

")ד( נמנע ממקורות לקחת דגימה בשל נסיבות התלויות בצרכן, תיעשה 
הקביעה בשנת הרישוי העוקבת על בסיס הנתונים הנמצאים ברשותה 
המוליכות  בדבר  נתונים  לקבל  כך  לצורך  היא  ורשאית  עת  באותה 
החשמלית והיונים המומסים מאת הרשות הממשלתית וזאת עד לביצוע 
דגימה חוזרת שתילקח עד לסוף חודש מרס; תוצאות הבדיקה החוזרת 
ישמשו לצורך ההחלטה בדבר המוליכות החשמלית והיונים המומסים 
ממועד הבדיקה; מנע הצרכן ביצוע בדיקה חוזרת יחויבו המים מאותו 

מועד לפי התעריף הנקוב בפסקת משנה 7)1( 1.1.7;".

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -  .3
בפסקה )1(, במקום "0.822" יבוא "0.829";  )1(

בפסקה )2(, במקום "0.368" יבוא "0.367".  )2(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .4
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ז-2017 )תיקון(, התשע"ט-2018

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

ולביוב כללים אלה:

בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, התשע"ז-22017,   .1
בסעיף 11 - 

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 8

תחילה

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

ק"ת התשע"ז, עמ' 1280; התשע"ח, עמ' 2230.  2
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בסעיף קטן )א(, במקום "1.999" יבוא "2.007";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "1.502"  יבוא "1.508".  )2(

תחילתם של כללים אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .2
י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשע"ט-2018

ריבית(,  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  2)א()3(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2019 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.41%.  .1

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת3(  

שר האוצר   

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1204; התשע"ב, עמ' 92; התשע"ח, עמ' 730.  1

הודעת מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3)י((, התשע"ט-2018

לעניין ריבית  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות  5א)ב(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
סעיף 3)י((, התשמ"ו-11986 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בשנת 2019 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 2.56%.  .1
ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(

ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-920-ת4(  

שר האוצר   

 הודעת הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(
)עדכון סכומים(, התשע"ט-2018

העוסקים  )רישוי  ורישוי(  )בטיחות  הגז  לתקנות  8)ג(  תקנה  לפי  הסמכות  בתוקף 
בעבודות גפ"מ(, התשס"ו-12006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני   .1
2005, ישתנו סכומי האגרה הנקובים בתוספת השלישית לתקנות והם מיום כ"ד בטבת 

התשע"ט )1 בינואר 2018(, כמפורט להלן:

תחילה

שיעור הריבית

שיעור הריבית

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התשע"ח, עמ' 730.  1

עדכון סכומים

ק"ת התשס"ו, עמ' 740; התשע"ח, עמ' 732.  1
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בשקלים חדשיםבעד -

141"1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות

2141. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות

3185. מתן רישיון

4148. חידוש רישיון שפג תוקפו

309."5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, למעט פסקה )1( שבו

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5034(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר האנרגיה  

הודעת הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי ספקי גפ"מ(, התשע"ט-2018

גפ"מ(,  ספקי  )רישוי  ורישוי(  )בטיחות  הגז  לתקנות  5)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ט-12018 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני   .1
כ"ד  מיום  ולפיכך  לתקנות,  השנייה  בתוספת  הנקובים  האגרה  סכומי  ישתנו   ,2016

בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, נוסח התוספת השנייה הוא כמפורט להלן:

"תוספת שנייה
)תקנה 5)א((

אגרות

בתוספת זו -

"ספק גז קטן" - כהגדרתו בתקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מכירת גז על ידי 
בתי זיקוק וספקי גז(, התש"ע-2009.

תחום הפעילות בגז
אגרה בשקלים חדשים 

לספק גז קטן

אגרה בשקלים חדשים 
 לספק גז שאינו

ספק גז קטן

11,5506,201. ייצור גפ"מ

26202,481. מילוי גפ"מ במכלית

36202,481. מילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים

41,5506,201. הולכת גפ"מ בצנרת

53101,241. הובלת גפ"מ במכלית

66202,481. הובלת מכלים מיטלטלים

73101,241. הובלת מכלים שלא למילוי חוזר

86202,481. אחסון גפ"מ במכלים נייחים

96202,481. אחסון מכלים מיטלטלים

ק"ת התשע"ט, עמ' 634.  1

עדכון סכומים

DoCenter Id:801-02-2018-001331, received on -30/12/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8135, כ"ב בטבת התשע"ט, 30.12.2018  1670
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 21.06 שקלים חדשים 

תחום הפעילות בגז
אגרה בשקלים חדשים 

לספק גז קטן

אגרה בשקלים חדשים 
 לספק גז שאינו

ספק גז קטן

103101,241. אחסון מכלים שלא למילוי חוזר

116202,481. שיווק גפ"מ למכלים נייחים

126202,481. שיווק מכלים מיטלטלים

136202,481. שיווק מכלים שלא למילוי חוזר

3,721".14931. שיווק גפ"מ תחבורה לתחנות תדלוק

י"ב בטבת התשע"ט )20 בדצמבר 2018(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-5805(  

מנהל מינהל הדלק   

הודעת הרבנות הראשית לישראל )אגרות(, התשע"ט-2018

)אגרות(,  לישראל  הראשית  הרבנות  לתקנות  3)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2015, נוסח תקנה 1 לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הוא כלהלן:

)א( בעד בחינות שעורכת מועצת הרבנות הראשית לישראל "אגרות   .1
כמפורט להלן תשולם אגרה כנקוב לצדן: 

בחינה לדיינות - 529 שקלים חדשים;  )1(

בחינות לרבנות, למשגיחי כשרות ולשוחטים - 374   )2(
שקלים חדשים.

)ב( בעד הגשת ערעור על ציון בחינה תשולם אגרה כמפורט 
להלן:

בעד בחינה לדיינות - 168 שקלים חדשים;  )1(

בעד בחינות אחרות - 126 שקלים חדשים."  )2(

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5448(

ן דג ה  ש מ  
                                                                 המנהל הכללי של הרבנות הראשית לישראל

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ו, עמ' 1160; התשע"ח, עמ' 262 ועמ' 662.  1
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