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קובץ התקנות
1 ביולי 72652013כ"ג בתמוז התשע"ג

עמוד

 כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד(
1446  )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג-2013                                                                                                              

1460 הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"ג-2013                                                                    
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7  המועצה האזורית בני שמעון;

8  המועצה האזורית ברנר;

9  המועצה האזורית גדרות;

10  המועצה האזורית גולן;

11  המועצה האזורית גזר;

12  המועצה האזורית גן רווה;

13  המועצה האזורית דרום השרון;

14  המועצה האזורית הגלבוע;

15  המועצה האזורית הגליל העליון;

16  המועצה האזורית הגליל התחתון;

17  המועצה האזורית זבולון;

18  המועצה האזורית חבל אילות;

19  המועצה האזורית חבל יבנה;

20  המועצה האזורית חבל מודיעין;

21  המועצה האזורית חוף אשקלון;

22  המועצה האזורית חוף הכרמל;

23  המועצה האזורית חוף השרון;

24  המועצה האזורית יואב;

25  המועצה האזורית לב השרון;

26  המועצה האזורית לכיש;

27  המועצה האזורית מבואות החרמון;

28  המועצה האזורית מגידו;

29  המועצה האזורית מטה אשר;

30  המועצה האזורית מטה יהודה;

31  המועצה האזורית מנשה;

32  המועצה האזורית מעלה יוסף;

33  המועצה האזורית מרום גליל;

34  המועצה האזורית מרחבים;

35  המועצה האזורית משגב;

36  המועצה האזורית נווה מדבר;

37  המועצה האזורית נחל שורק;

38  המועצה האזורית עמק הירדן;

39  המועצה האזורית עמק המעיינות;

40  המועצה האזורית עמק חפר;

41  המועצה האזורית עמק יזרעאל;

42  המועצה האזורית עמק לוד;

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

בסעיף 10 לכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 1 תיקון סעיף 10
העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"א-32010  שעה(,  )הוראת  תאגיד(  בלא  מקומית 

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 

הרשות  תפריש  הרביעית,  בתוספת  השיקום  לקרן  ההפרשה  שיעור  צוין  ")ב( לא 
המקומית לקרן השיקום 15% מכל אגרת הביוב שגבתה "

במקום סעיף 11 לכללים העיקריים יבוא: 2 החלפת סעיף 11

11  רשות מקומית המנויה בתוספת השלישית רשאית להפחית את 
לכללי  )ה1(  עד  3)ד(  בסעיף  המפורטים  בתנאים  לנכס,  הביוב  אגרת 
מערכת  והקמת  וביוב  מים  שירותי  עלות  )חישוב  וביוב  מים  תאגידי 
זה,  לעניין  ויראו  עלות(  כללי   - )להלן  התש"ע-42009  ביוב(,  או  מים 

כאילו בכל מקום, במקום  "חברה" נאמר "רשות מקומית" "

אחרי סעיף 11 לכללים העיקריים יבוא:3 הוספת סעיף 11א

בכללי  כמפורט  מפעלים,  שפכי  לעניין  תפעל  מקומית  11א  רשות 
ביוב(,  למערכת  המוזרמים  מפעלים  )שפכי  וביוב  מים  תאגידי 
התשע"א-52010 )להלן - כללי שפכי תעשייה(, ויראו לעניין זה, כאילו 

בכל מקום, במקום "חברה" נאמר "רשות מקומית" "

)31 בדצמבר 2013(" יבוא4 תיקון סעיף 17  בסעיף 17 לכללים העיקריים, במקום "כ"ח בטבת התשע"ד 
"ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( "

בסעיף 19 לכללים העיקריים, סעיפים קטנים )ב( ו–)ב1( - בטלים 5 תיקון סעיף 19

 החלפת התוספת
הראשונה

במקום התוספת הראשונה לכללים העיקריים יבוא:6 

"תוספת ראשונה
)סעיפים 1 ו–16(

כללים אלה יחולו על כל אחת מהרשויות האלה:

1  המועצה האזורית אל בטוף;

2  המועצה האזורית אל קסום;

3  המועצה האזורית אלונה;

4  המועצה האזורית אשכול;

5  המועצה האזורית באר טוביה;

6  המועצה האזורית בוסתן אל מרג;
__________

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"ב, עמ' 440   3
ק"ת התש"ע, עמ' 418   4

ק"ת התשע"א, עמ' 1218   5

"חיוב בשל שפכי 
מפעלים

"הפחתה בשל 
כמות השפכים
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7  המועצה האזורית בני שמעון;

8  המועצה האזורית ברנר;

9  המועצה האזורית גדרות;

10  המועצה האזורית גולן;

11  המועצה האזורית גזר;

12  המועצה האזורית גן רווה;

13  המועצה האזורית דרום השרון;

14  המועצה האזורית הגלבוע;

15  המועצה האזורית הגליל העליון;

16  המועצה האזורית הגליל התחתון;

17  המועצה האזורית זבולון;

18  המועצה האזורית חבל אילות;

19  המועצה האזורית חבל יבנה;

20  המועצה האזורית חבל מודיעין;

21  המועצה האזורית חוף אשקלון;

22  המועצה האזורית חוף הכרמל;

23  המועצה האזורית חוף השרון;

24  המועצה האזורית יואב;

25  המועצה האזורית לב השרון;

26  המועצה האזורית לכיש;

27  המועצה האזורית מבואות החרמון;

28  המועצה האזורית מגידו;

29  המועצה האזורית מטה אשר;

30  המועצה האזורית מטה יהודה;

31  המועצה האזורית מנשה;

32  המועצה האזורית מעלה יוסף;

33  המועצה האזורית מרום גליל;

34  המועצה האזורית מרחבים;

35  המועצה האזורית משגב;

36  המועצה האזורית נווה מדבר;

37  המועצה האזורית נחל שורק;

38  המועצה האזורית עמק הירדן;

39  המועצה האזורית עמק המעיינות;

40  המועצה האזורית עמק חפר;

41  המועצה האזורית עמק יזרעאל;

42  המועצה האזורית עמק לוד;
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הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףביב ציבורייישוב ואופי הנכס

22 0782 112שטח בניין)1( מגורים

18 5120 27שטח קרקע

)2(  עסקים 
ומוסדות

44 2790 123שטח בניין

19 2622 30שטח קרקע

44 2790 123שטח בניין)3( תעשייה

19 2622 30שטח קרקע

המועצה האזורית שדות נגב14 

שטח  של  כמכפלה  יחושב  נגב  שדות  האזורית  במועצה  לנכס  ביוב  היטל 
אופי  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח  הקרקע 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורביב מאסףביב ציבוריאופי הנכס

73 0517 5013 23שטח בניין)1( מגורים

40 1312 359 16שטח קרקע

26 6521 5015 23שטח בניין)2( עסקים ומוסדות

89 9614 3510 16שטח קרקע

26 6521 5015 23שטח בניין)3( תעשייה

89 9614 3510 16שטח קרקע

המועצה האזורית מגידו15 

היטל ביוב לנכס במועצה האזורית מגידו יחושב כמכפלה של שטח הקרקע 
ואופי  היישוב  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

הסכום בשקלים חדשים

ביב ציבורייישוב ואופי הנכס
ביב 
מכון טיהורמיתקניםמאסף

גלעד, דליה, רמות מנשה, )1(
אלייקים, עין השופט, הזורע 

ויקנעם המושבה

40 804 961 541 8שטח בניין

61 2017 837 187 34שטח קרקע

43  המועצה האזורית ערבה תיכונה;

44  המועצה האזורית רמת נגב;

45  המועצה האזורית שדות נגב;

46  המועצה האזורית שער הנגב;

47  המועצה האזורית שפיר;

48  המועצה האזורית תמר " 

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לכללים העיקריים -7 

 )1( - גלאון  "יישוב  יבוא  רפתות"   - נחלה  "יישוב  במקום  בטבלה,  3)ב()1(,  בסעיף 
רפתות";  

אחרי סעיף 6 יבוא:)2(

המועצה האזורית שער הנגב"7 

במושב  יכיני,  במושב  נכסים  לגבי  יחול  שלהלן  בטבלה  המפורט  ההיטל 
נירעם, קיבוץ גבים, אזור תעשייה וקרית חינוך בלבד - 

הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףביב ציבורייישוב ואופי הנכס

למגורים)1(

47 0-שטח בניין

23 0-שטח קרקע

לאזור תעשייה)2(

09 342 11שטח בניין

05 671 5שטח קרקע

לקריית חינוך)3(

39 0-שטח בניין

20 0";-שטח קרקע

בסעיף 8, המילה "מגורים" - תימחק;)3(

אחרי סעיף 12 יבוא:)4(

המועצה האזורית עמק חפר"13 

של  כמכפלה  יחושב  חפר  עמק  האזורית  במועצה  מגורים  לנכס  ביוב  היטל 
שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס במ"ר, בסכומים בשקלים חדשים, הקבועים 

בטבלה הזו: 
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הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףביב ציבורייישוב ואופי הנכס

22 0782 112שטח בניין)1( מגורים

18 5120 27שטח קרקע

)2(  עסקים 
ומוסדות

44 2790 123שטח בניין

19 2622 30שטח קרקע

44 2790 123שטח בניין)3( תעשייה

19 2622 30שטח קרקע

המועצה האזורית שדות נגב14 

שטח  של  כמכפלה  יחושב  נגב  שדות  האזורית  במועצה  לנכס  ביוב  היטל 
אופי  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח  הקרקע 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורביב מאסףביב ציבוריאופי הנכס

73 0517 5013 23שטח בניין)1( מגורים

40 1312 359 16שטח קרקע

26 6521 5015 23שטח בניין)2( עסקים ומוסדות

89 9614 3510 16שטח קרקע

26 6521 5015 23שטח בניין)3( תעשייה

89 9614 3510 16שטח קרקע

המועצה האזורית מגידו15 

היטל ביוב לנכס במועצה האזורית מגידו יחושב כמכפלה של שטח הקרקע 
ואופי  היישוב  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

הסכום בשקלים חדשים

ביב ציבורייישוב ואופי הנכס
ביב 
מכון טיהורמיתקניםמאסף

גלעד, דליה, רמות מנשה, )1(
אלייקים, עין השופט, הזורע 

ויקנעם המושבה

40 804 961 541 8שטח בניין

61 2017 837 187 34שטח קרקע
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המועצה האזורית עמק יזרעאל18 

היטל ביוב לנכס במועצה האזורית עמק יזרעאל יחושב כמכפלה של שטח 
אופי  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח  הקרקע 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

                   הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורביב מאסףביב ציבוריאופי הנכס

56 8947 6049 38שטח בניין

27 9714 5914 11שטח קרקע

המועצה האזורית הגליל העליון19 

היטל ביוב לנכס במועצה האזורית הגליל העליון יחושב כמכפלה של שטח 
אופי  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח  הקרקע 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

                  הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורביב מאסףביב ציבוריאופי הנכס

65 3928 4811 45שטח בניין

43 15 "13 496 24שטח קרקע

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -8 

בכותרת, אחרי "8)ב(" יבוא "ו–11";)1(

סעיפים 3)ב(, 5)א()2(, 6)א()2( ו–)ב( - יימחקו;)2(

במקום סעיף 8 יבוא:)3(

"8  המועצה האזורית עמק יזרעאל

אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית עמק יזרעאל תחושב כמכפלה של )א(
מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים בטבלה שלהלן:

                           הסכום בשקלים חדשים

טיהורביב מאסף ביב ציבוריסוג הנכס

)1( מגורים וכל 
נכס אחר למעט 

 נכס אשר קבוע
לו תעריף אחר 

1 050 95;"0 81

סעיפים 9)ג(, 10)ב()3( ו–)ה(, 11)ה( עד )ט( - יימחקו; )4(

אחרי סעיף 20 יבוא: )5(

הסכום בשקלים חדשים

ביב ציבורייישוב ואופי הנכס
ביב 
מכון טיהורמיתקניםמאסף

רמת השופט, עין העמק, )2(
גבעת עוז, מגידו, משמר 
העמק, מדרך עוז ומבוא 

כרמל

40 96-4 541 8שטח בניין

61 83-17 187 34שטח קרקע

אורחן הכרמל ומחנה ג'וערה)3(

40 804 961 1-שטח בניין

61 2017 837 7-שטח קרקע

גן לאומי מגידו)4(

40 96-4 1-שטח בניין

61 83-17 7-שטח קרקע

המועצה האזורית גולן16 

הקרקע  שטח  של  כמכפלה  יחושב  גולן  האזורית  במועצה  לנכס  ביוב  היטל 
ואופי  היישוב  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

                                         הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורקווי הולכהאופי הנכס

03 6836 19שטח בניין

23 498 4שטח קרקע

המועצה האזורית מטה אשר17 

שטח  של  כמכפלה  יחושב  אשר  מטה  האזורית  במועצה  לנכס  ביוב  היטל 
הקרקע ושטח הבניין שבנכס במ"ר בסכומים בשקלים חדשים, לפי היישוב 

ואופי הנכס, הקבועים בטבלה זו:

                           הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורביב מאסףביב ציבוריאופי הנכס

42 827 116 33שטח בניין

42 827 116 33שטח קרקע
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המועצה האזורית עמק יזרעאל18 

היטל ביוב לנכס במועצה האזורית עמק יזרעאל יחושב כמכפלה של שטח 
אופי  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח  הקרקע 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

                   הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורביב מאסףביב ציבוריאופי הנכס

56 8947 6049 38שטח בניין

27 9714 5914 11שטח קרקע

המועצה האזורית הגליל העליון19 

היטל ביוב לנכס במועצה האזורית הגליל העליון יחושב כמכפלה של שטח 
אופי  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים  במ"ר  שבנכס  הבניין  ושטח  הקרקע 

הנכס, הקבועים בטבלה זו:

                  הסכום בשקלים חדשים

מכון טיהורביב מאסףביב ציבוריאופי הנכס

65 3928 4811 45שטח בניין

43 15 "13 496 24שטח קרקע

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -8 

בכותרת, אחרי "8)ב(" יבוא "ו–11";)1(

סעיפים 3)ב(, 5)א()2(, 6)א()2( ו–)ב( - יימחקו;)2(

במקום סעיף 8 יבוא:)3(

"8  המועצה האזורית עמק יזרעאל

אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית עמק יזרעאל תחושב כמכפלה של )א(
מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים בטבלה שלהלן:

                           הסכום בשקלים חדשים

טיהורביב מאסף ביב ציבוריסוג הנכס

)1( מגורים וכל 
נכס אחר למעט 

 נכס אשר קבוע
לו תעריף אחר 

1 050 95;"0 81

סעיפים 9)ג(, 10)ב()3( ו–)ה(, 11)ה( עד )ט( - יימחקו; )4(

אחרי סעיף 20 יבוא: )5(

 תיקון התוספת
השלישית
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הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

1 580 361 21

המועצה האזורית משגב26 

אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית משגב תחושב כמכפלה של מ"ק )א(
מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

2 281 090 90

אגרת הביוב לנכס במועצה, המחובר למד–שפכים, תחושב בחילוק של )ב(
התעריפים הנקובים בטבלה בסעיף קטן )א( ב–75 0 

המועצה האזורית עמק חפר27 

אגרת הביוב לנכס במועצה עמק חפר תחושב לפי סוג הנכס כמכפלה )א(
של מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

                         הסכום בשקלים חדשים

טיהורביב מאסףביב ציבוריסוג הנכס

02 592 310 1מגורים)1(

המועצה האזורית שדות נגב28 

אגרת הביוב לנכס במועצה שדות נגב תחושב לפי סוג הנכס כמכפלה )א(
של מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

                    הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורביב מאסףביב ציבוריסוג הנכס

56 990 040 451 0מגורים)1(

המועצה האזורית מטה אשר29 

אגרת הביוב לנכס במועצה מטה אשר תחושב כמכפלה של מ"ק מים )א(
שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

         הסכום בשקלים חדשים            

שיקום ביב ציבוריתפעול

שיקום הולכה 

הולכה וטיהורוטיהור

1 360 390 30"1 53

בתוספת הרביעית לכללים העיקריים -9.

פרטים )1(, )3(, )4( ו–)5( - יימחקו;)1(

המועצה האזורית עמק הירדן"21 

- )א( זה  )בסעיף  הירדן  עמק  האזורית  במועצה  לנכס  הביוב  אגרת 
בסכומים  בנכס,  שנצרכו  מים  מ"ק  של  כמכפלה  תחושב  המועצה( 

הקבועים להלן:

                   הסכום בשקלים חדשים

טיהורשיקוםתפעולאופי הנכס

88 040 381 1למגורים)1(

המועצה האזורית מבואות החרמון22 

תחושב )א( החרמון  מבואות  האזורית  במועצה  לנכס  הביוב  אגרת 
כמכפלה של מ"ק מים שנצרכו בנכס,  בסכומים הקבועים להלן:

הסכום בשקלים חדשים

 תפעול ביב

ציבורי

 תפעול קווי

טיהורשיקוםהולכה

0 741 070 470 70

המועצה האזורית הגליל העליון23 

אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית הגליל העליון תחושב כמכפלה )א(
של מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףטיהורביב ציבורי
שיקום ביב 

ציבורי

שיקום 
מכוני 
שיקום ביב מאסףטיהור

1 100 670 300 390 410 42

אגרת הביוב לנכס במועצה, המחובר למד–שפכים, תחושב בחילוק של )ב(
התעריפים הנקובים בטבלה בסעיף קטן )א( ב–7 0 

בית גמליאל )בתחומי המועצה האזורית חבל יבנה(24 

תחושב  יבנה  חבל  האזורית  במועצה  גמליאל  בית  ביישוב  הביוב  אגרת 
כמכפלה של מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

הסכומים בשקלים חדשים

החזר הוןשיקוםטיהורתפעול ביב ציבורי

1 351 041 562 31

המועצה האזורית מרום הגליל25 

כמכפלה )א( תחושב  הגליל  מרום  האזורית  במועצה  לנכס  הביוב  אגרת 
של מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:
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הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

1 580 361 21

המועצה האזורית משגב26 

אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית משגב תחושב כמכפלה של מ"ק )א(
מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

2 281 090 90

אגרת הביוב לנכס במועצה, המחובר למד–שפכים, תחושב בחילוק של )ב(
התעריפים הנקובים בטבלה בסעיף קטן )א( ב–75 0 

המועצה האזורית עמק חפר27 

אגרת הביוב לנכס במועצה עמק חפר תחושב לפי סוג הנכס כמכפלה )א(
של מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

                         הסכום בשקלים חדשים

טיהורביב מאסףביב ציבוריסוג הנכס

02 592 310 1מגורים)1(

המועצה האזורית שדות נגב28 

אגרת הביוב לנכס במועצה שדות נגב תחושב לפי סוג הנכס כמכפלה )א(
של מ"ק מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

                    הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורביב מאסףביב ציבוריסוג הנכס

56 990 040 451 0מגורים)1(

המועצה האזורית מטה אשר29 

אגרת הביוב לנכס במועצה מטה אשר תחושב כמכפלה של מ"ק מים )א(
שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים להלן:

         הסכום בשקלים חדשים            

שיקום ביב ציבוריתפעול

שיקום הולכה 

הולכה וטיהורוטיהור

1 360 390 30"1 53

בתוספת הרביעית לכללים העיקריים -9.

פרטים )1(, )3(, )4( ו–)5( - יימחקו;)1(

תיקון התוספת 
הרביעית
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                                הסכום בשקלים חדשים 
סוג הנכס                           ביבי ציבורי     ביב מאסף           טיהור

 ")2(  תעשייה                        20 1         08 1              94 0";

)ב( אחרי סעיף קטן )א( בא:  

")א1( אגרת הביוב לרפת במועצה האזורית עמק יזרעאל תחושב 
חצר  לרבות  החליבה  במכון  שמקורם  המים  כמות  של  כמכפלה 

ההמתנה ברפת, בסכומים בשקלים חדשים, הקבועים להלן:

הסכום בשקלים חדשים

   ביבי ציבורי     ביב מאסף    טיהור

1 17        1 35              1 50   

)א2( על אף האמור בסעיף קטן )א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים 
אינה  ושהמועצה  מים  צריכת  מד  בו  מפעילה  אינה  שהמועצה  או 
ספקית המים ולאחר שפנתה המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות 
הממשלתית למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים 
בנכס - הסכומים החודשיים לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם 
והשווים  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים  הביוב  לשלבי 
למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס בסכום החודשי; לעניין 
זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית המועצה, בכתב, 
לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות 
שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  בהתאם  שקיבל  הדיווח  לפי 
ספקים מקומיים(, התשנ"ד-61994; לא מסר ספק המים למועצה מהו 
מספר הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו 

נכס על בסיס 5 נפשות   

הסכום בשקלים חדשים

 ביבי ציבורי     ביב מאסף       טיהור

    ;"5 62          6 52           7 22     

 )2( בסעיף 21)א(, בסופו בא:

טיהורשיקוםתפעולאופי הנכס

77 1"";04 381 1")2( לכל נכס אחר    

במקום פרט )8( יבוא: )2(

")8( המועצה האזורית עמק יזרעאל

לנכס מגורים                                          20% 42

לתעשייה                                                41% 42

לרפת                                                      87% 29"

אחרי פרט )16( יבוא:)3(

")17( עמק הירדן

)א( לנכס מגורים                                  58% 31

)ב( לנכס אחר                                       88% 24

)18( מבואות החרמון                                    82% 15

)19( הגליל העליון                                        46% 37

)20( בית גמליאל )בתחומי חבל יבנה(              96% 24

)21( משגב                                                    08% 21

)22( מרום הגליל                                           31% 38

)23( עמק חפר                                                99% 14

)24( שדות נגב                                               46% 18

)25( מטה אשר                                               14% 19"

ביטול התוספת 
החמישית

התוספת החמישית לכללים העיקריים - בטלה 10 

ביטול התוספת 
השישית

התוספת השישית לכללים העיקריים - בטלה 11 

ביטול התוספת 
השביעית

התוספת השביעית לכללים העיקריים - בטלה 12 

)א( תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(, ביום כ"ג בתמוז 13 תחילה
התשע"ג )1 ביולי 2013( )להלן - יום התחילה( 

)ב( תחילתם של סעיפים 10)ב(, 11–ו11א לכללים העיקריים כנוסחם בסעיפים 1 עד 3,  
לכללים אלה, ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 

התשע"ד בטבת  כ"ט  ביום  אלה,  לכללים   8 בסעיף  ו–)4(   )2( פסקאות  של   )ג( תחילתם 
)1 בינואר 2014( 

)א( בתקופה שמיום התחילה עד כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013( יראו כאילו 14 הוראת שעה
בתוספת השלישית לכללים העיקריים -

בסעיף 8 -)1(

)א( בסעיף קטן )א(, בסופו בא:

__________
ק"ת התשנ"ד, עמ' 885   6
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                                הסכום בשקלים חדשים 
סוג הנכס                           ביבי ציבורי     ביב מאסף           טיהור

 ")2(  תעשייה                        20 1         08 1              94 0";

)ב( אחרי סעיף קטן )א( בא:  

")א1( אגרת הביוב לרפת במועצה האזורית עמק יזרעאל תחושב 
חצר  לרבות  החליבה  במכון  שמקורם  המים  כמות  של  כמכפלה 

ההמתנה ברפת, בסכומים בשקלים חדשים, הקבועים להלן:

הסכום בשקלים חדשים

   ביבי ציבורי     ביב מאסף    טיהור

1 17        1 35              1 50   

)א2( על אף האמור בסעיף קטן )א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים 
אינה  ושהמועצה  מים  צריכת  מד  בו  מפעילה  אינה  שהמועצה  או 
ספקית המים ולאחר שפנתה המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות 
הממשלתית למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים 
בנכס - הסכומים החודשיים לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם 
והשווים  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים  הביוב  לשלבי 
למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס בסכום החודשי; לעניין 
זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית המועצה, בכתב, 
לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות 
שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  בהתאם  שקיבל  הדיווח  לפי 
ספקים מקומיים(, התשנ"ד-61994; לא מסר ספק המים למועצה מהו 
מספר הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו 

נכס על בסיס 5 נפשות   

הסכום בשקלים חדשים

 ביבי ציבורי     ביב מאסף       טיהור

    ;"5 62          6 52           7 22     

 )2( בסעיף 21)א(, בסופו בא:

טיהורשיקוםתפעולאופי הנכס

77 1"";04 381 1")2( לכל נכס אחר    
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הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףטיהורביב ציבורי
שיקום ביב 

ציבורי
שיקום מכוני 

שיקום ביב מאסףטיהור

232 06137 6763 9083 6386 5289 65

תהיה  ואירוח  למלונאות  המשמש  בנכס  השנתית  הביוב  )א3( אגרת 
בשקלים חדשים, לפי שלבי ביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה, 

הקבועים בטבלה שלהלן:

הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףטיהורביב ציבורי
שיקום ביב 

ציבורי
שיקום מכוני 

שיקום ביב מאסףטיהור

138 1381 9538 0449 7851 50;"53 37

)5( אחרי סעיף 25)א( בא:

או  מים  צריכת  מד  לו  שאין  בנכס  )א()1(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")ב( על 
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים 
למים  הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר 
ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים השנתיים 
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס 
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס 
בסכום השנתי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית 
המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר 
הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים 
מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994;  מקומיים(,  ספקים 
הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 

5 נפשות   

                                         הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

140 6431 49;"107 03

)6( אחרי סעיף 26)א( בא:

)א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים או  ")א1( על אף האמור בסעיף קטן 
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים 
למים  הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר 
ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים החודשיים 
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס 
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס 
בסכום החודשי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית 
המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר 
הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים 
מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994;  מקומיים(,  ספקים 
הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 

5 נפשות   

)3( אחרי סעיף 22)א( בא:

)א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים או  ")א1( על אף האמור בסעיף קטן 
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים 
למים  הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר 
ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים החודשיים 
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס 
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס 
בסכום החודשי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית 
המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר 
הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים 
מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994;  מקומיים(,  ספקים 
הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 

5 נפשות   

הסכום בשקלים חדשים

תפעול ביב ציבורי          תפעול קווי הולכה         שיקום            טיהור

;"5 86           3 92                    8 92                      6 21         

)4( אחרי סעיף 23)א( בא:

)א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים או  ")א1( על אף האמור בסעיף קטן 
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים 
למים  הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר 
ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים השנתיים 
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס 
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס 
בסכום השנתי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית 
המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר 
הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים 
מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994;  מקומיים(,  ספקים 
הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 

5 נפשות   

הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףטיהורביב ציבורי
שיקום ביב 

ציבורי
שיקום מכוני 

שיקום ביב מאסףטיהור

97 9558 1126 9735 3036 5237 84

חדשים,  בשקלים  בסכומים  תהיה  חולבת  לפרה  לשנה  הביוב  )א2( אגרת 
הקבועים  המועצה,  ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים  הביוב  שלבי  לפי 

בטבלה שלהלן:



1457 קובץ התקנות 7265, כ"ג בתמוז התשע"ג, 2013 7 1 

הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףטיהורביב ציבורי
שיקום ביב 

ציבורי
שיקום מכוני 

שיקום ביב מאסףטיהור

232 06137 6763 9083 6386 5289 65

תהיה  ואירוח  למלונאות  המשמש  בנכס  השנתית  הביוב  )א3( אגרת 
בשקלים חדשים, לפי שלבי ביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה, 

הקבועים בטבלה שלהלן:

הסכום בשקלים חדשים

ביב מאסףטיהורביב ציבורי
שיקום ביב 

ציבורי
שיקום מכוני 

שיקום ביב מאסףטיהור

138 1381 9538 0449 7851 50;"53 37

)5( אחרי סעיף 25)א( בא:

או  מים  צריכת  מד  לו  שאין  בנכס  )א()1(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")ב( על 
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים 
למים  הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר 
ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים השנתיים 
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס 
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס 
בסכום השנתי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית 
המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר 
הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים 
מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994;  מקומיים(,  ספקים 
הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 

5 נפשות   

                                         הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

140 6431 49;"107 03

)6( אחרי סעיף 26)א( בא:

)א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים או  ")א1( על אף האמור בסעיף קטן 
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים 
למים  הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר 
ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים החודשיים 
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס 
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס 
בסכום החודשי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית 
המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר 
הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים 
מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994;  מקומיים(,  ספקים 
הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 

5 נפשות   
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הביוב  לשלבי  ובהתאם  שלהלן,  בטבלה  הקבועים  לנפש  החודשיים 
של  למכפלה  והשווים  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים 
"מספר  זה,  לעניין  החודשי;  בסכום  בנכס  המתגוררות  הנפשות  מספר 
הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית המועצה, בכתב, לספק המים 
ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח 
שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, 
הנפשות  מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994; 
המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 5 

נפשות   

הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורביב מאסףביב ציבורי

2 485 795 49;"3 09

)9( אחרי סעיף 29)א( בא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים או 
ספקית  אינה  ושהמועצה  מים  צריכת  מד  בו  מפעילה  אינה  שהמועצה 
המים ולאחר שפנתה המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית 
למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים 
השנתיים לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים 
הנפשות  מספר  של  למכפלה  והשווים  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את 
המתגוררות בנכס בסכום השנתי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות 
הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  פניית  לפי   - בנכס" 
לכללי  בהתאם  שקיבל  הדיווח  לפי  הנפשות  מספר  לקבלת  ולביוב  למים 
המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, התשנ"ד-1994; לא מסר 
ספק המים למועצה מהו מספר הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב 

אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 5 נפשות 

הסכום בשקלים חדשים

הולכה וטיהורשיקום הולכה וטיהורשיקום וביב ציבוריתפעול

117 5233 4725 62"132 56

)ב( בתקופה שמיום התחילה עד יום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, יראו כאילו - :

)1( אחרי סעיף 19 לכללים העיקריים בא:

 "תעריפים מיוחדים
ברשויות מקומיות

מקומית 19א  רשות  של  ביוב  היטל  של  התעריף 
יהיה   השנייה  בתוספת  מופיעה  שאינה 

התעריף הנקוב בחוק העזר שלה;

מקומית  רשות  של  ביוב  אגרת  של   התעריף 
יהיה  השלישית  בתוספת  מופיעה  שאינה 

התעריף הנקוב בחוק העזר שלה "

                     הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

10 755 15;"4 25

)7( בסעיף 27 -

)א( בסעיף קטן )א(, בסופו בא:

טיהורביב מאסףביב ציבוריסוג הנכס

")2( מסחר שירותים 
ומלונאות

1 560 702 42

05 3";88 960 1)3( תעשייה ומלאכה

)ב( אחרי סעיף קטן )א( בא:

מים  צריכת  מד  לו  שאין  בנכס  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")ב( על 
אינה  ושהמועצה  מים  צריכת  מד  בו  מפעילה  אינה  שהמועצה  או 
ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר  המים  ספקית 
הממשלתית למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים 
בנכס - הסכומים השנתיים לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם 
והשווים  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים  הביוב  לשלבי 
למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס בסכום השנתי; לעניין 
זה, "מספר הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית המועצה, בכתב, 
לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות 
שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  בהתאם  שקיבל  הדיווח  לפי 
מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994;  מקומיים(,  ספקים 
לאותו  הביוב  אגרת  תחושב  דיור,  ביחידת  המתגוררת  הנפשות  מספר 

נכס על בסיס 5 נפשות   

                          הסכום בשקלים חדשים

טיהורביב מאסףביב ציבורי

107 0448 13;"165 96

)8( בסעיף 28 - 

)א( בסעיף קטן )א(, בסופו בא:

שיקוםטיהורביב מאסףביב ציבוריסוג הנכס

")2( לנכס 
שאינו למגורים

0 561 311 24;"0 69

)ב( אחרי סעיף קטן )א( בא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים או 
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית 
המים ולאחר שפנתה המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית 
למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים
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הביוב  לשלבי  ובהתאם  שלהלן,  בטבלה  הקבועים  לנפש  החודשיים 
של  למכפלה  והשווים  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים 
"מספר  זה,  לעניין  החודשי;  בסכום  בנכס  המתגוררות  הנפשות  מספר 
הנפשות המתגוררות בנכס" - לפי פניית המועצה, בכתב, לספק המים 
ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח 
שקיבל בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, 
הנפשות  מספר  מהו  למועצה  המים  ספק  מסר  לא  התשנ"ד-1994; 
המתגוררת ביחידת דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 5 

נפשות   

הסכום בשקלים חדשים

שיקוםטיהורביב מאסףביב ציבורי

2 485 795 49;"3 09

)9( אחרי סעיף 29)א( בא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א()1(, בנכס שאין לו מד צריכת מים או 
ספקית  אינה  ושהמועצה  מים  צריכת  מד  בו  מפעילה  אינה  שהמועצה 
המים ולאחר שפנתה המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית 
למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים 
השנתיים לנפש הקבועים בטבלה שלהלן, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים 
הנפשות  מספר  של  למכפלה  והשווים  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את 
המתגוררות בנכס בסכום השנתי; לעניין זה, "מספר הנפשות המתגוררות 
הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  פניית  לפי   - בנכס" 
לכללי  בהתאם  שקיבל  הדיווח  לפי  הנפשות  מספר  לקבלת  ולביוב  למים 
המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, התשנ"ד-1994; לא מסר 
ספק המים למועצה מהו מספר הנפשות המתגוררת ביחידת דיור, תחושב 

אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס 5 נפשות 

הסכום בשקלים חדשים

הולכה וטיהורשיקום הולכה וטיהורשיקום וביב ציבוריתפעול

117 5233 4725 62"132 56

)ב( בתקופה שמיום התחילה עד יום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, יראו כאילו - :

)1( אחרי סעיף 19 לכללים העיקריים בא:

 "תעריפים מיוחדים
ברשויות מקומיות

מקומית 19א  רשות  של  ביוב  היטל  של  התעריף 
יהיה   השנייה  בתוספת  מופיעה  שאינה 

התעריף הנקוב בחוק העזר שלה;

מקומית  רשות  של  ביוב  אגרת  של   התעריף 
יהיה  השלישית  בתוספת  מופיעה  שאינה 

התעריף הנקוב בחוק העזר שלה "
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)2( בתוספת השנייה, בכותרת, אחרי "16" יבוא "ו–19א";

)3( בתוספת השלישית, בכותרת, במקום "ו–11" יבוא "11 ו–19א" 

כ"ג בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(
)חמ 3-4091(

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

למים וביוב  

הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"ג-2013

הכספיים(,  השירותים  בעד  )תשלומים  הדואר  לתקנות   6 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:

מאי  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
2012 בשיעור של 8042% 0, ולאחר עיגול סכומים, יהיה נוסח התוספת של התקנות 

העיקריות, החל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, כלהלן:

       "תוספת
)תקנות 2 עד 6(

תשלומים בעד השירותים הכספיים

טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

בעשרה פתיחת חשבון סילוקים1   ישולם  התשלום   -  45 14
תשלומים שווים במהלך שנים עשר 
לפתיחת  הראשונים  החודשים   )12(

החשבון

בעל החשבון

בעל החשבוןניהול חשבון סילוקים2 

בלא תשלוםחשבון סילוקים1 2

17 4 - בעבור כל 30 ימים החל במועד חשבון סילוקים לא פעיל2 2
לחשבון  הפך  הסילוקים  חשבון  שבו 
לקיומה  ובכפוף  פעיל  לא  סילוקים 
של יתרת זכות בחשבון סילוקים לא 

פעיל העומדת על 00 4 ש"ח ומעלה

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון סילוקים 3 
)הפקדה עצמית(

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי1 3

על ידי בעל חשבון עסקי2 3

26 5 - בעבור הפקדת כל סכום הפקדת סכום במזומן1 2 3
במזומן

בעל החשבון

__________
1 ק"ת התשע"א, עמ' 613; התשע"ב, עמ' 1380 

עדכון התשלומים 
בעד השירותים 

הכספיים, ועיגול 
סכומים
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)2( בתוספת השנייה, בכותרת, אחרי "16" יבוא "ו–19א";

)3( בתוספת השלישית, בכותרת, במקום "ו–11" יבוא "11 ו–19א" 

כ"ג בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(
)חמ 3-4091(

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

למים וביוב  

הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"ג-2013

הכספיים(,  השירותים  בעד  )תשלומים  הדואר  לתקנות   6 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:

מאי  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
2012 בשיעור של 8042% 0, ולאחר עיגול סכומים, יהיה נוסח התוספת של התקנות 

העיקריות, החל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, כלהלן:

       "תוספת
)תקנות 2 עד 6(

תשלומים בעד השירותים הכספיים

טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

בעשרה פתיחת חשבון סילוקים1   ישולם  התשלום   -  45 14
תשלומים שווים במהלך שנים עשר 
לפתיחת  הראשונים  החודשים   )12(

החשבון

בעל החשבון

בעל החשבוןניהול חשבון סילוקים2 

בלא תשלוםחשבון סילוקים1 2

17 4 - בעבור כל 30 ימים החל במועד חשבון סילוקים לא פעיל2 2
לחשבון  הפך  הסילוקים  חשבון  שבו 
לקיומה  ובכפוף  פעיל  לא  סילוקים 
של יתרת זכות בחשבון סילוקים לא 

פעיל העומדת על 00 4 ש"ח ומעלה

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון סילוקים 3 
)הפקדה עצמית(

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי1 3

על ידי בעל חשבון עסקי2 3

26 5 - בעבור הפקדת כל סכום הפקדת סכום במזומן1 2 3
במזומן

בעל החשבון

טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

עד הפקדת המחאה2 2 3 של  הפקדה  בעבור   -  5 26
בעבור   - ו–52 0  המחאות   10
הפקדה של כל המחאה נוספת 

מעבר ל–10 המחאות כאמור

בעל החשבון

מאת 4  חשבון  לזכות  סכום  הפקדת 
אדם אחר - 

החברה בטופס שאישר אותו המנהל1 4 שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

בטופס שלא אישר אותו 2 4
המנהל

החברה  שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

החזרה או העברה של סכום מחשבון 5 
התשלומים השמורים

מבקש הסכום81 5

חיוב חשבון סילוקים בידי מי שאינו 6 
בעל החשבון לפי המחאה המשוכה 

על החברה הבת - 

בעל החשבון

בעל חשבון81 4הנפרעת באשנב במזומן1 6

שלא נפרעה באשנב במזומן2 6

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי1 2 6

על ידי בעל חשבון 2 2 6
עסקי

בעל חשבון04 1 - בעבור כל המחאה

בעל 7   בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
המשוכה  המחאה  לפי  החשבון 
באשנב  הנפרעת  הבת,  החברה  על 

במזומן

בעל החשבון80 1

בעל 8  בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הנפרע  קופה,  שובר  לפי  החשבון 

באשנב במזומן

בעל החשבון81 4

באמצעות 9  סילוקים  חשבון  חיוב 
רשימת  לפי  באשנב  במזומן  תשלום 
מוטבים או הוראת תשלום ממוגנטת 

בעל החשבון81 4

הרשאה 10  לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
לחיוב חשבון סילוקים

בעל החשבון91 0

חשבון 11   לחיוב  בהרשאה  טיפול 
סילוקים שלא כובדה

בעל החשבון45 14

הוראת 12  לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הניתנת  מראש,  מאושרת  תשלום 

לפירעון באשנב במזומן 

בעל החשבון81 4



קובץ התקנות 7265, כ"ג בתמוז התשע"ג, 2013 7 1  1462

טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

פדיון 13  בעד  ליחיד  )א( תשלום 
המפורטים  החוקים  מכוח  מילוות 
המילוות  לחוק  הראשונה  בתוספת 
התשל"ח-21977,  שונות(,  )הוראות 
מילווה  תעודת  שהציג  ובלבד 
ישראל  מבנק  זכאות  הודעת  או 

הרשומה על שמו

הכולל  הפדיון  מסכום   0 87%
פדיון  פעולת  בכל  המשולם 
מילוות, ובלבד שסכום התשלום 
לא  הפדיון  מבקש  שמשלם 
חדשים,  שקלים  מ–98 18  יפחת 
ובכל מקרה לא יעלה הסכום על 

7% 8 מסכום הפדיון הכולל

מבקש הפדיון

בנוגע  בכתב,  מידע  )ב( מסירת 
יותר,  או  אחת  מילווה  לתעודת 
הודעת  קיבל  שלא  יחיד  למבקש 
עדכון  לרבות  ישראל,  מבנק  זכאות 
פרטי המבקש לצורך העברתם לבנק 
את  המבקש  שהציג  ובלבד  ישראל, 

תעודת המילווה - לכל בירור

מבקש 37 17
השירות

הצהרה 14  כתב  על  חתימה  אימות 
והתחייבות בשל אבדן תעודת מילווה 

מבקש 81 4
ההצהרה

סילוקים 15  מחשבון  סכום  העברת 
לחשבון סילוקים אחר 

בלא תשלום

המחאת 16  באמצעות  כספים  העברת 
דואר  ביחידת  שירות  ממקבל  כסף, 
דואר  ביחידת  שירות  למקבל  אחת 
אחרת )מזומן בזמן(, בסכומים בשקלים 

חדשים, כמפורט להלן, לכל העברה -

מבקש 
ההעברה

35 15עד 11,000 16

77 20למעלה מ–1,000 עד 22,000 16

19 26למעלה מ–2,000 עד 33,000 16

59 31למעלה מ–3,000 עד 44,000 16

11 36למעלה מ–4,000 עד 55,000 16

53 41למעלה מ–5,000 עד 66,000 16

94 46למעלה מ–6,000 עד 77,000 16

37 52למעלה מ–7,000 עד 88,000 16

78 57למעלה מ–8,000 עד 99,000 16

30 62למעלה מ–9,000 עד 1010,000 16

ביטול המחאת כסף או המחאת דואר 17 
לפי בקשת השולח

השולח29 6

או 18  כסף  המחאת  של  תוקף  הארכת 
המחאת דואר שפקע תוקפה

מבקש 29 6
ההעברה
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

לכל 19  כובדה,  שלא  בהמחאה  טיפול 
המחאה - 

שהופקדה 1 19 המחאה  לעניין 
שעליו  והבנק  חשבון  לזכות 
נמשכה לא כיבדה, למעט בשל 

פגם טכני שקבע המנהל 

בעל החשבון74 11

על 2 19 משוכה  המחאה  לעניין 
הבת  והחברה  הבת,  החברה 

לא כיבדה

בעל החשבון06 18

חקירה על אודות תשלום שנטען עליו 20 
ששולם בין תאריכים מסוימים - לכל 
שני  בין  הכלולים  הימים  מן  אחד 

תאריכים 

מבקש 81 5
החקירה

המחאת21  של  גורלה  בדבר   חקירה 
כסף כמשמעותה בפרט 16 

מבקש 61 6
החקירה

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 22 
כמשמעותה בפרט 27 

מבקש 61 6
החקירה

הנוגע 23  מסמך  של  ומסירה  איתור 
סופק  שמקורו  הכספיים  לשירותים 

קודם לכן למבקש - לכל צילום

מבקש המסמך81 5

לחיוב 24  פעולות  של  ממוכנת  התאמה 
בחשבון סילוקים - לכל 10 פעולות

בעל החשבון62 4

למאגר 25  מהמחאות  נתונים  העברת 
מידע ממוכן, לפי בקשת בעל החשבון 

- לכל 10 המחאות

בעל החשבון62 4

בעל החשבון72 6פנקס המחאות הכולל 25 המחאות26 

המחאת 27  באמצעות  כספים  העברת 
לבקשת  בהתאם  נקוב  בסכום  דואר 
בנקאית(,  )המחאה  השירות  מקבל 
כמפורט  חדשים,  בשקלים  בסכומים 

להלן, לכל העברה -

מבקש 
ההעברה

41 5עד 1200 27

23 7למעלה מ–200 עד 2500 27

84 10למעלה מ–500 עד 31,000 27

64 12למעלה מ–1,000 עד 42,500 27

35 15למעלה מ–2,500 עד 55,000 27

77 20למעלה מ–5,000 עד 610,000 27
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

19 26למעלה מ–710,000 27

ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון 28 
- לכל המחאה 

בעל החשבון86 5

מבקש השירות81 4אימות חתימתו של ערב29 

משלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון 30 
במשלוח שאינו רגיל, לפי בקשת בעל 

החשבון

בעל החשבון "בשיעור דמי המשלוח

י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(
ה ל י מ ש ן  ו מ י מ )חמ 3-3598( 

המנהל הכללי )בפועל( של משרד     
התקשורת  




