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הודעת תאגידי מים וביוב )עדכון עלות לחישוב עלות שירותי מים וביוב(, 
התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29)ד(, לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים 
וביוב והקמת מערכות מים וביוב(, התש"ע-12009 )להלן — הכללים העיקריים(, אני מודיע 

בזה לאמור:

התשי"ט-21959,  המים,  לחוק  112א  סעיף  לפי  מתעדכנים  מקורות  שכללי  היות    1
בסעיפים  הנקובים  הסכומים  העיקריים,  לכללים  10א  סעיף  לתוקפו  שנכנס  ולאחר 
השנייה  הראשונה,  והתוספות   11  ,10  ,8 סעיפים  של  מסוימים  קטנים  בסעיפים  או 

והשלישית, עודכנו ומיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, הם כדלקמן:

בשקלים חדשים למ"ק

עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה -8 

051 0לשירותי מים של חברה -)1(

020 0לשירותי ביוב של חברה - )2(

A"30 097" - מקדם גבייה מים)א(10 

1A"  15 049" - מקדם גבייה ביוב                                   

C"46 454" - מקדם פריסה                                        

"E" - מקדם הוצאות הנהלה וכלכליות - 

)1( לחברה )א( - 

בשנת 2013                       330 0

בשנת 2014                       311 0

בשנת 2015                       292 0

משנת 2016                      272 0

)2( לחברה )ב( או )ג( -

בשנת 2013                      300 0

בשנת 2014                      292 0

משנת 2015                      272 0

)3( לכל חברה אחרת              272 0

H"0 601" - מקדם תפעול מערכת המים 

H1"0 308" - מקדם תפעול מערכת ביוב 

משוקלל  ממוצע  הרמה  גובה  בעלת  לחברה   -  "I"
הפקה  בעלת  ושאינה  מטרים   200 מעל  של  למ"ק 

עצמית -

0 172

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ב, עמ' 1575   1
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   2

עדכון סכומים
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בשקלים חדשים למ"ק

)א( עלות מוכרת לטיפול בשפכים -11 

660 0)1( רמת טיפול ירודה

673 1)2( רמת טיפול בסיסית

992 1)3( רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות

205 2)4( רמת טיפול לאיכות הנדרשת

תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

טור א'
שם החברה

טור ב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

238 3       696 3       אל עין בע"מ1

020 3       394 3       הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2

062 3       617 3       הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3

205 3       642 3       התנור מים וביוב בע"מ4

498 2       951 2       יובלים אשדוד בע"מ5

220 3       454 3       יובלים בשומרון בע"מ6

658 2       999 2       ימים - תאגיד המים של קרית ים  בע"מ7

480 3       758 3       כפרי גליל תחתון בע"מ8

448 2       931 2       מי אביבים 2010 בע"מ9

701 2       165 3       מי אונו בע"מ10

696 2       231 3       מי אשקלון בע"מ11

929 2       504 3       מי שמש בע"מ12

700 2       263 3       מי ברק בע"מ13

329 2       948 2       מי בת ים בע"מ14

427 2       865 2       מי גבעתיים בע"מ15

000 3       574 3       מי גליל בע"מ16

777 2       297 3       מי גני תקוה17

108 3       272 3       מעיינות דרום בע"מ18

471 2       835 2       מי הוד השרון בע"מ19

438 2       889 2       מי הרצליה20

132 3       522 3       נווה מדבר בע"מ21
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טור א'
שם החברה

טור ב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

569 2       017 3       מי חדרה בע"מ22

122 3       586 3       מי יבנה בע"מ23

102 3       266 3       מי כרמל בע"מ24

930 2       519 3       מי לוד בע"מ25

906 2       175 3       מי מודיעין בע"מ26

959 2       253 3       מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27

841 2       507 3       מי נתניה )2003( בע"מ28

878 1       203 4       מי עירון בע"מ29

336 3       499 3       מי עכו בע"מ30

606 2       146 3       מי ציונה בע"מ31

444 2       861 2       מי קרית ביאליק בע"מ32

730 2       327 3       מי קרית גת בע"מ33

053 3       476 3       מי רהט בע"מ34

506 2       829 2       מי רמת גן בע"מ35

780 2       960 2       מי רעננה בע"מ36

027 4       472 4       מי רקת טבריה בע"מ37

746 2       055 3       מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38

494 2       078 3       מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39

690 2       153 3       מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40

194 3       947 3       מניב ראשון בע"מ41

631 2       974 2       מעיינות אתא  בע"מ42

993 2       659 3       מעיינות המשולש בע"מ43

841 2       940 2       מעיינות העמקים בע"מ44

723 2       194 3       מעיינות השרון בע"מ45

490 2       360 3       מעיינות זיו בע"מ46

399 3       966 3       סובב שפרעם בע"מ47

663 2       866 2       עין אפק בע"מ48

781 2       287 3       עין הכרמים בע"מ49

385 2       993 2       עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ 50

459 3       921 3       פלג הגליל בע"מ51

755 2       073 3       פלגי מוצקין בע"מ52
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טור א'
שם החברה

טור ב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

180 3       499 3       פלגי השרון בע"מ53

653 2       124 3       שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54

022 3       438 3       תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55

תוספת שנייה 	 	 	 	

)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
)בשקלים חדשים 

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

668 3       064 4       אל עין  בע"מ1

211 3       524 3       הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2

492 3       986 3       הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3

395 3       772 3       התנור מים וביוב בע"מ4

689 2       080 3       יובלים אשדוד בע"מ5

410 3       583 3       יובלים בשומרון בע"מ6

849 2       128 3       ימים - תאגיד המים של קרית ים בע"מ7

910 3       126 4       כפרי גליל תחתון בע"מ8

544 2       964 2       מי אביבים 2010 בע"מ9

797 2       200 3       מי אונו בע"מ10

887 2       360 3       מי אשקלון בע"מ11

359 3       873 3       מי שמש בע"מ12

130 3       630 3       מי ברק בע"מ13

519 2       077 3       מי בת ים בע"מ14

521 2       899 2       מי גבעתיים בע"מ15

430 3       942 3       מי גליל בע"מ16

874 2       835 3       מי גני תקוה17

538 3       640 3       מעיינות הדרום בע"מ18

566 2       869 2       מי הוד השרון בע"מ19

534 2       957 2       מי הרצליה20

562 3       891 3       נווה מדבר בע"מ21
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
)בשקלים חדשים 

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

760 2       147 3       מי חדרה בע"מ22

313 3       716 3       מי יבנה בע"מ23

197 3       299 3       מי כרמל בע"מ24

360 3       887 3       מי לוד בע"מ25

002 3       209 3       מי מודיעין בע"מ26

151 3       382 3       מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27

033 3       636 3       מי נתניה )2003( בע"מ28

882 3       572 4       מי עירון בע"מ29

766 3       866 3       מי עכו בע"מ30

701 2       179 3       מי ציונה בע"מ31

540 2       894 2       מי קרית ביאליק בע"מ32

160 3       695 3       מי קרית גת בע"מ33

483 3       844 3       מי רהט בע"מ34

602 2       864 2       מי רמת גן בע"מ35

875 2       994 2       מי רעננה בע"מ36

457 4       840 4       מי רקת טבריה בע"מ37

937 2       184 3       מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38

685 2       208 3       מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39

882 2       282 3       מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40

289 3       982 3       מניב ראשון בע"מ41

822 2       103 3       מעיינות אתא בע"מ42

423 3       027 4       מעיינות המשולש  בע"מ43

937 2       974 2       מעיינות העמקים בע"מ44

819 2       228 3       מעיינות השרון בע"מ45

626 3       728 3       מעיינות זיו בע"מ46

829 3       335 4       סובב שפרעם בע"מ47

853 2       995 2       עין אפק בע"מ48

972 2       416 3       עין הכרמים בע"מ49

576 2       122 3       עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50

889 3       288 4       פלג הגליל בע"מ51

946 2       203 3       פלגי מוצקין בע"מ52

276 3       533 3       פלגי השרון בע"מ53
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
)בשקלים חדשים 

למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

748 2       157 3       שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54

452 3       806 3       תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55

תוספת שלישית 	 	 	 	

)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

583 3       154 4       אל עין  בע"מ1

095 3       665 3       הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2

311 3       881 3       הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3

314 3       884 3       התנור מים וביוב בע"מ4

574 2       145 3       יובלים אשדוד בע"מ 5

369 3       939 3       יובלים בשומרון בע"מ6

749 2       320 3       ימים תאגיד המים של קרית ים בע"מ7

828 3       398 4       כפרי גליל תחתון בע"מ8

519 2       091 3       מי אביבים 2010 בע"מ9

754 2       325 3       מי אונו  בע"מ10

784 2       355 3       מי אשקלון בע"מ11

154 3       725 3       מי שמש בע"מ12

023 3       593 3       מי ברק בע"מ13

468 2       038 3       מי בת ים בע"מ14

494 2       065 3       מי גבעתיים בע"מ15

291 3       861 3       מי גליל בע"מ16

834 2       404 3       מי גני תקוה17

418 3       990 3       מעיינות הדרום בע"מ18

536 2       107 3       מי הוד השרון בע"מ19

489 2       062 3       מי הרצליה20

470 3       041 4       נווה מדבר בע"מ21

664 2       235 3       מי חדרה בע"מ22
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

252 3       823 3       מי יבנה בע"מ23

155 3       725 3       מי כרמל בע"מ24

137 3       708 3       מי לוד בע"מ25

956 2       527 3       מי מודיעין בע"מ26

037 3       608 3       מי נע חברת המין והביוב של עיריית נצרת בע"מ27

953 2       523 3       מי נתניה )2003( בע"מ28

869 3       439 4       מי עירון בע"מ29

595 3       166 4       מי עכו בע"מ30

660 2       231 3       מי ציונה בע"מ31

489 2       060 3       מי קרית ביאליק בע"מ32

936 2       507 3       מי קרית גת בע"מ33

329 3       900 3       מי רהט בע"מ34

575 2       145 3       מי רמת גן בע"מ35

830 2       401 3       מי רעננה בע"מ36

285 4       855 4       מי רקת טבריה בע"מ37

842 2       413 3       מי שבע  תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38

638 2       209 3       מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39

838 2       409 3       מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40

237 3       808 3       מניב ראשון  בע"מ41

742 2       314 3       מעיינות אתא  בע"מ42

162 3       733 3       מעיינות המשולש בע"מ43

885 2       455 3       מעיינות העמקים בע"מ44

778 2       349 3       מעיינות השרון בע"מ45

558 3       129 4       מעיינות זיו בע"מ46

734 3       305 4       סובב שפרעם בע"מ47

775 2       345 3       עין אפק בע"מ48

878 2       449 3       עין הכרמים בע"מ49

493 2       063 3       עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50

778 3       348 4       פלג הגליל בע"מ51

863 2       434 3       פלגי מוצקין בע"מ52

252 3       822 3       פלגי השרון בע"מ53
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
)בשקלים 

חדשים למ"ק(

708 2       278 3       שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54

215 3       786 3       תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ55

י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(
)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הודעת תאגידי מים וביוב )עדכון תעריפים לשירותי מים וביוב(, 
התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב 
והקמת מערכות מים או ביוב(, התש"ע-12009 )להלן - כללי תעריפי תאגידי מים וביוב(, 

אני מודיע בזה לאמור:

היות שכללי מקורות מתעדכנים לפי סעיף 112א לחוק המים, התשי"ט-21959, עודכנו    1
בפסקאות  הנקובים  שהסכומים  כך  וביוב,  מים  תאגידי  תעריפי  בכללי  התעריפים 
מסוימות בסעיפים 3, 4, 6, התוספת הראשונה, פרטים 1 עד 5, 7 עד 9 ו–11 בתוספת 
השנייה ופרט 2)ב( בתוספת השלישית, הם מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, 

כדלקמן:

טור א'
תעריף 

)בשקלים 
חדשים למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס 

ותיק
)בשקלים חדשים 

למ"ק(  

בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור - )1(3  

848 7057 8לגבי כמות מוכרת)א( 

634 42012 13לגבי כל כמות נוספת)ב(

 בעד כל צריכה אחרת -   )2(

239 03110 11מים שפירים  למוסד עירוני )ג()1(

042 6127 7מים שפירים לגינון ציבורי)1(4 

680 1043 4)1(   תעריף לשירות ביוב)ב(6 

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ב, עמ' 1570   1
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   2

עדכון סכומים
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תוספת ראשונה
התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה -

פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
תעריף 

)בשקלים 
חדשים למ"ק(

טור ג'
תעריף לנכס ותיק

 )בשקלים
חדשים למ"ק(  

680 0784 5אל עין בע"מ1

664 1452 3הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2

560 8613 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3

527 9463 3התנור מים וביוב בע"מ4

702 1062 3יובלים אשדוד בע"מ5

525 1494 5יובלים בשומרון בע"מ 6

073 5893 3ימים - תאגיד המים של קריית ים בע"מ7

954 5334 5כפרי גליל תחתון בע"מ8

394 7684 4מי אביבים 2010 בע"מ9

423 8143 3מי אונו בע"מ10

007 3293 3מי אשקלון בע"מ11

310 5903 3מי  שמש בע"מ12

391 6854 4מי ברק בע"מ13

286 5234 4מי בת ים בע"מ14

201 6194 4מי גבעתיים בע"מ15

102 3844 4מי גליל בע"מ16

626 9643 3מי גני תקוה17

259 9504 4מעיינות הדרום בע"מ18

078 5704 4מי הוד השרון בע"מ19

385 7873 3מי הרצליה בע"מ20

993 4604 5נווה מדבר בע"מ21

189 5973 3מי חדרה בע"מ22

057 4494 4מי יבנה בע"מ23

486 1783 4מי כרמל בע"מ24

107 3743 3מי לוד בע"מ25

323 9103 3מי מודיעין בע"מ26

746 3102 3מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ב'
תעריף 

)בשקלים 
חדשים למ"ק(

טור ג'
תעריף לנכס ותיק

 )בשקלים
חדשים למ"ק(  

586 7783 3מי נתניה )2003( בע"מ28

317 4226 6מי עירון בע"מ29

3 694 387 4מי עכו בע"מ30

517 8333 3מי ציונה בע"מ31

079 5193 3מי קרית ביאליק בע"מ32

093 3533 3מי קרית גת בע"מ33

875 3073 4מי רהט בע"מ34

221 7544 4מי רמת גן בע"מ35

344 0193 4מי רעננה בע"מ36

674 0853 4מי רקת טבריה בע"מ37

212 7603 3מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38

399 6714 4מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39

505 9004 4מיתב החברה האזורית למים והביוב בע"מ40

956 0592 3מניב ראשון בע"מ41

586 1003 4מעיינות אתא בע"מ42

875 0652 3מעיינות המשולש בע"מ43

952 7102 3מעיינות העמקים בע"מ44

522 9083 3מעיינות השרון בע"מ45

823 5164 5מעיינות זיו בע"מ46

582 8714 4סובב שפרעם בע"מ47

599 2533 4עין אפק בע"מ48

237 5863 3עין הכרמים בע"מ49

491 7403 3עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50

480 8754 4פלג הגליל בע"מ51

500 0383 4פלגי מוצקין בע"מ52

369 9074 4פלגי השרון בע"מ53

578 9633 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54

948 3892 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55
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תוספת שנייה
)סעיף 6א(

תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום בשקלים חדשים

בדיקת מד–מים לפי תקנה 47 לתקנות המים )מדי–מים(, 1 
התשמ"ח-1988, לרבות החלפה והובלה למד–מים ובתנאי 

שממועד התקנתו חלפו פחות מ–7 שנים -

69 101למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

69 136למד–מים שקוטרו מעל "3/4 

85 68ניתוק מד–מים לבקשת צרכן2 

85 68חיבור מד–מים לבקשת צרכן3  

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

לכללי אמות המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך -

62 155למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

26 333למד–מים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

95 420למד–מים שקוטרו מעל  "1 ועד "5 1 כולל

76 836למד–מים שקוטרו מעל   "5 1 ועד "2 כולל

68 4,178למד–מים שקוטרו מעל   "2 ועד "3 כולל

36 6,790למד–מים שקוטרו מעל   "3 ועד "4 כולל

69 8,879למד–מים שקוטרו מעל   "4 ועד "6 כולל

70 10,446למד–מים שקוטרו מעל   "6 

94 395למד–מים חמים שקוטרו עד "3/4 כולל

55 783למד–מים חמים שקוטרו מעל  "3/4 ועד "1 כולל

55 1,462למד–מים חמים שקוטרו מעל  "1 ועד "5 1 כולל

34 2,089למד–מים חמים שקוטרו מעל  "5 1

93 208תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

 ניתוק מד–מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת5 
החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף 146 לחוק ובהעדרם לפי 

הנחיות הממונה            

113 84

בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד בפרק שלישי לכללי אמות 7  
המידה -

69 136למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

52 370למד–מים שקוטרו מעל "3/4

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

16 47
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הסכום בשקלים חדשים

 הפקה חוזרת של העתק חשבון תקופתי ושליחתו לפי כללי9 
אמות המידה

12 35

 ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות ביובית לפי11  
כללי אמות המידה 

252 25

תוספת שלישית
תעריפים לשירותי ביוב לשפכים 

הסכום בשקלים חדשים

26 15"15"  2  )ב(

  "0 31"0 32

  "150"152 55

י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(
)חמ 3-3873(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב  

																																		

הודעת המים )עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א)ב(, לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, אני 
מודיע בזה לאמור:

היות שחלפו שישה חודשים ממועד העדכון הקודם, עודכנו התעריפים לדמי מים    1
מקורות(,  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  שבכללי  כך  לחוק,  112)א(  סעיף  לפי 
התשמ"ז-21987, הסכומים הנקובים בפסקאות משנה מסוימות של סעיפים 7 ו–8, מיום 

כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי  2013(, הם כדלקמן:

בשקלים חדשים למ"ק

מים לחקלאות7  )1(

מים שפירים1 1

503 0בשנת  62013 1 1א

629 0בשנת 2014 

756 0בשנת 2015

883 0החל בשנת 2016 

כל שאר מפעלי מקורות -7 1 1

466 11   תעריף לכמות א

729 21   תעריף לכמות ב 

259 32   תעריף לכמות ג

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ג, עמ' 341   2

עדכון התעריפים 
למים למטרת 

חקלאות, תעשייה, 
לכל צריכה אחרת 
ולאחזקת מערכות 

מים וביוב
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בשקלים חדשים למ"ק

שפד"ן -  לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -2 1 

תעריף לכמות מים נצרכת - 1 2 1

035 1בשנת 2013

064 1בשנת 2014

096 1החל בשנת 2015

קולחין -3 1

961 0תעריף לכמות מי קולחים נצרכת1 3 1

מים מליחים - 6 1 

בפסקת משנה זו, "תעריף הבסיס" - )1(

263 1בשנת 2013 

310 1בשנת 2014 

357 1 בשנת  2015 

404 1החל בשנת  2016

מים למטרת תעשייה, לכל מפעלי מקורות -7  )2(

מים שפירים -2 

151 7בשנת 2013

מים לכל צריכה אחרת -7  )3(

מים שפירים -1 3 )ב(

לספק חד–רשותי - 1 1 3

בעד כל כמות 1 1 1 3
שעד לכמות 

מוכרת

2 573

בעד כל כמות 2 1 1 3
שמעבר לכמות 

המוכרת

7 038

  לספק רב–רשותי1 1 3א

בעד כל כמות 1 1 1 3א
שעד לכמות 

המוכרת 

2 432

בעד כל כמות 2 1 1 3א
שמעבר לכמות

6 897

  לספק בתחום רשות מקומית1 1 3ב

בעד כל כמות 1 1 1 3ב
שעד לכמות 

המוכרת

3 077
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בשקלים חדשים למ"ק

בעד כל כמות 2 1 1 3ב
שמעבר לכמות 

המוכרת

7 542

למי שאינו ספק - 3 1 3

בעד בית חולים, 3 3 1 3            
 בית מרחץ

ומקווה                            

2 642

אחזקת מערכות מים וביוב - 8  )א(

תעריף לצריכה לכל המטרות 
והשימושים למעט לחקלאות

0 424

י"ח בתמוז התשע"ג )26 ביוני 2013(
)חמ 3-807(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית( )מס' 2(, התשע"ג-2013 

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א)ד( לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, 
התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
השלישית  התוספת  נוסח   ,)2013 במרס   1( התשע"ג  באדר  י"ט  מיום   ,2012 אוגוסט 

לתקנות הוא:

"תוספת שלישית
)תקנה 10א(

בשקלים חדשים

בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר )1(
רדיואקטיבי

262 47

47 262בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה)2(

17 423בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו)3(

17 423בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו)4(

בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או )5(
באוויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

423 17

בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים )6(
להלן:

__________
ק"ת התש"ם, עמ' 992; התשנ"א, עמ' 1058; התשע"ג, עמ' 12   1

שינוי אגרות
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 6.48 שקלים חדשים 

בשקלים חדשים

)נמחק(א 

47 262כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת, לרבות מקורות כיולב 

)נמחק(ג 

17 423תיקון מכשירי קרינה ואחזקתםד 

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר ה 
רדיואקטיבי

423 17

17 423שירותי רדיוגרפיהו 

47 262אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיבייםז 

18 303סילוק פסולת רדיואקטיביתח 

)נמחק(ט 

)נמחק(י 

17 423בדיקת ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע ובמים יא 

17 423"בדיקת קרינה בלתי מייננתיב 

א' בתמוז התשע"ג )9 ביוני 2013(
ו ר א ק - ר פ ש ה  נ ו ל א )חמ 3-1078(  

המנהלת הכללית של המשרד   

להגנת הסביבה   




