
רשומות

קובץ התקנות
30 ביוני 75242015י"ג בתמוז התשע"ה

עמוד

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( )תיקון מס' 3(,
1294 התשע"ה-2015                                                                                                                                                    

 כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב( )תיקון מס' 3(,
1300 התשע"ה-2015                                                                                                                                                    

1310 כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 4(, התשע"ה-2015                                               

1311 כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015                                           

1312 הודעת המים )עדכון היטלי הפקה( )מס' 2(, התשע"ה-2015                                                                                    
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כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 
או ביוב( )תיקון מס' 3(, התשע"ה-2015

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

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

)1( בפסקה )1( -  

)א( בפסקת משנה )א(, במקום "819 6" יבוא "751 6";

)ב( בפסקת משנה )ב(, במקום "975 10" יבוא "865 10"; 

)2( בפסקה )2()ג()1(, במקום "889 8" יבוא "800 8" 

בסעיף 4 לכללים העיקריים -  2 

)1( בפסקת משנה )1(, במקום "114 6" יבוא "053 6";

במקום פסקת משנה )2( יבוא:)2( 

")2( מים לצריכה למטרת חקלאות -

הקבועים  התעריפים  סכום  יהיה  לחקלאות  מים  לשירותי  התעריף 
המקומיים,  הספקים  בכללי   4 סעיף  של  ו–2 3   3 1 משנה  בפסקאות 
הספקים  לכללי   5 בסעיף  הקבוע  לחקלאות  מים  תעריף  בתוספת 
המקומיים למעט במקרים של אספקת קולחין לחקלאות ממקור עצמי;" 

בסעיף 6 לכללים העיקריים, במקום "347 3" יבוא "314 3"   3 

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'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

248 4אל עין  בע"מ1 

513 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2 

017 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3 

526 3התנור מים וביוב בע"מ4 

596 2יובלים אשדוד בע"מ5 

618 4יובלים בשומרון בע"מ6 

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 3

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה

__________

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ה, עמ' 135   1
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ה, עמ' 506 ועמ' 1135   2
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

141 3ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7 

134 4כפרי גליל תחתון בע"מ8 

850 3מי אביבים 2010 בע"מ9 

517 3מי אונו בע"מ10 

848 2מי אשקלון בע"מ11 

997 2מי שמש בע"מ12 

532 3מי ברק בע"מ13 

586 3מי בת ים בע"מ14 

628 3מי גבעתיים בע"מ15 

689 3מי גליל בע"מ16 

796 3מי גני תקווה בע"מ17 

810 3מעיינות הדרום בע"מ18 

872 3מי הוד השרון בע"מ19 

316 3מי הרצליה בע"מ20 

155 5נווה מדבר בע"מ21 

837 2מי חדרה בע"מ22 

406 3מי יבנה בע"מ23 

582 3מי כרמל בע"מ24 

821 2מי לוד בע"מ25 

459 2מי מודיעין בע"מ26 

497 2מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27 

141 3מי נתניה )2003( בע"מ28 

415 4מי עירון בע"מ29 

916 3מי עכו בע"מ30 

388 3מי ציונה בע"מ31 

022 3מי קריית ביאליק32 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

005 3מי קריית גת בע"מ33 

444 3מי רהט בע"מ34 

662 3מי רמת גן בע"מ35 

243 3מי רעננה בע"מ36 

120 4מי רקת טבריה בע"מ37 

234 3מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38 

562 3מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39 

666 3מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40 

599 2מניב ראשון בע"מ41 

610 3מעיינות אתא בע"מ42 

384 2מעיינות המשולש בע"מ43 

764 2מעיינות העמקים בע"מ44 

469 3מעיינות השרון בע"מ45 

322 4מעיינות זיו בע"מ46 

223 4סובב שפרעם בע"מ47 

531 3עין אפק בע"מ48 

089 3עין הכרמים בע"מ49 

616 3עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50 

119 4פלג הגליל בע"מ51 

665 3פלגי מוצקין בע"מ52 

680 3פלגי השרון בע"מ53 

454 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54 

031 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55 
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תוספת שנייה
)סעיף 6א(

 תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום בשקלים חדשים

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

התקנתו חלפו פחות מ–7 שנים -

 04 102למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל 

16 137למד–מים שקוטרו מעל "3/4

09 69ניתוק מד–מים לבקשת צרכן )2(

09 69חיבור מד–מים לבקשת צרכן  )3( 

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

16 156למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

42 334למד–מים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל 

41 422למד–מים שקוטרו מעל "1 ועד "5 1 כולל

68 839למד–מים שקוטרו מעל "5 1 ועד "2 כולל

22 4,193למד מים שקוטרו מעל "2 ועד "3 כולל

99 6,813למד–מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

59 8,910למד–מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

05 10,483למד–מים שקוטרו מעל "6

32 397למד–מים חמים שקוטרו עד  "3/4 כולל

 1" ועד   3/4" מעל  שקוטרו  חמים  למד–מים 
27 786כולל

 1 5" ועד   1" מעל  שקוטרו  חמים  למד–מים 
64 1,467כולל

60 2,096למד–מים חמים שקוטרו מעל "5 1

66 209תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

__________

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

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

הממונה 

114 23

ההוצאות שהיו כרוכות בהפעלת הוצאות בעד הליכי גבייה   )6(
12ט  סעיף  לפי  גבייה  הליכי 
לא  אך  )גבייה(4,  המסים  לפקודת 
לפי  שנקבעו  מההוצאות  יותר 

13)ג( לאותה פקודה

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

16 137למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

81 371למד–מים שקוטרו מעל "3/4

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

16 52

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

12 39

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

סעיף 2)ה( לכללים 

11א  סעיף  לפי  החישוב  תוצאת 
11ב,  או  עלות  חישוב  לכללי 

בכללי חישוב עלות, לפי העניין

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

אמות המידה 

253 12

עריכת בדיקות איכות מים בבית הצרכן לפי )12(
)איכותם  העם  בריאות  לתקנות   14 תקנה 
מי  ומיתקני  שתייה  מי  של  התברואית 
אמות  כללי  ולפי  התשע"ג-52013,  שתייה(, 

מידה -

40 456)א( בעד בדיקת מתכות

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

317 49

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

פעיל

565 54

__________
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374   4

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

הביוב )13( או  המים  במערכת  שינויים  ביצוע 
אין  שבו  במקום  צרכן,  לבקשת  הקיימות, 
מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי 
החברה  של  והביוב  המים  במערכות  לפגוע 
או של צרכן אחר למעט שינוי ראשון שביקש 
הצרכן במערכת המים ושינוי ראשון שביקש 
תוספת  במסגרת  הביוב,  במערכת  הצרכן 

בנייה של מעל 50% מהשטח הבנוי -  

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

2,970 00

20 277תוספת לכל מטר

הגדלה  או  נוסף  מד–מים  חיבור  העתקה, 
לחיבור "5 1, במרחק של עד 10 מטרים 

3,960 00

00 297תוספת לכל מטר 

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

4,455 00

50 346תוספת לכל מטר 

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

5,940 00

00 396תוספת לכל מטר 

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

6,930 00

00 495תוספת לכל מטר 

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

8,910 00

00 594תוספת לכל מטר 

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

ביוב קיימת, במרחק של עד 10 מטרים 

8,910 00

80 415תוספת לכל מטר

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

00 7,920בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת 

00 4,455התקנה או העתקה של ברז כיבוי
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הסכום בשקלים חדשים

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

המים והביוב של החברה או של צרכן אחר

עלות העבודות בפועל, בתוספת 
עליות תכנון, קבלת היתרים, 

פיקוח ותקורה בשיעור של 25% 
מעלות העבודות" 

תיקון התוספת 
השלישית 

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -5 

בפרט 2)ב( - )1(

בהגדרה "15", במקום "66 15" יבוא "50 15";)א(

בהגדרה "31 0", במקום "33 0" יבוא "33 0";)ב(

בהגדרה "150", במקום "49 156" יבוא "93 154" )ג(

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015( 6 תחילה

ח' בתמוז התשע"ה )25 ביוני 2015(
)חמ 3-3873-ת2(

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון מס' 3(, התשע"ה-2015

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

למים ולביוב כללים אלה:

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

נמוך מקורות" יבוא:

לתחום  המקומית  הרשות  תחום  הוספת  שמיום  התקופה   - ראשונה"  ""תקופה 
התחום  נוסף  שבה  לשנה  העוקבת  השנה  של  בדצמבר   31 עד  החברה 

כאמור;

"תקופה שנייה" - השנה שאחרי תום התקופה הראשונה; 

"תקופה שלישית" - השנה שאחרי תום התקופה השנייה;" 

בסעיף 8 לכללים העיקריים, בפסקה )1(, במקום "052 0" יבוא "051 0" 2 

בסעיף 10 לכללים העיקריים -  3 

בסעיף קטן )ב( -)1(

בפסקה )1(, במקום "10,277,397" יבוא "10,174,623";)א(

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 10

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ה, עמ' 135   1

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ה, עמ' 514 ועמ' 1131   2
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בפסקה )3()א(, במקום "218 38" יבוא "836 37";)ב(

בסעיף קטן )ג( -)2(

בפסקה )1(, במקום "9,015,261" יבוא "8,925,108";)א(

בפסקה )2()א(, במקום "218 38" יבוא "836 37";)ב(

בסעיף קטן )ד(, במקום "40 2" יבוא "3" )3(

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים - 4 

בפסקה )1(, במקום "669 0" יבוא "692 0";)1(

בפסקה )2(, במקום "696 1" יבוא "679 1";)2(

בפסקה )3(, במקום "019 2" יבוא "999 1";)3(

בפסקה )4(, במקום "235 2" יבוא "213 2" )4(

בסעיף 12 לכללים העיקריים -  5 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:)1(

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בחברה שנוסף לתחומה תחום ")ב1(
של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, יהיה 
ממוצע  האלה,  בתקופות  בית  צורכי  למטרת  מוכר  מים  פחת  שיעור 
ובתחום  החברה  בתחום  המתגוררת  האוכלוסייה  גודל  לפי  משוקלל, 
הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים 
)א( ו–)ב( ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג 
עד   )1( פסקאות  לפי  באחוזים,  משויכת,  היא  שאליו  הכלכלי-חברתי 

)3(, אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

בתקופה הראשונה - )1(

אשכול 1 עד 4 - 15;)א(

אשכול 5 עד 6 - 11;)ב(

אשכול 7 ומעלה - 9;)ג(

בתקופה השנייה - )2(

אשכול 1 עד 4 - 25 13;)א(

אשכול 5 עד 6 - 25 10;)ב(

אשכול 7 ומעלה - 8;)ג(

בתקופה השלישית -)3(

אשכול 1 עד 4 - 5 11;)א(

אשכול 5 עד 6 - 5 9 ";)ב(

בסעיף קטן )ג(, בכל מקום, במקום "ו–)ב(" יבוא "עד )ב1(" )2(

בסעיף 15 לכללים העיקריים -  6 

בסעיף קטן )ב(, במקום "עד סוף שנת 2015" יבוא "בשנים המפורטות להלן";)1(

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12

תיקון סעיף 15
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אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:)2(

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בחברה שנוסף לתחומה תחום ")ב1(
של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, יהיה 
ממוצע  האלה,  בתקופות  בית  צורכי  למטרת  מוכר  גבייה  פחת  שיעור 
ובתחום  החברה  בתחום  המתגוררת  האוכלוסייה  גודל  לפי  משוקלל, 
הרשות המקומית, של שיעור פחת הגבייה שנקבע לחברה לפי סעיפים 
)א( ו–)ב( ושיעור פחת גבייה מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג 
הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת, באחוזים, לפי פסקאות )1( עד )3(:

בתקופה הראשונה - )1(

אשכול 1 עד 4 - 12;)א(

אשכול 5 עד 6 - 5;)ב(

אשכול 7 ומעלה - 5 2;)ג(

בתקופה השנייה - )2(

אשכול 1 עד 4 - 5 10;)א(

אשכול 5 עד 6 - 4;)ב(

אשכול 7 ומעלה - 2;)ג(

בתקופה השלישית -)3(

אשכול 1 עד 4 - 9;)א(

אשכול 5 עד 6 - 3 ";)ב(

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:)3(

")ג( שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לממוצע משוקלל 
לפי כמות המים הנכנסת שסיפקה חברה לכל מטרת צריכה של שיעור 
פחת הגבייה המוכר למטרת צורכי בית ושל שיעור פחת גבייה המוכר 

לכל מטרת צריכה אחרת שנקבעו לפי סעיפים קטנים )א( עד )ב1( " 

סעיפים 23 ו–24 לכללים העיקריים - בטלים 7 

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:8 

 ביטול סעיפים
23 ו–24

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית
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"תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

959 1אל עין בע"מ1  

479 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

345 2הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

680 2התנור מים וביוב בע"מ4  

795 1יובלים אשדוד בע"מ5  

588 1יובלים בשומרון בע"מ6  

763 1ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

072 2כפרי גליל תחתון בע"מ8  

971 1מי אביבים 2010 בע"מ9  

167 2מי אונו בע"מ10  

929 1מי אשקלון בע"מ11  

243 2מי שמש בע"מ12  

064 2מי ברק בע"מ13  

596 1מי בת ים בע"מ14  

897 1מי גבעתיים בע"מ15  

327 2מי גליל בע"מ16  

260 2מי גני תקווה בע"מ17  

299 2מעיינות הדרום בע"מ18  

036 2מי הוד השרון בע"מ19  

889 1מי הרצליה בע"מ20  

051 1נווה מדבר בע"מ21  

864 1מי חדרה בע"מ22  

130 2מי יבנה בע"מ23  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

624 2מי כרמל בע"מ24  

104 2מי לוד בע"מ25  

272 2מי מודיעין בע"מ26  

239 2מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27  

952 1מי נתניה )2003( בע"מ28  

791 1מי עירון בע"מ29  

291 2מי עכו בע"מ30  

989 1מי ציונה בע"מ31  

816 1מי קריית ביאליק בע"מ32  

075 2מי קריית גת בע"מ33  

378 2מי רהט בע"מ34  

945 1מי רמת גן בע"מ35  

340 2מי רעננה בע"מ36  

086 2מי רקת טבריה בע"מ37  

131 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

891 1מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

  40
מיתב החברה האזורית למים ולביוב 

162 2בע"מ

579 2מניב ראשון בע"מ41  

991 1מעיינות אתא בע"מ42  

107 2מעיינות המשולש בע"מ43  

350 2מעיינות העמקים בע"מ44  

383 2מעיינות השרון בע"מ45  

884 1מעיינות זיו בע"מ46  

984 1סובב שפרעם בע"מ47  

000 2עין אפק בע"מ48  

119 2עין הכרמים בע"מ49  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

883 1עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

087 2פלג הגליל בע"מ51  

906 1פלגי מוצקין בע"מ52  

061 2פלגי השרון בע"מ53  

205 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

570 2תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

633 3אל עין בע"מ1 

541 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2 

575 2הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3 

255 3התנור מים וביוב בע"מ4 

857 1יובלים אשדוד בע"מ5 

106 4יובלים בשומרון בע"מ6 

825 1ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7 

749 3כפרי גליל תחתון בע"מ8 

033 2מי אביבים 2010 בע"מ9 

247 2מי אונו בע"מ10 

990 1מי אשקלון בע"מ11 

468 2מי שמש בע"מ12 

274 2מי ברק בע"מ13 

658 1מי בת ים בע"מ14 

959 1מי גבעתיים בע"מ15 

566 2מי גליל בע"מ16 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

322 2מי גני תקווה בע"מ17 

487 2מעיינות הדרום בע"מ18 

098 2מי הוד השרון בע"מ19 

951 1מי הרצליה בע"מ20 

384 3נווה מדבר בע"מ21 

926 1מי חדרה בע"מ22 

192 2מי יבנה בע"מ23 

159 3מי כרמל בע"מ24 

328 2מי לוד בע"מ25 

334 2מי מודיעין בע"מ26 

301 2מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27 

014 2מי נתניה )2003( בע"מ28 

632 3מי עירון בע"מ29 

144 3מי עכו בע"מ30 

051 2מי ציונה בע"מ31 

877 1מי קריית ביאליק בע"מ32 

203 2מי קריית גת בע"מ33 

623 2מי רהט בע"מ34 

007 2מי רמת גן בע"מ35 

402 2מי רעננה בע"מ36 

140 5מי רקת טבריה בע"מ37 

193 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38 

952 1מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39 

223 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40 

641 2מניב ראשון בע"מ41 

053 2מעיינות אתא בע"מ42 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

325 2מעיינות המשולש בע"מ43 

411 2מעיינות העמקים בע"מ44 

444 2מעיינות השרון בע"מ45 

858 2מעיינות זיו בע"מ46 

822 3סובב שפרעם בע"מ47 

062 2עין אפק בע"מ48 

181 2עין הכרמים בע"מ49 

945 1עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50 

339 4פלג הגליל בע"מ51 

968 1פלגי מוצקין בע"מ52 

123 2פלגי השרון בע"מ53 

267 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54 

836 2תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55 

תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

883 2אל עין בע"מ1 

506 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2 

474 2הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3 

012 3התנור מים וביוב בע"מ4 

824 1יובלים אשדוד בע"מ5 

875 2יובלים בשומרון בע"מ6 

800 1ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7 

990 2כפרי גליל תחתון בע"מ8 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

018 2מי אביבים 2010 בע"מ9 

222 2מי אונו בע"מ10 

961 1מי אשקלון בע"מ11 

369 2מי שמש בע"מ12 

209 2מי ברק בע"מ13 

640 1מי בת ים בע"מ14 

941 1מי גבעתיים בע"מ15 

501 2מי גליל בע"מ16 

307 2מי גני תקווה בע"מ17 

441 2מעיינות הדרום בע"מ18 

084 2מי הוד השרון בע"מ19 

929 1מי הרצליה בע"מ20 

370 2נווה מדבר בע"מ21 

896 1מי חדרה בע"מ22 

171 2מי יבנה בע"מ23 

904 2מי כרמל בע"מ24 

219 2מי לוד בע"מ25 

299 2מי מודיעין בע"מ26 

266 2מינע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27 

989 1מי נתניה )2003( בע"מ28 

808 2מי עירון בע"מ29 

772 2מי עכו בע"מ30 

030 2מי ציונה בע"מ31 

850 1מי קריית ביאליק בע"מ32 

147 2מי קריית גת בע"מ33 

541 2מי רהט בע"מ34 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

990 1מי רמת גן בע"מ35 

378 2מי רעננה בע"מ36 

673 3מי רקת טבריה בע"מ37 

169 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38 

934 1מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39 

206 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40 

608 2מניב ראשון בע"מ41 

035 2מעיינות אתא בע"מ42 

196 2מעיינות המשולש בע"מ43 

381 2מעיינות העמקים בע"מ44 

424 2מעיינות השרון בע"מ45 

395 2מעיינות זיו בע"מ46 

990 2סובב שפרעם בע"מ47 

043 2עין אפק בע"מ48 

155 2עין הכרמים בע"מ49 

927 1עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50 

285 3פלג הגליל בע"מ51 

951 1פלגי מוצקין בע"מ52 

106 2פלגי השרון בע"מ53 

247 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54 

721 2תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55 

)א(  תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ד בתמוז התשע"ה    9
)1 ביולי 2015( 

תחילתם של סעיפים 23 ו–24 לכללים העיקריים כנוסחם בסעיף 7 לכללים אלה,  )ב( 
ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( 

ח' בתמוז התשע"ה )25 ביוני 2015(
ר)חמ 3-3869( ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  

יושב ראש מועצת  
הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תחילה
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כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 4(, 
התשע"ה-2015

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

ולביוב כללים אלה:

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

בפסקה )1( - )1(

 במקום פסקת משנה 6 1 1א יבוא:)א( 

"בשנת 2015 - 208 0;

בשנת 2016 - 386 0;

בשנת 2017 - 438 0;

בשנת 2018 - 489 0;

בשנת 2019 - 541 0;

בשנת 2020 - 592 0;

בשנת 2021 ואילך - 646 0 ";

בפסקת משנה 7 1 1, במקום "154 2" יבוא "132 2";)ב(

במקום פסקת משנה 1 2 1 יבוא:)ג( 

"1 2 1  תעריף לכמות מים נצרכת - 099 1";

בפסקת משנה 1 3 1, במקום "1 1" יבוא "089 1";)ד(

בפסקת משנה 2 3 1א, במקום "1 1" יבוא "089 1";)ה(

במקום פסקת משנה 6 1)1( יבוא:)ו(

")1( בפסקת משנה זו, "תעריף בסיס", בשקלים חדשים -

בשנת 2015 - 403 1; )א( 

בשנת 2016 - 495 1; )ב( 

משנת 2017 587 1;"; )ג( 

בפסקה )3( - )2(

בפסקת משנה 1 1 1 3, במקום "099 2" יבוא "078 2";)א(

בפסקת משנה 2 1 1 3, במקום "043 6" יבוא "983 5";)ב(

בפסקת משנה 1 1 1 3א, במקום "050 2" יבוא "030 2";)ג(

בפסקת משנה 2 1 1 3א, במקום "993 5" יבוא "933 5";)ד(

בפסקת משנה 1 1 1 3ב, במקום "609 2" יבוא "583 2";)ה(

בפסקת משנה 2 1 1 3ב, במקום "553 6" יבוא "487 6";)ו(

בפסקת משנה 5 2 1 3, במקום "631 3" יבוא "595 3";)ז(

אחרי פסקת משנה 5 2 1 3 יבוא:)ח(

 "5 2 1 3א - בעד אספקת המים לירושלים לספקי מים שהוגדרו בהסכמים 
מדיניים עד גובה הכמות המוקצית - 744 3 שקלים חדשים למ"ק;";

ברישה לפסקת משנה 3 3 1 3 במקום "677 2" יבוא "650 2" )ט(

בסעיף 8 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )א(, במקום "43 0" יבוא "426 0"  2  

)א( תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ד בתמוז התשע"ה 3  
)1 ביולי 2015( 

1)2()ח(  בסעיף  כנוסחו  העיקריים  לכללים  5 2 1 3א  7)3()ב(  סעיף  של  )ב( תחילתו 
לכללים אלה, ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 

ח' בתמוז התשע"ה )25 ביוני 2015(
)חמ 3-807-ת2(

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי  המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ה-2015

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:

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

בפסקה )1( -)1(

 בפסקת משנה )1 1(, במקום "835 2" יבוא "807 2";)א(

בפסקת משנה )2 1(, במקום "612 3" יבוא "576 3";)ב(

בפסקת משנה )2 1א(, במקום "6 0" יבוא " 708 0";)ג(

בפסקה )2(, במקום "160 3" יבוא "128 3";)2(

בפסקה )3(, במקום פסקת משנה )2 3( יבוא:)3( 

בפסקת  האמור  על  נוסף  יגבה,   )3 1( משנה  בפסקת  כאמור  מקומי  ")2 3( ספק 
משנה )1 3( ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור 

של 241 0 שקלים חדשים למ"ק" 

סעיפים 4א ו–4ב - בטלים 2  

בסעיף 5 לכללים העיקריים - 3  

בסעיף קטן )א(, במקום "091 0" יבוא "090 0";)1(

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ה, עמ' 7, עמ' 503 ועמ' 1136   2
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אחרי פסקת משנה 5 2 1 3 יבוא:)ח(

 "5 2 1 3א - בעד אספקת המים לירושלים לספקי מים שהוגדרו בהסכמים 
מדיניים עד גובה הכמות המוקצית - 744 3 שקלים חדשים למ"ק;";

ברישה לפסקת משנה 3 3 1 3 במקום "677 2" יבוא "650 2" )ט(

בסעיף 8 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )א(, במקום "43 0" יבוא "426 0"  2  

)א( תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ד בתמוז התשע"ה 3  
)1 ביולי 2015( 

1)2()ח(  בסעיף  כנוסחו  העיקריים  לכללים  5 2 1 3א  7)3()ב(  סעיף  של  )ב( תחילתו 
לכללים אלה, ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 

ח' בתמוז התשע"ה )25 ביוני 2015(
)חמ 3-807-ת2(

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי  המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ה-2015

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:

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

בפסקה )1( -)1(

 בפסקת משנה )1 1(, במקום "835 2" יבוא "807 2";)א(

בפסקת משנה )2 1(, במקום "612 3" יבוא "576 3";)ב(

בפסקת משנה )2 1א(, במקום "6 0" יבוא " 708 0";)ג(

בפסקה )2(, במקום "160 3" יבוא "128 3";)2(

בפסקה )3(, במקום פסקת משנה )2 3( יבוא:)3( 

בפסקת  האמור  על  נוסף  יגבה,   )3 1( משנה  בפסקת  כאמור  מקומי  ")2 3( ספק 
משנה )1 3( ולמעט באספקת קולחין ממקור עצמי, תעריף חלוקת מים בשיעור 

של 241 0 שקלים חדשים למ"ק" 

סעיפים 4א ו–4ב - בטלים 2  

בסעיף 5 לכללים העיקריים - 3  

בסעיף קטן )א(, במקום "091 0" יבוא "090 0";)1(

תיקון סעיף 8

תחילה

תיקון סעיף 4

 ביטול סעיפים
4א ו–4ב

תיקון סעיף 5

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ה, עמ' 505   2
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בסעיף קטן )ב(, במקום " 43 0" יבוא "426 0"; )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "43 0" יבוא "426 0" )3(

)1(  תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ד בתמוז התשע"ה 4  תחילה
)1 ביולי 2015( 

)2( תחילתם של סעיפים 4א ו–4ב לכללים העיקריים כנוסחם בסעיף 2  לכללים אלה, 
ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( 

ח' בתמוז התשע"ה )25 ביוני 2015(
)חמ 3-29-ת1(

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הודעת המים )עדכון היטלי הפקה( )מס' 2(, התשע"ה-2015
 - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  ו–116)ג(  112א)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 

החוק(, אני מודיע בזה לאמור: 

מאחר שחלפו שישה חודשים מיום העדכון האחרון לפי סעיף 112א לחוק, עודכנו    1
היטלי ההפקה שבתוספת השנייה לחוק, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–7% 1, 

ומיום כ"ז בשבט התשע"ה )16 בפברואר 2015(, הם כדלקמן: 

)1( בסעיף 4, בלוח 1, היטל הבסיס בכל אזור יהיה:

האזור
היטל בסיס

)בשקלים חדשים למטר מעוקב(

056 0אזור מנותק

285 0אזור סובב כנרת

568 0אזור מערכת המים הארצית

)2( בסעיף 7 -

)א( בפסקה )1(, שיעור היטל הפקה למים שפירים שלפי תנאי רישיון ההפקה 
נועדו להשקיית אדמות הכבול יהיה:

445 1 אגורות למטר מעוקב;למפיק שעמד בתנאי הרישיון

45 29 אגורות למטר מעוקב;למפיק שלא עמד בתנאי הרישיון

)ב( בפסקה )6(, בפסקאות משנה )א( ו–)ב(, שיעור היטל ההפקה להפקת בצורת יהיה:

)1( הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשייה - היטל בשיעור של 535 1 
שקלים חדשים למטר מעוקב;

חדשים  שקלים   0 222 של  בשיעור  היטל   - חקלאות  למטרת  )2( הפקה 
למטר מעוקב 

כ"ח בסיוון התשע"ה )15 ביוני 2015(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3042-ת3(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

עדכון היטלי הפקה

__________
1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ה, עמ' 27  




