
רשומות

קובץ התקנות
30 בדצמבר 75912015י"ח בטבת התשע"ו

עמוד

422 כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב( )תיקון(, התשע"ו-2015                              

425 כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( )תיקון(, התשע"ו-2015                   

425 כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                       

 הודעת כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( )עדכון סכומים(,
429 התשע"ו-2015                                                                                                                                                     

429 כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ו-2015        

438 כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                           

441 כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2015                                  

441 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ו-2015     

 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

449 והביוב לחברה( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                                             

451 כללי המים )קביעת תנאים ברישיון( )תיקון(, התשע"ו-2015                                                                                   

458 הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשע"ו-2015                                                                                 

459 הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשע"ו-2015                                                                                       

459 הודעת אוויר נקי )אגרות(, התשע"ו-2015                                                                                                                 

460 הודעת הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי )עדכון סכומים(, התשע"ו-2015                                                   
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ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשנ"ג, עמ' 35   1
ק"ת התשע"ה, עמ' 1110   2

כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב( 
)תיקון(, התשע"ו-2015

התשס"א-12001,  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   101 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

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

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

חלק א': תעריף הבסיס

 תעריף הבסיס של דמי ההקמה הוא 63 76 שקלים חדשים למטר מרובע, לא כולל
מס ערך מוסף  

חלק ב': תעריפי דמי הקמה בחברות לפי מרכיביהם

)בשקלים חדשים למטר מרובע, לא כולל מע"מ(

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

טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1  

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–5 0

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

38 76137 62101 13-35 25אל עין בע"מ1

הגיחון תאגיד המים 2
והביוב של ירושלים 

בע"מ

25 130 2035 62101 96137 58

 הרי נצרת מפעלי3
מים וביוב בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

 התנור מים4
וביוב בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

 יובלים אשדוד5
בע"מ

-0 5826 8277 21104 03

יובלים בשומרון 6
בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

ימים תאגיד המים 7
של קריית ים בע"מ

--26 8276 63103 45

כפרי גליל תחתון 8
בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

החלפת התוספת 
הראשונה
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טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1  

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–5 0

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

מי אביבים 2010 9
בע"מ

-13 3426 8289 97116 79

45 63103 8276 26--מי אונו בע"מ10

48 66104 8277 0326 1-מי אשקלון בע"מ11

38 76137 62101 13-35 25מי שמש בע"מ12

41 59109 8282 9626 5-מי ברק בע"מ13

57 75106 8279 1226 3-מי בת ים בע"מ14

90 08118 8292 4526 15-מי גבעתיים בע"מ15

38 76137 62101 13-35 25מי גליל בע"מ16

מעיינות הדרום 17
בע"מ

25 138 7435 62110 50146 12

45 63103 8276 26--מי הוד השרון בע"מ18

74 92106 8279 2926 3-מי הרצליה בע"מ19

38 76137 62101 13-35 25נווה מדבר בע"מ20

45 63103 8276 26--מי חדרה בע"מ21

45 63103 8276 26--מי יבנה בע"מ22

05 43147 62111 6735 139 25מי כרמל בע"מ23

45 63103 8276 26--מי לוד בע"מ24

38 76137 62101 13-35 25מי מודיעין בע"מ25

מי נע חברת המים 26
והביוב של עיריית 
נצרת עילית בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

 מי נתניה )2003(27
בע"מ

--26 8276 63103 45

38 76137 62101 13-35 25מי עירון בע"מ28

45 63103 8276 26--מי עכו בע"מ29

45 63103 8276 26--מי ציונה בע"מ30

מי קריית ביאליק 31
בע"מ

-11 4026 8288 03114 85

45 63103 8276 26--מי קריית גת בע"מ32

45 63103 8276 26--מי רהט בע"מ33

92 10106 8280 4726 3-מי רחובות בע"מ34
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טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1  

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–5 0

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

45 63122 8295 0026 19-מי רמת גן בע"מ35

45 63103 8276 26--מי רעננה בע"מ36

38 76137 62101 13-35 25מי רקת טבריה בע"מ37

מי שבע תאגיד 38
המים והביוב לבאר 

שבע בע"מ

25 133 0835 62104 84140 46

מי שקמה תאגיד 39
המים והביוב בע"מ

-2 8826 8279 51106 33

45 63103 8276 26--מי תקווה בע"מ40

מיתב החברה 41
האזורית למים 

ולביוב בע"מ

-1 8626 8278 49105 31

45 63103 8276 26--מניב ראשון בע"מ42

38 76137 62101 13-35 25מעיינות אתא בע"מ43

מעינות המשולש 44
בע"מ

--26 8276 63103 45

מעיינות העמקים 45
בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

מעיינות השרון 46
בע"מ

--26 8276 63103 45

38 76137 62101 13-35 25מעיינות זיו בע"מ47

38 76137 62101 13-35 25סובב שפרעם בע"מ48

38 76137 62101 13-35 25עין אפק בע"מ49

38 76137 62101 13-35 25עין הכרמים בע"מ50

עין נטפים מפעלי 51
מים וביוב אילת 

בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

פלג הגליל החברה 52
האזורית למים וביוב 

בע"מ

25 13-35 62101 76137 38

45 63103 8276 26--פלגי מוצקין בע"מ53

45 63103 8276 26--פלגי השרון בע"מ54
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טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1  

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–5 0

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

שרונים מפעלי מים 55
וביוב בע"מ

-1 9326 8278 56105 38

תמ"ר תאגיד מים 56
רמלה בע"מ

--26 8276 63"103 45

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    2
ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(

)חמ 3-4995(

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

כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון(, התשע"ו-2015

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:

ערים  איגודי  שמספקים  ביוב  לשירותי  )תעריפים  ערים  איגודי  לכללי  13)ב(  בסעיף    1
לביוב( )תיקון(, התשע"ה-32014, במקום "י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא 

"כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(" 

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    2
ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(

)חמ 3-4971(

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

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, 
התשע"ו-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  מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   1 בסעיף    1
)להלן - הכללים העיקריים( -

תחילה

תיקון סעיף 1

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ה, עמ' 505   2

__________
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"ה, עמ' 1382   3

תיקון סעיף 13

תחילה
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אחרי ההגדרה "יום התחילה" יבוא:   )1(

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  כללי   - הכלכלית"  ההתייעלות  ""כללי 
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(, התשע"ה-32014;

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

אחרי ההגדרה "כללי מקורות" יבוא:   )2(

וביוב  מים  לשירותי  )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  כללי   - תאגידים"  ""כללי 
והקמת מערכות מים או ביוב(, התש"ע-52009;

"כללי תנאים ברישיון" - כללי המים )קביעת תנאים ברישיון(, התשע"ד-62014;";

אחרי ההגדרה "ספק מקומי" יבוא:   )3(

""ספק מקומי אחר" - ספק מקומי שאינו ספק מקומי רשותי;

למעט  מקומית,  מועצה  או  עירייה  שהוא  מקומי  ספק   - רשותי"  מקומי  "ספק 
מועצה אזורית ומועצה מקומית תעשייתית;

תעריפים  לגביה  פורטו  שלא  שימוש  או  מטרה  לכל  צריכה   - אחרת"  "צריכה 
בכללים לאותו סוג ספק מקומי;";     

אחרי ההגדרה "צריכה בפועל" יבוא ""צרכן גדול" - כהגדרתו בכללי תאגידים;";   )4(

אחרי ההגדרה "מועד ההחזר" יבוא ""ש"ח" - שקלים חדשים;"    )5(

אחרי סעיף 3 לכללים העיקריים יבוא:   2

 "תעריפי ספק
מקומי רשותי

ביוב  ושירותי  מים  שירותי  בעד  מים  מ"ק  לכל  התעריף  3א  
שמספק ספק מקומי רשותי יהיה כמפורט להלן:  

בעד צריכה ביתית המחויבת בשירותי מים ובשירותי   )1(
ביוב, לכל יחידת דיור -  

בסעיף  הנקוב  התעריף   - המוכרת  הכמות  בעד  )א( 
3)1()א( לכללי תאגידים בתוספת מע"מ;  

בעד כל כמות מעבר לכמות המוכרת  - התעריף  )ב( 
בתוספת  תאגידים  לכללי  3)1()ב(  בסעיף  הנקוב 

מע"מ; 

בעד צריכה אחרת המחויבת בשירותי מים ובשירותי   )2(
ביוב - 

 - ביוב  ובשירותי  מים  בשירותי  המחויב  לצרכן  )א( 
התעריף הנקוב בפסקה )1()ב(; 

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ה, עמ' 505   2
ק"ת התשע"ה, עמ' 526   3

ק"ת התש"ע, עמ' 418   4
ק"ת התש"ע, עמ' 442   5

ק"ת התשע"ד, עמ' 663; התשע"ו, עמ' 451   6

 הוספת סעיפים
3א ו–3ב
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ובשירותי  מים  בשירותי  המחויב  גדול  לצרכן  )ב( 
ביוב - לפי פסקה )א(, בהפחתה של 9 0 ש"ח בתוספת 

מע"מ בעד כל כמות מעבר ל–15,000 מ"ק בשנה; 

ביוב,  ובשירותי  מים  בשירותי  המחויב  לצרכן  )ג( 
שמתקיימים בו התנאים המזכים בהפחתת כמויות ביוב 
לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בשינויים המחויבים - 

בעד שירותי מים - התעריף הנקוב בפסקת   )1(
הביוב  תעריף  ממנו  שהופחת  לאחר  )א(  משנה 
ד'  פרק  לפי  הרשותי  המקומי  לספק  שנקבע 
 - גדול  ולצרכן  הכלכלית,  ההתייעלות  לכללי 
כל  בעד  מע"מ  בתוספת  ש"ח   0 6 של  בהפחתה 

כמות מעבר ל–15,000 מ"ק בשנה; 

בעד שירותי ביוב - תעריף הביוב שנקבע   )2(
לכללי  ד'  פרק  לפי  הרשותי  המקומי  לספק 
ההתייעלות הכלכלית, ולצרכן גדול - בהפחתה 
של 3 0 ש"ח בתוספת מע"מ בעד כל כמות מעבר 

ל–15,000 מ"ק בשנה;

בעד צריכה של שירותי מים בלבד, למעט למטרת   )3(
חקלאות - התעריף הנקוב בפסקה )2()ג()1(; 

ביוב  תשתית  לנכסו  בסמוך  הונחה  שלא  לצרכן   )4(
המאפשרת את התחברותו למערכת ביוב - 

הנקוב  התעריף   - המוכרת  הכמות  בעד  )א( 
בסעיף 4)1()1 1(;  

 - המוכרת  לכמות  מעבר  כמות  כל  בעד  )ב( 
התעריף הנקוב בסעיף 4)1()2 1(; 

המחויבת  אחרת  וצריכה  ביתית  צריכה  בעד   )5(
בשירותי ביוב בלבד ובעד מי תהום שהוזרמו למערכת 
הביוב - התעריף הנקוב בפסקת משנה )2()ג()2(; כמות 
המים המחויבת בשירותי ביוב תקבע לפי סעיף 3)ג( 

או )ד( ו–)ה( לכללי חישוב עלות, לפי העניין; 

מרחץ  בתי  חולים,  לבתי  שפירים  מים  בעד   )6(
ומקוואות - התעריף הנקוב בסעיף 4)2(, ויחול  הסעיף 

האמור; 

הנקוב  התעריף   - חקלאות  למטרת  מים  בעד   )7(
בסעיף 4)3(, ויחול הסעיף האמור; 

בעד צריכת מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי   )8(
מים  שהם  אישר  הממשלתית  הרשות  ומנהל  שתייה 
שאושרו  קולחים  מי  מליחים,  מים  נחותה,  מאיכות 
לצריכה או מי שפד"ן - התעריף הנקוב בסעיף 4)1()3 1(, 

ויחול הסעיף האמור;

על צרכן של ספק מקומי רשותי יחול סעיף 4)5(   )9(
ו–)6( לכללים  
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בסעיף 4 לכללים העיקריים  -    3
במקום כותרת השוליים יבוא "תעריפי ספק מקומי אחר";  )1(

יהיו  אחר  מקומי  ספק  שמספק  מים  מ"ק  לכל  "התעריפים  יבוא  הרישה  במקום   )2(
כמפורט להלן:";      

בפסקה )1( -          )3(

במקום הרישה יבוא "בעד צריכה אחרת -"; א( 

)ב(  בפסקת משנה )1 1(, במקום "807 2" יבוא "933 2"; 

בפסקת משנה )2 1(, במקום "576 3" יבוא "645 3";  )ג( 

בפסקת משנה )2 1א(, במקום "708 0" יבוא " 702 0"; )ד( 

אחרי פסקת משנה )2 1א( יבוא: )ה( 

")2 1ב( על אף האמור בפסקאות משנה )2 1( ו–)2 1א(, בעד מים שסופקו 
אלה  מונחים  כהגדרת  זכאית  מקומית  ברשות  ציבוריים  גנים  להשקיית 

בכללי תנאים ברישיון - 143 7 ש"ח למ"ק;";

בפסקאות האמור  אף  "על  יבוא   )1 3( משנה  לפסקת  הרישה  במקום   )ו( 
משנה )1 1( עד )2 1ב( -";     

ברישה לפסקה )2(, במקום "128 3" יבוא "085 3";  )4(

בפסקה )3()2 3(, במקום "241 0" יבוא "240 0"   )5(

בסעיף 5 לכללים העיקריים -    4
בסעיף קטן )ב(, במקום "סכום של 426 0 ש"ח" יבוא "אם הוא ספק מקומי רשותי -   )1(

825 0 ש"ח למ"ק, ואם הוא ספק מקומי אחר - 427 0 ש"ח למ"ק -"; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "426 0" יבוא "427 0"   )2(

בסעיף 9)ב( לכללים העיקריים -    5
לפי   ,)1 1()1(4 או  3א)1()א(  "בסעיפים  יבוא   ")1 1()1(4 "בסעיף  במקום   ,)1( בפסקה   )1(

העניין";

לפי   ,)1 2()1(4 או  3א)1()ב(  "בסעיפים  יבוא   ")1 2()1(4 "בסעיף  במקום  מקום,  בכל   )2(
העניין" 

)א( תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2016(    6
ו–3)3()ה(   2 בסעיפים  כנוסחם  העיקריים,  לכללים  ו–4)1()2 1ב(  3א)8(  )ב( סעיפים 
לכללים אלה יחולו על מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית, 

כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים רישיון, משנת 2015 

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-29-ת1(

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

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 9

תחילה ותחולה
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הודעת כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים 
לביוב( )עדכון סכומים(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לכללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים 
איגודי ערים לביוב(, התשע"ה-12014 )להלן - הכללים(, אני מודיע בזה לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    1
2014 התעדכנו התעריפים בתוספת לכללים, ומיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, 

נוסחה של התוספת האמורה הוא כדלהלן:

"תוספת
)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

548 4783 2)1( איגודן - תשתיות איכות הסביבה

349 6462 1)2( איגוד ערים אזור חיפה )ביוב(

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

0 8831 269

853 2981 1)4( איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב(

230 2"774 1)5( איגוד ערים אזור כרמיאל )ביוב(

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5176(

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

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ו-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(, במקום ההגדרה "תקופה 

ראשונה" יבוא:

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשע"ה, עמ' 523 ועמ' 1382   1

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

ק"ת התש"ע, עמ' 418   2

תיקון סעיף 1
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""תקופה ראשונה" - התקופה שמיום הוספת תחום הרשות המקומית לתחום החברה, 
לפי  המנהלת,  החברה  מינוי  מיום  או  האזורית  החברה  פעילות  תחילת  מיום 
החלה  התחום,  נוסף  שבה  לשנה  העוקבת  השנה  של  בדצמבר   31 עד  העניין, 

הפעילות או מונתה חברה מנהלת כאמור;"    

בסעיף 10 לכללים העיקריים -      2
בסעיף קטן )ב( -     )1(

בפסקה )1(, במקום "10,174,623" יבוא "10,124,767";  )א( 

בפסקה )3()א(, במקום "836 37" יבוא "651 37";  )ב( 

בסעיף קטן )ג( -    )2(

בפסקה )1(, במקום "8,925,108" יבוא "8,881,375";  )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "836 37" יבוא "651 37";  )ב( 

בפסקה )3(, בסופה יבוא "בעד כל מערכת טיפול בשפכים"   )ג( 

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -       3
בפסקה )1(, במקום "692 0" יבוא "689 0";    )1(

בפסקה )2(, במקום "679 1" יבוא "671 1";    )2(

בפסקה )3(, במקום "999 1" יבוא "989 1";    )3(

בפסקה )4(, במקום "213 2" יבוא "202 2"     )4(

בסעיף 12 לכללים העיקריים -      4
בסעיף קטן )ב( -     )1(

בפסקה )1()ג(, במקום "33 9" יבוא "66 11";  )א( 

בפסקה )1א()ב(, במקום "33 10" יבוא "66 12";  )ב( 

בפסקה )2()ב(, במקום "בשנת 2015" יבוא "בשנים 2015 ו–2016";  )ג( 

אחרי סעיף קטן )ב1( יבוא:  )2(

")ב2( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בחברה אזורית שהוקמה אחרי 
יום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי 
בית בתקופות הראשונה עד השלישית, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה 
המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של שיעור פחת 
מים שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו 

הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן )ב1()1( עד )3( 

חברה  לה  שמונתה  בחברה  ו–)ב(,  )א(  קטנים  בסעיפים  האמור  אף  )ב3( על 
שלה  מים  פחת  ושיעור   ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  יום  אחרי  מנהלת 
למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת מים שהוכר לה לפי 
סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופה 

הראשונה - לפי סעיף קטן )ב1()2(, ובתקופה השנייה - לפי סעיף )ב1()3( ";

בסעיף קטן )ג(, במקום ")ב1(" יבוא ")ב3("   )3(

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12
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בסעיף 15 לכללים העיקריים -   5
אחרי סעיף קטן )ב1( יבוא:  )1(

")ב2( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בחברה אזורית שהוקמה אחרי 
יום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת 
גודל  לפי  משוקלל,  ממוצע  השלישית,  עד  הראשונה  בתקופות  בית  צורכי 
האוכלוסייה המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של 
שיעור פחת גבייה שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-

חברתי שאליו הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן )ב1()1( עד )3( 

)ב3( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, בחברה שמונתה לה חברה מנהלת 
אחרי יום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, ושיעור פחת גבייה שלה למטרת צורכי 
בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת גבייה שהוכר לה לפי סעיפים קטנים 
)א( ו–)ב(, יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה - לפי 

סעיף קטן )ב1()2(, ובתקופה השנייה - לפי סעיף )ב1()3( ";  

בסעיף קטן )ג(, במקום ")ב1(" יבוא ")ב3("     )2(

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:     6
 

"תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

952 1אל עין בע"מ1  

296 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

488 2הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

320 2התנור מים וביוב בע"מ4  

746 1יובלים אשדוד בע"מ5  

518 1יובלים בשומרון בע"מ6  

837 1ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

626 1כפרי גליל תחתון בע"מ8  

664 1מי אביבים 2010 בע"מ9  

195 2מי אונו בע"מ10  

646 1מי אשקלון בע"מ11  

219 2מי שמש בע"מ12  

093 2מי ברק בע"מ13  

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית

תיקון סעיף 15
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

803 1מי בת ים בע"מ14  

961 1מי גבעתיים בע"מ15  

935 1מי גליל בע"מ16  

217 2מי גני תקווה בע"מ17  

006 2מעיינות הדרום בע"מ18  

809 1מי הוד השרון בע"מ19  

645 1מי הרצליה בע"מ20  

395 0נווה מדבר בע"מ21  

800 1מי חדרה בע"מ22  

420 2מי יבנה בע"מ23  

436 2מי כרמל בע"מ24  

985 1מי לוד בע"מ25  

288 2מי מודיעין בע"מ26  

120 2מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27  

836 1מי נתניה )2003( בע"מ28  

870 0מי עירון בע"מ29  

046 2מי עכו בע"מ30  

972 1מי ציונה בע"מ31  

740 1מי קריית ביאליק בע"מ32  

275 2מי קריית גת בע"מ33  

509 2מי רהט בע"מ34  

746 1מי רמת גן בע"מ35  

145 2מי רעננה בע"מ36  

457 1מי רקת טבריה בע"מ37  

056 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

792 1מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

960 1מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

501 2מניב ראשון בע"מ41  

027 2מעיינות אתא בע"מ42  

178 2מעיינות המשולש בע"מ43  

260 2מעיינות העמקים בע"מ44  

212 2מעיינות השרון בע"מ45  

328 1מעיינות זיו בע"מ46  

720 1סובב שפרעם בע"מ47  

978 1עין אפק בע"מ48  

221 2עין הכרמים בע"מ49  

812 1עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

265 1פלג הגליל בע"מ51  

740 1פלגי מוצקין בע"מ52  

523 2פלגי השרון בע"מ53  

319 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

522 2תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

900 1מי רחובות בע"מ56  

תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

851 3אל עין בע"מ1  

356 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

713 2הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

996 3התנור מים וביוב בע"מ4  

806 1יובלים אשדוד בע"מ5  

993 3יובלים בשומרון בע"מ6  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

997 1ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

424 4כפרי גליל תחתון בע"מ8  

724 1מי אביבים 2010 בע"מ9  

272 2מי אונו בע"מ10  

706 1מי אשקלון בע"מ11  

437 2מי שמש בע"מ12  

299 2מי ברק בע"מ13  

863 1מי בת ים בע"מ14  

021 2מי גבעתיים בע"מ15  

515 3מי גליל בע"מ16  

277 2מי גני תקווה בע"מ17  

991 2מעיינות הדרום בע"מ18  

869 1מי הוד השרון בע"מ19  

705 1מי הרצליה בע"מ20  

971 3נווה מדבר בע"מ21  

860 1מי חדרה בע"מ22  

480 2מי יבנה בע"מ23  

173 3מי כרמל בע"מ24  

199 2מי לוד בע"מ25  

348 2מי מודיעין בע"מ26  

180 2מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27  

896 1מי נתניה )2003( בע"מ28  

050 4מי עירון בע"מ29  

338 3מי עכו בע"מ30  

032 2מי ציונה בע"מ31  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

800 1מי קריית ביאליק בע"מ32  

408 2מי קריית גת בע"מ33  

740 2מי רהט בע"מ34  

806 1מי רמת גן בע"מ35  

205 2מי רעננה בע"מ36  

456 5מי רקת טבריה בע"מ37  

116 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

852 1מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

020 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב  בע"מ40  

561 2מניב ראשון בע"מ41  

087 2מעיינות אתא בע"מ42  

391 2מעיינות המשולש בע"מ43  

503 2מעיינות העמקים בע"מ44  

272 2מעיינות השרון בע"מ45  

346 3מעיינות זיו בע"מ46  

246 4סובב שפרעם בע"מ47  

038 2עין אפק בע"מ48  

281 2עין הכרמים בע"מ49  

872 1עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת  בע"מ50  

190 5פלג הגליל בע"מ51  

800 1פלגי מוצקין בע"מ52  

895 3פלגי השרון בע"מ53  

379 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

768 2תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

100 2מי רחובות בע"מ56  



קובץ התקנות 7591, י"ח בטבת התשע"ו, 2015 12 30  436

תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

978 2אלעין בע"מ1  

323 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

630 2הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

217 3התנור מים וביוב בע"מ4  

773 1יובלים אשדוד בע"מ5  

783 2יובלים בשומרון בע"מ6  

955 1ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

124 3כפרי גליל תחתון בע"מ8  

712 1מי אביבים 2010 בע"מ9  

247 2מי אונו בע"מ10  

680 1מי אשקלון בע"מ11  

323 2מי שמש בע"מ12  

239 2מי ברק בע"מ13  

844 1מי בת ים בע"מ14  

006 2מי גבעתיים בע"מ15  

805 2מי גליל בע"מ16  

261 2מי גני תקווה בע"מ17  

558 2מעיינות הדרום בע"מ18  

853 1מי הוד השרון בע"מ19  

682 1מי הרצליה בע"מ20  

358 2נווה מדבר בע"מ21  

832 1מי חדרה בע"מ22  

454 2מי יבנה בע"מ23  

818 2מי כרמל בע"מ24  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

138 2מי לוד בע"מ25  

311 2מי מודיעין בע"מ26  

147 2מינע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27  

873 1מי נתניה )2003( בע"מ28  

599 2מי עירון בע"מ29  

753 2מי עכו בע"מ30  

009 2מי ציונה בע"מ31  

777 1מי קריית ביאליק בע"מ32  

361 2מי קריית גת בע"מ33  

672 2מי רהט בע"מ34  

792 1מי רמת גן בע"מ35  

182 2מי רעננה בע"מ36  

857 3מי רקת טבריה בע"מ37  

093 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

835 1מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

000 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40  

530 2מניב ראשון בע"מ41  

075 2מעיינות אתא בע"מ42  

327 2מעיינות המשולש בע"מ43  

401 2מעיינות העמקים בע"מ44  

248 2מעיינות השרון בע"מ45  

367 2מעיינות זיו בע"מ46  

074 3סובב שפרעם בע"מ47  

024 2עין אפק בע"מ48  

263 2עין הכרמים בע"מ49  

857 1עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  
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__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ה, עמ' 1136   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 663; התשע"ו, עמ' 451   3
ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ה, עמ' 505   4

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

339 3פלג הגליל בע"מ51  

789 1פלגי מוצקין בע"מ52  

221 3פלגי השרון בע"מ53  

362 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

665 2תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

049 2"מי רחובות בע"מ56  

בתוספת הרביעית לכללים העיקריים, בטור ג', במקום "75% 0" ו–"25% 1" יבוא "2%"    7

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    8
ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(

)חמ 3-3869-ת1(

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ו-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:      

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

אחרי ההגדרה "כללי חישוב עלות" יבוא ""כללי רישיון" - כללי המים )קביעת   )1(
תנאים ברישיון(, התשע"ד-32014;";    

אחרי ההגדרה "ספק" יבוא ""ספק אחר ברשות מקומית" - ספק ברשות מקומית   )2(
שאינו ספק מקומי רשותי;";    

אחרי ההגדרה "ספק חד–רשותי" יבוא ""ספק מקומי רשותי" - כהגדרתו בכללי   )3(
המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, התשנ"ד-41994;" 

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

במקום פסקת משנה 6 1 1א יבוא: )א( 

"בשנת 2016 - 384 0;

בשנת 2017 - 436 0;

תיקון התוספת 
הרביעית

תחילה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 7
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בשנת 2018 - 487 0;

בשנת 2019 - 538 0;

בשנת 2020 - 589 0;

בשנת 2021 ואילך - 643 0;";   

בפסקת משנה 7 1 1, במקום "132 2" יבוא "122 2";    )ב( 

בפסקת משנה 1 2 1, במקום "099 1" יבוא "094 1";    )ג( 

בפסקת משנה 1 3 1, אחרי "בלא מגבלות" יבוא "לרבות מי קולחין ממפעל תשלובת  )ד( 
הקישון המסופקים ממאגרי תשלובת הקישון" ובמקום "089 1" יבוא "133 1";ֹֹ 

בפסקת משנה 6 1)1( -     )ה( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "495 1" יבוא "488 1";   )1(

בפסקת משנה )ג(, במקום "587 1" יבוא "579 1";   )2(

בפסקה )3( -      )2(

בפסקת משנה )א(, אחרי ההגדרה "W" יבוא: )א( 

המקומי  לספק  שנקבע  הביוב  תעריף  מחלוקת  המתקבלת  המנה   -  "S""
חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי  ד'  פרק  לפי  הרשותי 
ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים 
וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר 
התשע"ה-52014,  לחברה(,  והביוב  המים  שירותי  את  העבירו  טרם 

בסכום המצטבר של אחד ועוד שיעור המע"מ;";

בפסקת משנה )ב( -     )ב( 

בפסקת משנה 1 1 1 3, במקום "078 2" יבוא "775 1";   )1(

בפסקת משנה 2 1 1 3, במקום "983 5" יבוא "566 5";   )2(

אחרי פסקת משנה 2 1 1 3 יבוא:  )3(

מקומית  ברשות  ציבוריים  גנים  להשקיית  הכמות  בעד   -  3 1 1 3"
זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי רישיון - 155 4 ש"ח למ"ק;"; 

בפסקת משנה 1 1 1 3א, במקום "030 2" יבוא "726 1";   )4(

בפסקת משנה 2 1 1 3א, במקום "933 5" יבוא "517 5";   )5(

אחרי פסקת משנה 2 1 1 3א יבוא:  )6(

מקומית  ברשות  ציבוריים  גנים  להשקיית  הכמות  בעד   - "3 1 1 3א 
זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי רישיון - 119 4 ש"ח למ"ק;"; 

בפסקת משנה 1 1 3ב, אחרי "לספק" יבוא "אחר";   )7(

בפסקת משנה 1 1 1 3ב, במקום "583 2" יבוא "506 2";   )8(

בפסקת משנה 2 1 1 3ב, במקום "487 6" יבוא "414 6";   )9(

__________
ק"ת התשע"ה, עמ' 526   5
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)10( אחרי פסקת משנה 2 1 1 3ב יבוא:

מקומית  ברשות  ציבוריים  גנים  להשקיית  הכמות  בעד   - "3 1 1 3ב 
זכאית כהגדרת מונחים  אלה בכללי רישיון - 945 4 ש"ח למ"ק;"; 

)11( אחרי פסקת משנה )ב(1 1 3ב יבוא:

"1 1 3ג - לספק מקומי רשותי -  

 )M( 1 1 1 3 ג - בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת - הסכום
M=Z1-)S/1 092(-1 13  :המתקבל מהחישוב לפי הנוסחה

 )N( 2 1 1 3 ג - בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת - הסכום
;"N=Z2-)S/1 092(-1 19 :המתקבל מהחישוב לפי הנוסחה

)12( בפסקת משנה 5 2 1 3א, במקום "744 3" יבוא "726 3"; 

)13( אחרי פסקה 2 3 1 3 יבוא:

5 3 פסקה  לפי  סמויה,  כנזילה  שהוכרה  צריכה   "2 3 1 3א  בעד 
מזהות  המחויבים  בשינויים  המקומיים,  הספקים  לכללי   4 בסעיף 

הספק;"; 

בפסקת משנה 3 3 1 3, ברישה, במקום "650 2" יבוא "637 2"    )14(

בסעיף 8 לכללים העיקריים -    3
בסעיף קטן )א( -        )1(

המילים "של 426 0 ש"ח" - יימחקו;   )א( 

בסופו יבוא:   )ב( 

לספק מקומי רשותי - 825 0 ש"ח;   )1("

לספק אחר ברשות מקומית  - 427 0 ש"ח ";   )2(

במקום סעיף קטן )ו()3( יבוא:  )2(

")3( להעביר לספק סכומים שנרשמו לזכותו לפי סעיף קטן )ב( )בסעיף קטן זה 
- הסכומים שנרשמו( ובלבד שהסכום שתעביר לא יעלה על מכפלה של הסכום 
שהממונה אישר לאותו ספק כהשקעה עודפת במערכות מים או ביוב בתחומו 
ביחס שבין הסכומים שנרשמו לבין הסכומים שנרשמו בצירוף החוב במקורות 

בשל אותם סכומים "     

בסוף סעיף 12א)2( יבוא: )א(    4
שעד  כמות  כל  בעד  רשותי,  מקומי  לספק   - )1 1 1 3ג(  משנה  פסקת  ")5( לפי 

;)M( לכמות המוכרת

)6( לפי פסקת משנה )2 1 1 3ג( - לספק מקומי רשותי, בעד כל כמות שמעבר 
     ")N( לכמות המוכרת

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(  )א(    5
סעיפים 7)3()ב(3 1 1 3, 7)3()ב(3 1 1 3א ו–7)3()ב(3 1 1 3ב לכללים העיקריים, כנוסחם  )ב( 
)6( ו–)10( לכללים אלה, יחולו על כמות המים שהוקצתה ברישיון  בסעיף 2)2()ב()3(, 

להשקיית גנים ציבוריים משנת 2015      

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 12א

תחילה
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בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר    6
2017( יראו כאילו בסעיף 7)1(5 1 לכללים העיקריים, נאמר:

")א( זמר - התעריפים שבפסקת משנה 7 1 1, לפי העניין בהפחתה של 2 0 ש"ח, עד 
לכמות המוקצית;

)ב( עיון - התעריף הקבוע בפסקת משנה 1 3 1 במכפלת 4 1, עד לכמות המוקצית;

)ג( תעריף לכמות מים נחרגת - 

1  בשיעור שאינו עולה על 30% - 110% מהתעריף שבפסקת משנה 7 1 1;

בשיעור שעולה על 30% - התעריף בפסקת משנה 7)3()ב( בפסקת משנה 2 1 1 3 "   2

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 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 המסופקים מאת מקורות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

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

ולביוב כללים אלה:

שעה(,  )הוראת  מקורות(  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   1 בסעיף    1
בטבת  "ט"ז  יבוא   ")2015 בדצמבר   31( התשע"ו  בטבת  "י"ט  במקום  התשע"ד-22014, 

התשפ"א )31 בדצמבר 2020(" ובמקום "62 3" יבוא "891 0" 

תחילתם של כללים אלה ביום י' בטבת התשע"ה ) 1 בינואר 2015(    2
ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 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 תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ו-2015

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

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

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

הוראת שעה

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

ק"ת התשע"ד, עמ' 1716   2

תיקון סעיף 1

תחילה

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

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ה, עמ' 506 ועמ' 1135   2

תיקון סעיף 3



קובץ התקנות 7591, י"ח בטבת התשע"ו, 2015 12 30  442

בפסקה )1( -    )1(

בפסקת משנה )א(, במקום "751 6" יבוא "561 6"; )א( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "865 10" יבוא "560 10";  )ב( 

בפסקה )2( -   )2(

בפסקת משנה )א( - )א( 

בפסקת משנה )2(, אחרי "פסקת משנה )1(" יבוא "ואולם בעד כל כמות   )1(
מעבר ל–15,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה";

במקום פסקת משנה )3( יבוא:  )2(

")3( לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות 
הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות - 

ולשירותי  מים  לשירותי  התעריף    - מים  שירותי  )1 3( בעד 
ביוב שבפסקה )1()ב(, לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף 
ולצרכן  כללים,  אותם  לפי  ביוב  שירותי  בעד  לחברה  שנקבע 
מעבר  כמות  כל  בעד  למ"ק  ש"ח   0 6 של  בהפחתה   - גדול 

ל–15,000 מ"ק בשנה; 

בעד  לחברה  שנקבע  התעריף  לפי   - ביוב  שירותי  )2 3( בעד 
שירותי ביוב, ולצרכן גדול - בהפחתה של 3 0 ש"ח למ"ק בעד 

כל כמות מעבר ל–15,000 מ"ק בשנה;";

במקום פסקת משנה )4( יבוא:   )3(

")4( לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות 
לפי פסקת משנה )ג( ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי 
התעריף  כאמור  מהתעריף  שהופחת  לאחר  )1()ב(  פסקה  לפי  ביוב 
גדול  ולצרכן  כללים,  אותם  לפי  ביוב  שירותי  בעד  לחברה  שנקבע 
מ"ק  ל–15,000  מעבר  כמות  כל  בעד  למ"ק  ש"ח   0 6 של  בהפחתה   -

בשנה;";

במקום פסקת משנה )5( יבוא:  )4(

שבתוספת  התעריף  עירוני,  מוסד  למעט  בלבד,  ביוב  לצרכן   )5("
הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן 
ל–15,000  מעבר  כמות  כל  בעד  למ"ק  ש"ח   0 3 של  בהפחתה   - גדול 

מ"ק בשנה;";

בפסקת משנה )ג()1(, במקום "800 8" יבוא "553 8"  )ב( 

בסעיף 4)1( לכללים העיקריים, במקום "053 6" יבוא "883 5"     2
בסעיף 6 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )ב()1(, במקום "314 3" יבוא "307 3"      3

במקום התוספות הראשונה והשנייה לכללים העיקריים יבוא:   4

 

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 6

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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"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(

059 4אל עין  בע"מ1  

451 2הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

196 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

691 3התנור מים וביוב בע"מ4  

472 2יובלים אשדוד בע"מ5  

493 4יובלים בשומרון בע"מ6  

618 3ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

385 4כפרי גליל תחתון בע"מ8  

861 3מי אביבים 2010 בע"מ9  

371 3מי אונו בע"מ10  

922 2מי אשקלון בע"מ11  

579 2מי שמש בע"מ12  

500 3מי ברק בע"מ13  

419 3מי בת ים בע"מ14  

667 3מי גבעתיים בע"מ15  

076 4מי גליל בע"מ16  

640 3מי גני תקווה בע"מ17  

005 4מעיינות הדרום בע"מ18  

606 3מי הוד השרון בע"מ19  

147 3מי הרצליה בע"מ20  

616 5נווה מדבר בע"מ21  

784 2מי חדרה בע"מ22  

954 2מי יבנה בע"מ23  

575 3מי כרמל בע"מ24  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

551 3מי לוד בע"מ25  

195 2מי מודיעין בע"מ26  

490 2מי נע חברת המים והביוב של עיריית  נצרת בע"מ27  

085 3מי נתניה )2003( בע"מ28  

141 5מי עירון בע"מ29  

965 3מי עכו בע"מ30  

138 3מי ציונה בע"מ31  

150 3מי קריית ביאליק32  

262 3מי קריית גת בע"מ33  

501 3מי רהט בע"מ34  

741 3מי רמת גן בע"מ35  

117 3מי רעננה בע"מ36  

554 4מי רקת טבריה בע"מ37  

180 3מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

583 3מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

359 3מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40  

593 2מניב ראשון בע"מ41  

917 3מעיינות אתא בע"מ42  

478 3מעיינות המשולש בע"מ43  

751 3מעיינות העמקים בע"מ44  

096 3מעיינות השרון בע"מ45  

683 4מעיינות זיו בע"מ46  

291 4סובב שפרעם בע"מ47  

755 3עין אפק בע"מ48  

505 3עין הכרמים בע"מ49  

671 3עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

746 4פלג הגליל בע"מ51  
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

927 3פלגי מוצקין בע"מ52  

488 3פלגי השרון בע"מ53  

548 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

999 2תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

659 3מי רחובות בע"מ56  

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 -

 54 101למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל 

49 136למד–מים שקוטרו מעל "3/4

75 68ניתוק מד–מים לבקשת צרכן )2(

75 68חיבור 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 - 

40 155למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

78 332למד–מים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל 

34 420למד–מים שקוטרו מעל "1 ועד "5 1 כולל

56 835למד–מים שקוטרו מעל "5 1 ועד "2 כולל

68 4,172למד מים שקוטרו מעל "2 ועד "3 כולל

60 6,780למד–מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

93 8,866למד–מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

68 10,431למד–מים שקוטרו מעל "6

37 395למד מים חמים שקוטרו עד  "3/4 כולל

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

42 782למד מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

44 1,460למד מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "5 1 כולל

33 2,086למד מים חמים שקוטרו מעל "5 1

63 208תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

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

הנחיות הממונה 

113 67

ההוצאות שהיו הוצאות בעד הליכי גבייה   )6( 
כרוכות בהפעלת 

הליכי גבייה 
לפי סעיף 12ט 

לפקודת המסים 
)גבייה(4 אך לא 

יותר מההוצאות 
שנקבעו לפי 13)ג( 

לאותה פקודה

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

49 136למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

99 369למד–מים שקוטרו מעל "3/4

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

16 44

 )9(
 

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

12 33

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

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

עלות, לפי העניין

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

251 88

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 

16 454)א( בעד בדיקת מתכות

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

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

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

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

562 77

לבקשת )13(  הקיימות,  הביוב  או  המים  במערכת  שינויים  ביצוע 
בה  ואין  הבקשה  לביצוע  הנדסית  מניעה  אין  שבו  במקום  צרכן, 
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 -  

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

2,955 45

84 275תוספת לכל מטר

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

3,940 60

54 295תוספת לכל מטר 

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

4,433 17

80 344תוספת לכל מטר 

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

5,910 89

06 394תוספת לכל מטר 

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

6,896 04

57 492תוספת לכל מטר 

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

8,866 34

09 591תוספת 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 

8,866 34

76 413תוספת לכל מטר

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

19 7,881בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת 

17 4,433התקנה או העתקה של ברז כיבוי
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הסכום בשקלים 
חדשים

העתקת קו מים, קו ביוב או מפרט עילי, לבקשת צרכן, במקום )14( 
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"

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -   5
בפרט 2)ב( -     )1(

בהגדרה "15", במקום "50 15" יבוא "43 15"; )א( 

בהגדרה "150", במקום "93 154" יבוא "17 154"; )ב( 

במקום הטבלה בפרט 5 יבוא:  )2(

"טור א'
מס'

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים 

לפי כמות הבדיקות הקבועות 
בכללי איכות שפכים

77 102דיגום חטף)1(

31 308דיגום מורכב לפי זמן)2(

88 1,438דיגום מורכב לפי ספיקות)3(

)4(BOD87 35

)5(COD82 21

)6(MTBE257 03

)7(pH15 42

)8(VOCs’411 31

)9(TSS51 48

)10(VOC411 31

77 102דטרגנטים אניוניים)11(

77 102דטרגנטים נוניוניים)12(

48 51זרחן כללי)13(

90 770חומרי נפץ)14(

77 102חנקן כללי)15(

)16()TKN( 45 87חנקן קילדל

68 61כלוריד)17(

)18()DOX( 80 359כלל פחמימנים הלוגנים מומסים

42 15מוליכות חשמלית)19(

08 77נתרן)20(

תיקון התוספת 
השלישית
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"טור א'
מס'

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים 

לפי כמות הבדיקות הקבועות 
בכללי איכות שפכים

80 66סולפאט)21(

50 92סולפיד)22(

03 257סריקת מתכות כבדות)23(

54 205שמן מינרלי)24(

35 87שמנים ושומנים)25(

33 50בורון)26(

)27(VSS"50 38

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(     6
ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 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 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"ו-2015

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

2013 ו–2014(, התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי   7 בסעיף    1
רשויות  שאינן  מקומיות  ברשויות  וביוב  מים  שירותי  )תעריפי  ו–2010(   2009 לשנים 
לחברה(,  והביוב  המים  שירותי  את  העבירו  טרם  ואשר  תאגיד  בלא  מקומיות 

התשע"ה-32014 )להלן - הכללים העיקריים( -  

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

התעריף  יהיה  בתוספת  ב'  בטור  המנויה  מקומית  ברשות  הביוב  ")א( תעריף 
הנקוב בטור ג' לצדה ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( התעריפים הנקובים בתוספת כוללים מס ערך מוסף ";

סעיף קטן )ב( - יימחק   )3(

בסעיף 14)א( לכללים העיקריים, אחרי "לרבות כל שינוי או עדכון בהם לפי כללים    2
אלה" יבוא "ולמעט תעריפים לפי סעיפים 7 ו–9"  

אחרי סעיף 15 לכללים העיקריים יבוא:    3

תחילה

תיקון סעיף 14

הוספת תוספת
__________

ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220; התשס"ג, עמ' 116 ועמ' 193   1
ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   2

ק"ת התשע"ה, עמ' 526   3

תיקון סעיף 7
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"תוספת
)סעיף 7(

טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב

          776 3 אור עקיבא)1(

          761 2 אליכין)2(

          792 2 באר יעקב)3(

          772 2 בית שאן)4(

          776 3 בנימינה - גבעת עדה)5(

          398 4 גבעת שמואל)6(

          776 3 גיסר אל זרקא)7(

          772 2 דלית אל כרמל)8(

          523 2 חריש)9(

          144 2 טייבה)10(

          779 3 טירת הכרמל)11(

          923 3 כפר שמריהו)12(

          779 3 כפר תבור)13(

          054 3 להבים)14(

          054 3 מיתר)15(

          772 2 מעיליא)16(

          032 3 נהריה)17(

          630 3 נשר)18(

          241 3 סביון)19(

          054 3 עומר)20(

          772 2 עוספיה)21(

          970 2 פרדיס)22(

          776 3 פרדס–חנה-כרכור)23(

          144 2 קלנסואה)24(

          779 3 קרית יערים)25(

          772 2 ראש פינה)26(

          144 2 שדרות)27(

          617 3" שהם)28(

תחילתם של כללים אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    4
ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(

)חמ 3-4764(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א

 
יושב ראש מועצת  

         הרשות הממשלתית למים ולביוב

תחילה
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כללי המים )קביעת תנאים ברישיון( )תיקון(, התשע"ו-2015

המים,  לחוק  ו–)5(   )3( ו–124יז)א()1(,   110  ,24  ,23  ,21 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכללים   - )להלן  התשע"ד-22014  ברישיון(,  תנאים  )קביעת  המים  לכללי   1 בסעיף    1
שמספק" רישיון  "בעל  במקום   ,)1( בפסקה  קטן",  רישיון  "בעל  בהגדרה   העיקריים(, 

יבוא "מי שקיבל רישיון לאספקת" 

אחרי סעיף 10 לכללים העיקריים יבוא:   2

"פרק ב'1: שימוש במים בגינון ציבורי ותנאים ברישיון לעניין תעריף מופחת

10א  בפרק זה - הגדרות 

או  בהחזקתה  הנמצא  מושקה,  נוי  גן   - ציבורי"  "גן 
מטעמה,  מי  או  המקומית  הרשות  של  באחריותה 

והוא פתוח לשימוש הציבור;

וביוב  מים  תאגידי  כללי   - לתאגידים"  תעריפים  "כללי 
)תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 

או ביוב(, התש"ע-32009;

"כללי תעריפים לספקים מקומיים" - כללי המים )תעריפי 
מים שמספקים ספקים מקומיים(, התשנ"ד-41994;

"ספק מים" - מי שמספק מים לרשות המקומית לפי רישיון;

"רשות מקומית" - למעט איגוד ערים;

הרשות  שמנהל  מקומית  רשות   - זכאית"  מקומית  "רשות 
הממשלתית קבע, כי מתקיימים בה התנאים המנויים 

בסעיף 10ב)ב(;

לכללי   )1(4 בסעיף  הנקוב  התעריף   - מופחת"  "תעריף 
בסעיף הנקוב  התעריף  או  לתאגידים   תעריפים 
4)1()2 1ב( לכללי תעריפים לספקים מקומיים, לפי העניין 

 קביעת רשות
מקומית זכאית 

מקומית  כרשות  הכרה  שמבקשת  מקומית  רשות  10ב  )א( 
זכאית, תגיש לרשות הממשלתית בקשה אשר תכלול את 

כל אלה:

הצהרה של מורשה חתימה של הרשות המקומית   )1(
ששטחם  שבתחומה,  הציבוריים  הגנים  בכל  ולפיה 
עולה על 50 מטרים רבועים, מותקנת מערכת השקיה 
יעילה עם קציבת זמן בצירוף מד–מים, קציבת כמות 
מים או שילוב של שניהם, המאפשרת השקיה נפרדת 
הדרושה  המים  למנת  בהתאם  צמחים  קבוצות  לפי 

להם )להלן - מערכת השקיה יעילה(;

תיקון סעיף 1

הוספת פרק ב1

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

ק"ת התשע"ד, עמ' 663; התשע"ה, עמ' 502   2
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ה, עמ' 1294   3

ק"ת התשנ"ד, עמ' 855; התשע"ו, עמ' 425   4
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הרשות  שייכת  שאליו  הגאוגרפי  האזור  ציון   )2(
וסוגי  הציבוריים  הגנים  שטחי  ומיפוי  המקומית, 
וסוגי  הגאוגרפיים  האזורים  לפי  שבהם  הצמחייה 

הצמחייה המפורטים בתוספת הרביעית; 

העתק מחשבונות מים ששלח ספק המים לרשות   )3(
המקומית לרבות החשבון האחרון;

אישור של ספק המים ולפיו כל המים המסופקים   )4(
לגנים הציבוריים נמדדים במערכת מדידה המודדת 

בנפרד את הכמות המסופקת לגינון ציבורי;

ברשות מקומית שספק המים שלה אינו חברה -   )5(
אישור של ספק המים ולפיו דמי המים שהוא גובה 
הם לפי התעריפים הנקובים בכללי תעריפים לספקים 
המים  בכללי  כהגדרתו  מתוכנן  וביישוב  מקומיים, 
)השימוש במים באזור קיצוב(, התשל"ו-51976  )להלן 
הוא  כי  המים  ספק  של  אישור   - מתוכנן(  יישוב   -
כמשמעותו  לצרכן  המרבי  בחיוב  צרכניו  את  מחייב 
מקומיים  לספקים  תעריפים  לכללי  2)ב()2(  בסעיף 

)להלן - חיוב מרבי לצרכן( 

ברשות  להכיר  רשאי  הממשלתית  הרשות  מנהל  )ב( 
מקומית כרשות מקומית זכאית אם התקיימו כל אלה:

סעיף לפי  הנדרשים  המסמכים  כל  הוגשו   )1( 
הרשות  מנהל  שביקש  נוספים  מסמכים  וכן  )א(  קטן 
להכרה  הנדרשים  התנאים  בירור  לשם  הממשלתית 

כרשות מקומית זכאית;

וביישוב  המקומית  הרשות  אינו  המים  ספק   )2(
מתוכנן - ספק המים מחייב את צרכניו בחיוב המרבי 

לצרכן;

של  ומעודכן  מלא  מיפוי  המקומית  לרשות  יש   )3(
הגנים הציבוריים שבתחומה;

 50 על  עולה  ששטחם  הציבוריים,  הגנים  בכל   )4(
מטרים רבועים, מותקנת מערכת השקיה יעילה;

נמדדים  הציבוריים  לגנים  המסופקים  המים  כל   )5(
הכמות  את  בנפרד  המודדת  מדידה  במערכת 

המסופקת לגינון ציבורי 

המקומית  לרשות  יודיע  הממשלתית  הרשות  מנהל  )ג( 
רשות  מנהל  אישר  בבקשה;  החלטתו  על  המים  ולספק 
מתאימות  הוראות  יקבע   - הבקשה  את  הממשלתית 

ברישיון של ספק המים 

__________
ק"ת התשל"ו, עמ' 2415   5
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מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט את  )ד( 
רשימת היישובים המצויים בכל אזור גאוגרפי שבתוספת 

הרביעית 

קביעת תעריף מופחת 
לרשות מקומית 

זכאית

יחייב  זכאית  מקומית  לרשות  מים  שמספק  מים  ספק  )א(  10ג  
במדידה  שסיפק  המים  כמות  בעד  מופחת  בתעריף  אותה 

להשקיית גן ציבורי, בהתאם להוראות ברישיונו 

שספק  המים  כמויות  כל  על  יחול  המופחת  התעריף  )ב( 
גן  להשקיית  במדידה  זכאית  מקומית  לרשות  סיפק  המים 
הבקשה  במלואה  הוגשה  שבה  השנה,  מתחילת  ציבורי 

להכרה כרשות מקומית זכאית 

בתעריף  מים  יספק  כי  ברישיונו  שנקבע  מים  ספק  )ג( 
הרשות  ממנהל  לבקש  רשאי  )א(,  קטן  סעיף  לפי  מופחת 
הממשלתית לקבוע כי התעריף המופחת לא יחול, אם לא 
עומד לרשותו מקור מים שנקבעו לגביו תעריפים או היטלי 

הפקה מופחתים, המתאימים לתעריף המופחת 

הרשות  מנהל  וסבר  )ג(  קטן  סעיף  לפי  בקשה  הוגשה  )ד( 
)א(  קטן  סעיף  לפי  מופחת  תעריף  קביעת  כי  הממשלתית 
תפגע ביכולתו של ספק מים למלא תפקידו לפי הרישיון, 
רשאי הוא לקבוע כי לגבי אותו ספק מים לא יחול תעריף 

מופחת כאמור 

קביעת כמות מים 
מרבית בתעריף 

מופחת 

שמספק  המים  כמות  כי  הממשלתית  הרשות  מנהל  מצא  10ד  
ספק מים לגנים ציבוריים ברשות מקומית זכאית עולה על 
כמות המים הנדרשת להשקיה יעילה של אותם גנים לפי 
כמות  את  ברישיון  לקבוע  הוא  רשאי  הרביעית,  התוספת 
רשות  לאותה  לספק  רשאי  מים  שספק  המרבית  המים 

מקומית בתעריף מופחת 

ביטול הכרה 
ברשות מקומית 

זכאית 

כי  להניח  סביר  יסוד  הממשלתית  הרשות  למנהל  היה  10ה  
המפורטים בתנאים  עומדת  אינה  זכאית  מקומית   רשות 

כרשות  בה  ההכרה  את  לבטל  הוא  רשאי  10ב)ב(,  בסעיף 
את  להשמיע  הזדמנות  לה  שנתן  לאחר  זכאית,  מקומית 

טענותיה 

דיווח על שינוי 
בשטח הגנים 

הציבוריים

על  הממשלתית  לרשות  תדווח  זכאית  מקומית  רשות  10ו  
הדיווח  מאז  הציבוריים  הגנים  בשטח  שחלו  השינויים 
להשקיה  הנדרשת  המים  כמות  על  והשפעתם  האחרון 

יעילה לפי התוספת הרביעית, בכל אחד מאלה:

אחת לשנה, עד יום 30 בנובמבר;  )1(

אם ההשפעה המצרפית של השינויים על כמות המים   )2(
הנדרשת להשקיה יעילה לפי התוספת הרביעית עולה על 

עשרה אחוזים "
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בסעיף 26 לכללים העיקריים:   3
יבוא  האלה"  "הפרטים  ואחרי   "30" יבוא   "15" במקום  ברישה,  )א(,  קטן  בסעיף   )1(

")להלן - הדוח השנתי(";

סעיף קטן )ג( - יימחק;  )2(

בסופו יבוא:  )3(

")ד( המנהל רשאי לדחות את המועד הנקוב בסעיף קטן )א(, אם בעל הרישיון 
הגיש בקשה לכך והמנהל מצא כי יש הצדקה לדחייה "

אחרי סעיף 26 לכללים העיקריים יבוא:   4

"פטור מהגשת דוח 
שנתי

בעל רישיון יהיה פטור מהגשת דוח שנתי, אם התקיים  )א(  26א  
בו אחד מאלה:

הוא מפיק מים שפירים המיועדים לסילוק מים   )1(
מאקווה )אקוויפר( בלבד;

הוא מפיק מים לשימוש עצמי שלו בלבד   )2(

הממשלתית,  הרשות  מועצת  באישור  רשאי,  המנהל  )ב( 
מקצתו,  או  כולו  שנתי,  דוח  מהגשת  רישיון  בעל  לפטור 
לפרק זמן שקבע, אם סבר כי הנתונים שבדוח אינם דרושים 
בעל  הופטר  תפקידיה;  ביצוע  לצורך  הממשלתית  לרשות 
רישיון מהגשת דוח שנתי - תפרסם הרשות הממשלתית 

את ההחלטה באתר האינטרנט "

בסעיף 27 לכללים העיקריים -    5
האמור בו יסומן ")א(",  ובו המילים "על המצב הכספי" - יימחקו;  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

הממשלתית  לרשות  יגיש   - שנתי  דוח  מהגשת  פטור  רישיון  בעל  ")ב( היה 
הצהרה בנוסח כאמור בסעיף קטן )א( עד 30 באפריל של כל שנה "

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -   6
בטבלה שכותרתה "פרטים בדבר הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של   )1(

מים" -

העמודה שכותרתה "השנה שקדמה לשנת הדוח" - תימחק; )א( 

אחרי השורה "הוצאות קניית מים, בחלוקה לפי סוגים" יבוא "עלות הפקת מים"; )ב( 

במקום השורה "הוצאות אחזקה" יבוא: )ג( 

"הוצאות אחזקת מיתקני תשתית

הוצאות אחזקה אחרות";

במקום השורה "הוצאות שכר ומינהלה" יבוא: )ד( 

"הוצאות קריאת מונים

הוצאות גבייה

הוצאות שכר - אחזקה

הוצאות שכר אחרות ומינהלה";

תיקון סעיף 26

הוספת סעיף 26א

תיקון סעיף 27

תיקון התוספת 
הראשונה
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אחרי השורה "הוצאות אחרות" יבוא "דמי שימוש"; )ה( 

אחרי השורה "סך הכל הוצאות" יבוא "סך הכול רווח"; )ו( 

הפקה  לפעילות  המשמשים  תשתית  מיתקני  בדבר  "פרטים  שכותרתה  בטבלה   )2(
ואספקה של מים":

במקום "מיתקני תשתית" יבוא "רכוש קבוע ומיתקני תשתית"; )א( 

במקום הטבלה יבוא: )ב( 

מדי מים עם "מערכת רשתות, צנרת ותשתיות מים
מערכת קריאה 

מרחוק 

כלי רכב, 
ציוד משרדי 

סה"כומבנים קידוחים
תחנות 
אחרצינורותבריכותשאיבה

עלות

עלות ליום 1 בינואר 
בשנת הדוח

רכישות בשנת הדוח

)גריעות בשנת הדוח(

)בניכוי מענקים(

יתרה ליום 31 בדצמבר 
בשנת הדוח

סקר נכסים עלות 
תשתיות

סקר נכסים עלות 
מופחתת - תשתיות

שנת עריכת סקר 
הנכסים

פחת 

פחת נצבר ליום 1 
בינואר בשנת הדוח

פחת בשנת הדוח

)פחת נכסים שנגרעו(

יתרה ליום 31 בדצמבר 
בשנת הדוח

 סך הכול עלות
מופחתת"
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אחרי התוספת השלישית לכללים העיקריים יבוא: )א(    7

"התוספת הרביעית
)סעיפים 10ב, 10ד ו–10ו(

 כמות מים במטרים מעוקבים לדונם לשנה הנדרשת להשקיה יעילה לפי אזור
גאוגרפי  וסוגי צמחיה

ורדים ופרחיםשיחים ועציםמדשאותאזור גאוגרפי

610410620צפון

740490760אזור החולה ורמת הגולן

640430640מרכז

700470710דרום

910600940עמק בית שאן ובקעת הירדן

9406301,020נגב

1,7709701,590אילת ים המלח והערבה

בתוספת זו -

"צפון" - צפונה לבנימינה ולמעט אזור החולה ורמת הגולן;

"מרכז" - בנימינה עד אשקלון וממערב לקו מיעוט משקעים;

"דרום" - דרומית לאשקלון וצפון מערב לקו מיעוט משקעים;

"נגב" - דרומית לקו מיעוט משקעים ומצפון ליישוב אשלים;

"קו מיעוט משקעים" - הקו המבחין בין אזורים בעלי מיעוט משקעים שנתיים לשאר אזורי 
הארץ, המשורטט במפה שלהלן 

הוספת תוספת 
רביעית

 8 

  

 שלושים ימים מיום פרסומם. ,3סעיף , למעט של כללים אלה תחילתם  (א)  .9 תחילה ותחולה
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תחילתם של כללים אלה, למעט סעיף 2, שלושים ימים מיום פרסומם  )א(    8
על אף האמור בסעיף קטן )א(, מתכונת הדיווח לפי התוספת הראשונה לכללים  )ב( 
לאספקת  שנוגעים  דיווחים  על  תחול  אלה,  לכללים   6 בסעיף  כתיקונה  העיקריים, 

המים בשנת 2016 ואילך 

בקשה  שהגישה  מקומית  רשות  כי  להורות  רשאי  הממשלתית  הרשות  מנהל  )א(    9
רשות  היא   ,2016 שנת  במהלך  אלה  כללים  לפי  זכאית  מקומית  כרשות  בה  להכיר 
10ב)ב(  בסעיף  האמורים  התנאים  כי  מצא,  אם   2015 שנת  לגבי  גם  זכאית  מקומית 

לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 2 לכללים אלה, התקיימו בשנה האמורה  

הורה מנהל הרשות הממשלתית כי רשות מקומית היא רשות מקומית זכאית לפי   )ב( 
סעיף קטן )א(, יודיע מנהל הרשות הממשלתית לספק של הרשות המקומית האמורה 
על דבר הוראתו כאמור, ויורה לו לתקן את חשבונות המים בהתאם לכך, ויחולו לעניין 
ההוראה האמורה סעיפים 10ג עד 10ה לכללים העיקריים, כנוסחם בסעיף 2 לכללים 

אלה 

י"ז בטבת התשע"ו )29 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4619(

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשע"ו-2015
התש"ן-11990  יבשתיים,  ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לתקנות  5א  לתקנה    בהתאם 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
האגרה סכומי  השתנו   ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  מיום   ,2014  דצמבר 

שבתקנה 5 ולפיכך נוסח תקנות משנה )א( ו–)ב( הוא:

מגיש 5 "אגרת בקשה ישלם  לחידושו  או  להיתר  בקשה  הגשת  )א( בעת 
הבקשה אגרה כמפורט להלן:

)1( 4,860 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים של 
שפכים שהם מי ים, מי תהום, תמלחת מחליף יונים, תמלחת 
אוסמוזה הפוכה או תמלחת אחרת המכילה אך ורק כלוריד, 
אשלגן, נתרן, סידן או מגנזיום, בלא חומר אורגני ובלא מתכות;

לים  הזרמה  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   9,720 )2(
של תמלחת מזון ובורסקאות או תמלחת טקסטיל;

הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   19,420 )3(
פסולת או הזרמת שפכים לים, אשר אינם מכילים חומרים 
כמפורט בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בפסקה אחרת 

של תקנה זו;

תחילה ותחולה

הוראת מעבר

__________
1 ק"ת התש"ן, עמ' 250; התשס"א, עמ' 416; התשע"ד, עמ' 588  

שינוי אגרות
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הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   38,890 )4(
פסולת או הזרמת שפכים לים, המכילים חומרים כמפורט 

בתוספת השנייה;

)5( 19,420 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים 
)4(, אשר טופלו לצורך מניעת  של שפכים כאמור בפסקה 

זיהום באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים 

תשולם  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  מכלליות  לגרוע  )ב( בלי 
בעת הגשת בקשה להיתר חירום כאמור בתקנה 9)ב(, אגרה בסך 

8,520 שקלים חדשים "

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(
י א ב ג י  ב א )חמ 3-2183-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשע"ו-2015
  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 

- התקנות(, אני מודיע לאמור:

י"ב  ביום  שפורסם  המדד  לעומת   2015 ספטמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
 ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  מיום   ,)1984 בפברואר   15( התשמ"ד  א'  באדר 
השתנה סכום האגרה להגשת בקשה להיתר או חידושו שבתקנה 5)א( לתקנות והוא 

1,227 שקלים חדשים 

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(
י א ב ג י  ב א )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ד, עמ' 1672   1

הודעת אוויר נקי )אגרות(, התשע"ו-2015
 - )להלן  התשע"א-12010  )אגרות(,  נקי  אוויר  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 דצמבר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב    1
האגרות סכומי  השתנו   ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  מיום   ,2014  דצמבר 

שבתקנה 2, ובתוספת השנייה לתקנות, והם כלהלן:

)1( אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה כאמור בתקנה 2)א( לתקנות - 202,370 
שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;

 27 בסעיף  כהגדרתו  משמעותי,  הפעלה  שינוי  לערוך  בקשה  הגשת  בעד  )2( אגרה 
לחוק - 28,990 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;

)3( נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא:
__________

ק"ת התשע"א, עמ' 266; התשע"ה, עמ' 1327   1

עדכון אגרות

עדכון אגרות
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 16.20 שקלים חדשים 

"תוספת שנייה

)תקנות 3 ו–6(

אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים

טור א'
סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה

טור ב'
סכום לתשלום מדי שנה

67,110"19,330

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4070-ת2(

י א ב ג י  ב א  

                                                                    השר להגנת הסביבה

הודעת הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי )עדכון סכומים(, 
התשע"ו-2015

האשראי,  דירוג  חברות  פעילות  הסדרת  לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 7 ו–26)א( לתקנות, והם מיום    1
כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כלהלן:

בתקנה 7, אגרת רישום - 30,215 שקלים חדשים;  )1(

בתקנה 26)א( -  )2(

אגרה שנתית - 201,420 שקלים חדשים;

אגרה משתנה בעד כל מכשיר פיננסי - 605 שקלים חדשים;

אגרה בעד מכשיר פיננסי שדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת - 300 שקלים 
חדשים 

י' בטבת התשע"ו )22 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5183(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש  

                                                                    יושב ראש רשות ניירות ערך

__________
1 ס"ח התשע"ה, עמ' 470  

עדכון סכומים




