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כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב( 
)תיקון(, התשע"ז-2016

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

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

ביוב(,   ולמערכות  מים  למערכות  הקמה  )דמי  וביוב  מים  תאגידי  לכללי   2 בסעיף   .1 
התשע"ה-22015 )להלן - הכללים העיקריים(, במקום ההגדרה "בנייה חורגת" יבוא:

""בנייה חורגת" - שטח בנייה שמתקיימים בו כל אלה:

שטח  יראו  לא  בהיתר;  שהותר  השטח  מן  חורג  או  היתר  בלא  נבנה  הוא   )1(
השטח  במניין  הובא  שלא  העובדה  בשל  רק  בהיתר,  שהותר  השטח  מן  כחורג 

המותר לבנייה בעת מתן ההיתר;

הוצג לגביו תשריט המזהה את אותו שטח בנייה ומפרט את גודלו;  )2(

לפי  לבנייה  המותר  השטח  במניין  באה  היתר  לפי  הנעשית  מסוגו  בנייה   )3(
תקנות חישוב שטחים;

מתקיים לגביו אחד מאלה לפחות:   )4(

ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  או  המקומית  הרשות  מהנדס  )א( 
לגביו  התקיימו  כי  בכתב,  אישרו  מטעמם  מי  או  מצוי  הוא  שבתחומה 

התנאים בפסקאות )1( ו–)3(;

הליך  ועומד  תלוי  או  שיפוטי  או  מינהלי  הריסה  צו  לגביו  הוצא  )ב( 
מינהלי או שיפוטי בקשר להריסתו או לעבירה הכרוכה בהקמתו או שגורם 

המוסמך לנקוט הליך כאמור מסר הודעה על כוונתו לנקוט הליך כאמור;

הוצגה בקשה להיתר מטעם בעל הנכס, המציגה את אותו שטח בנייה  )ג( 
כשטח קיים שאין עליו היתר ומפרטת את גודלו כבא במניין השטח המותר 

לבנייה לפי תקנות חישוב שטחים."

ובסופו  יימחקו,  חורגת"  בנייה  "ולמעט  המילים  העיקריים,  לכללים  11)ד()1(  בסעיף   .2
יבוא "ובלבד שאם היתה הבנייה בנייה חורגת, הוכח כי חלפו שבע שנים לפחות מאז 
הקמת אותה בנייה ומאז תחילת פעילותה של החברה או צירופו של השטח שבו מצוי 
הנכס לתחומה, לפי העניין, לא הוצא לגבי אותה בנייה צו הריסה מינהלי או שיפוטי 
שהפך חלוט ולא תלוי ועומד הליך מינהלי או שיפוטי בקשר להריסתה או לעבירה 

הכרוכה בהקמתה". 

אחרי סעיף 25 לכללים העיקריים יבוא:  .3

"חיוב בנייה חורגת 
במקרים מיוחדים

באישור  רשאית,  חברה  11)ד()1(,  בסעיף  האמור  אף  על  25א. 
אחד  חיצוני  דירקטור  בהצבעה  שנכח  ובלבד  הדירקטוריון, 
מיוחדים  מנימוקים  הרשות,  מועצת  ובאישור  לפחות, 
באופן  חורגת,  בנייה  הקמה  דמי  בתשלום  לחייב  שיירשמו, 
שלא יראו כאילו שולם בעדה תשלום קודם; החברה תנמק 
את בקשתה לקבלת אישור כאמור של מועצת הרשות, ותצרף

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174.  1

2 ק"ת התשע"ה, עמ' 1110; התשע"ו, עמ' 422.

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 11

 הוספת סעיפים
25א ו–25ב
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היות  בדבר  ראיות  וכן  הדירקטוריון,  החלטת  את  לבקשה 
הבנייה בנייה חורגת וראיות המעידות כי לא שולם בפועל 

בעד אותה בנייה חורגת תשלום קודם.

צפיפות נמוכה 
במקרים מיוחדים

5)ד(  סעיף  את  יקראו  השישית,  בתוספת  המנויות  בחברות  25ב. 
כאילו במקום "35 אחוזים" נאמר "15 אחוזים"."

בסעיף 27)ו()1( לכללים העיקריים, במקום ההגדרה "שטח הבנייה המתואם" יבוא:   .4
היו  לבנייתו  שהזכויות  רבועים,  במטרים  בנייה  שטח   - המתואם"  הבנייה  ""שטח 
קיימות לפי תכנית שהיתה בתוקף בעת ביצוע התשלום הקודם לקרקע, המחושב 

לפי הנמוך מבין אלה: 

שבין  ביחס  קודם  תשלום  שולם  שבעדו  הקרקע  שטח  כמכפלת  מחושב  )א( 
תעריף היטל הביוב או היטל הנחת הצינורות למטרים רבועים קרקע לבין תעריף 
כאמור למטרים רבועים בנייה, כפי שהיו בתוקף בעת עריכת החיוב שלפיו בוצע 

התשלום הקודם לקרקע;

מחושב כמנה המתקבלת מחלוקת סכום התשלום הקודם לקרקע בתוספת  )ב( 
אלה  כללים  לפי  שהוצאה  התשלום  שבדרישת  ההקמה  דמי  בתעריף  הצמדה, 
לצרכן  המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי   - "הצמדה"  זו,  משנה  בפסקת  כאמור; 
מהמדד שהיה ידוע בעת ביצוע התשלום הקודם ועד המדד הידוע ב–1 בינואר 

בשנה שבה הוצאה דרישת התשלום לפי כללים אלה;".

במקום התוספת הראשונה לכללים העיקריים יבוא:  .5

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

חלק א': תעריף הבסיס

 תעריף הבסיס של דמי ההקמה הוא 77.23 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(. 

טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1  

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה 

 בשל
עלויות 
מיוחדות

 תוספת
 לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
 תעריף

לנכס שאינו 
בנוי בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

 114.14  102.56  11.58  -    -    25.33 אל עין בע"מ1

הבאר השלישית - 2
תאגיד מים וביוב 

בע"מ

   -  3.50    -  27.03  80.73  107.76 

הגיחון תאגיד המים 3
והביוב של ירושלים 

בע"מ

 25.33  0.20    -  35.90  102.76  138.66 

תיקון סעיף 27

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

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה 

 בשל
עלויות 
מיוחדות

 תוספת
 לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
 תעריף

לנכס שאינו 
בנוי בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

הרי נצרת מפעלי 4
מים וביוב בע"מ

 25.33    -    -  11.58  102.56  114.14 

התנור מים וביוב 5
בע"מ

 25.33    -    -  11.58  102.56  114.14 

 104.84  77.81  27.03  -    0.58  -   יובלים אשדוד בע"מ6

יובלים בשומרון 7
בע"מ

 25.33    -    -  35.90  102.56  138.46 

ימים תאגיד המים 8
של קריית ים בע"מ

   -    -    -  27.03  77.23  104.26 

כפרי גליל תחתון 9
בע"מ

 25.33    -    -  11.58  102.56  114.14 

מי אביבים 2010 10
בע"מ

   -  13.44    -  27.03  90.67  117.70 

 105.30  78.27  27.03  -    -    -   מי אונו בע"מ11

 105.41  78.35  27.03  -    1.04  -   מי אשקלון בע"מ12

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 מי שמש בע"מ13

 110.27  83.24  27.03  -    6.01  -   מי ברק בע"מ14

 107.40  80.37  27.03  -    3.14  -   מי בת ים בע"מ15

 119.83  92.80  27.03  -    15.57  -   מי גבעתיים בע"מ16

 114.14  102.56  11.58  -    -    25.33 מי גליל בע"מ17

מעיינות הדרום 18
בע"מ

 25.33  8.81    -  35.90  111.37  147.26 

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי הוד השרון בע"מ19

 107.58  80.55  27.03  -    3.32  -   מי הרצליה בע"מ20

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 נווה מדבר בע"מ21

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי חדרה בע"מ22

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי יבנה בע"מ23

 148.20  112.30  35.90  -    9.75  25.33 מי כרמל בע"מ24

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי לוד בע"מ25

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 מי מודיעין בע"מ26
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טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1  

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה 

 בשל
עלויות 
מיוחדות

 תוספת
 לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
 תעריף

לנכס שאינו 
בנוי בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

מי נע חברת המים 27
והביוב של עיריית 
נצרת עילית בע"מ

 25.33    -    -  35.90  102.56  138.46 

מי נתניה )2003( 28
בע"מ

   -    -    -  27.03  77.23  104.26 

 114.14  102.56  11.58  -    -    25.33 מי עירון בע"מ29

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי עכו בע"מ30

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי ציונה בע"מ31

מי קריית ביאליק 32
בע"מ

   -  13.22   -  27.03  90.45  117.48 

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי קריית גת בע"מ33

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי רהט בע"מ34

 123.41  96.38  27.03  -   19.15  -   מי רמת גן בע"מ35

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי רעננה בע"מ36

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 מי רקת טבריה בע"מ37

מי שבע תאגיד 38
המים והביוב לבאר 

שבע בע"מ

 25.33  3.10    -  35.90  105.66  141.56 

מי שקמה תאגיד 39
המים והביוב בע"מ

   -  2.90    -  27.03  80.13  107.16 

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מי תקווה בע"מ40

מיתב החברה 41
האזורית למים 

ולביוב בע"מ

   -  1.87    -  27.03  79.10  106.13 

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   מניב ראשון בע"מ42

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 מעיינות אתא בע"מ43

מעינות המשולש 44
בע"מ

   -    -    -  27.03  77.23  104.26 

מעיינות העמקים 45
בע"מ

 25.33    -    -  35.90  102.56  138.46 

מעיינות השרון 46
בע"מ

   -    -    -  27.03  77.23  104.26 

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 מעיינות זיו בע"מ47
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טור 6טור 5טור 4טור 3טור 2טור 1  

החברה 

תוספת 
לתאגיד 

הררי

תוספת 
להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

תוספת או 
הפחתה 

 בשל
עלויות 
מיוחדות

 תוספת
 לנכס

הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
 תעריף

לנכס שאינו 
בנוי בצפיפות 

נמוכה

סך הכול 
תעריף 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

 114.14  102.56  11.58  -    -    25.33 סובב שפרעם בע"מ48

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 עין אפק בע"מ49

 138.46  102.56  35.90  -    -    25.33 עין הכרמים בע"מ50

עין נטפים מפעלי 51
מים וביוב אילת 

בע"מ

 25.33    -    -  35.90  102.56  138.46 

פלג הגליל החברה 52
האזורית למים וביוב 

בע"מ

 25.33    -    -  11.58  102.56  114.14 

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   פלגי מוצקין בע"מ53

 104.26  77.23  27.03  -    -    -   פלגי השרון בע"מ54

שרונים מפעלי מים 55
וביוב בע"מ

   -  1.95    -  27.03  79.18  106.21 

תמ"ר תאגיד מים 56
רמלה בע"מ

   -    -    -  27.03  77.23  104.26 
"

אחרי התוספת החמישית יבוא:   .6

"תוספת שישית 
)סעיף 25א(

אל עין בע"מ;  .1

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ;  .2

התנור מים וביוב בע"מ;  .3

כפרי גליל תחתון בע"מ;  .4

מי גליל בע"מ;  .5

מי עירון בע"מ;  .6

סובב שפרעם בע"מ;  .7

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ."  .8

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .7
י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(

)חמ 3-4995(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

תחילה

הוספת התוספת 
השישית
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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ז-2016

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:

והקמת  וביוב  מים  שירותי  עלות  )חישוב  וביוב  מים  תאגידי  לכללי  3)ה1()3(  בסעיף   .1
מערכת מים או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים( -

אחרי "15,000 מ"ק" יבוא "ועד 250,000 מ"ק";  )1(

בסופו יבוא ", ובעד כל כמות מעבר ל–250,000 מ"ק בשנה - בהפחתה של 0.85   )2(
ש"ח למ"ק".

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

בפסקה )1(, במקום "10,101,480" יבוא "10,124,713"; )א( 

בפסקה )3()א(, במקום "37.564" יבוא "37.65"; )ב( 

במקום פסקה )6( יבוא: )ג( 

")6( בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת - 

)א( אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( עד יום ט' בטבת 
מקומית  רשות  כל  בעד  ש"ח   0.0075  -  )2014 בדצמבר   31( התשע"ה 
בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום  כאמור,  לפעול  החלה  שבתחומה 
2017( ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום 

אותה רשות מקומית;

ש"ח   0.015  -  )2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  יום  )ב( אחרי 
בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו 
 החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז

)1 בינואר 2017(, לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה 
החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית.";

בסעיף קטן )ג( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "8,860,948" יבוא "8,881,328"; )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "37.564" יבוא "37.65"; )ב( 

במקום פסקה )5( יבוא: )ג( 

")5( בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת - 

)א( אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( עד יום ט' בטבת 
מקומית  רשות  כל  בעד  ש"ח   0.0075  -  )2014 בדצמבר   31( התשע"ה 
בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום  כאמור,  לפעול  החלה  שבתחומה 
2017( ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום 

אותה רשות מקומית;

תיקון סעיף 3

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

2 ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ו, עמ' 1487.

תיקון סעיף 10
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ש"ח   0.015  -  )2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  יום  )ב( אחרי 
בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו 
 החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז

)1 בינואר 2017(, לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה 
החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית."

בסעיף 10א לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )א( -  )1(

מקדם   2018 ומשנת   25% בגובה  מקדם   2017 "בשנת  במקום   ,"F" בהגדרה  )א( 
בגובה 0%" יבוא "בשנת 2017 מקדם בגובה 40%, בשנת 2018 מקדם בגובה 25% 

ומשנת 2019 מקדם בגובה 0%";

בסופו יבוא: )ב( 

""G" - מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת - עד תום השנה שבה נוספה 
לתחום החברה - 100%; בשנה השנייה - 40%; בשנה השלישית - 

25%; ומהשנה הרביעית - 0%.";

."G" יבוא "F" בסעיף קטן )ב()2(, במקום  )2(

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -   .4
בפסקה )1(, במקום "0.687" יבוא "0.689";  )1(

בפסקה )2(, במקום "1.667" יבוא "1.671";  )2(

בפסקה )3(, במקום "1.984" יבוא "1.989";  )3(

בפסקה )4(, במקום "2.197" יבוא "2.202".  )4(

בסעיף 12 לכללים העיקריים -  .5
בסעיף קטן )ב( -  )1(

ברישה, במקום "2016" יבוא "2017";  )א( 

אחרי פסקה )1()ג( יבוא: )ב( 

בשנת 2017 - 11.66;"; ")ד( 

אחרי פסקה )1א()ב( יבוא: )ג( 

בשנת 2017 - 12.66;"; ")ג( 

פסקאות )2( ו–)3( - יימחקו; )ד( 

בסעיף קטן )ב1(, במקום "היא משויכת" יבוא "שויכה במועד שבו נוספה לתחום   )2(
החברה".

בסעיף 15 לכללים העיקריים -  .6
בסעיף קטן )ב()1(, בסופו יבוא:  )1(

בשנת 2017 - 4.33;"; ")ד( 

)ב1(, במקום "היא משויכת" יבוא "שויכה במועד בו נוספה לתחום  בסעיף קטן   )2(
החברה".

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:  .7

תיקון סעיף 10א

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12

תיקון סעיף 15

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(

      1.987 אל עין בע"מ1. 

      2.214 הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

      2.450 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

      2.356 התנור מים וביוב בע"מ4. 

      1.755 יובלים אשדוד בע"מ5. 

      1.499 יובלים בשומרון בע"מ6. 

      1.805 ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

      1.339 כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

      1.640 מי אביבים 2010 בע"מ9. 

      2.162 מי אונו בע"מ10. 

      1.568 מי אשקלון בע"מ11. 

      2.165 מי שמש בע"מ12. 

      2.114 מי ברק בע"מ13. 

      1.778 מי בת ים בע"מ14. 

      1.937 מי גבעתיים בע"מ15. 

      1.929 מי גליל בע"מ16. 

      2.072 מי גני תקווה בע"מ17. 

      2.035 מעיינות הדרום בע"מ18. 

      1.829 מי הוד השרון בע"מ19. 

      1.622 מי הרצליה בע"מ20. 

      0.307 נווה מדבר בע"מ21. 

      1.815 מי חדרה בע"מ22. 

      2.381 מי יבנה בע"מ23. 

      2.428 מי כרמל בע"מ24. 



קובץ התקנות 7749, כ"ח בכסלו התשע"ז, 28.12.2016  414

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      1.924 מי לוד בע"מ25. 

      2.335 מי מודיעין בע"מ26. 

      2.101 מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

      1.830 מי נתניה )2003( בע"מ28. 

      0.934 מי עירון בע"מ29. 

      2.114 מי עכו בע"מ30. 

      2.006 מי ציונה בע"מ31. 

      2.288 מי קריית ביאליק בע"מ32. 

      2.097 מי קריית גת בע"מ33. 

      2.154 מי רהט בע"מ34. 

      1.720 מי רמת גן בע"מ35. 

      2.153 מי רעננה בע"מ36. 

      1.523 מי רקת טבריה בע"מ37. 

      1.988 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

      1.770 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

      1.789 מיתב החברה האזורית למים ולביוב 40. 

      2.460 מניב ראשון בע"מ41. 

      2.034 מעיינות אתא בע"מ42. 

      2.116 מעיינות המשולש בע"מ43. 

      2.262 מעיינות העמקים בע"מ44. 

      2.207 מעיינות השרון בע"מ45. 

      1.252 מעיינות זיו בע"מ46. 

      1.617 סובב שפרעם בע"מ47. 

      1.971 עין אפק בע"מ48. 

      2.235 עין הכרמים בע"מ49. 

      1.777 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50. 

      1.164 פלג הגליל בע"מ51. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      1.680 פלגי מוצקין בע"מ52. 

      2.566 פלגי השרון בע"מ53. 

      2.314 שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

      2.446 תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

      1.849 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ56. 

תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      3.769 אל עין בע"מ1. 

      2.274 הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

      2.600 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

      3.778 התנור מים וביוב בע"מ4. 

      1.815 יובלים אשדוד בע"מ5. 

      4.036 יובלים בשומרון בע"מ6. 

      1.965 ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

      4.532 כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

      1.700 מי אביבים 2010 בע"מ9. 

      2.231 מי אונו בע"מ10. 

      1.628 מי אשקלון בע"מ11. 

      2.311 מי שמש בע"מ12. 

      2.254 מי ברק בע"מ13. 

      1.837 מי בת ים בע"מ14. 

      1.996 מי גבעתיים בע"מ15. 

      3.416 מי גליל בע"מ16. 

      2.340 מי גני תקווה בע"מ17. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      2.872 מעיינות הדרום בע"מ18. 

      1.888 מי הוד השרון בע"מ19. 

      1.682 מי הרצליה בע"מ20. 

      3.912 נווה מדבר בע"מ21. 

      1.875 מי חדרה בע"מ22. 

      2.441 מי יבנה בע"מ23. 

      3.165 מי כרמל בע"מ24. 

      2.068 מי לוד בע"מ25. 

      2.395 מי מודיעין בע"מ26. 

      2.161 מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

      1.890 מי נתניה )2003( בע"מ28. 

      3.574 מי עירון בע"מ29. 

      3.158 מי עכו בע"מ30. 

      2.066 מי ציונה בע"מ31. 

      2.484 מי קריית ביאליק בע"מ32. 

      2.197 מי קריית גת בע"מ33. 

      2.586 מי רהט בע"מ34. 

      1.779 מי רמת גן בע"מ35. 

      2.213 מי רעננה בע"מ36. 

      5.513 מי רקת טבריה בע"מ37. 

      2.048 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

      1.830 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

      1.849 מיתב החברה האזורית למים ולביוב 40. 

      2.520 מניב ראשון בע"מ41. 

      2.094 מעיינות אתא בע"מ42. 

      2.259 מעיינות המשולש בע"מ43. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      2.502 מעיינות העמקים בע"מ44. 

      2.266 מעיינות השרון בע"מ45. 

      3.380 מעיינות זיו בע"מ46. 

      4.231 סובב שפרעם בע"מ47. 

      2.030 עין אפק בע"מ48. 

      2.295 עין הכרמים בע"מ49. 

      1.837 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת 50. 

      5.154 פלג הגליל בע"מ51. 

      1.740 פלגי מוצקין בע"מ52. 

      3.839 פלגי השרון בע"מ53. 

      2.374 שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

      2.629 תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

      2.048 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ56. 

תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      2.928 אלעין בע"מ1. 

      2.240 הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

      2.543 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

      3.118 התנור מים וביוב בע"מ4. 

      1.783 יובלים אשדוד בע"מ5. 

      2.795 יובלים בשומרון בע"מ6. 

      1.922 ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

      3.013 כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

      1.692 מי אביבים 2010 בע"מ9. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      2.213 מי אונו בע"מ10. 

      1.606 מי אשקלון בע"מ11. 

      2.234 מי שמש בע"מ12. 

      2.221 מי ברק בע"מ13. 

      1.823 מי בת ים בע"מ14. 

      1.985 מי גבעתיים בע"מ15. 

      2.726 מי גליל בע"מ16. 

      2.225 מי גני תקווה בע"מ17. 

      2.495 מעיינות הדרום בע"מ18. 

      1.872 מי הוד השרון בע"מ19. 

      1.662 מי הרצליה בע"מ20. 

      2.228 נווה מדבר בע"מ21. 

      1.847 מי חדרה בע"מ22. 

      2.421 מי יבנה בע"מ23. 

      2.810 מי כרמל בע"מ24. 

      2.029 מי לוד בע"מ25. 

      2.361 מי מודיעין בע"מ26. 

      2.129 מינע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

      1.866 מי נתניה )2003( בע"מ28. 

      2.392 מי עירון בע"מ29. 

      2.676 מי עכו בע"מ30. 

      2.046 מי ציונה בע"מ31. 

      2.421 מי קריית ביאליק בע"מ32. 

      2.156 מי קריית גת בע"מ33. 

      2.415 מי רהט בע"מ34. 

      1.770 מי רמת גן בע"מ35. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

      2.190 מי רעננה בע"מ36. 

      3.795 מי רקת טבריה בע"מ37. 

      2.025 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

      1.817 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

      1.833 מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40. 

      2.492 מניב ראשון בע"מ41. 

      2.083 מעיינות אתא בע"מ42. 

      2.222 מעיינות המשולש בע"מ43. 

      2.402 מעיינות העמקים בע"מ44. 

      2.244 מעיינות השרון בע"מ45. 

      2.347 מעיינות זיו בע"מ46. 

      2.989 סובב שפרעם בע"מ47. 

      2.021 עין אפק בע"מ48. 

      2.277 עין הכרמים בע"מ49. 

      1.821 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50. 

      3.242 פלג הגליל בע"מ51. 

      1.728 פלגי מוצקין בע"מ52. 

      3.214 פלגי השרון בע"מ53. 

      2.357 שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

      2.553 תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

      2.012 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ56. 

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .8
י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(

)חמ 3-3869-ת1(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

תחילה
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 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ז-2016

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

יבוא  ובסופה  מ"ק"   250,000 "ועד  יבוא  מ"ק"   15,000" אחרי   ,)2( משנה  בפסקת   )1( 
", ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל–250,000 מ"ק בשנה";

בשנה,  מ"ק   250,000 "ועד  יבוא  "בשנה"  במקום  ו–)4(,   )3.1( משנה  בפסקאות   )2(
ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל–250,000 מ"ק בשנה".

במקום התוספות הראשונה והשנייה לכללים העיקריים יבוא:  .2
"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(

4.009 אל עין בע"מ1.

2.399 הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2.

3.154 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3.

3.640 התנור מים וביוב בע"מ4.

2.499 יובלים אשדוד בע"מ5.

4.497 יובלים בשומרון בע"מ6.

3.595 ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7.

4.657 כפרי גליל תחתון בע"מ8.

4.115 מי אביבים 2010 בע"מ9.

3.595 מי אונו בע"מ10.

3.190 מי אשקלון בע"מ11.

2.529 מי שמש בע"מ12.

3.719 מי ברק בע"מ13.

תיקון סעיף 3

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה

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

2 ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ו, עמ' 1494.
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.672 מי בת ים בע"מ14.

3.919 מי גבעתיים בע"מ15.

4.068 מי גליל בע"מ16.

3.925 מי גני תקווה בע"מ17.

3.961 מעיינות הדרום בע"מ18.

3.549 מי הוד השרון בע"מ19.

3.344 מי הרצליה בע"מ20.

5.690 נווה מדבר בע"מ21.

2.784 מי חדרה בע"מ22.

3.343 מי יבנה בע"מ23.

3.568 מי כרמל בע"מ24.

3.563 מי לוד בע"מ25.

2.354 מי מודיעין בע"מ26.

2.484 מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ27.

3.093 מי נתניה )2003( בע"מ28.

5.062 מי עירון בע"מ29.

3.883 מי עכו בע"מ30.

3.307 מי ציונה בע"מ31.

3.374 מי קריית ביאליק32.

3.020 מי קריית גת בע"מ33.

3.842 מי רהט בע"מ34.

3.990 מי רמת גן בע"מ35.

3.122 מי רעננה בע"מ36.

4.474 מי רקת טבריה בע"מ37.

3.118 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38.

3.830 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39.
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.570 מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40.

2.785 מניב ראשון בע"מ41.

3.918 מעיינות אתא בע"מ42.

3.629 מעיינות המשולש בע"מ43.

3.734 מעיינות העמקים בע"מ44.

3.158 מעיינות השרון בע"מ45.

4.745 מעיינות זיו בע"מ46.

4.379 סובב שפרעם בע"מ47.

4.014 עין אפק בע"מ48.

3.497 עין הכרמים בע"מ49.

3.606 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50.

4.832 פלג הגליל בע"מ51.

3.892 פלגי מוצקין בע"מ52.

3.430 פלגי השרון בע"מ53.

3.535 שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54.

2.985 תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55.

3.929 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ56.

תוספת שנייה
)סעיף 6א(

תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום בשקלים 
חדשים

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

שממועד התקנתו חלפו פחות מ–7 שנים -

101.54למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל 

136.49למד–מים שקוטרו מעל "3/4

68.75ניתוק מד–מים לבקשת צרכן )2(

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

68.75חיבור 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 - 

155.40למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

332.78למד–מים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל 

420.34למד–מים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

835.56למד–מים שקוטרו מעל "1.5 ועד "2 כולל

4,172.66למד מים שקוטרו מעל "2 ועד "3 כולל

6,780.57למד–מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

8,866.89למד–מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

10,431.63למד–מים שקוטרו מעל "6

395.37למד–מים חמים שקוטרו עד  "3/4 כולל

782.41למד–מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

1,460.44למד–מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

2,086.32למד–מים חמים שקוטרו מעל "1.5

208.63תוספת 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(

136.49למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  4
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הסכום בשקלים 
חדשים

369.99למד–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 -

454.16)א( בעד בדיקת מתכות

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

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

562.76

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 -  

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

2,955.43

275.84תוספת לכל מטר

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

3,940.88

295.54תוספת לכל מטר 

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

4,433.15

344.80תוספת לכל מטר 

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

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

5,910.86

394.06תוספת לכל מטר 

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

6,896.01

492.57תוספת לכל מטר 

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

8,866.30

591.09תוספת לכל מטר 

)ז( 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 

8,866.29

413.76תוספת לכל מטר

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

7,881.15)ט( בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת 

4,433.15)י( התקנה או העתקה של ברז כיבוי

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 -  .3
בפרט 1, אחרי ההגדרה "מזהם" יבוא:  )1(

""מג"ל" - מיליגרם לליטר;";

בפרט 2)ב( -  )2(

בהגדרה "15", במקום "15.39" יבוא "15.43"; )א( 

בהגדרה "0.31", במקום "0.32" יבוא "0.33";

בהגדרה "150", במקום "153.81" יבוא "154.17"; )ב( 

במקום פרט 4 יבוא:  )3(

האסורים  בשפכים  המחויבת  מים  כמות  בעד  מים,  למ"ק  "4)א( התעריף, 
3)א()1( לכללי איכות שפכים, בעד שפכים  להזרמה למערכת הביוב לפי סעיף 
לכללי  הראשונה  בתוספת  כמפורט  מהחומרים  יותר  או  אחד  בהם  שנמצאו 

איכות שפכים )להלן - התוספת הראשונה(, יהיה בסכום למ"ק שלהלן:

תיקון התוספת 
השלישית
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טור א'
קבוצת המזהמים 

לפי סוגי עלויות

טור ב'
סוג המזהם

)יחידת מידה(

טור ג'
מספר פרט 
בתוספת 
הראשונה

טור ד'
מידת החריגה

טור ה'
סכום 
למ"ק
בש"ח

)1( עלויות 
קיצור אורך חיי 
מרכיבי ההולכה

 )SO
4
סולפאט )

)מג"ל(
20500< SO4≤15006

1500< SO4≤40007

SO4>40008

)R( סולפיד
)מג"ל(

191<R≤36

3<R≤89

8<R≤1012

R>1014

)pH( 1ערך הגבהpH > 1011

6 > pH ≥ 5.54

5.5 > pH ≥ 55.5

5 > pH ≥ 411

pH < 420

 חומרים הגורמים
לפיצוץ ובעירה

620

 חומרים בטמפרטורה
400c מעל

420

)2( עלויות 
טיפול בסתימות 
בצנרת ובנזקים 

לתחנות שאיבה 
לביוב

 ריכוז שמנים ושומנים
)F( )מג"ל(

13250 < F ≤ 3756

375 < F ≤ 5009

500 < F ≤ 1,00012

F > 1,00020

ריכוז שומנים הניתנים 
להפרדה )Fs( )מג"ל(

14100 < Fs ≤ 1506

150 < Fs ≤ 2009

200 < Fs ≤ 45012

F > 45020

מוצקים שאינם עוברים 
פתח של 10 מילימטר

320

פסולת העלולה לשקוע 
ולהפוך למוצקה או 

לצמיגה בטמפרטורה 
400c–200 לc שבין

520

מוצקים או חומרים 
צמיגיים בגודל ובכמות 

 העשויים לשקוע או
שלא להיגרף

220
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טור א'
קבוצת המזהמים 

לפי סוגי עלויות

טור ב'
סוג המזהם

)יחידת מידה(

טור ג'
מספר פרט 
בתוספת 
הראשונה

טור ד'
מידת החריגה

טור ה'
סכום 
למ"ק
בש"ח

)3( עלויות 
נוספות לטיפול 

במט"ש

כלור חופשי, פנולים 
ופוליפנולים, ציאניד, 

 COB/BOD, ,דטרגנטים
TSS/VSS, DOX

 ,11 ,10 ,9 ,8
25 ,18 ,17

חריגה מהריכוז המרבי, היחס 
המרבי או היחס המזערי 

המותר, לפי העניין -

2.5עד 50%

3.5מ–50% עד 100%

4.5מעל 100%

)4( עלויות 
הנגרמות בשל 
איכות הבוצה

מתכות כבדות, שמן 
מינרלי, DOX, כלל 

מוצקים מרחפים למפעל 
לציפוי מתכות

חריגה מהריכוז המרבי המותר:7, 12, 16, 26

4עד 50% 

5.5מ–50% עד 100%

7מעל 100%

)5( עלויות 
הנגרמות בשל 

המלחת קולחין 
ומי–תהום

כלוריד, נתרן, בורון, כלל 
 ,)TDS( מוצקים מומסים

פלואוריד

 ,22 ,21 ,15
24 ,23

ובלבד שלא יעלה על 20 
שקלים חדשים למטר מעוקב 

שפכים.

לעניין זה - 

שפירים  למים  תעריף   -  Wp
לחקלאות לפי סעיף 4)2(;

בשפכים  המזהם  ריכוז   -  Cx
המוזרמים;

Ci - ריכוז המזהם במי הרקע;
בטורים  כמפורט   -  Cw–ו   Ca

ב' ו–ג' בטבלה הזו:

טור א'
מזהם

טור ב'
תוספת 

מחושבת 
לתעשייה 

)Ca(

טור ג'
ריכוז 

מחושב 
למהילה 

)Cw(

16820כלוריד

10015נתרן

1.00.3בורון

כלל 
מוצקים 
מומסים

1,600400

-6פלואוריד
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על אף האמור בפרט משנה )א( -   )ב( 

לתוספת  ו–)20(   )19( שבפרטים  החומרים  בהם  שנמצאו  שפכים   )1(
הגבוה  למ"ק  הסכום  לפי  בתעריף  פרטים  אותם  בעד  יחויבו  הראשונה, 

מביניהם;

שפכים שנמצאה בהם חריגה ביותר ממזהם אחד בקבוצות )2( עד )5(   )2(
הסכום  לפי  בתעריף  קבוצה  מאותה  החריגות  כל  בעד  יחויבו  א',  שבטור 

למ"ק הגבוה מביניהם;

חריגה  בהם  שנמצאה  שפכים  בתעריף  יחויבו  שלפיו  למ"ק  הסכום   )3(
ביותר ממזהם אחד, לא יעלה על 40 שקלים חדשים.

)ג( התעריף, למ"ק מים, בעד כמות מים המחויבת בשפכים האסורים להזרמה 
למערכת הביוב לפי סעיף 3)א()1( לכללי איכות שפכים, בעד שפכים שנמצאו 
בהם גם שפכים חריגים לפי סעיף 3)א()2( לכללי איכות שפכים, יהיה הסכום 
המתקבל מהתעריף לפי פרטי משנה )א( ו–)ב(, בתוספת התעריף לפי פרטים 2)א( 

או 3, לפי העניין.

או  2)א(  שבפרט  המקדמים  לפי  יהיו  זה  פרט  לפי  לחיוב  המים  כמויות  )ד( 
לכמויות שנמדדו לפי פרט 3א, לפי העניין.";

במקום הטבלה בפרט 5 יבוא:  )4(

"טור א'
מס'

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים 

לפי כמות הבדיקות הקבועות 
בכללי איכות שפכים

102.77דיגום חטף)1(

308.31דיגום מורכב לפי זמן)2(

1,438.87דיגום מורכב לפי ספיקות)3(

)4(BOD87.35

)5(COD82.21

)6(MTBE257.02

)7(pH15.42

)8(VOCs’411.31

)9(TSS51.48

)10(VOC411.31

102.77דטרגנטים אניוניים)11(

102.77דטרגנטים נוניוניים)12(

51.48זרחן כללי)13(

770.89חומרי נפץ)14(

102.77חנקן כללי)15(

)16()TKN( 87.45חנקן קילדל

61.68כלוריד)17(
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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

)18()DOX( 359.79כלל פחמימנים הלוגנים מומסים

15.42מוליכות חשמלית)19(

77.19נתרן)20(

66.80סולפאט)21(

92.50סולפיד)22(

257.02סריקת מתכות כבדות)23(

205.54שמן מינרלי)24(

87.35שמנים ושומנים)25(

50.33בורון)26(

)27(VSS"50.38

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( )להלן - יום התחילה(. )א(   .4
התעריפים שבפרט 4 בתוספת השלישית לכללים העיקריים, כנוסחם בסעיף 3)2(  )ב( 
ושנמצאו  התחילה  יום  לאחר  שנדגמו  שפכים  בעד  חיובים  על  יחולו  אלה,  לכללים 
מים  תאגידי  לכללי  הראשונה  בתוספת  המפורטים  מהחומרים  יותר  או  אחד  בהם 

וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"ד-62014.

י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(
)חמ 3-3873-ת2(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית    

למים ולביוב )בפועל(  

כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב 
והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 99 ו–101 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 )להלן 
- החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

בסעיף 31 לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות   .1
"תיווסף  המילים  במקום  התשע"א-22011,  לצרכניה(,  לתת  חברה  שעל  השירותים  של 
צמודה  ריבית  עליו  "תיווסף  יבוא  יומי"  בחישוב  הכללי,  החשב  פיגורים  ריבית  עליו 

למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי".

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .2
י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(

)חמ 3-4120(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

תחילה ותחולה

ק"ת התשע"ד, עמ' 1341.  6

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

2 ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ה, עמ' 1086.

תיקון סעיף 31

תחילה
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן 
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב 

לחברה( )תיקון(, התשע"ז-2016

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010(, התשס"ט-12009 )להלן - חוק ההתייעלות 
הכלכלית(, כניסוחו בחוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  התשע"ג-22013,  ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב 

ולביוב כללים אלה:

הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי   2 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 "תעריפי מים" יבוא "תעריפים 

לשירותי מים וביוב".

בסעיף 7 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  .2
")א2( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מס ערך מוסף, 
שהצריכה  מוסף,  ערך  מס  בחוק  כהגדרתו  מורשה,  עוסק  שהוא  לצרכן  מים  המספק 
בפועל משויכת רק לעסקו, או לצרכן הפטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי 
באילת )פטורים והנחות במסים(, התשמ"ה-41985, יפחית מכל תעריף הנקוב בתוספת, 

סכום בגובה רכיב מס ערך מוסף."

אחרי סעיף 7 לכללים העיקריים יבוא:  .3

"ייחוד כספים 
 להתקנה וקנייה
של מכון טיהור 

שפכים

רשות מקומית המקבלת שירותי ביוב מאיגוד ערים למים  )א(  7א. 
או לביוב, שבתעריף הביוב שלו לא נקבעה או גולמה התקנה 
הסכומים  מתוך  תעביר  שפכים,  טיהור  מכון  של  קנייה  או 
נפרד  לחשבון   ,7 בסעיף  כאמור  התעריף  בעד  שגבתה 
במכון  השקעה  בעד  לה  שהוכרו  הסכומים  את  שבבעלותה 
טיהור שפכים; רשות מקומית לא תעשה כל שימוש בכספים 
שבחשבון כאמור, אלא לתשלומים  בעד התקנה או קנייה של 

מכון טיהור שפכים.

רשות מקומית שמתקיימים בה התנאים שבסעיף קטן )א(,  )ב( 
תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות 
חצי  מדי  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  הנפרד  בחשבון  וההוצאות 

שנה, כמפורט להלן:

עד 1 באוגוסט בכל שנה, תעביר הרשות המקומית   )1(
ביוני   30 לבין  בינואר   1 שבין  התקופה  בדבר  דיווחים 

באותה שנה;

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 7

הוספת סעיף 7א

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

2 ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.

ק"ת התשע"ה, עמ' 526; התשע"ו, עמ' 449.  3
4 ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.
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עד 1 בפברואר בכל שנה תעביר הרשות המקומית   )2(
דיווחים בדבר התקופה שבין 1 בינואר לבין 31 בדצמבר 

של השנה הקודמת.

 1 עד  שלה,  האינטרנט  באתר  תפרסם  מקומית  רשות  )ג( 
הרשות  למנהל  שהעבירה  הדיווח  את  שנה,  בכל  בפברואר 

הממשלתית כאמור בסעיף קטן )ב()2(."

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים, בתחילתו יבוא "בכפוף לסעיף 7א,".  .4
אחרי סעיף 11 לכללים העיקריים יבוא:  .5

"ייחוד כספים 
 שהתקבלו בעד
 הקמת מערכות

מים וביוב

על אף האמור בסעיפים 4)א(, 7א ו–6)א(, רשות מקומית  11א. )א( 
רשאית להעביר את הסכומים שגבתה בעד התעריף כאמור 

בסעיפים 3, 5 ו–7א לחשבון אחד נפרד בבעלותה. 

רשות מקומית שהעבירה לחשבון אחד סכומים שגבתה  )ב( 
כאמור - 

לא תעשה כל שימוש בכספים שבאותו חשבון, אלא   )1(
לכיסוי ההוצאות המפורטות בסעיפים 4)א(, 6)א( ו–7א;

תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר   )2(
שנה,  חצי  מדי  חשבון  באותו  וההוצאות  ההכנסות 

במועדים המפורטים בסעיף 4)ב(.

ייחוד כספים 
שהתקבלו בעד 

שירותי מים 
וביוב 

מקומית  רשות  ו–10)א(,  8)א(  בסעיפים  האמור  אף  על  )א(  11ב. 
רשאית להעביר את הסכומים שגבתה בעד התעריף כאמור 

בסעיפים 7 ו–9 לחשבון אחד נפרד בבעלותה. 

רשות מקומית שהעבירה לחשבון אחד סכומים שגבתה  )ב( 
כאמור - 

לא תעשה כל שימוש בכספים שבאותו חשבון, אלא   )1(
לכיסוי ההוצאות המפורטות בסעיפים 8)א( ו–10)א(;

תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר   )2(
שנה,  חצי  מדי  חשבון  באותו  וההוצאות  ההכנסות 

במועדים המפורטים בסעיף 8)ב(.

 החלת הוראות
 בעניין מועד

 לתשלום חיוב
וריבית פיגורים

לכללי   31 סעיף  יחול  אלה  כללים  לפי  צרכנים  חיוב  על  11ג. 
הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי 
לצרכניה(,  לתת  חברה  שעל  השירותים  של  והאיכות  הטיב 

התשע"א-52011, בשינויים המחויבים."

אחרי סעיף 13)ב( לכללים העיקריים יבוא:  .6
")ג( סעיף קטן )ב( יחול גם על רשות מקומית שמתקיימים בה התנאים שבסעיף 7א)א(." 

תיקון סעיף 8

 הוספת סעיפים
11א עד 11ג

תיקון סעיף 13

ק"ת התשע"א, עמ' 1395.  5
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במקום התוספת לכללים העיקריים יבוא:  .7
"תוספת
)סעיף 7(

טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים 
למטר מעוקב של מים שסופקו

              3.577 אור עקיבא)1(

              2.562 אליכין)2(

              2.592 באר יעקב)3(

              3.450בית שאן)4(

              3.577 בנימינה - גבעת עדה)5(

              4.518 גבעת שמואל)6(

              3.577 גיסר אל זרקא)7(

              2.573 דלית אל כרמל)8(

              2.324 חריש)9(

              3.851 כפר שמריהו)10(

              3.579 כפר תבור)11(

              2.854 להבים)12(

              2.854 מיתר)13(

              2.573 מעיליא)14(

              2.832 נהריה)15(

              3.430 נשר)16(

              3.769 סביון)17(

              2.854 עומר)18(

              2.573 עוספיה)19(

              2.770 פרדיס)20(

              4.159 פרדס–חנה-כרכור)21(

              2.214קלנסואה)22(

              4.749 קריית יערים)23(

              3.543 ראש פינה)24(

              3.757 שדרות)25(

              3.417 שהם)26(

על אף האמור בסעיף 13)ג( לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 6 לכללים אלה, רשות   .8
מקומית שמתקיימים בה התנאים שבסעיף 7א)א( לכללים העיקריים כנוסחם בסעיף 3 
לכללים אלה, שקיבלה מצרכן מקדמה בעד התקנה או קנייה של מכון טיהור שפכים 
שלא הוצאה כנגדה הודעת חיוב בהיטל ביוב או בתעריף הקמת מערכת ביוב לפני 
מערכת  הקמת  בתעריף  הצרכן  את  לחייב  רשאית  אלה,  כללים  של  תחילתם  מועד 
ובלבד  העיקריים,  לכללים  13)ב(  בסעיף  האמורה  ההפחתה  בלא  ההיסטורי  הביוב 

החלפת תוספת

הוראות מעבר
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על  יעלה  לא  שפכים  טיהור  מכון  של  קנייה  או  התקנה  בעד  תחייבו  שבו  שהסכום 
סכום המקדמה שקיבלה ממנו כאמור.  

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום ג' בטבת התשע"ז )א(   .9 
)1 בינואר 2017(.

תחילתו של סעיף 11ג לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 5 לכללים אלה, ביום ו'  )ב( 
בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(.

י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4764(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון(, התשע"ז-2016

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:

בסעיף 1 לכללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב(,   .1
התשע"ה-32014 )להלן - הכללים העיקריים( -

אחרי ההגדרה "מים לגינון ציבורי" יבוא:  )1(

הביוב  מרכיב  פטור  שקיבל  לצרכן  ספק  שסיפק  מים   - פטורים"  שאינם  ""מים 
לפי  הביוב  מרכיב  הפטורות  למטרות  שימשו  שלא   ,)3(5 בסעיף  כמפורט 

אותו סעיף;";

בהגדרה "תעריף", בסופה יבוא "הראשונה".  )2(

בסעיף 2)א()2( לכללים העיקריים, אחרי "הספק" יבוא "בתוספת הסכום הנקוב בתוספת   .2
השנייה לאותו איגוד".

בסעיף 3 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )א(, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספות הראשונה והשנייה";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "התוספת" יבוא "התוספות".  )2(

אחרי סעיף 6)ג( לכללים העיקריים יבוא:   .4
")ד( ספק ישלם לאיגוד תשלום לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב( לא יאוחר מתום 30 ימים 

מסוף החודש שבו קיבל מהאיגוד חיוב בעד אותו תשלום."

אחרי סעיף 9 לכללים העיקריים יבוא:  .5
לא שולם תשלום המגיע לאדם לפי כללים אלה עד המועד "ריבית פיגורים 9א. 

צמודה  ריבית  בתוספת  התשלום  ישולם  לשלמו,  יש  שבו 
לשלושה  אחת  לקרן  שתצורף  לשנה,   4% של  בשיעור  למדד 

חודשים, בחישוב יומי.

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 6

 הוספת סעיפים
9א ו–9ב

תחילה

ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשס"ט, עמ' 217.  1

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

ק"ת התשע"ה, עמ' 523; התשע"ו, עמ' 429.  3
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מטר ייחוד כספים כל  בעד  יעביר  השנייה  בתוספת  המנוי  איגוד  )א(  9ב. 
הסכום  את  הכללים,  לפי  בתשלום  שחייב  מים  של  מעוקב 
הנקוב בתוספת השנייה לחשבון נפרד שבבעלותו ולא יעשה 
כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור, אלא לכיסוי הוצאות 

תכנית השקעה שאישר מנהל הרשות הממשלתית.

הרשות  למנהל  יעביר  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  איגוד  )ב( 
באותו  וההוצאות  ההכנסות  בדבר  דיווחים  הממשלתית 

חשבון נפרד מדי חצי שנה, כמפורט להלן:

 1 שבין  התקופה  בדבר  דיווחים   - באוגוסט   1 עד   )1(
בינואר לבין 30 ביוני באותה שנה;

 1 שבין  התקופה  בדבר  דיווחים   - בפברואר   1 עד   )2(
בינואר לבין 31 בדצמבר של השנה הקודמת."

במקום התוספת לכללים העיקריים יבוא:   .6

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

שם האיגוד

התעריף בשקלים חדשים

למטר מעוקב מים 
שסופקו, למעט מים 

שאינם מוזרמים 
לביוב המפורטים 

בסעיף 5 ולרבות מים 
שמקורם במי תהום 

שאושרו להזרמה 
למערכת הביוב

למטר מעוקב 
שפכים 

שזרמו לביוב 
ומים שאינם 

פטורים

2.7283.897)1( איגודן - תשתיות איכות הסביבה

1.6412.344)2( איגוד ערים אזור חיפה )ביוב(

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

0.9601.371

1.8002.571)4( איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב(

1.7692.211)5( איגוד ערים אזור כרמיאל )ביוב(

תוספת שנייה
)סעיפים 2 ו–9ב(

הסכום בשקלים חדשיםשם האיגוד

בשנת 2017 - 0.25;איגודן - תשתיות איכות הסביבה

בשנים 2018 עד 2020 - 0.56;

בשנת 2021 -  0.59;

בשנת 2022 - 0.57;

בשנת 2023 - 0.5;

בשנת 2024 - 0.46;

משנת 2025 ואילך - 0.45"

תיקון התוספת 
והוספת התוספת 

השנייה
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תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .7

י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4971(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, 
התשע"ז-2016

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 2א)ב( לכללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, התשנ"ד-21994   .1
הכללי,  החשב  פיגורים  ריבית  עליו  "תיווסף  במקום  העיקריים(,  הכללים   - )להלן 
בחישוב יומי" יבוא "תיווסף עליו ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף 

לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי".

בסעיף 3)ב( לכללים העיקריים, במקום המילים "סכום בגובה מכפלת שיעור המע"מ,   .2
בתעריף הנקוב בכללים אלה" יבוא "סכום בגובה רכיב המע"מ".

בסעיף 3א)2( לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )ב(, במקום "בשנה" יבוא "ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.15   )1(

ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל–250,000 מ"ק בשנה";

)ג()1(, במקום "בשנה" יבוא "ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של  בסעיף קטן   )2(
0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל–250,000 מ"ק בשנה".

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

)א(  בפסקת משנה )1.1(, במקום "2.926" יבוא "2.895";

בפסקת משנה )1.2(, במקום "3.637" יבוא "3.606"; )ב( 

בפסקת משנה )1.2א( -  )ג( 

אחרי "15,000 מ"ק" יבוא "ועד 250,000 מ"ק";   )1(

בסופה יבוא ", ובעד כל כמות מעבר ל–250,000 מ"ק בשנה - בהפחתה   )2(
של 0.994 ש"ח למ"ק";

בפסקה )2(, במקום "3.078" יבוא "3.085";  )2(

בפסקה )3()3.2(, במקום "0.239" יבוא "0.240".  )3(

תחילה

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 3א

תיקון סעיף 4

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

2  ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ו, עמ' 1486.
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בסעיף 5 לכללים העיקריים -   .5
בסעיף קטן )ב(, במקום "0.823" יבוא "0.825" ובמקום "0.426" יבוא "0.427";   )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "0.426" יבוא "0.427".  )2(

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .6
י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(

)חמ 3-29-ת1(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ז-2016

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:

התשמ"ז-21987  מקורות(,  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   6 סעיף  אחרי   .1
)להלן - הכללים העיקריים(, יבוא:

תשלום לפי סעיף 112 לחוק, שעל רשות מקומית או צרכן אחר "ריבית פיגורים 6א. 
לשלם למקורות, שלא שולם במועד שבו היה עליהם לשלמו 
)להלן - מועד החיוב(, ישולם בתוספת ריבית צמודה למדד 
בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, 

בחישוב יומי."

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

במקום פסקת משנה 1.1.6א יבוא: )א( 

"בשנת 2017 - 0.436;

בשנת 2018 - 0.487;

בשנת 2019 - 0.538;

בשנת 2020 - 0.589;

בשנת 2021 ואילך - 0.643;";

בפסקת משנה 1.1.7, במקום "2.117" יבוא "2.122"; )ב( 

בפסקת משנה 1.2.1, במקום "1.091" יבוא "1.094"; )ג( 

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.130" יבוא "1.165";ֹֹ )ד( 

בפסקת משנה 1.6)1()ג(, במקום "1.575" יבוא "1.579";  )ה( 

תיקון סעיף 5

תחילה

הוספת סעיף 6א

תיקון סעיף 7

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

2  ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ו, עמ' 1484.
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בפסקה )3( -   )2(

בפסקת משנה )ב( -  )א( 

)1( בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "1.771" יבוא "1.604";

)2( בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "5.553" יבוא "5.385";

)3( בפסקת משנה 3.1.1.3, במקום "4.145" יבוא "4.155";

)4( בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "1.722 " יבוא "1.555";

)5( בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.504" יבוא "5.336";

)6( בפסקת משנה 3.1.1.3א, במקום "4.110" יבוא "4.119";

)7( בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "2.500" יבוא "2.327";

)8( בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "6.399" יבוא "6.227";

)9( בפסקת משנה 3.1.1.3ב, במקום "4.934" יבוא "4.945";

)10( בפסקת משנה 3.1.2.5, במקום "0.889" יבוא "0.891";

)11( בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.717" יבוא "3.726";

)12( בפסקת משנה 3.1.3.2 -

)א( בפסקת משנה )ב(, אחרי "15,000 מ"ק" יבוא "ועד 250,000 מ"ק";

)ב( בסופה יבוא:

")ג( בעד כל כמות שמעבר ל–250,000 מ"ק לשנה שסופקה דרך 
מד–מים בודד - בהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק";

)13( בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.631" יבוא "2.637".

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

בפסקה )1(, במקום "0.823" יבוא "0.825". )א( 

בפסקה )2(, במקום "0.426" יבוא "0.427". )ב( 

בסעיף קטן )ב(, במקום ההגדרה "הוצאות גבייה" יבוא:  )2(

""הוצאות גבייה" - 3% מתוך הסכומים שחייבה מקורות לפי סעיף קטן )א(, ואם 
מתוך   8%  - לפועל  בהוצאה  או  משפט  בבית  בהליך  גבייתם  לשם  נקטה 

הסכומים שחייבה ושלגביהם נקטה בהליך כאמור;".

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום ג' בטבת התשע"ז )א(   .4 
)1 בינואר 2017( )להלן - יום התחילה(.

התשע"ז בניסן  ו'  ביום  אלה,  לכללים   1 בסעיף  כנוסחו  6א,  סעיף  של  תחילתו   )ב( 
)2 באפריל 2017(.

סכומים  על  יחול  לכללים,   )2(3 בסעיף  כנוסחו  העיקריים,  לכללים  8)ב(  סעיף  )ג( 
שחייבה מקורות מיום התחילה.

י"ט בכסלו התשע"ז )19 בדצמבר 2016(
)חמ 3-807-ת2(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

תיקון סעיף 8

תחילה ותחולה



קובץ התקנות 7749, כ"ח בכסלו התשע"ז, 28.12.2016  438

כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-11962 
)להלן - החוק(, ולפי סעיף 77)ב( לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית 
הכלכלית לשנים 2009 ו–2010(, התשס"ט-22009, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

בסעיף 17 לכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות   .1
העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"א-32010  שעה(,  )הוראת  תאגיד(  בלא  מקומית 
התשע"ח בתשרי  "י"א  יבוא   ")2016 בדצמבר   31( התשע"ז  בטבת  ב'  "יום   במקום 
מכוח וביוב  מים  מערכות  להקמת  כללים  של  תחילתם  עם  או   )2017 באוקטובר   1( 

סעיף 112)א( לחוק המים, התשי"ט-41959, וסעיף 15א)ב( לחוק, לפי המוקדם".

י"ד בכסלו התשע"ז )14 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4091(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  

הודעת הדואר )אגרות בעד היתר(, התשע"ז-2016

התשס"ו-12006  היתר(,  בעד  )אגרות  הדואר  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2016 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב   .1
בטבת  ג'  מיום  לתקנות  ו–)ב(  2)א(  תקנה  נוסח   ,0.3012% של  בשיעור   2015 נובמבר 

התשע"ז )1 בינואר 2017( הוא כלהלן:

של  בסכום  אגרה  ישלם  הכללי,  ההיתר  כבעל  להירשם  המבקש  )א( מבקש   )2("
3,120 )שלושת אלפים ומאה ועשרים( שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו המנהל 

על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר.

)ב( מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי, ישלם אגרה 
בסכום של 6,210 )ששת אלפים ומאתיים ועשרה( שקלים חדשים, לאחר שהודיע 

לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר."

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(
)חמ 3-3205-ת2(

ר ב ל י פ ה  מ ל ש  
המנהל הכללי של משרד התקשורת  

__________
ק"ת התשס"ו, עמ' 506; התשע"ו, עמ' 774.  1

תיקון סעיף 17

עדכון סכומים

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשע"ו, עמ' 49.  1

2  ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 221.

ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 398.  3
4  ס"ח התשי"ט, עמ' 169.



439 קובץ התקנות 7749, כ"ח בכסלו התשע"ז, 28.12.2016 

הודעת הדואר )היקף האחריות לדברי דואר פנים(, התשע"ז-2016

פנים(,  דואר  לדברי  האחריות  )היקף  הדואר  לתקנות  1)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ו-12006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

של  השינוי  בשיעור   - ישתנה  בארץ,  רגיל  מכתב  משלוח  בעד  בתשלום  השינוי  עקב   .1
1)א(  בתקנה  הקבוע  המרבי  הפיצוי  סכום   -  4.35% של  בשיעור  קרי  האמור  התשלום 

לתקנות והוא יהיה 841 שקלים חדשים.

2. תוקף השינוי האמור בסעיף 1 הוא מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(

ר ב ל י פ ה  מ ל ש )חמ 3-1961-ת3(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   
_________

1 ק"ת התשס"ו, עמ' 818; התשע"ו, עמ' 738.

הודעת הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה(, התשע"ז-2016

ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ח-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   2016 נובמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
 שפורסם בחודש נובמבר 2015, יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום ג' בטבת התשע"ז

)1 בינואר 2017(, כדלקמן:

"תוספת

)תקנה 1)א((

טור א'
הפעולה או השירות 

טור ב'
בשקלים חדשים

1496. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

2496. בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 

3496. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4232. עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

5105. הפקדת צוואה

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה, שהוגשה 
בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

727. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה

5.10 לכל עמוד8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

232"9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8

י"ב בכסלו התשע"ז )12 בדצמבר 2016(
ן א ה ד  ו ד )חמ 3-2872-ת2(  

האפוטרופוס הכללי   
הממונה הארצי לענייני ירושה

עדכון סכום

תוקף

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ו, עמ' 490.  1
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הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור(, התשע"ז-2016
- )להלן  התשל"ד-11974  הפלילי,  הדין  סדר  לתקנות  4)ו()4(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ז בטבת  ג'  מיום  הם,  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 בינואר 2017(, כדלקמן:

בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

787)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

966)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,114)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,478)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,369)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,496)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
378משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

927)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,664)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,369)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,664)אא( על פסק הדין                          

966)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
787משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,664)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,021)אא( על פסק הדין                          

1,664)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,340"משנה )א(, לכל ישיבה

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-245(  

מנהל בתי המשפט   

העלאת שיעורי 
שכר טרחת 

סניגורים

__________
ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשע"ד, עמ' 66.  1




