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כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 111 ו–112 לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, 
ולאחר שקוימו הוראות סעיף 113 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

פרק א': הוראות כלליות

בכללים אלה -  .1
"בעל רישיון" - למעט רשות המים הארצית;

"בעל רישיון הפקה" - בעל רישיון שיש לו רישיון הפקה, בכל הנוגע למים שהפיק 
ושמכר לרשות המים הארצית לפי הוראת המנהל;

"בעל רישיון הפקה והספקה" - בעל רישיון שיש לו רישיון הפקה ורישיון הספקה, 
למעט בנוגע לאלה:

)1( קולחין;

)2( הפקת מי שיטפונות;

)3( מים שהפיק ושמכר לרשות המים הארצית לפי הוראת המנהל;

מסים  תשלומי  תחבורה,  הוצאות  עבודה,  שכר  לרבות   - ושונות"  ניהול  "הוצאות 
לרשויות מקומיות, הוצאות ביטחון מים וטיפול באירועי פגיעה במים, הוצאות 
והוצאות  תקלות  מוקד  הוצאות  תקשורת,  הוצאות  ובקרה,  פיקוד  מערכות 

דגימות מים, בסכום למ"ק כמפורט להלן:

בעד הפקת מים - 0.03 שקלים חדשים;  )1(

בעד הולכת מים - סך המכפלה של מים שהפיק בשנת הבדיקה בסכומים   )2(
המפורטים בפסקאות )א( עד )ג( להלן, לחלק לכמות המים שהפיק כאמור:

עד 4 מיליון מ"ק - 0.08 שקלים חדשים; )א( 

מעל 4 מיליון מ"ק ועד 30 מיליון מ"ק - 0.10 שקלים חדשים;   )ב( 

מעל 30 מיליון מ"ק - 0.05 שקלים חדשים; )ג( 

"הוראת המנהל" - הוראה שנתן מנהל הרשות לפי סעיף 35א)ב()2( לחוק;

"הפקה בסיסית" - הפקת מים מקידוח בכמות שאינה עולה על כמות המים המתקבלת 
ובלבד  הבסיסית,  השעות  בכמות  הקידוח  של  המוכר  ההפקה  כושר  ממכפלת 

שאינה הפקת חורף;

ברישיון  המוקצית  המים  כמות  על  העולה  בכמות  מים  הפקת   - חורגת"  "הפקה 
ההפקה למיתקן הפקה או לקבוצת מיתקני הפקה;

"הפקה נוספת" - הפקת מים מקידוח בכמות העולה על ההפקה הבסיסית ועד הכמות 
המוקצית ברישיון ההפקה, ובלבד שאינה הפקת חורף;

"הפקת חורף" - הפקת מים מקידוח מי שתייה או הפקת מיהול, בכמות העולה על 
ב–31  וסיומה  שנה  כל  של  בדצמבר  ב–1  שתחילתה  בתקופה  המותרת,  הכמות 
לגבי  הרשות,  מנהל  שקבע  יותר  קצרה  בתקופה  או  העוקבת,  השנה  של  במרס 

שנה מסוימת, בידי בעל רישיון הפקה והספקה שמתקיימים בו כל אלה:

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331; התשע"ז, עמ' 394.  1

הגדרות
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ו–)3(  )1(6 שבסעיף  למטרות  ההספקה  ברישיון  לו  המוקצית  המים  כמות   )1( 
עד )5( לחוק עולה על 300,000 מ"ק לשנה;

הקצאת המים ברישיון אינה מיועדת לצריכה עצמית בלבד;  )2(

מנהל הרשות לא קבע כי מתקיים אחד מאלה:  )3(

להפקת מים בידי בעל הרישיון אין השפעה על קליטת מי ים מותפלים; )א( 

אין תשתית המגיעה לתחומו של בעל הרישיון ומאפשרת הספקת מים  )ב( 
ממערכת המשמשת לקליטת מי ים מותפלים; 

"הפקת טיוב" - הפקה של מים שאינם ראויים לשתייה, שכוללת טיפול במים לשם 
אספקתם באיכות מי שתייה, שהוגדרה ברישיון כהפקת טיוב;

"הפקת מי שיטפונות" - הפקה עונתית של מים הזורמים בנחלים באמצעות מיתקן 
ובתנאים  שיטפונות  מי  כהפקת  ברישיון  שהוגדרה  שיטפונות,  מי  לתפיסת 

הקבועים ברישיון;

"הפקת מיהול" - הפקה של מים שאינם ראויים לשתייה ומיהולם במים ממקור אחר 
לשם אספקתם כמי שתייה, שהוגדרה ברישיון כהפקת מיהול;

מקצתם,  או  כולם  שמסופקים,  מותפלים  מים  של  הפקה   - מותפלים"  מים  "הפקת 
לרשות המים הארצית לפי הסכם עם ממשלת ישראל או לפי הוראת המנהל;

"הפקת מים עיליים" - הפקת מים ממקור מים טבעי שלא באמצעות קידוח, למעט 
הפקת מי שיטפונות;

מים  לסילוק  מיועדת  היא  כי  ברישיון  לגביה  שנקבע  מים  הפקת   - סילוק"  "הפקת 
מאקוויפר;

"הפקת שיקום" - הפקת סילוק שנעשית לצורך שיקום האקוויפר ואשר סווגה ברישיון 
כהפקת שיקום ונעשתה לפי תנאי הרישיון; 

"יום התחילה" -  כמשמעו בסעיף 22;

הנמוכה  בפועל,  שלו  הספיקה  או  לקידוח  המוכרת  הספיקה   - מוכר"  הפקה  "כושר 
מביניהן, כפי שהובאו לידיעת בעל הרישיון בהודעה מאת מנהל הרשות;

"כללי שירותי תשתית" - כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית(, התשע"א-22011;

"כללי מקורות" - כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, התשמ"ז-31987;

"כמות מותרת" - מכפלה של כושר ההפקה המוכר של קידוח ב–100 שעות, או כמות 
מים גדולה יותר שעליה הודיע מנהל הרשות לבעל הרישיון בכתב;

"כמות שעות בסיסית" - כמשמעה בסעיף 4;

"מ"ק" - מטר מעוקב של מים;

מי  או  לחוק,  124יט  סעיף  לפי  שמונה  הממשלתית  הרשות  מנהל   - הרשות"  "מנהל 
שהוא הסמיך לעניין כללים אלה;

"נוסחת המחירון" - כמשמעה בסעיף 5 לכללי שירותי תשתית, בשינויים המפורטים 
להולכת  סביר  באופן  הדרושות  העלויות  את  השאר,  בין  המגלמת,   ,12 בסעיף 
חכירה  ודמי  אבטחה  ביטוח,  ארנונה,  לרבות  קבועות,  עלויות  ובכללן  המים, 

ק"ת התשע"א, עמ' 1230.  2

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ז, עמ' 1280.  3
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לרבות  הון,  ועלויות  אנרגיה  עלויות  תחזוקה,  עלויות  תפעול,  עלויות  לקרקע, 
הכרה בקרן שיקום; 

"ספיקה מוכרת לקידוח" - הספיקה, במ"ק לשעה, של קידוח פעיל המשמש להפקת 
לתקנות   4 בתקנה  כהגדרתה  הקידוח,  של  הרישום  בתעודת  שמפורטת  מים, 

הפיקוח על קידוחי מים )רישום בארות(, התשי"ח-41958;

"ספק חד–רשותי" ו"ספק רב–רשותי" - כהגדרתם בכללי מקורות;

"קידוח" - באר, כהגדרתה בחוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-51955, פעילה;

"קידוח אחר" - קידוח שאינו קידוח מי שתיה;

נאסרו  לא  בו  המופקים  ושהמים  שתייה  מי  שמספק  קידוח   - מי–שתייה"  "קידוח 
מי  לקידוח  תברואיים  )תנאים  העם  בריאות  תקנות  לפי  שתייה  כמי  לשימוש 

שתייה(, התשנ"ה-61995; 

"רישיון", "רישיון הספקה" ו"רישיון הפקה" - כהגדרתם בסעיף 23 לחוק;

"רשות המים הארצית" - כמשמעה בסעיף 46 לחוק;

בתשתיות,  ההשקעה  בשיעור   30% של  מכפלה  בתוספת   0.2  - שיקום"  קרן  "שיעור 
כהגדרתה בסעיף 12;

"שינוי מבני" - לרבות מיזוג, פיצול, פירוק או ארגון מחדש;

"תעריף הפקה" ו"תעריף הפקה והולכה" - כמשמעם בסעיף 48)ב()1( לחוק;

"תשתית הולכה" - תשתית הספקת מים שמתקיים בה אחד מאלה:

מנהל הרשות קבע כי היא דרושה לצורך הספקת מים וכי לא היתה נדרשת   )1(
הארצית,  המים  מרשות  המים  את  מקבל  היה  לו  והספקה  הפקה  רישיון  לבעל 
ואם היא משמשת ספק חד–רשותי או ספק רב–רשותי - לכל יישוב, חלק תשתית 

ההולכה שעלותו, לפי נוסחת המחירון, עולה על 0.22 שקלים חדשים;

היא משמשת בעל רישיון להספקת מים שהוא מקבל מרשות המים הארצית   )2(
ומנהל הרשות קבע כי חיבור הצרכן שדרכו מסופקים לו המים אינו עומד בתנאי 
סעיפים 5 ו–10 לכללי המים )קביעת תנאים ברישיון( )מקורות(, התשע"ה-72014.

תעריף ההפקה בעד מים שהפיק בעל רישיון הפקה וסיפק לרשות המים הארצית  )א(   .2
יהיה כקבוע בפרק ב'. 

שווה  והספקה  הפקה  רישיון  בעל  שהפיק  מים  בעד  וההולכה  ההפקה  תעריף  )ב( 
לתעריף ההפקה לפי פרק ב' בתוספת תעריף ההולכה לפי פרק ג'. 

פרק ב': תעריפי הפקה

תעריפי ההפקה בעד כל מ"ק שהפיק בעל רישיון מקידוח, לרבות הוצאות ניהול  )א(   .3
ושונות, הם אלה:

תעריפים בעד 
 הפקה והולכה

של מים

ק"ת התשי"ח, עמ' 1149.  4

ס"ח התשט"ו, עמ' 84.  5
ק"ת התשנ"ה, עמ' 1759.  6
ק"ת התשע"ה, עמ' 531.  7

הפקה מקידוח
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סוג הקידוח
הפקה בסיסית

)שקלים חדשים(
הפקה נוספת 

)שקלים חדשים(

1.5550קידוח מי שתיה)1(

1.500.45קידוח אחר)2(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תעריף ההפקה בעד מים שסיפק בעל רישיון לרשות  )ב( 
המים הארצית לפי הוראת המנהל יהיה כקבוע באותה הוראה.

תעריף  עלה  האמור,  אף  על  שעות;   1,000 על  תעמוד  הבסיסית  השעות  כמות  )א(   .4
ההפקה וההולכה בעד הפקה בסיסית על תעריף ההספקה - תחושב כמות השעות 
הבסיסית כמכפלה של 1,000 שעות ביחס שבין ההפרש בין תעריף ההפקה וההולכה 
לבין תעריף ההפקה הנוספת הקבוע בסעיף 3)א(, לבין ההפרש בין תעריף ההספקה 
לבין תעריף ההפקה הנוספת כאמור, ובמקרה כזה יהיה תעריף ההפקה וההולכה בעד 

הפקה בסיסית שווה לתעריף ההספקה.

שונה  בסיסית  שעות  כמות  מסוים  רישיון  לבעל  לקבוע  רשאי  הרשות  מנהל  )ב( 
שווה  בסיסית  להפקה  ההפקה  תעריף  יהיה  כזה  ובמקרה  )א(,  קטן  בסעיף  מהאמור 
לסעיף בסיפה  או  ברישה  כאמור  הבסיסית  השעות  כמות  בין  היחס  של   למכפלה 

קטן )א(, לפי העניין, לבין כמות השעות הבסיסית שקבע מנהל הרשות לבעל הרישיון 
כאמור בסעיף קטן זה, בהפרש בין תעריף ההפקה הבסיסית ותעריף ההפקה הנוספת 

הקבועים בסעיף 3)א(, בתוספת תעריף ההפקה הנוספת. 

נקבעה לבעל רישיון כמות שעות בסיסית שונה מ–1,000 שעות - יודיע על כך  )ג( 
מנהל הרשות לבעל הרישיון. 

מנהל הרשות רשאי, לבקשת בעל רישיון המפיק מים מקידוח ובאישור מועצת  )א(   .5
הרשות הממשלתית, להכיר לו בתעריף ההפקה בעלויות נוספות אם מתקיימים כל 

אלה:

גובה  בתוספת  בקידוח  הדינמי  התהום  מי  מפלס  של  השנתי  הממוצע   )1(
ההרמה הנדרש לשם הספקת מים תקינה עולה על 170 מטרים;

כשהיא  המים,  להפקת  בפועל  הדרושה  העלות  כי  שוכנע  הרשות  מנהל   )2(
ההפקה  תעריף  על  עולה  המחויבים,  בשינויים  ג',  פרק  הוראות  לפי  מחושבת 

המוכר בעדם.

עדכון תעריף ההפקה לפי סעיף קטן )א( ייעשה במועד הקבוע בסעיף 18)א(. )ב( 

תעריף ההפקה בעד הפקת מים עיליים יחושב לכל בעל רישיון המפיק מים עיליים   .6
לפי העלות הדרושה להפקתם; העלות הדרושה כאמור תחושב לפי הוראות פרק ג', 

בשינויים המחויבים.

תעריף ההפקה בעד מים מותפלים שסופקו לרשות המים הארצית יהיה המחיר  )א(   .7
מפעיל  בין  שנקבע  מים,  אותם  בשביל  מותפלים  מים  שירותי  אספקת  רכישת  בעד 

מיתקן ההתפלה לבין ממשלת ישראל או בהוראת המנהל, לפי העניין.

מים  למעט  עצמית,  לצריכה  ששימש  מותפלים  מים  מ"ק  בעד  ההפקה  תעריף  )ב( 
שקלים   1.2  - לאחרים  שסופקו  מים  ולרבות  הייצור  בתהליך  ששימשו  מותפלים 

חדשים למ"ק.

כמות שעות 
בסיסית

הפקה הכרוכה 
בהרמת מים חריגה

הפקת מים עיליים

הפקת מים 
מותפלים
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)א( לתעריף ההפקה בעד הפקת טיוב ייווספו כל אלה:  .8
סכום למ"ק, לפי סוג המזהם וריכוזו במים המופקים  -  )1(

בשלוש השנים הראשונות שבהן פועל המיתקן - לפי פרט 2 בתוספת  )א( 
הראשונה;  

בתוספת   3 פרט  לפי   - ואילך  המיתקן  פועל  שבה  הרביעית  מהשנה  )ב( 
הראשונה;

סכום סביר למ"ק שהוכח להנחת דעתו של מנהל הרשות, שבעל הרישיון   )2(
משלם תמורת סילוק רכז שנוצר בהפקת הטיוב.  

סוג  המיתקן,  פעילות  תחילת  תקופת  את  רישיון  בעל  לכל  יקבע  הרשות  מנהל  )ב( 
המזהם, ריכוזו במים המופקים והסכום למ"ק בעד סילוק רכז שנוצר בהפקת הטיוב.

לתעריף ההפקה בעד הפקת מיהול ייווסף הסכום למ"ק שלהלן: )א(   .9
בתקופת ההקמה, כפי שיקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן )ב( - 1.5 שקלים   )1(

חדשים;

אחרי תקופת ההקמה האמורה בפסקה )1( - 0.15 שקלים חדשים.  )2(

מנהל הרשות יקבע לכל בעל רישיון את תקופת ההקמה לפי תוצאת החלוקה,  )ב( 
בשנים, של עלות הקמת תשתית המיהול במכפלה של כמות המים המוקצית ברישיון 
בתעריף שבסעיף קטן )א()1(; עלות הקמת תשתית המיהול תיקבע לפי הוראות פרק ג', 

בשינויים המחויבים.

בעד הפקת סילוק, הפקת חורף והפקה חורגת לא יוכר תעריף הפקה.  .10
פרק ג': תעריפי הולכה

תעריף ההולכה לכל בעל רישיון הפקה והספקה שמספק מים באמצעות תשתית  )א(   .11
הולכה, בעד הולכת המים באמצעותה, הוא כמפורט בתוספת השנייה. 

תעריף ההולכה יחושב לפי נוסחת המחירון, על בסיס התשתית הדרושה באופן סביר  )ב( 
להולכת המים, בהתחשב במאפיינים הנדסיים, תפעוליים וכלכליים, וכמות המים שהפיק 

בעל הרישיון בשנה שקדמה למועד קביעת התעריף, ובתוספת הוצאות ניהול ושונות. 

בהעדר נתונים הדרושים לחישוב העלויות לפי נוסחת המחירון, ייקבעו הנתונים  )ג( 
לפי אומד דעתו של מנהל הרשות.

בסעיף זה ובסעיף 17 - )א(   .12
"מקדם ההון" - 0.2 בתוספת מכפלה של 0.8 בשיעור ההשקעה בתשתיות; 

"עלות הון למ"ק" - כהגדרתו בסעיף 5 לכללי שירותי תשתית, ובתוספת עלויות 
תכנון, פיקוח והוצאות בלתי צפויות מראש לפי סעיף קטן )ג(, ואולם יקראו 

כאילו במקום:

בשנה  הרישיון  בעל  שהפיק  המים  "כמות  נכתב  השנתית"  "הכמות   )1(
שקדמה למועד קביעת התעריף";

המקדם לחיוב שלצד שער הריבית בפרט 1 בתוספת הראשונה לכללי   )2(
לכללי   47 בסעיף  כהגדרתה  השנתית,  "התשואה  נכתב  תשתית  שירותי 
המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח 

החלות על מקורות(, התשע"א-82011, בתוספת 4.38%";

הפקת מיהול

הפקת טיוב

הפקה לא מוכרת

תעריף הולכה

התאמות לנוסחת 
המחירון

ק"ת התשע"א, עמ' 806.  8
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"עלות הון שנתית" נכתב "עלות הון שנתית, ולעניין תשתיות שהוקמו   )3(
עד יום התחילה - 50% מעלות ההון השנתית";

בהתאם  האלה,  היחסים  של  משוקלל  ממוצע   - בתשתיות"  ההשקעה  "שיעור 
לפי  מחושבים,  הם  שבעדן  הרישיון  בעל  של  ההולכה  תשתיות  לשווי 

נוסחת המחירון:

בעד תשתיות שהוקמו עד יום התחילה - היחס בין שווי התשתיות   )1(
לפי הדוחות הכספיים של בעל הרישיון לבין שווי התשתיות לפי נוסחת 

המחירון;

בעד תשתיות שהוקמו אחרי יום התחילה ונוספו למצאי התשתיות   )2(
של בעל הרישיון לפי סעיף 18)ב( - היחס בין שווי התשתיות לפי נוסחת 

המחירון בניכוי מענקים, לבין שווי התשתיות לפי נוסחת המחירון;

רכיב ההון בתעריף ההולכה יחושב כמכפלה של עלות ההון למ"ק במקדם ההון. )ב( 

לעלות ההון למ"ק שחושבה לפי נוסחת המחירון ייווספו עלויות תכנון, פיקוח  )ג( 
והוצאות בלתי צפויות מראש בשיעור של 20%. 

הדוחות  לפי  האנרגיה  עלות  על  יעלה  לא  ההולכה  בתעריף  האנרגיה  רכיב  )ד( 
הכספיים של בעל הרישיון בתוספת 10%.

בעל רישיון יגיש למנהל הרשות, בתוך 30 ימים ממועד דרישתו, נתונים ומסמכים  )א(   .13
במתכונת  בביצועה,  הכרוכות  והעלויות  להולכה  אותו  המשמשת  התשתית  בדבר 

שעליה הורה לו מנהל הרשות.

לא הגיש בעל רישיון נתונים ומסמכים לפי סעיף קטן )א(, יקבע מנהל הרשות את  )ב( 
תעריף ההולכה לפי אומד דעתו, ובלבד שלא יעלה על 80% מהתעריף שחישב לפי 

סעיף 11.

)ב(; בעל רישיון  מנהל הרשות יודיע לבעל הרישיון על החלטתו לפי סעיף קטן  )ג( 
 30 בתוך  הרשות  מנהל  החלטת  על  הממשלתית  הרשות  מועצת  לפני  להשיג  רשאי 

ימים. 

תעריף ההולכה בעד הפקת מים מותפלים רכים שסופקו לאחרים - 0.22 שקלים חדשים.  .14

שסווגה  סילוק  הפקת  למעט  סילוק,  בהפקת  שהופקו  מים  בעד  ההולכה  תעריף  )א(   .15
ברישיון כהפקת שיקום, ושמנהל הרשות אישר את הזרמתם למיתקן טיפול בשפכים 

יהיה שווה לתעריף בעד הזרמת אותם מים לביוב, בתוספת 7%.

בעד הפקת סילוק שאינה בתנאים שבסעיף קטן )א( לא יוכר תעריף הולכה. )ב( 

בעד הפקת חורף והפקה חורגת לא יוכר תעריף הולכה.  .16

פרק ד': הוראות שונות

בעל רישיון יעביר בתום כל רבעון, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, סכום שישמש  )א(   .17
בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח תשתיות, לרבות פירעון אשראי שהתקבל 

ממלווה למטרה כאמור -  

בעד כל מ"ק שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, שנקבע לגביהם תעריף הולכה   )1(
- סכום השווה למכפלה של עלות ההון למ"ק שנקבע בתעריף ההולכה בשיעור 

קרן השיקום;

קבלת מידע

הולכה של מים 
מותפלים

הולכה של הפקת 
סילוק

הולכה לא מוכרת

קרן שיקום
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בעד כל מ"ק מים עיליים שהפיק - סכום השווה למכפלה של עלות ההון   )2(
למ"ק שנקבע בתעריף ההפקה בשיעור קרן השיקום;

בעד כמות המים הבסיסית שהפיק מקידוח - 0.53 שקלים חדשים;  )3(

שלא  זה  סעיף  לפי  להעביר  שעליו  בכספים  שימוש  כל  יעשה  לא  רישיון  בעל  )ב( 
למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, 

אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה.

הון  עלות  בתעריף  לו  נקבעה  שלא  רישיון  בעל  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ג( 
בנק  בחשבון  נפרד  לפיקדון  )א(  קטן  בסעיף  הקבוע  הסכום  את  להעביר  רשאי  למ"ק, 

שבבעלותו.

השיקום  קרן  ושיעור  למ"ק  ההון  עלות   ,11 סעיף  לפי  המחושבים  התעריפים  )א(   .18
יעודכנו לראשונה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( וב–1 בינואר של השנה 

השלישית ממועד עדכון התעריפים הקודם לפי סעיף קטן זה.

בכל עדכון תעריפים לפי סעיף קטן )א(, יעודכן מצאי התשתיות בתוספת תשתיות  )ב( 
לפי  הממשלתית  הרשות  מועצת  שאישרה  פיתוח  בתכנית  שנכללו  חדשות  הולכה 
הממשלתית  לרשות  הרישיון  בעל  שהגיש  האחרון  השנתי  בדוח  ושפורטו   ,20 סעיף 
לפי סעיף 26 לכללי המים )קביעת תנאים ברישיון(, התשע"ד-92014, לפני מועד עדכון 
לפי  שנגרעו  הולכה  ותשתיות  פעילות  שאינן  הולכה  תשתיות  ובניכוי  התעריפים, 

אותו דוח שנתי. 

אירע שינוי מבני בבעל רישיון, יעודכנו לגביו הפרטים שבסעיף קטן )א( לא יאוחר  )ג( 
ממועד עדכון התעריפים לפי סעיף 112א לחוק.

מועצת הרשות הממשלתית תקבע את סכומי ההכרה השנתיים המרביים בהפקות  )א(   .19
טיוב ומיהול ובהפקות שיקום לפי תכנית שיציג לה מנהל הרשות הממשלתית.

מנהל הרשות לא יקבע ברישיון הפקת טיוב, הפקת מיהול או הפקת שיקום, אם  )ב( 
סכום ההכרה השנתי המרבי שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן )א( 

קטן מאלה: 

שנקבעה  המים  כמות  של  המכפלה   - מיהול  ובהפקת  טיוב  בהפקת   )1(
ברישיונות כהפקת טיוב וכהפקת מיהול באותה השנה, בתעריף ההפקה להפקת 

טיוב ולהפקת מיהול, לפי העניין;

כהפקת  ברישיונות  שנקבעה  המים  כמות  של  המכפלה   - שיקום  בהפקת   )2(
שיקום באותה השנה בתעריף שבהגדרה "R2" שבסעיף 7)3()א( לכללי מקורות.

בעל רישיון שנקבע לו תעריף הולכה בתוספת השנייה יגיש לאישור מועצת הרשות   .20
הממשלתית, אחת לשלוש שנים, לא יאוחר מ–30 בספטמבר, תכנית פיתוח של תשתיות 
הולכה לשלוש השנים הבאות; תכנית פיתוח ראשונה לשנים 2018 עד 2020 תוגש עד 

יום ט"ו בניסן התשע"ח )31 במרס 2018(.

התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס   .21
ערך מוסף, התשל"ו-101975.

תחילתם של כללים אלה ביום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(.   .22

עדכון תעריפים 
וסכומים

אישור הכרה 
בהפקות טיוב, 
מיהול ושיקום

ק"ת התשע"ד, עמ' 663.  9

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  10

תכנית פיתוח

מס ערך מוסף

תחילה
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כללים אלה לא יחולו על מים שיופקו למטרות שבסעיף 6)1( ו–)3( עד )6( לחוק, מיום   .23
התחילה עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(.

על אף האמור בכללים אלה -  )א(   .24
התוספת לתעריף ההפקה בעד הפקת טיוב לבעל רישיון שנקבעה לו ברישיון   )1(

הקצאה להפקת מים בהפקת טיוב ערב תחילתם של כללים אלה, תהיה - 

בתקופה שמיום התחילה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(  )א( 
- 3.5 ש"ח למ"ק;

של  תחילתם  ערב  הפקה  מהיטל  פטור  לה  שניתן  טיוב  הפקת  בעד  )ב( 
תום  עד   )2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  שמיום  בתקופה  אלה,  כללים 
התקופה שלגביה ניתן הפטור מהיטל הפקה ובלבד שלא תעלה על 12 שנים 

ממועד מתן הפטור  - 2 ש"ח למ"ק;

ערב  הפקה  מהיטל  פטור  לה  שניתן  מיהול  הפקת  בעד  לתעריף  התוספת   )2(
תחילתם של כללים אלה, בתקופה שמיום התחילה עד תום התקופה שלגביה 

ניתן הפטור מהיטל הפקה - 1.5 ש"ח למ"ק;

בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(, לא   )3(
יעלו דמי המים לפי סעיף 33א)ב( לחוק בעד מים למטרת חקלאות שישלם בעל 
כללים  של  תחילתם  ערב  חקלאות  למטרת  מים  שסיפק  והולכה  הפקה  רישיון 

אלה ממקור מים מסוים, על הנמוך מבין אלה:

סכום היטל ההפקה הממוצע למ"ק שבו חויב בעד מים מאותו מקור  )א( 
מים בשנת 2016 בתוספת של -

)1( בשנת 2017 - 0.26 שקלים חדשים;

)2( בשנת 2018 - 0.43 שקלים חדשים;

)3( בשנת 2019 - 0.60 שקלים חדשים;

)4( בשנת 2020 - 0.77 שקלים חדשים;

)5( בשנת 2021 - 0.94 שקלים חדשים;

הגבוה מבין אלה: )ב( 

חקלאות  למטרת  מים  בעד  לחוק  33א)ב(  סעיף  לפי  המים  )1( דמי 
שיחולו עליו בשנת 2020;

)2( סכום היטל ההפקה הממוצע למ"ק שבו חויב בעד מים מאותו 
מקור מים בשנת 2016;

בתקופה שמיום התחילה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(, יהיה   )4(
כהגדרתו  עירוני,  מפיק  שהוא  רישיון  בעל  שהפיק  מ"ק  כל  בעד  ההפקה  תעריף 
בתוספת השנייה לחוק, כנוסחה ערב ביטולה בסעיף 31 לחוק המים )תיקון מס' 27(, 

התשע"ז-112017, מקידוח מי שתייה -

לגבי הפקה בסיסית - 2.52 שקלים חדשים; )א( 

לגבי הפקה נוספת - 0.52 שקלים חדשים. )ב( 

סייג לתחולה

הוראת מעבר

ס"ח התשע"ז, עמ' 394.  11
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סעיף קטן )א()1( ו–)2( לא יחול על מים שהופקו בהפקת טיוב או בהפקת מיהול  )ב( 
ממקור מים מסוים, שלגביו הודיע בעל הרישיון לרשות המים הארצית כי הוא מבקש 

להחיל את הכללים, החל במועד קבלת ההודעה.  

בעל רישיון שנקבע לו תעריף הולכה בתוספת השנייה יגיש למנהל הרשות, עד  )ג( 
יום י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017( )להלן - מועד ההגשה(, את כל אלה:

סקר נכסים של כל תשתיות ההולכה המשמשות אותו, לרבות מאפייניהם,   )1(
מועד הקמתן ומיקומן; 

דוחות כספיים שלו לשנים 2014 עד 2016;  )2(

ספר רכוש קבוע;  )3(

פירוט התעריפים שבהם חייב את צרכניו בכל אחת מהשנים 2014 עד 2016;  )4(

ומקומות  המים  מקורות  לפי   2016 בשנת  שסיפק  המים  כמויות  פירוט   )5(
אספקתם.

למנהל  להגיש  רשאי  השנייה  בתוספת  הולכה  תעריף  לו  שנקבע  רישיון  בעל  )ד( 
הרשות, עד מועד ההגשה, דוחות כספיים של צרכניו המעידים על השקעות שביצעו 

בתשתיות ההולכה של בעל הרישיון.

אישר מנהל הרשות נתונים ומסמכים שהגיש לו בעל רישיון לפי סעיפים קטנים  )ה( 
)ג( ו–)ד(, ישמשו אלה בקביעת תעריף ההולכה בעדכון התעריפים שייעשה ביום י"ד 

בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.

לא הגיש בעל רישיון את כל הנתונים והמסמכים לפי סעיף קטן )ג()1( עד )5( עד  )ו( 
מועד ההגשה, יהיה תעריף ההולכה שלו 80% מתעריף ההולכה שנקבע לו בתוספת 

השנייה, החל ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.

הגיש בעל הרישיון את כל הנתונים והמסמכים לפי סעיף קטן )ג()1( עד )5( אחרי  )ז( 
בעדכון  )ה(,  קטן  סעיף  הוראות  ומסמכים  נתונים  אותם  לגבי  יחולו  ההגשה,  מועד 

התעריפים הבא שלאחר אישורם. 

תקנות המים )חישוב עלות המים(, התשנ"ב-121991 - בטלות.  .25

תוספת ראשונה
)סעיף 8(

1. בתוספת זו - 

"מג"ל" - מיליגרם לליטר;

הראשונה  בתוספת  ו–ג'  ב'  בטבלאות  המפורטים  החומרים   - אורגניים"  "מזהמים 
לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי–שתייה(, 

התשע"ג-132013;

"מקג"ל" - מיקרוגרם לליטר.

הסכום הנוסף למ"ק, בשקלים חדשים, בעד טיפול באמצעות מיתקן להרחקה מהמים   .2
של חנקות או מזהמים אורגניים, בתקופה הקבועה בסעיף 8)א()1()א(, לכל כמות מים 

שהופקה מהמיתקן באותה מדרגה -

ביטול

ק"ת התשנ"ב, עמ' 224.  12

ק"ת התשע"ג, עמ' 1394.  13
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מדרגות של 
כמות המים 

שהופקה 
בהתאם 
לרישיון 

 )אלפי
מ"ק לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת פרכלוראטהרחקת מזהמים אורגנייםהרחקת חנקות

עד 110 
מג"ל

מעל 110 
מג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75 
מקג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75  
מקג"ל

3.874.534.475.155.856.787.287.437.617.80עד 200

מעל 200 
1.552.031.371.822.323.030.450.510.590.68עד 400

מעל 400 
1.471.921.331.722.172.820.400.430.470.52עד 750

1.421.851.321.692.122.740.380.400.420.45מעל 750

הסכום הנוסף למ"ק, בשקלים חדשים, בעד טיפול באמצעות מיתקן להרחקה מהמים   .3
של חנקות או מזהמים אורגניים, בתקופה הקבועה בסעיף 8)א()1()ב(, לכל כמות מים 

שהופקה מהמיתקן באותה מדרגה - 

מדרגות של 
כמות המים 

שהופקה 
בהתאם 
לרישיון 

)אלפי מ"ק 
לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת פרכלוראטהרחקת מזהמים אורגנייםהרחקת חנקות

עד 110 
מג"ל

מעל 110 
מג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75 
מקג"ל

עד 30 
מקג"ל

31 עד 50 
מקג"ל

51 עד 75 
מקג"ל

מעל 75  
מקג"ל

3.193.532.703.584.505.712.993.173.413.65עד 200

מעל 200 
0.891.120.451.031.692.610.580.670.770.88עד 400

מעל 400 
0.891.110.400.911.492.340.520.560.610.67עד 750

0.881.110.390.861.422.240.490.520.550.58מעל 750

מזהמים,  סוגי  בכמה  טיפול  בעד  למ"ק  הנוסף  הסכום  ו–3,   2 בפרטים  האמור  אף  על   .4
שווה לסכום הנוסף למ"ק לפי פרט 2 או 3, לפי העניין, בעד סוג המזהם היקר ביותר 

בתוספת מכפלה של 0.7 בסך הסכום הנוסף למ"ק בעד כל המזהמים האחרים. 

תוספת שנייה
)סעיפים 11, 20 ו–24(

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק 
שיעור קרן 

השיקום

0.650.1529%הולכהאפיקי מים )1(

0.690.3521%הולכהעמק הירדן)2(

0.450.3341%הולכהמים בגליל)3(

1.460.8229%הולכהמים בגולן)4(

1.130.6829%הולכהעמק חרוד)5(
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תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק 
שיעור קרן 

השיקום

1.201.0531%הפקת מים עילייםעין גדי)6(

0.540.3135%הפקת מים עילייםבן–עמי מושב)7(

1.100.3235%הפקת מים עילייםכברי קיבוץ)8(

1.710.6426%הפקת מים עילייםדן קיבוץ)9(

0.540.3135%הפקת מים עילייםכפר גלעדי קיבוץ)10(

מפעל הדן אג' שת' )11(
חק' להספקת מים 

בע"מ

0.940.4241%הפקת מים עיליים

נחלת מושבי הגליל )12(
אג' שת' בע"מ

0.540.3135%הפקת מים עיליים

0.540.3135%הפקת מים עילייםעמיעד קיבוץ)13(

0.540.3135%הפקת מים עילייםשמיר קיבוץ)14(

חברת פרדס טבריה )15( 
)1997( בע"מ

0.540.3135%הפקת מים עיליים

אפרת ייצור ופתוח )16( 
בע"מ

0.540.3135%הפקת מים עיליים

0.540.3135%הפקת מים עילייםהיוגב מושב)17(

חוף כנרת אגודה )18( 
להשקאה בע"מ

0.540.3135%הפקת מים עיליים

כהן אורי )משק כהן( )19( 
בע"מ

0.540.3135%הפקת מים עיליים

מי כנרת אג' שת' )20( 
להתיישבות בכנרת 

בע"מ

0.540.3135%הפקת מים עיליים

0.540.3135%הפקת מים עילייםעלי כנרת אגודה)21(

מגדל כפר שיתופי )22(
להתיישבות 

חקלאית בע"מ

0.540.3135%הפקת מים עיליים

0.540.3135%הפקת מים עילייםפרוד קיבוץ)23(

בית עולי הרגל )24(
טבחה

0.540.3135%הפקת מים עיליים

0.540.3135%הפקת מים עילייםגנוסר קיבוץ)25(

גשר קיבוץ )מחוץ )26(
למערכת הארצית(

0.540.3135%הפקת מים עיליים

0.540.3135%הפקת מים עילייםחוקוק קיבוץ)27(
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תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק 
שיעור קרן 

השיקום

משרד החקלאות )28( 
אגף הדיג

0.540.3135%הפקת מים עיליים

0.540.3135%הפקת מים עילייםשושן עליזה)29(

0.540.3135%הפקת מים עילייםעין גב קיבוץ)30(

0.540.3135%הפקת מים עילייםערטול איאד)31(

0.540.3135%הפקת מים עילייםשדה יעקב מושב)32(

0.540.3135%הפקת מים עילייםשער העמקים קיבוץ)33(

0.540.3135%הפקת מים עילייםשאר ישוב מושב)34(

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-5449(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 35א)ו( לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, לאחר 
ולביוב  למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  124יח)ד(  סעיף  הוראות  שקוימו 

כללים אלה:

בשמם של כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(, התשע"א-22011   .1
)להלן - הכללים העיקריים(, המילים ")הוראת שעה(" - יימחקו.

בסעיף 1 לכללים העיקריים -  .2
לפני ההגדרה "הוראה" יבוא:  )1(

""איגום משולב" - תשתית המשמשת כמה ספקים לאיגום של מים;";

בהגדרה "הוראה", במקום "35)ב()1(" יבוא "35א)ב()1(";  )2(

אחרי ההגדרה "שירות נוסף" יבוא:  )3(

""שירותי איגום" - מתן שירותי תשתית לצורכי איגום של מים;";

בהגדרה "תעריף השירות", המילה "לקולחין" - תימחק.  )4(

בסעיף 3 לכללים העיקריים -  .3
בכותרת השוליים, המילה "לקולחין" - תימחק;  )1(

ברישה, המילה "לקולחין" - תימחק;  )2(

בפסקה )3()א(, במקום "ביחס למיתקנים" יבוא "של החלק היחסי המשמש למתן   )3(
השירות, מתוך המיתקנים". 

תיקון שם

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

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

ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ו, עמ' 1087.  2
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בסעיף 4 לכללים העיקריים, במקום "8" יבוא "7".  .4
בסעיף 10)1( לכללים העיקריים, במקום "331,747" יבוא "50,000"  .5

"שירותי  אחרי  הסעיף,  ובגוף  השוליים  בכותרת  העיקריים,  לכללים  10א  בסעיף   .6
תשתית" יבוא "לקולחין".

אחרי סעיף 10א לכללים העיקריים יבוא:  .7

 "תעריף שירותי
איגום

התעריף שישלם מקבל השירות לנותן השירות תמורת  )א(  10ב. 
כאיגום  בהוראה  שהוגדרה  בבריכה  איגום  שירותי  מתן 
משולב, יחושב בעד העלות הקבועה, וייקבע לפי סעיף 3, 

ואולם במקום "10%" יבוא "6.5%".

השירות",  למתן  המשמש  היחסי  "החלק  זה,  לעניין  )ב( 
כאמור בסעיף 3, יחושב לפי החלק היחסי של נפח האיגום 
כפי  השירות,  למקבל  האיגום  שירותי  מתן  לצורך  שנועד 

שנקבע בהוראה."

בסעיף 12 לכללים העיקריים, במקום "שניתנה בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ג   .8
בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(" יבוא "שניתנה מיום התחילה ואילך".

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -   .9
בפרט 1, במקום "7.6" יבוא "5";  )1(

בפרט 3)א(, במקום "0.452" יבוא "0.445";  )2(

בפרט 3)ב(, במקום "0.387" יבוא "0.381".  )3(

במקום התוספת השנייה לכללים העיקריים יבוא:   .10
"תוספת שנייה

)סעיף 6(

מקדם לחיוביחידותרכיב

1. פחת

4אחוזים)א( הפרשי מדידה

2. קווים

0.0007215שקלים חדשים למ"ק לקילומטר)א( אחזקת קווים

0.001237שקלים חדשים למ"ק לקילומטר)ב( קבוע קווים

3. שאיבה

 )א( אחזקת תחנת
שאיבה

 שקלים חדשים למ"ק למטר
גובה הרמה

0.0001519

 )ב( קבוע תחנת
שאיבה

 שקלים חדשים למ"ק למטר
גובה הרמה

0.0001857

4. אנרגיה

0.445שקלים חדשים לקילוואט שעה)א( חיבור מתח נמוך

0.381שקלים חדשים לקילוואט שעה)ב( חיבור מתח גבוה

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 10א

הוספת סעיף 10ב

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת 
הראשונה

החלפת התוספת 
השנייה
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מקדם לחיוביחידותרכיב

0.004למ"ק למטר גובה הרמה)ג( מקדם גובה הרמה

)ד( מקדם עלות 
אנרגיה

104אחוזים

5. איגום

0.08234"שקלים חדשים למ"ק)א( תחזוקת מאגר

תחילתם של כללים אלה ביום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(.  .11
על אף האמור בכללים אלה, מיום התחילה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(   .12
יראו כאילו בסעיף 10)1( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 5 לכללים אלה, במקום 

"50,000" בא "281,747". 

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-4256-ת2(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017

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(, במקום ההגדרה "כמות מוכרת" יבוא:

""כמות מוכרת" - כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בכללי המים )קביעת כמות 
מוכרת(, התשע"ו-32016;".

בסעיף 2א)ב( לכללים העיקריים, במקום "תיווסף עליו ריבית צמודה למדד בשיעור של   .2
4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי" יבוא "ישולם התשלום 
בתוספת ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין 

הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-42011". 

בסעיף 4 לכללים העיקריים -   .3
בפסקה )1()1.1(, במקום "2.895" יבוא "2.721";  )1(

בפסקה )2(, במקום "3.085" יבוא "3.112";  )2(

בפסקה )3()3.2(, במקום "0.240" יבוא "0.242";  )3(

בסעיף 5 לכללים העיקריים -   .4
בסעיף קטן )א(, במקום "0.090" יבוא "0.091";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "0.825" יבוא "0.832" ובמקום "0.427" יבוא "0.431";   )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "0.427" יבוא "0.431".  )3(

תחילה

הוראת שעה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.  1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ז, עמ' 435.  2
ק"ת התשע"ו, עמ' 784.  3

ק"ת התשע"א, עמ' 1395.  4

תיקון סעיף 2א
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תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום ז' בתמוז התשע"ז )א(   .5 
)1 ביולי 2017(.

תחילתו של סעיף 4)1()1.1( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 3)1( לכללים אלה,  )ב( 
ביום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(.

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-29-ת1(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ז-2017

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:

 - )להלן  התשמ"ז-21987  מקורות(,  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  בכללי   .1
הכללים העיקריים(, בכל מקום, במקום "רישיון הפקה" יבוא "רישיון" ושינויי הצורה 

הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי העניין.

בסעיף 1 לכללים העיקריים -   .2
לפני ההגדרה "הממונה" יבוא:  )1(

"אזור מורד" - אזור שעליו הכריז מנהל הרשות הממשלתית, שהוא "אזור מורד" 
המים  אובדן  ובמניעת  המים  של  הטבעית  בזרימה  השאר,  בין  בהתחשב, 
הרשות  של  האינטרנט  ובאתר  ברשומות  שפרסם  בהודעה  אזור,  באותו 

הממשלתית, מהמועד שנקבע בהודעה;

"אזור  שהוא  הממשלתית,  הרשות  מנהל  הכריז  שעליו  אזור   - מעלה"  "אזור 
המים,  של  נביעתם  למקור  הקרבה  במידת  השאר,  בין  בהתחשב,  מעלה", 
בהודעה  באזור,  ההפקה  לצמצום  ובאפשרות  באזור  והנוף  הטבע  בערכי 
מהמועד  הממשלתית,  הרשות  של  האינטרנט  ובאתר  ברשומות  שפרסם 

שנקבע בהודעה;

המים  מצאי  את  במשותף  בו  לנהל  שניתן  אזור   - שפירים"  מים  נסמך  ""אזור 
למטרת חקלאות, המסומן כאזור נסמך מים שפירים במפה שבתוספת, כל 

עוד לא מתקיים בו אחד מאלה:

שיעור המים הנחותים מסך מצאי המים באזור גדול מ–25%;   )1(

הביקוש למים נחותים באזור קטן ממצאי המים הנחותים בו;   )2(

אחרי ההגדרה "הממונה" יבוא:  )2(

""הפקת סילוק" ו"הפקת שיקום" - כהגדרתן בכללי הפקה והולכה;";

תחילה

שינוי מונח

תיקון סעיף 1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331; התשע"ז, עמ' 394.  1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ז, עמ' 436 ועמ' 809.  2
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אחרי ההגדרה "כללי הספקים המקומיים" יבוא:  )3(

להפקה  ותעריפים  עלויות  )חישוב  המים  כללי    - והולכה"  הפקה  ""כללי 
ולהולכה(, התשע"ז-32017;";

במקום ההגדרה "כמות מים נחרגת" יבוא:  )4(

""כמות מים נחרגת" - כל אחת מאלה:

כמות המים שהופקה, סופקה או נצרכה מעל או בניגוד לכמות המים   )1(
המוקצית; 

הרשות  מנהל  של  היתר  לפי  כדין,  שנצרכה,  שפירים  מים  כמות   )2(
הממשלתית;

כמות מים שהופקה בהפקת חורף, כהגדרתה בכללי הפקה והולכה;";  )3(

אחרי ההגדרה "כמות מים נחרגת" יבוא:  )5(

""מדגה מתועש" -  גידול דגים לשיווק בבריכות מצופות ביריעה פלסטית או 
בבטון, שבהן משך זמן שהיית המים פחות מ–24 שעות ומפיק המים מזרימם 
חזרה למקור מים לפי צו הרשאה שניתן לפי סעיף 20יא לחוק  )להלן - צו 

הרשאה( ובהתאם לתנאיו;

"מים נחותים" - קולחין, מים מליחים ומים שפירים מאיכות נחותה;";

במקום ההגדרה "מקורות" יבוא:  )6(

""מקורות" - מקורות חברת מים בע"מ, בין שהיא מספקת את המים לפי רישיון 
ובין שרואים אותה כאילו סיפקה אותם לפי סעיף 33א לחוק";

אחרי ההגדרה "צרכן שיתופי" יבוא:   )7(

""רישיון" - כהגדרתו בסעיף 23)ב( לחוק".

בסעיף 2 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  .3
)א1( דמי מים שעל בעל רישיון לשלם למקורות לפי סעיף 33א)ב( לחוק יחושבו לפי 
ההפרש בין תעריף ההפקה או תעריף ההפקה וההולכה שנקבע לו לפי כללי הפקה 

והולכה, לבין התעריף החל עליו לפי כללים אלה. 

לשנה,   4% של  בשיעור  למדד  צמודה  "ריבית  במקום  העיקריים,  לכללים  6א  בסעיף   .4
בסעיף  כאמור  "ריבית  יבוא  יומי""  בחישוב  חודשים,  לשלושה  אחת  לקרן  שתצורף 
והאיכות  הטיב  הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  לכללי   31
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-42011, ממועד החיוב עד מועד 

התשלום בפועל".

בסעיף 7 לכללים העיקריים -  .5
בפסקה )1( -   )1(

)א( פסקת משנה 1.1.6א - תימחק;

)ב( במקום פסקת משנה 1.1.7 יבוא:

"1.1.7 - 1.81 ש"ח, ובאזור נסמך מים שפירים - 1.54 ש"ח";

תיקון סעיף 2

ק"ת התשע"ז, עמ' 1266..  3

ק"ת התשע"א, עמ' 1395.  4

תיקון סעיף 6א

תיקון סעיף 7
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אחרי פסקת משנה 1.1.7 יבוא: )ג( 

"1.1.7א מים שפירים, ממיתקני הפקה למים עיליים -

)1( הממוקמים באזור מורד - 75% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7;

בפסקת  הנקוב  מהתעריף   125%  - מעלה  באזור  )2( הממוקמים 
משנה 1.1.7;

1.1.7.ב מים שפירים ששימשו למדגה מתועש - 

השווה  מים  כמות  בעד   1.1.7 משנה  בפסקת  הנקוב  )1( התעריף 
בריכות  ולגבי  לדונם,  מ"ק  ב–1,500  הבריכה  פני  שטח  של  למכפלה 

ששטח פניהן מקורה ואינו חשוף לאור השמש - ב–750 מ"ק לדונם;

)2( בעד יתרת כמות המים - 

 - ההרשאה  בצו  הקבועים  לתנאים  בהתאם  הוזרמו  )א( אם 
0.005 ש"ח למ"ק;

)ב( אם לא הוזרמו בהתאם לתנאים הקבועים בצו ההרשאה, 
ההרשאה,  בצו  הנקובים  התנאים  שאר  מולאו  לא  אם  או 
את  שתיקן  ועד  כך  על  הודעה  לצרכן  נמסרה  שבו  מהמועד 

ההפרה - 0.01 ש"ח למ"ק;

1.1.7.ג מים שפירים ששימשו להשקיית אדמות הכבול בעמק החולה לפי 
תנאי הרישיון - 0.85 ש"ח, ולבעל רישיון שלא עמד בתנאי הרישיון 

- התעריף הנקוב בפסקת משנה 1.1.7";

בפסקת משנה 1.1.9, במקום "110%" יבוא "140%"; )ד( 

בפסקת משנה 1.2.1, במקום "1.094" יבוא "1.104"; )ה( 

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.165" יבוא "1.175"; )ו( 

בפסקת משנה 1.6)1(, במקום פסקאות משנה )א( עד )ג( יבוא "1.360 ש"ח"; )ז( 

אחרי פסקה 1.6 יבוא: )ח( 

"1.7 מים שפירים באיכות נחותה - 90% מהתעריף הנקוב בפסקת משנה 
הנקוב  מהתעריף   50%  - בקולחין  מהילתם  לצורך  סופקו  ואם   ,1.1.7

בפסקת משנה 1.1.7;";

בפסקה )3( -   )2(

בפסקת משנה )א(, בסופה יבוא: )א( 

לכמות  מעבר  הכמות  לבין  המוכרת  הכמות  בין  היחס   - הצריכה"  ""יחס 
המוכרת שסיפקה החברה בשנה האחרונה שלפיה חושבו התעריפים 

לבעל הרישיון;".

בפסקת משנה )ב( -  )ב( 

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "1.604" יבוא "0.676";  )1(

בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "1.555" יבוא "0.586";  )2(
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אחרי פסקת משנה 3.1.1א יבוא:  )3(

"3.1.1א1. לספק חד–רשותי שמפיק מים לפי רישיון הפקה - 

 0.613  - מוכרת  לכמות  שעד  כמות  כל  3.1.1.1א1. בעד 
ש"ח למ"ק;

 - המוכרת  לכמות  שמעבר  כמות  כל  3.1.1.2א1. בעד 
5.388 ש"ח למ"ק;

3.1.1.3א1. בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות 
 - רישיון  בכללי  אלה  מונחים  כהגדרת  זכאית  מקומית 

4.128  ש"ח למ"ק;

3.1.1א2. לספק רב–רשותי שמפיק מים לפי רישיון הפקה - 

 0.523  - מוכרת  לכמות  שעד  כמות  כל  3.1.1.1א2. בעד 
ש"ח למ"ק;

 - המוכרת  לכמות  שמעבר  כמות  כל  3.1.1.2א2. בעד 
5.299 ש"ח למ"ק;

3.1.1.3א2. בעד הכמות להשקיית גנים ציבוריים ברשות 
 - רישיון  בכללי  אלה  מונחים  כהגדרת  זכאית  מקומית 

4.925  ש"ח למ"ק;";

בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "2.327" יבוא "1.371";  )4(

במקום פסקת משנה 3.1.2.4 יבוא:   )5(

מ–0.30  נמוך   3.1.2.1 בפסקה  המתקבל   )L( והסכום  "3.1.2.4 היה 
 )H( מהסכום  יופחתו  המזערי(,  הסכום   - )להלן  חדשים  שקלים 
 L שבין  בהפרש  הצריכה  יחס  של  מכפלה   ,3.1.2.2 בפסקה  המתקבל 
ובין הסכום המזערי, ובלבד שהסכום )H( לא יפחת מהסכום המזערי, 

והסכום )L( ייקבע לפי הסכום המזערי;";

בפסקת משנה 3.1.2.5, במקום "0.891" יבוא "0.899";  )6(

בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.726" יבוא "3.222";  )7(

בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.637" יבוא "2.660";  )8(

אחרי פסקה 3.1.3.3 יבוא:  )9(

"3.1.3.4 על אף האמור בפסקת משנה 3.1.3.2, מים שנקבע לגביהם 
אם  בתעריף  יחויבו  לא  מאקוויפר  לסילוק  מיועדים  הם  כי  ברישיון 

מתקיים בהם אחד מאלה:

החדרה  רישיון  לפי  לאקוויפר  בחזרה  הוחדרו  )1( הם 
כמשמעותו בסעיף 44ב לחוק;

שיקום  הפקת  מהווים  הם  כי  ברישיון  לגביהם  )2( נקבע 
המים  שכל  ובלבד  הרישיון,  תנאי  לפי  וסופקו  הופקו  והם 
שנקבע לגביהם ברישיון כי הם מהווים הפקת סילוק הופקו 

וסולקו לפי תנאי הרישיון."
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בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -   .6
בפסקה )1(, במקום "0.825" יבוא "0.832";  )1(

בפסקה )2(, במקום "0.427" יבוא "0.431".  )2(

סעיף 10 לכללים העיקריים - בטל.  .7
אחרי סעיף 13 לכללים העיקריים יבוא:  .8

"תוספת
)סעיף 1 - ההגדרה "אזור נסמך מים שפירים"(

 

6 

 

   

 "תוספת

 ההגדרה "אזור נסמך מים שפירים"( – 1)סעיף 

 

" 

ז' ם ביו ,עד )ד(, למעט האמור בסעיפים קטנים )ב( תחילתם של כללים אלה  (א)  .9 תחילה

 .יום התחילה( –)להלן  (1111 ביולי 1התשע"ז ) בתמוז

לכללים העיקריים, כנוסחם  1א1.1.1-ו 1א1.1.1תחילתם של סעיפים   (ב)  

 (.1119בינואר  1י"ד בטבת התשע"ח ), ביום אלה ( לכללים1()ב()1)9בסעיף 

תיקון סעיף 8

ביטול סעיף 10

הוספת תוספת
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תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ד(, ביום ז' בתמוז  )א(   .9
התשע"ז )1 ביולי 2017( )להלן - יום התחילה(.

כנוסחם העיקריים,  לכללים  ו–3.1.1א2  3.1.1א1  סעיפים  של   )ב( תחילתם 
בסעיף 5)2()ב()3( לכללים אלה, ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.

)ג(  תחילתו של סעיף 7)1()1.1.7( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 5)1()ב( לכללים 
אלה, ביום כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019(.

לכללים  ו–)3.1.2.4(  )3.1.1.1ב(  )3.1.1.1א(,  7)3()ב()3.1.1.1(,  סעיפים  של  תחילתם  )ד( 
בסיוון  ז'  ביום  אלה,  לכללים  ו–)5(   )4(  ,)2( 5)2()ב()1(,  בסעיפים  כנוסחם  העיקריים, 

התשע"ז )1 ביוני 2017(.

על אף האמור בכללים אלה -   .10
)1( בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(, יהיה יחס 
הצריכה, כהגדרתו בסעיף 7)3()א( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 5)2()א( לכללים 
אלה, שווה ליחס בין הכמות המוכרת לבין הכמות מעבר לכמות המוכרת שהוכרה 
שמתקיימים  ובלבד  התעריפים,  לו  חושבו  שלפיה  האחרונה  בשנה  הרישיון  לבעל 

בבעל הרישיון כל אלה: 

התעריף לכמות מוכרת לבעל הרישיון, ערב תחילתם של כללים אלה, לא  )א( 
עלה על 0.56 שקלים חדשים;

הפרש  של  חלוקה  בתוספת  המוכרת  לכמות  לתעריף  התעריפים  הפרש  )ב( 
מ–0.85  קטן  הצריכה,  ביחס  המוכרת  לכמות  מעבר  לכמות  לתעריף  התעריפים 
שקלים חדשים; בסעיף קטן זה, "הפרש התעריפים" - ההפרש בין התעריף לפי 
הכללים העיקריים לאחר יום התחילה לבין התעריף לפי הכללים העיקריים ערב 

יום התחילה;

בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(, יופחת   )2(
לספק זכאי התעריף בעד כמות שמעבר לכמות המוכרת בסכום ההכרה, בעבור מים 

שסיפק מעבר לכמות המוכרת, עד הכמות המזוכה; בפסקה זו - 

"הפקה  כנרת",  סובב  "אזור  הארצית",  המים  מערכת  "אזור  מנותק",  "אזור 
כנוסחה  לחוק,  השנייה  בתוספת  כהגדרתם   - בסיסית"  ו"הפקה  אחידה" 

ערב ביטולה בסעיף 31 לחוק המים )תיקון מס' 27(, התשע"ז-52017;

"כמות מזוכה" - כמות המים שבעדה חויב בעל רישיון בהיטל הפקה בעד הפקה 
אחידה או בעד הפקה בכמות שמעבר לכמות להפקה בסיסית, לפי העניין, 

בשנים 2012 ו–2013;

"סכום ההכרה" - לספק זכאי שמספק מים - 

)1( באזור המערכת הארצית - 0.444 ש"ח; 

)2( באזור סובב כנרת ואזור מנותק - 0.675 ש"ח;

"ספק זכאי" - בעל רישיון שמתקיימים בו כל אלה:

)1( כמות המים שסיפק למטרת תעשייה בכל אחת מהשנים 2012 ו–2013 
עלתה על 300,000 מ"ק ועל 10% מסך המים שסיפק למטרות בית ותעשייה 

באותה שנה; 

)2( הוא שילם את היטלי ההפקה שבהם חויב בעד אותן שנים.

תחילה

הוראת מעבר

ס"ח התשע"ז, עמ' 394.  5
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)א( על אף האמור בסעיף 7)1( לכללים העיקריים, בתקופה שמיום ז' בסיוון התשע"ז   .11
)1 ביוני 2017( עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(, יראו כאילו במקום פסקת 

משנה 1.1.7 שבסעיף האמור בא:

"1.1.7  -  1.98 ש"ח".

על אף האמור בכללים אלה, בתקופה שמיום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017( עד יום  )ב( 
כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(, יראו כאילו בסעיף 7)1( לכללים העיקריים, כנוסחו 

בסעיף 5 לכללים אלה, בפסקת משנה 1.6)1(, במקום פסקאות משנה )א( עד )ג( בא:

"1.488 ש"ח".

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-807-ת2(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

כללי המים )קביעת תנאים ברישיון( )מקורות( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכללים   - )להלן   22014 התשע"ה-  )מקורות(,  ברישיון(  כללים  )קביעת  המים  בכללי   .1
לעשות  שיש  פעולות  בשל  או  הנדסי  צורך  "בשל  במקום  13)א(,  בסעיף  העיקריים(, 
של  במערכת  הנדסי  צורך  "בשל  יבוא  לצרכן"  המים  אספקת  במערכת  טפול  לצורך 
של  המים  אספקת  במערכת  טיפול  לצורך  לעשות  שיש  פעולות  בשל  או  מקורות 

מקורות לצרכן".

אספקת  "במערכת  יבוא  מתקלה"  "כתוצאה  אחרי  העיקריים,  לכללים  14)א(  בסעיף   .2
המים של מקורות".

אחרי סעיף 16 לכללים העיקריים יבוא:  .3

"סייג לעניין הספקה 
לפי סעיף 33א)ב( 

לחוק

הוראות סעיפים 5)ב(, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ו–15 לא יחולו על  16א. 
אספקת מים בידי מקורות לפי סעיף 33א)ב( לחוק."

תחילתם של כללים אלה, ביום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(.  .4
כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(

)חמ 3-4866(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

הוראת שעה

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 531.  2

תיקון סעיף 13

תיקון סעיף 14

הוספת סעיף 16א

תחילה
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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

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, במקום ההגדרה "כמות מוכרת ליחידת דיור" יבוא:

מוכרת(,  כמות  )קביעת  המים  בכללי  כהגדרתה   - דיור"  ליחידת  מוכרת  ""כמות 
התשע"ו-32016;".

בסעיף 10 לכללים העיקריים -   .2

בסעיף קטן )ב( -   )1(

בפסקה )1(, במקום "10,124,713" יבוא "10,212,798"; )א( 

בפסקה )3()א(, במקום "37.65" יבוא "37.978"; )ב( 

בסעיף קטן )ג( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "8,881,328" יבוא "8,958,596"; )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "37.65" יבוא "37.978"; )ב( 

בסעיף קטן )ד(, במקום "2.993" יבוא "3.019".  )3(

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -   .3

בפסקה )1(, במקום "0.689" יבוא "0.695";  )1(

בפסקה )2(, במקום "1.671" יבוא "1.686";  )2(

בפסקה )3(, במקום "1.989" יבוא "2.006";  )3(

בפסקה )4(, במקום "2.202" יבוא "2.221".  )4(

בסעיף 11א)א( לכללים העיקריים, בסופו יבוא:  .4

")5( אחזקה לתחנות שאיבה לביוב תיקבע לפי 4%;

)6( אחזקה לצינורות ביוב בגרוויטציה תיקבע לפי 1.5%;

)7( אחזקה לצינורות ביוב בסניקה תיקבע לפי 1%."

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:  .5

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 11א

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344; התשע"ז, עמ' 82.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ז, עמ' 411.  2
ק"ת התשע"ו, עמ' 784.  3
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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(

2.777אל עין בע"מ1. 

2.209הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

2.420הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

2.922התנור מים וביוב בע"מ4. 

1.728יובלים אשדוד בע"מ5. 

2.740יובלים בשומרון בע"מ6. 

1.786ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

2.830כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

1.630מי אביבים 2010 בע"מ9. 

2.154מי אונו בע"מ10. 

1.545מי אשקלון בע"מ11. 

2.135מי שמש בע"מ12. 

2.070מי ברק בע"מ13. 

1.772מי בת ים בע"מ14. 

1.931מי גבעתיים בע"מ15. 

2.568מי גליל בע"מ16. 

2.170מי גני תקווה בע"מ17. 

2.360מעיינות הדרום בע"מ18. 

1.818מי הוד השרון בע"מ19. 

1.612מי הרצליה בע"מ20. 

2.050נווה מדבר בע"מ21. 

1.807מי חדרה בע"מ22. 

2.377מי יבנה בע"מ23. 

2.762מי כרמל בע"מ24. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

1.895מי לוד בע"מ25. 

2.330מי מודיעין בע"מ26. 

2.094מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

1.818מי נתניה )2003( בע"מ28. 

2.088מי עירון בע"מ29. 

2.547מי עכו בע"מ30. 

1.999מי ציונה בע"מ31. 

2.112מעיינות חוף בע"מ32. 

1.914מי קריית גת בע"מ33. 

2.261מי רהט בע"מ34. 

1.712מי רמת גן בע"מ35. 

2.146מי רעננה בע"מ36. 

3.562מי רקת טבריה בע"מ37. 

1.970מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

1.763מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

1.781מיתב החברה האזורית למים ולביוב  בע"מ40.

2.456מניב ראשון בע"מ41. 

2.027מעיינות אתא בע"מ42. 

2.172מעיינות המשולש בע"מ43. 

2.336מעיינות העמקים בע"מ44. 

2.200מעיינות השרון בע"מ45. 

2.272מעיינות זיו בע"מ46. 

2.821סובב שפרעם בע"מ47. 

1.963עין אפק בע"מ48. 

2.230עין הכרמים בע"מ49. 

1.768עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.066פלג הגליל בע"מ51. 

1.669פלגי מוצקין בע"מ52. 

3.173פלגי השרון בע"מ53. 

2.307שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

2.408תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

1.806הבאר 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(

2.959אל עין בע"מ1. 

2.283הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

2.605הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

3.179התנור מים וביוב בע"מ4. 

1.802יובלים אשדוד בע"מ5. 

2.814יובלים בשומרון בע"מ6. 

1.984ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

3.021כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

1.704מי אביבים 2010 בע"מ9. 

2.239מי אונו בע"מ10. 

1.619מי אשקלון בע"מ11. 

2.316מי שמש בע"מ12. 

2.243מי ברק בע"מ13. 

1.846מי בת ים בע"מ14. 

2.005מי גבעתיים בע"מ15. 

2.756מי גליל בע"מ16. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.244מי גני תקווה בע"מ17. 

2.516מעיינות הדרום בע"מ18. 

1.892מי הוד השרון בע"מ19. 

1.686מי הרצליה בע"מ20. 

2.244נווה מדבר בע"מ21. 

1.881מי חדרה בע"מ22. 

2.451מי יבנה בע"מ23. 

2.836מי כרמל בע"מ24. 

2.073מי לוד בע"מ25. 

2.404מי מודיעין בע"מ26. 

2.168מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

1.892מי נתניה )2003( בע"מ28. 

2.373מי עירון בע"מ29. 

2.709מי עכו בע"מ30. 

2.073מי ציונה בע"מ31. 

2.355מעיינות חוף בע"מ32. 

2.038מי קריית גת בע"מ33. 

2.451מי רהט בע"מ34. 

1.786מי רמת גן בע"מ35. 

2.220מי רעננה בע"מ36. 

3.716מי רקת טבריה בע"מ37. 

2.044מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

1.837מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

1.855מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40.

2.530מניב ראשון בע"מ41. 

2.101מעיינות אתא בע"מ42. 

2.350מעיינות המשולש בע"מ43. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.426מעיינות העמקים בע"מ44. 

2.274מעיינות השרון בע"מ45. 

2.346מעיינות זיו בע"מ46. 

3.006סובב שפרעם בע"מ47. 

2.037עין אפק בע"מ48. 

2.304עין הכרמים בע"מ49. 

1.842עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50.

3.246פלג הגליל בע"מ51. 

1.743פלגי מוצקין בע"מ52. 

3.247פלגי השרון בע"מ53. 

2.381שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

2.635תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

2.053הבאר 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(

2.936אלעין בע"מ1. 

2.249הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

2.549הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

3.126התנור מים וביוב בע"מ4. 

1.769יובלים אשדוד בע"מ5. 

2.812יובלים בשומרון בע"מ6. 

1.937ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

3.021כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

1.696מי אביבים 2010 בע"מ9. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.220מי אונו בע"מ10. 

1.598מי אשקלון בע"מ11. 

2.238מי שמש בע"מ12. 

2.209מי ברק בע"מ13. 

1.831מי בת ים בע"מ14. 

1.994מי גבעתיים בע"מ15. 

2.734מי גליל בע"מ16. 

2.233מי גני תקווה בע"מ17. 

2.494מעיינות הדרום בע"מ18. 

1.876מי הוד השרון בע"מ19. 

1.666מי הרצליה בע"מ20. 

2.272נווה מדבר בע"מ21. 

1.853מי חדרה בע"מ22. 

2.431מי יבנה בע"מ23. 

2.820מי כרמל בע"מ24. 

2.034מי לוד בע"מ25. 

2.369מי מודיעין בע"מ26. 

2.135מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

1.869מי נתניה )2003( בע"מ28. 

2.397מי עירון בע"מ29. 

2.684מי עכו בע"מ30. 

2.053מי ציונה בע"מ31. 

2.311מעיינות חוף בע"מ32. 

1.992מי קריית גת בע"מ33. 

2.420מי רהט בע"מ34. 

1.776מי רמת גן בע"מ35. 

2.197מי רעננה בע"מ36. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.711מי רקת טבריה בע"מ37. 

2.022מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

1.824מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

1.839מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40. 

2.502מניב ראשון בע"מ41. 

2.090מעיינות אתא בע"מ42. 

2.306מעיינות המשולש בע"מ43. 

2.410מעיינות העמקים בע"מ44. 

2.252מעיינות השרון בע"מ45. 

2.347מעיינות זיו בע"מ46. 

2.996סובב שפרעם בע"מ47. 

2.027עין אפק בע"מ48. 

2.287עין הכרמים בע"מ49. 

1.826עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50. 

3.253פלג הגליל בע"מ51. 

1.733פלגי מוצקין בע"מ52. 

3.229פלגי השרון בע"מ53. 

2.365שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

2.558תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

2.017"הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ56. 

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום ז' בסיוון התשע"ז )א(   .6 
)1 ביוני 2017(.

תחילתה של התוספת השלישית לכללים העיקריים, כנוסחה בסעיף 5 לכללים  )ב( 
אלה, ביום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(.

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-3869-ת1(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

תחילה
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כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 
או ביוב( )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017

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:

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

יבוא "5.595". 

בסעיף 6)ב()1( לכללים העיקריים, במקום "3.299" יבוא "3.328".  .2
במקום התוספות הראשונה והשנייה לכללים העיקריים יבוא:  .3

"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'

)בשקלים חדשים למ"ק(

4.037 אל עין בע"מ1.

2.413 הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2.

3.175 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3.

3.655 התנור מים וביוב בע"מ4.

2.495 יובלים אשדוד בע"מ5.

4.532 יובלים בשומרון בע"מ6.

 3.505 ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7.

4.685 כפרי גליל תחתון בע"מ8.

4.122 מי אביבים 2010 בע"מ9.

3.610 מי אונו בע"מ10.

3.211 מי אשקלון בע"מ11.

2.545 מי שמש בע"מ12.

3.701 מי ברק בע"מ13.

3.678 מי בת ים בע"מ14.

3.927 מי גבעתיים בע"מ15.

4.088 מי גליל בע"מ16.

3.939 מי גני תקווה בע"מ17.

3.975 מעיינות הדרום בע"מ18.

3.573 מי הוד השרון בע"מ19.

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

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ז, עמ' 420 ועמ' 810.  2

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 6

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.367 מי הרצליה בע"מ20.

5.377 נווה מדבר בע"מ21.

2.802 מי חדרה בע"מ22.

3.363 מי יבנה בע"מ23.

3.592 מי כרמל בע"מ24.

3.575 מי לוד בע"מ25.

2.362 מי מודיעין בע"מ26.

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

3.112 מי נתניה )2003( בע"מ28.

5.090 מי עירון בע"מ29.

3.907 מי עכו בע"מ30.

3.323 מי ציונה בע"מ31.

 3.771 מעיינות חוף בע"מ32.

2.828 מי קריית גת בע"מ33.

3.867 מי רהט בע"מ34.

3.999 מי רמת גן בע"מ35.

3.142 מי רעננה בע"מ36.

4.502 מי רקת טבריה בע"מ37.

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

3.839 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39.

3.577 מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40.

 2.798 מניב ראשון בע"מ41.

3.937 מעיינות אתא בע"מ42.

3.662 מעיינות המשולש בע"מ43.

3.757 מעיינות העמקים בע"מ44.

3.178 מעיינות השרון בע"מ45.

4.763 מעיינות זיו בע"מ46.

4.401 סובב שפרעם בע"מ47.

4.029 עין אפק בע"מ48.

3.512 עין הכרמים בע"מ49.

3.627 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50.

4.862 פלג הגליל בע"מ51.

3.937 פלגי מוצקין בע"מ52.

 3.453 פלגי השרון בע"מ53.
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.556 שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54.

2.998 תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55.

3.944 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 -

102.42למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל 

137.68למד–מים שקוטרו מעל "3/4

69.35ניתוק מד–מים לבקשת צרכן )2(

69.35חיבור מד–מים לבקשת צרכן  )3( 

 )4(
 

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

לכללי אמות המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך - 

156.75למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

335.68למד–מים שקוטרו מעל "3/4 ועד  "1 כולל 

424.00למד–מים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5כולל

842.83למד–מים שקוטרו מעל "1.5 ועד "2 כולל

4,208.96למד–מים שקוטרו מעל "2 ועד " 3 כולל

6,839.56למד–מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

8,944.03למד–מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

10,522.39למד–מים שקוטרו מעל "6

398.81למד–מים חמים שקוטרו עד  "3/4 כולל

789.22למד–מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

1,473.15למד–מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

2,104.47למד–מים חמים שקוטרו מעל "1.5

210.45תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

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

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

הנחיות הממונה 

114.66

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

 )7(
 

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

137.68למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

373.21למד–מים שקוטרו מעל "3/4

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

16.58

 )9(
 

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

12.44

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 

254.07

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 -

458.11)א( בעד בדיקת מתכות

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

318.69

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

567.66

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  4

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

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

בה 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 

2,981.14

278.24תוספת לכל מטר

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

3,975.17

298.11תוספת לכל מטר 

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

4,471.72

347.80תוספת לכל מטר 

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

5,962.28

397.49תוספת לכל מטר 

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

6,956.01

496.86תוספת לכל מטר 

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

8,943.44

596.23תוספת 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 

8,943.43

417.36תוספת לכל מטר

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

7,949.72בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת 

4,471.72התקנה 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"

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום ז' בתמוז התשע"ז )א(   .4 
)1 ביולי 2017(.

אלה, לכללים   1 בסעיף  כנוסחו  העיקריים,  לכללים  3)1()א(  סעיף  של  תחילתו   )ב( 
ביום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(.

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-3873-ת2(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב 
והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( )תיקון מס' 2(, 

התשע"ז-2017

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:

הטיב  הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  לכללי   31 בסעיף   .1
והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-22011 -  

המילים "צמודה למדד" - יימחקו;  )1(

במקום "אחת לשלושה חודשים" יבוא "בתום כל רבעון".  )2(

תחילתם של כללים אלה ביום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(.  .2
כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(

)חמ 3-4120(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

תחילה

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

ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ז, עמ' 429.  2

תיקון סעיף 31

תחילה
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כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב()3( לחוק איגודי ערים, התשט"ו-11955, ולפי סעיף 102 
לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001 )להלן-חוק תאגידי מים וביוב(, ולאחר שקוימו 
הוראות סעיפים 102)ו( ו–107 לחוק תאגידי מים וביוב, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 9א לכללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב(,   .1
התשע"ה-32014, במקום "ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן 
אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי"" יבוא "ריבית כאמור בסעיף 31 לכללי תאגידי 
מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל 

חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-2011, ממועד החיוב עד מועד התשלום בפועל".

תחילתם של כללים אלה ביום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(.  .2
כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(

)חמ 3-4971(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-11962 
)להלן - החוק(, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה: 

בסעיף 1 לכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות   .1
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה(, התשע"א-22010 )להלן - הכללים העיקריים( -

אחרי ההגדרה "יחידת דיור" יבוא:  )1(

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

התשע"א-32011;";

בהגדרה ""הפרשי הצמדה", "מדד" ו"תשלומי פיגורים"", במקום ""מדד" ו"תשלומי   )2(
פיגורים" יבוא "ו"מדד"";

 31 בסעיף  כאמור  ריבית   - פיגורים"  ""תשלומי  יבוא  "תפעול"  ההגדרה  אחרי   )3(
לכללי אמות מידה".

תיקון סעיף 9א

תחילה

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

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344; התשע"ג, עמ' 35.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 523; התשע"ז, עמ' 433 ועמ' 809.  3

ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ז עמ' 1300.  4

תיקון סעיף 1

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

ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ז, עמ' 438.  2
ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ז, עמ' 1300.  3
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העניין,  לפי  הצרכן,  את  תחייב  או  "תזכה  במקום  העיקריים,  לכללים  9א)ג(  בסעיף   .2
בצירוף הפרשי הצמדה ותשלומי פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי 
הצמדה על תשלומי חובה(, התש"ם-1980" יבוא "תזכה את הצרכן לפי הוראות סעיף 
תחייב   - לחיוב  תוספת  של  ובמקרה  המחויבים,  בשינויים  מידה,  אמות  לכללי   35
את הצרכן, בצירוף הפרשי הצמדה ממועד התשלום עד מועד הוצאת הודעת החיוב 

המעודכנת".

במקום סעיף 13 לכללים העיקריים יבוא:  .3

 "פיגור בתשלום
אגרת ביוב

לא שולמה אגרת ביוב לרשות המקומית במועדה, ייווספו   .13
עליה תשלומי פיגורים, ממועד החיוב עד מועד התשלום 

בפועל."

תחילתם של כללים אלה ביום י' באלול התשע"ז )1 בספטמבר 2017(.  .4
כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(

)חמ 3-4091(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

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 מס' 2(, התשע"ז-2017

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(, כנוסחו 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:

התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי  התוספת  במקום   .1
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, יבוא:
"תוספת
)סעיף 7(

טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

3.608 אור עקיבא)1(

2.584 אליכין)2(

2.615 באר יעקב)3(

תחילה

החלפת סעיף 13

החלפת התוספת

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

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 526; התשע"ז, עמ' 430.  3

תיקון סעיף 9א
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טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

3.480 בית שאן)4(

3.608 בנימינה-גבעת עדה)5(

4.557 גבעת שמואל)6(

3.608 גיסר אל זרקא)7(

2.595 דלית אל כרמל)8(

2.344 חריש)9(

3.885 כפר שמריהו)10(

3.610 כפר תבור)11(

2.879 להבים)12(

2.879 מיתר)13(

2.595 מעיליא)14(

3.396 נהריה)15(

3.460 נשר)16(

3.802 סביון)17(

2.879 עומר)18(

2.595 עוספיה)19(

2.794 פרדיס)20(

4.195 פרדס–חנה-כרכור)21(

2.233 קלנסואה)22(

4.790 קריית יערים)23(

3.574 ראש פינה)24(

3.789 שדרות)25(

3.447".שהם)26(

תחילתם של כללים אלה ביום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(.  .2
כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(

)חמ 3-4764(

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

הממשלתית למים ולביוב )בופעל(  

תחילה
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הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, 
התשע"ז-2017

  בהתאם לתקנות 3)א( ו–4)א( לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג 
לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכום התמורה 
בהצעת ניירות ערך 

לעובדים של תאגיד 
שאינו תאגיד מדווח

הקבוע1.  לעובדים  ערך  ניירות  בהצעת  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי   עקב 
בתקנה 3)א( לתקנות, והוא מיום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(, 19,760,108 שקלים 

חדשים.

עדכון סכום התמורה 
המרבית בהצעה אחת 

של תאגיד שאינו 
תאגיד מדווח

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4)א( 2.
לתקנות, והוא מיום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(, 2,634,148 שקלים חדשים.

ג' בתמוז התשע"ז  )27 ביוני 2017(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-3027(        

יושב ראש רשות ניירות ערך      

תיקון טעות

באכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע 
הר מירון( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016, שפורסמה בקובץ התקנות 7612, התשע"ו, עמ' 702, 
בסעיפים 1 ו–2 לאכרזה, במקום "אחרי סעיף קטן )י( יבוא:" צריך להיות "אחרי סעיף קטן )יא( 
יבוא:" ובמקום סעיף קטן ")יא(" המובא בהם צריך להיות סעיף קטן ")יב("; כמו כן בסעיף 2, 

בכותרת הסעיף, במקום "תיקון סעיף 1" צריך להיות "תיקון סעיף 2".

)חמ 3-650(

תיקון טעויות דפוס

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017, שפורסמה בקובץ התקנות 7820, התשע"ז, עמ' 1163, בסעיף 1 -

)1( בפסקת משנה )1()ב(, במקום "מהשכר הכללי" צריך להיות "מהשכר הכולל";

)2( נוסחה של פסקה )3( צריך להיות:

שכר  להחלטת   9 סעיף  לפי  כלכלה  דמי  "בעד  במקום  ברישה,  )ג(,  קטן  ")3( בסעיף 
שרים וסגני שרים:" יבוא "בעד ביגוד לפי סעיף 6ב להחלטת שכר שרים וסגני שרים 

ובעד דמי כלכלה לפי סעיף 9 להחלטה האמורה:"."

)חמ 3-193-ת2(




