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כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-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:

בסעיף 1 לכללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה(, התשע"ז-22017   .1
)להלן - הכללים העיקריים( - 

אחרי ההגדרה "ספק חד–רשותי" ו"ספק רב–רשותי" יבוא:  )1(

 ""עלות אנרגיה למ"ק" - כמשמעותה בסעיף 12)ה(;";

אחרי ההגדרה "שינוי מבני" יבוא:  )2(

 ""שעות הכרה בהקמה" - כמשמעותן בסעיף 4)ד(;".

בסעיף 2 לכללים העיקריים, במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  .2
")ב( תעריף ההפקה וההולכה בעד מים שהפיק בעל רישיון הפקה והספקה שווה -

לבעל רישיון שלא נקבע לו תעריף הולכה - לתעריף ההפקה לפי פרק ב';   )1(

לבעל רישיון שנקבע לו תעריף הולכה - לתעריף ההולכה לפי פרק ג'."  )2(

בסעיף 4 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום "תעמוד על 1,000 שעות" יבוא "לקידוח שהוקם עד יום י"ג בטבת התשע"ח  )א( 
בחמש   - מכן  לאחר  שהוקם  ולקידוח  שעות,  על 1,000  תעמוד   - בדצמבר 2017(   31(

השנים הראשונות מיום הקמתו - שעות ההכרה בהקמה, ולאחריהן - 1,000 שעות"; 

במקום "של 1,000 שעות" יבוא "של כמות השעות שנקבעה ברישה";  )ב( 

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

שנעשה  ובקידוח  הזו,  הנוסחה  לפי  יחושבו   )H( בהקמה  הכרה  שעות  ")ד( 
במיתאר עירוני - כמכפלה של שעות ההכרה בהקמה ב–1.15:

לעניין זה - 

"h" - עומק הקידוח;

"Q" - כושר ההפקה המוכר לקידוח."

במקום סעיף 6 לכללים העיקריים יבוא:  .4
)א( למעט אם נקבע אחרת בתוספת השנייה, תעריף ההפקה   .6
וההולכה בעד הפקת מים עיליים הוא 0.57 שקלים חדשים 
קרן  ושיעור  חדשים  שקלים   0.36  - למ"ק  ההון  עלות  למ"ק, 

השיקום - 35%. 

תיקון סעיף 6

 "הפקת מים עיליים

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

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 1266; התשע"ח, עמ' 96.

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 4

2 
 

 אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  (1)  

( יחושבו לפי הנוסחה הבאה, ובקידוח Hשעות הכרה בהקמה ) ")ד(   

-הקמה בבמכפלה של שעות ההכרה כ – עירונישנעשה במיתאר 

1.19: 

  
      [        (         ) (  

   )
    

]

      

  –זה  לענין

"h "– ;עומק הקידוח 

"Q "– כושר ההפקה המוכר לקידוח". 

 

 לכללים העיקריים יבוא: 6במקום סעיף   .4 6תיקון סעיף 

למעט אם נקבע אחרת בתוספת השניה, תעריף   (א) .6 מים עילייםהפקת "  

ההפקה וההולכה בעד הפקת מים עיליים הוא 

–שקלים חדשים למ"ק, עלות ההון למ"ק  1.92

 –שקלים חדשים ושיעור קרן השיקום  1.16

19%. 

מועצת הרשות הממשלתית רשאית, לבקשת   (ב)    

מנהל הרשות, לקבוע ביוזמת בעל רישיון או 

לבעל רישיון המפיק מים בתוספת השנייה, 

תעריף הפקה והולכה לפי העלות  ,עיליים

; העלות הדרושה כאמור תחושב כךהדרושה ל

 "לפי פרק ג', בשינויים המחויבים.

  –לכללים העיקריים  11בסעיף   .9 11תיקון סעיף 

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא ", והוא כולל גם את תעריף ההפקה בעד   (1)  

 מים";אותם 

 בסעיף קטן )ב(, במקום "להולכת מים" יבוא "להפקת מים ולהולכתם".  (1)  

 אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  (1)  

על אף האמור בסעיף זה, תעריף ההפקה וההולכה לבעל רישיון  ")ד(   

הפקה והספקה שמספק מים באמצעות תשתית הולכה ושלא נקבע 

יהיה תעריף ההפקה שנקבע לו  ,הילו תעריף הולכה בתוספת השני

 שקלים חדשים למ"ק". 1.19לפי פרק ב' בתוספת 
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)ב( מועצת הרשות הממשלתית רשאית, לבקשת בעל רישיון 
או ביוזמת מנהל הרשות, לקבוע בתוספת השנייה, לבעל רישיון 
המפיק מים עיליים, תעריף הפקה והולכה לפי העלות הדרושה 
בשינויים  ג',  פרק  לפי  תחושב  כאמור  הדרושה  העלות  לכך; 

המחויבים." 

בסעיף 11 לכללים העיקריים -   .5
בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא ", והוא כולל גם את תעריף ההפקה בעד אותם מים";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "להולכת מים" יבוא "להפקת מים ולהולכתם";  )2(

)3(  אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

הפקה  רישיון  לבעל  וההולכה  ההפקה  תעריף  זה,  בסעיף  האמור  אף  ")ד( על 
והספקה שמספק מים באמצעות תשתית הולכה ושלא נקבע לו תעריף הולכה 
 0.15 בתוספת  ב'  פרק  לפי  לו  שנקבע  ההפקה  תעריף  יהיה  השנייה,  בתוספת 

שקלים חדשים למ"ק." 

בסעיף 12 לכללים העיקריים -  .6
בסעיף קטן )א( -  )1(

לפני ההגדרה "מקדם ההון" יבוא:  )א( 

מקורות  גובה  של  המשוכלל  הממוצע  בין  ההפרש   - ממוצע"  הרמה  ""גובה 
נקודות  גובה  של  המשוכלל  הממוצע  לבין  המים  הופקו  שבהם  המים 
ההספקה של המים, לפי כמויות המים שהופקו וסופקו בהם, לפי העניין;"; 

)ב( אחרי ההגדרה "עלות הון למ"ק" יבוא: 

""ספק בעל שונות גבוהה" - ספק שגובה ההרמה הממוצע שלו עשוי להשתנות 
ביותר מ–300 מטרים משנה לשנה, כתוצאה מהמצב ההידרולוגי;"; 

)2( אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

")ה( רכיב האנרגיה בתעריף ההולכה של ספק בעל שונות גבוהה יהיה שווה, 
תשתית,  שירותי  לכללי   5 בסעיף  כהגדרתה  למ"ק,  האנרגיה  לעלות  שנה,  בכל 
מחושבת לפי גובה ההרמה הממוצע באותה השנה; עלה תעריף ההולכה של 
ספק בעל שונות גבוהה על תעריף ההספקה שנקבע לו בכללי מקורות, יעמוד 
תעריף ההולכה שלו באותה שנה על תעריף ההספקה כאמור, ולתעריף ההולכה 
תעריף  הופחת  שבו  הסכום  של  למכפלה  השווה  סכום  ייווסף  הבאה  בשנה 
ההולכה ביחס בין כמות המים שהפיק בשנה לגביה נקבע התעריף לבין כמות 

המים בשנה שקדמה לה." 

בסעיף 18)א( לכללים העיקריים, במקום "לראשונה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר   .7
2018( וב–1 בינואר של השנה השלישית ממועד עדכון התעריפים הקודם" יבוא "ביום 

י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018( וב–1 בינואר של כל שנה לאחר מכן".

בסעיף 11 לכללים העיקריים, בסופו יבוא ")להלן - יום התחילה(".  .8
בסעיף 24)א()3()ב( לכללים העיקריים, בתחילתו יבוא "בתקופה שמיום התחילה עד   .9

יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(,".

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -  .10

תיקון סעיף 12

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 18

תיקוף סעיף 22

תיקון סעיף 24

תיקון התוספת 
הראשונה
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בפרט 2, במקום הטבלה יבוא:  )1( 

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 עד 
400

1.552.031.371.822.323.030.450.510.590.68

מעל 400 עד 
750

1.471.921.331.722.172.820.400.430.470.52

מעל 750 ועד 
4,000

1.421.851.321.692.122.740.380.400.420.45

מדרגות של 
כמות המים 

שהופקה בהתאם 
לרישיון )אלפי 

מ"ק לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת 
הרחקת כלורידהרחקת כרומאטדטרגנטים

מעל 500 מג"ל
עד 80 
מקג"ל

81 עד 110 
מקג"ל

111 עד 
140 מקג"ל

מעל 140 
מקג"ל

עד 700 
מג"ל

701 עד 
1,000 מג"ל

1001 עד 
1,300 מג"ל

מעל 1,300 
מג"ל

3.84 3.44 3.20 2.83 5.04 4.73 4.43 4.02 3.34עד 200

מעל 200 עד 
400

1.74 1.08  1.63 2.06 2.52 1.23 1.55 1.75 2.04

מעל 400 עד 
750

1.22 1.08 1.63 2.06 2.52 1.12 1.42 1.61 1.89

מעל 750 ועד 
4,000

0.89 1.08 1.63 2.06 2.52 1.03 1.32 1.51 1.78

בפרט 3, במקום הטבלה יבוא:  )2(

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 עד 
400

0.891.120.451.031.692.610.580.670.770.88

מעל 400 עד 
750

0.891.110.400.911.492.340.520.560.610.67

מעל 750 ועד 
4,000

0.881.110.390.861.422.240.490.520.550.58
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מדרגות של 
כמות המים 

שהופקה בהתאם 
לרישיון )אלפי 

מ"ק לשנה(

סוג המזהם וריכוזו במים

הרחקת 
הרחקת כלורידהרחקת כרומאטדטרגנטים

מעל 500 מג"ל
עד 80 
מקג"ל

81 עד 110 
מקג"ל

111 עד 
140 מקג"ל

מעל 140 
מקג"ל

עד 700 
מג"ל

701 עד 
1,000 מג"ל

1001 עד 
1,300 מג"ל

מעל 1,300 
מג"ל

3.41 3.03 2.83 2.53 4.04 3.70 3.37 2.91 1.66עד 200

מעל 200 עד 
400

0.43 1.27 1.87 2.34 2.85 0.98 1.25 1.41 1.69

מעל 400 עד 
750

0.40 1.27 1.87 2.34 2.85 0.89 1.15 1.32 1.59

מעל 750 ועד 
4,000

0.38 1.27 1.87 2.34 2.85 0.83 1.09 1.25 1.52

במקום התוספת השנייה לכללים העיקריים יבוא:  .11

"תוספת שנייה
)סעיפים 6, 11, 20 ו–24(

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

0.670.7125%הולכהאפיקי מים )1(

0.940.8621%הולכהעמק הירדן)2(

0.530.4732%הולכהמים בגליל)3(

1.00 בתוספת הולכהמים בגולן)4(
עלות אנרגיה 

למ"ק

0.8229%

1.160.8530%הולכהעמק חרוד)5(

1.341.2829%הפקת מים עילייםעין גדי)6(

1.140.7844%הפקת מים עילייםכברי קיבוץ)7(

1.942.3626%הפקת מים עילייםדן קיבוץ)8(

מפעל הדן אג' שת' חק' )9(
להספקת מים בע"מ

1.200.8938%הפקת מים עיליים

0.4635% 0.62הפקת מים עילייםחוף כנרת )10(

35%"0.42 0.67הפקת מים עילייםעלי כנרת)11(
\

תיקון התוספת 
השנייה
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יום   - )להלן   )2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  ביום  אלה,  כללים  של  תחילתם   .12
התחילה של כללים אלה(.

בעד קידוחים חדשים שהוקמו מיום התחילה של כללים אלה עד יום ג' בטבת )א(   .13 
התש"ף )31 בדצמבר 2019( יחושבו שעות ההכרה בהקמה כמכפלה של 1.25 בשעות 
 )2(3 בסעיף  כנוסחו  העיקריים,  לכללים  4)ד(  בסעיף  כמשמעותן  בהקמה  ההכרה 

לכללים.

אפיקי  שתשלם  חקלאות  למטרת  מים  בעד  לחוק  33א)ב(  סעיף  לפי  המים  )ב( דמי 
לפי עליה  החלים  המים  דמי  יהיו  בע"מ  שיתופית  חקלאית  אגודה   -  )1995(  מים 

סעיף 24)3( לכללים העיקריים, בהפחתה של הסכומים האלה, ובלבד שתשלם את סך 
כל הסכומים שהופחתו ליישובים ירדנה ובית יוסף, באופן יחסי, לפי כמויות המים 

שצרכו באותן תקופות מרשות המים הארצית:

בעד התקופה שמיום התחילה של כללים אלה עד יום כ"ג בטבת התשע"ח  )1( 
)31 בדצמבר 2018( - 2.2 אגורות למ"ק; 

כ"ז  יום  עד   )2019 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  כ"ד  שמיום  התקופה  בעד   )2(
בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019( - 1.6 אגורות למ"ק. 

ג' בטבת התשע"ח )21 דצמבר 2017(
)חמ 3-5449(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

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

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

""רישיון החדרה" - כמשמעותו בסעיף 44ב לחוק;".

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

בפסקת משנה 1.2.1, במקום "1.104" יבוא "1.102"; )א( 

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.175" יבוא " 1.173";ֹֹ )ב( 

בפסקת משנה 1.6, אחרי פסקת משנה )6( יבוא: )ג( 

מליחים  מים  בעד  התעריף  ו–)3(,   )2( משנה  בפסקות  האמור  אף  על   )7("
יהיה  מים,  מקורות  לזהם  עלול  בהם  השימוש  כי  הורה  הרשות  שמנהל 

התעריף הנקוב בפסקה 1.1.7;";

תחילה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 7

הוראות מעבר

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

2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ז, עמ' 1280.
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אחרי פסקת משנה 1.7 יבוא: )ד( 

"1.8 מים שנקבע לגביהם ברישיון ההספקה כי הם מיועדים להעברה בין 
מפעלית למפעל קולחין - תעריף ההפקה וההולכה שנקבע לגביהם לפי 

כללי הפקה והולכה;";

בפסקה )3()ב( -   )2(

בפסקת משנה 3.1 - )א( 

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "0.676" יבוא "0.320";  )1(

בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "5.385" יבוא "5.187";  )2(

בפסקת משנה 3.1.1.3, במקום "4.155" יבוא "4.188";  )3(

בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "0.586" יבוא "0.300";  )4(

בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.336" יבוא "5.128";  )5(

בפסקת משנה 3.1.1.3א, במקום "4.119" יבוא "4.139";  )6(

בפסקת משנה 3.1.1.1א1, במקום "0.613" יבוא "0.300";  )7(

בפסקת משנה 3.1.1.2א1, במקום "5.388" יבוא "5.110";  )8(

בפסקת משנה 3.1.1.3א1, במקום "4.128" יבוא "4.125";  )9(

בפסקת משנה 3.1.1.1א2, במקום "0.523" יבוא "0.300";  )10(

בפסקת משנה 3.1.1.2א2, במקום "5.299" יבוא "5.046";  )11(

בפסקת משנה 3.1.1.3א2, במקום "4.925" יבוא "4.077";  )12(

בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "1.371" יבוא "0.562";  )13(

בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "6.227" יבוא "5.430";  )14(

בפסקת משנה 3.1.1.3ב, במקום "4.945" יבוא "4.431";  )15(

בפסקת משנה 3.1.2.5, במקום "0.899" יבוא "0.898";  )16(

בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.222" יבוא "3.217";  )17(

בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.660" יבוא "2.656";  )18(

במקום פסקת משנה 3.1.3.4 יבוא:  )19(

לגביהם  שנקבע  מים   ,3.1.3.2 משנה  בפסקת  האמור  אף  על    3.1.3.4"
ברישיון כי הם מיועדים לסילוק מאקוויפר -

)1( לא יחויבו בתעריף אם מתקיים בהם אחד מאלה:

החדרה  רישיון  לפי  לאקוויפר  בחזרה  הוחדרו  )א( הם 
שהוא  ההחדרה  ברישיון  לגביו  נקבע  שלא  החדרה  ליעד 

בעדיפות משנית;

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

הופקו וסולקו לפי תנאי הרישיון;
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הקבוע  מהתעריף   50% של  בשיעור  בתעריף  )2( יחויבו 
לפי  לאקוויפר  בחזרה  הוחדרו  הם  אם   3.1.3.2 משנה  בפסקת 
רישיון החדרה ליעד שהוגדר ברישיון ההחדרה כיעד בעדיפות 

משנית;".

בפסקת משנה 3.2, במקום פסקת משנה )8( יבוא: )ב( 

נחותים  מים  מליחים,  מים  בעד  התעריף  זו,  בפסקה  האמור  אף  על   )8("
או מי קולחין, לרבות שפד"ן, שמנהל הרשות קבע כי השימוש בהם עלול 
לזהם מקורות מים, יהיה התעריף הקבוע לאותו ספק בפסקה 3.1 בעד כל 

כמות מים שפירים שמעבר לכמות המוכרת.";

במקום פסקה )4( יבוא:  )3(

")4(  מים לשמירת ערכי טבע -

בעד הזרמה של מים בבתי גידול לחים שמנהל הרשות הגדירם ברישיון 
כמיועדים לשמירת ערכי טבע - 

)1( שהפיק בעל הרישיון - תעריף ההפקה וההולכה שנקבע לו לפי 
כללי הפקה והולכה;

בהפקתם  הכרוכה  העלות   - הרישיון  לבעל  מקורות  )2( שסיפקה 
ואספקתם, כפי שאישר מראש מנהל הרשות הממשלתית."

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -   .3
בפסקה )1(, במקום "0.832" יבוא "0.831";  )1(

בפסקה )2(, במקום "0.431" יבוא "0.430".  )2(

התשע"ח בטבת  י"ד  שמיום  בתקופה  העיקריים,  בכללים   7 בסעיף  האמור  האף  על   .4 
)1 בינואר 2018( עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(, יראו כאילו בסעיף 7)1(1.7 

לכללים העיקריים, במקום "50%" נאמר "45%".

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ד בטבת התשע"ח  )א(   .5
)1 בינואר 2018(.

לכללים  2)1()ג(  בסעיף  כנוסחו  העיקריים,  לכללים   )7(1.6)1(7 סעיף  של  תחילתו  )ב( 
אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.

ו' בטבת התשע"ח )24 דצמבר 2017(
)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

תיקון סעיף 8

הוראת שעה

תחילה
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כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, 
התשע"ח-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:

מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  3א)2()ג(  בסעיף  האמור   .1
ו–)2(   )1( משנה  ופסקאות  ")2א("  יסומן  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשנ"ד-21994 

שבתוכו, יסומנו ")א(" ו–")ב(".

בסעיף 4 לכללים העיקריים -   .2
בפסקה )1( -   )1(

בפסקת משנה )1.1(, במקום "2.721" יבוא "2.659"; )א( 

בפסקת משנה )1.2(, במקום "3.606" יבוא "3.573"; )ב( 

בסעיף 5 לכללים העיקריים -   .3
בסעיף קטן )ב(, במקום "0.832" יבוא "0.885";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "0.431" יבוא "0.433".  )2(

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.   .4
ג' בטבת התשע"ח )21 דצמבר 2017(

)חמ 3-29-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

 כללי המים )העברת רישיון( )הוראת שעה(, התשע"ח-2017
בתוקף סמכותה לפי סעיף 40)ב()1( לחוק המים )תיקון מס' 27(, התשע"ז-12017 )להלן - 

תיקון מס' 27(, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בכללים אלה -  .1
"בעל רישיון זכאי" - בעל רישיון שהיה בידו רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק, כנוסחו 

ערב תחילתו של תיקון מס' 27, למעט רשות המים הארצית;

"בעל רישיון חליף" - מי שמבקש לקבל רישיון חלף בעל רישיון זכאי שהגיש בקשה 
לפי סעיף 2, למעט רשות המים הארצית;

"החוק" - חוק המים, התשי"ט-21959;

"המועד הקובע" - כ"ה בניסן התשע"ט )30 באפריל 2019(;

"חברה" ו"תחום חברה" - כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-32001;

תיקון סעיף 3א

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

תחילה

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

2 ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ז, עמ' 1279.

1 ס"ח התשע"ז, עמ' 394.

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

3 ס"ח התשס"א, עמ' 454.

הגדרות
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"כללי תנאים ברישיון" - כללי המים )קביעת תנאים ברישיון(, התשע"ד-42014;

"מועצת הרשות הממשלתית" - מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב;

"מיתקני תשתית" - כהגדרתם בכללי תנאים ברישיון;

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

"מעביר הרישיון" - בעל רישיון זכאי שמעביר את רישיונו לאחר;

"מקבל הרישיון" - מי שמקבל את הרישיון ממעביר הרישיון;

"הקיים הקבוע" - שיעור הקיים הקבוע בתוספת השלוש עשרה לכללי המים )חישוב 
עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות(, 

התשע"א-52011; 

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

"רשות המים הארצית" - כמשמעה בסעיף 46 לחוק;

רישיון  בעל  של  התשתית  מיתקני  העברת  בעד  התמורה   - תשתיות"  בעד  "תמורה 
זכאי לרשות המים הארצית.

בעל רישיון זכאי המבקש להעביר את רישיונו לאחר, יגיש למנהל הרשות בקשה  )א(   .2
בנוסח הערוך לפי נוסח הטופס שבתוספת )להלן - בקשה( עד המועד הקובע, בצירוף 

כל אלה:

רשימת מצאי של כל מיתקני התשתית המשמשים אותו, לרבות מאפייניהם,   )1(
זכויותיו בהם, מועד הקמתם ומיקומם;

דוח שנתי על המצב הכספי כמשמעותו בסעיף 26 לכללי תנאים ברישיון,   )2(
לשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה;

דוחות כספיים שנתיים ערוכים ומבוקרים של בעל הרישיון ליום ב' בטבת   )3(
התשע"ז )31 בדצמבר 2016(, וכן דוחות כספיים למועד מאוחר יותר, אם יש, ואם 
לרשות  שהגיש   2016 לשנת  דוח   - דין  לפי  כספיים  דוחות  בעריכת  חייב  אינו 

המסים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[6; 

ספר רכוש קבוע.  )4(

ביקש בעל רישיון זכאי להעביר את רישיונו לבעל רישיון חליף, יחתום גם בעל  )ב( 
הרישיון החליף על הבקשה ויצרף אליה את כל אלה:

מסמכי ההתאגדות שלו;  )1(

דוחות כספיים שלו לשלוש השנים האחרונות;  )2(

תכנית עסקית חמש-שנתית לפעילותו המתוכננת כבעל רישיון;  )3(

הסכם המסדיר את העברת הצרכנים ואת העברת מיתקני התשתית לבעל   )4(
הרישיון החליף;

לא היה לבעל הרישיון החליף רישיון - אישור עקרוני מותנה מאת מנהל   )5(
הרשות הממשלתית לתת לו רישיון מתאים לפי סעיף 23 לחוק.

בקשה להעברת 
רישיון

4 ק"ת התשע"ד, עמ' 663.

5 ק"ת התשע"א, עמ' 806.

6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
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באתר  הרשות  מנהל  שיפרסם  כפי  אלקטרוני,  דואר  לכתובת  תוגש  הבקשה  )ג( 
האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב.

מנהל הרשות רשאי להורות לבעל רישיון זכאי שהגיש בקשה ולבעל רישיון חליף  )ד( 
תקופה  בתוך  הבקשה,  בחינת  לצורך  הדרושים  נוספים  ומסמכים  מידע  לו  להעביר 

שיורה.

ביקש בעל רישיון זכאי להעביר לבעל רישיון חליף את רישיונו או את זכויותיו  )ה( 
במיתקני התשתית בלא תמורה, רשאי מנהל הרשות, לבקשת בעל הרישיון הזכאי או 
בעל הרישיון החליף, לפטור אותם מהגשת מסמכים המפורטים בסעיפים קטנים )א( 
ו–)ב(, אם שוכנע כי אין בכך כדי לגרוע מיכולתו לבחון את התקיימותם של התנאים 

להעברת הרישיון.

מנהל הרשות לא יאשר העברה של רישיון לבעל רישיון חליף, אלא אם כן שוכנע  )א(   .3
שמתקיימים בו כל אלה, ורשאי הוא להתנות את אישורו בתנאים: 

יש לו את היכולת להפיק ולספק מים לפי תנאי הרישיון ולפי כל דין לאורך   )1(
זמן; בסעיף זה, "יכולת" - לרבות משאבים כספיים, כוח אדם וידע נדרש;

הפקה  לצורך  הדרושות  התשתיות  את  ולפתח  לשקם  היכולת  את  לו  יש   )2(
והספקה של מים לפי היקף הצריכה הצפוי בעתיד;

הוא רשאי או יהיה רשאי לפי דין להפיק ולספק מים לפי רישיון.  )3(

סיפק או הפיק בעל רישיון זכאי מים בתחום חברה, לא יעביר -  )ב( 

רישיון הפקה - לבעל רישיון חליף אחר מלבד אותה חברה;  )1(

רישיון הספקה - אלא לאותה חברה.  )2(

רישיון  בעל  רשאי  חליף,  רישיון  לבעל  הרישיון  העברת  את  הרשות  מנהל  אישר   .4
להעבירו כאמור, בכפוף לתנאים שנקבעו באישור.

על אף האמור בכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית -   .5
ההכרה במיתקני תשתית למקבל רישיון שדמי המים שלו מחושבים, בין השאר,   )1(
על בסיס מיתקני התשתית שלו, תינתן רק לגבי מיתקני תשתית שמנהל הרשות הורה 

כי הם דרושים ומשמשים להפקה ולהספקה של מים לפי הרישיון;

על  השאר,  בין  מחושבים,  שלו  שדמי–המים  רישיון  למקבל  בדמי–מים  ההכרה   )2(
בסיס התמורה ששילם בעד מיתקני תשתית, לא תעלה על סכום שיחושב לפי סעיף 

6)ב( בעד אותם מיתקני תשתית.

המים  לרשות  התשתית  במיתקני  זכויותיו  את  להעביר  זכאי  רישיון  בעל  ביקש  )א(   .6
הארצית, יורה מנהל הרשות מה תהיה התמורה בעד התשתיות. 

מנהל הרשות יורה מה תהיה התמורה בעד התשתיות, לאחר שנתן לבעל הרישיון  )ב( 
הזכאי הזדמנות להשמיע את טענותיו - 

בעד מיתקני תשתית שהוקמו עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(   )1(
- לפי ערכם לפי הדוחות הכספיים של בעל הרישיון הזכאי, כשהוא מופחת לפי 
הקיים הקבוע, ובלבד שבכל מקרה ההכרה בעד מיתקני תשתית תקינים ופעילים 

לא תפחת מ–10% מערכם לפי הדוחות הכספיים כאמור;

תנאים להעברת 
רישיון לבעל רישיון 

חליף

העברת רישיון 
לבעל רישיון חליף

הגבלה על ההכרה 
בדמי מים למקבל 

רישיון מפוקח עלות

קביעת התמורה 
בעד תשתיות
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לפי   -  )1( בפסקה  כאמור  המועד  אחרי  שהוקמו  תשתית  מיתקני  בעד   )2(
תשתית(,  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  בכללי  כהגדרתו  המחירון,  לפי  ערכם 

התשע"א-72011, כשהוא מופחת לפי הקיים הקבוע.

לו  ניתנה  שבו  מהמועד  ימים   45 בתוך  הרשות  למנהל  יודיע  זכאי  רישיון  בעל  )א(   .7
הודעה בדבר התמורה בעד תשתיות לפי סעיף 6, אם הוא מבקש להעביר את רישיונו 

לרשות המים הארצית.

הודיע בעל רישיון זכאי כי הוא מבקש להעביר את רישיונו לפי סעיף קטן )א(,  )ב( 
יבצע מנהל הרשות את הפעולות האלה:

ימסור לרשות המים הארצית את פרטי מעביר הרישיון, מיתקני התשתית   )1(
המיועדים להעברה והתמורה בעד התשתיות;

יורה מהו המועד שלאחריו ניתן להעביר את הרישיון.  )2(

של  השנתי  התשלום  כל  סך  כי  להורות  רשאית  הממשלתית  הרשות  מועצת  )א(   .8
רשות המים הארצית בעד מיתקני תשתית שהועברו לפי הכללים לא יעלה על סכום 

שקבעה.

מנהל הרשות רשאי להורות לרשות המים הארצית כי התמורה תשולם למעביר  )ב( 
הסכום  על  יעלה  לא  שתשלם  השנתי  התשלום  שסך  כך  לשיעורין,  כלשהו  רישיון 
האמור בסעיף קטן )א(; אין בקביעת תשלום לשיעורין כדי לעכב את העברת מיתקני 

התשתית.

הפעולות  כל  את  הרישיון  ומקבל  הרישיון  מעביר  יבצעו  הרישיון,  העברת  עד  )א(   .9
הדרושות לצורך העברת אספקת המים לפי הרישיון לידי מקבל הרישיון, לרבות כל 

אלה:

מעביר הרישיון יעביר למקבל הרישיון את כל זכויותיו במיתקני התשתית;   )1(
מעביר הרישיון אחראי להשגת כל האישורים הנדרשים לפי דין והסכם להעברת 

הזכויות למקבל הרישיון;

מעביר הרישיון יעביר למקבל הרישיון את התכניות, המפות ומאגרי המידע   )2(
לפי  מבצע  שהוא  מים  של  וההספקה  ההפקה  לפעילות  הנוגעים  שברשותו 

הרישיון;

מעביר הרישיון יקבל את כל ההסכמות הדרושות לפי כל חוזה שהוא צד לו   )3(
להעברת הפעילות לפי הרישיון לידי מקבל הרישיון;

מעביר הרישיון יבטיח כי קיים חיבור תקין של מד–המים במיתקני ההפקה   )4(
שהוא מעביר למערכת קריאה מרחוק של רשות המים הארצית;

מעביר הרישיון ישלם את כל חובותיו לרשות המים הארצית בעד דמי מים   )5(
והיטלי הפקה; 

לקבלת  המעבר  על  במים  ולמשתמשים  לצרכניו  יודיע  הרישיון  מעביר   )6(
שירותים באמצעות מקבל הרישיון. 

מנהל הרשות הממשלתית רשאי, לבקשת מעביר הרישיון ולאחר שנתן לצדדים  )ב( 
הזדמנות להשמיע את טענותיהם, לקבוע תנאים אחרים לעניין מועד קבלת האישורים 

הנדרשים להעברת הזכויות לפי סעיף קטן )א()1(, והבטוחות לקבלתן.

העברת רישיון 
לרשות המים 

הארצית

7 ק"ת התשע"א, עמ' 1230.

תשלום תמורה 
לשיעורין

פעולות עד 
להעברת הרישיון
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במועד העברת הרישיון, מעביר הרישיון ומקבל הרישיון יקראו את מדי המים של  )ג( 
הצרכנים הרשומים ברישיון ושל המשתמשים במים שבעל הרישיון מספק להם מים 

לפי תנאי הרישיון.

בעניין  נוספים  הסדרים  ביניהם  לקבוע  רשאים  הרישיון  ומקבל  הרישיון  מעביר  )ד( 
העברת הרישיון ומיתקני התשתית, בכפוף לכללים ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב 

את העברתם. 

תוספת
)סעיף 2(

בקשה להעברת רישיון

לפי סעיף 2 לכללי המים )העברת רישיון( )הוראת שעה(, התשע"ח-2017

חלק א': המבקש

פרטי המבקש 

שם: ............................

מס' תאגיד/מס' זהות: ............................

שם המנהל: ............................

כתובת: ............................

טלפון: ............................

דואר אלקטרוני: ............................

פרטי הרישיון

מספר רישיון: ............................

מספר מפיק: ............................

חובות קיימים לרשות המים הארצית

להלן פירוט חובות המבקש לרשות המים הארצית:

סכום )ריבית + קרן(סוג החובשנה

חיבור למערכת קריאה מרחוק )קר"מ(

 יש חיבור למערכת קריאה מרחוק )קר"מ(       אין חיבור לקר"מ

 תקין   אינו תקין לפי בדיקתנו החיבור למערכת הקר"מ 

אני, החתום מטה, ]שם המבקש[, מבקש להעביר את הרישיון שפרטיו מפורטים לעיל ואת 
כל זכויותי במיתקני התשתית המשמשים לפעילותי לפי הרישיון, לפי סעיף 40)ב()1( לחוק 

המים )תיקון מס' 27(, התשע"ז-2017 )סמן את האפשרות המתאימה(:

 לבעל רישיון חליף שפרטיו מפורטים להלן.

 לכל מי שיורה עליו מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב.
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סמן את האפשרות המתאימה:

 אני מבקש להעביר את כל זכויותי במיתקני התשתית בלא תמורה.

 אני מבקש להעביר את זכויותי במיתקני התשתית בעד תמורה.

חלק ב': פרטי בעל הרישיון החליף

פרטי בעל הרישיון החליף

שם: ............................

מספר תאגיד: ............................

שם המנהל: ............................

כתובת: ............................

טלפון: ............................

דואר אלקטרוני: ............................

אני, החתום מטה, ]שם בעל הרישיון החליף[, מבקש לקבל את הרישיון שפרטיו מפורטים 
לעיל ואת כל זכויותיו של המבקש במיתקני התשתית המשמשים לפעילות לפי הרישיון.

אני מצהיר שיש לי את היכולת, לרבות משאבים כספיים, כוח האדם והידע הנדרש, לצורך: 

הפקה והספקה של מים לפי תנאי הרישיון וכל דין לאורך זמן;  )1(

שיקום ופיתוח התשתיות הדרושות לצורך הפקה והספקה של מים לפי היקף הצריכה   )2(
הצפוי בעתיד.

סמן את האפשרות המתאימה:

 יש לי רישיון לפי סעיף 23 לחוק המים, התשי"ט-1959 )להלן - חוק המים(, שהעתקו 

מצורף לטופס.

לפי רישיון  למתן  הממשלתית  הרשות  מנהל  מאת  עקרוני  אישור  לטופס    מצורף 

סעיף 23 לחוק המים.

חלק ג': מסמכים המצורפים לבקשה

המסמכים  כל  את  )סמן  האלה  המסמכים  את  לבקשה  מצרף  המבקש[,  ]שם  הח"מ,  אני, 
שצורפו(:

 רשימת מצאי של כל מיתקני התשתית המשמשים את המבקש לצורך פעילותו   .1
לפי הרישיון, לרבות מאפייניהם, זכויותיו של המבקש בהם, מועד הקמתם ומיקומם.

תנאים  )קביעת  המים  לכללי   26 בסעיף  כמשמעו  הכספי  המצב  על  שנתי   דוח   .2
ברישיון(, התשע"ד-2014, לשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה.

סמן את האפשרות המתאימה:  .3

 דוחות כספיים שנתיים ערוכים ומבוקרים של המבקש ליום ב' בטבת התשע"ז 
)31 בדצמבר 2016(; או 

 2016 לשנת  דוח  מצורף  דין;  לפי  כספיים  דוחות  בעריכת  חייב  אינו   המבקש 

שהגיש המבקש לרשות המסים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.
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סמן את האפשרות המתאימה:  .4

דוחות כספיים שנתיים ערוכים ומבוקרים של המבקש ליום ....................;  

אין למבקש דוחות כספיים שנתיים ערוכים למועד מאוחר מיום ב' בטבת התשע"ז   
)31 בדצמבר 2016(;

המבקש אינו חייב בעריכת דוחות כספיים לפי דין.  

ספר רכוש קבוע.    .5

כל  את  )סמן  האלה  המסמכים  את  לבקשה  מצרף  החליף[,  הרישיון  בעל  ]שם  הח"מ,  אני, 
המסמכים שצורפו(:

 מסמכי התאגדות של בעל הרישיון החליף.  .1

 דוחות כספיים של בעל הרישיון החליף לשלוש השנים האחרונות.  .2

 תכנית עסקית חמש-שנתית לפעילותו המתוכננת של בעל הרישיון החליף   .3
כבעל רישיון.

המסדיר  הסכם  לבקשה  מצרפים  החליף[,  הרישיון  בעל  ו–]שם  המבקש[  ]שם  הח"מ,  אנו, 
את העברת הצרכנים ואת העברת כל הזכויות של המבקש במיתקני התשתית המשמשים 

לפעילות לפי הרישיון, לבעל הרישיון החליף.

להעביר  או  חליף  רישיון  לבעל  רישיונו  את  להעביר  מבקש  שהמבקש  שבמקרה  לנו  ידוע 
את מיתקני התשתית בלא תמורה, רשאי מנהל הרשות, לבקשת המבקש או בעל הרישיון 
החליף, לפטור אותם מהגשת מסמכים המפורטים בסעיף 2)א( ו–)ב( לכללי המים )העברת 
רישיונות( )הוראת שעה(, התשע"ח-2017, אם שוכנע כי אין בכך כדי לגרוע מיכולתו לבחון 

את התקיימותם של התנאים להעברת הרישיון.

אנו, הח"מ, מצהירים ומתחייבים בזה כדלהלן:

כל הפרטים שמסרנו לעיל הם נכונים ומדויקים, וידוע לנו כי אם מסרנו פרט שאינו   .1
נכון או שיש בו כדי להטעות את הרשות, נהיה צפויים לעונשים הקבועים בדין.

באופן  הרשות  את  בכתב  כך  על  נעדכן  שמסרנו,  מהפרטים  באיזה  שינוי  יחול  אם   .2
זו, ידוע לנו כי אם לא נעדכן בשינוי כאמור לעיל  מיידי; בלי לגרוע מהתחייבותנו 

תפעל הרשות לפי המידע שבידיה.

אנו מתחייבים למלא את כל החובות המוטלות על בעל רישיון לפי כל דין, לרבות,   .3
התשע"ד-2014,  ברישיון(,  תנאים  )קביעת  המים  כללי  התשי"ט-1959,  המים,  חוק 
תקנות המים )אגרות עבור רישיונות(, התשמ"ח-1988, וכללי מדידת מים )מדי–מים(, 

התשמ"ח-1988.

........................................................... תאריך: ............................             ........................................     
        ]חתימת המבקש[     ]חתימת בעל הרישיון החליף[

ל' בכסלו התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
)חמ 3-5511-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  
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כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

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:

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

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

חלק א': תעריף הבסיס

תעריף הבסיס של דמי ההקמה הוא 77.98 שקלים חדשים למטר מרובע, לא כולל מס ערך 
מוסף. 

חלק ב': תעריפי דמי הקמה בחברות לפי מרכיביהם

)בשקלים חדשים למטר מרובע, לא כולל מס ערך מוסף(

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

 
החברה

טור 1
תוספת 
לתאגיד 

הררי

טור 2
תוספת 

להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

טור 3
תוספת או 

הפחתה 
בשל עלויות 

מיוחדות

טור 4
תוספת 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

טור 5
סך הכול 

תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

נמוכה

טור 6
סך הכול 

תעריף 
לנכס הבנוי 

בצפיפות 
נמוכה

115.25 103.56 11.69 --25.58 אל עין בע"מ

הבאר השלישית - תאגיד 
מים וביוב בע"מ

- 3.53- 27.29 81.52 108.81

הגיחון תאגיד המים 
והביוב של ירושלים בע"מ

 25.58 0.20- 36.25 103.76 140.01

הרי נצרת מפעלי מים 
וביוב בע"מ

 25.58-- 11.69 103.56 115.25

115.25 103.56 11.69 --25.58 התנור מים וביוב בע"מ

105.86 78.57 27.29 -0.59 -יובלים אשדוד בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 יובלים בשומרון בע"מ

ימים תאגיד המים של 
קריית ים בע"מ

--- 27.29 77.98 105.28

115.25 103.56 11.69 --25.58 כפרי גליל תחתון בע"מ

118.85 91.55 27.29 -13.57 -מי אביבים 2010 בע"מ

106.33 79.03 27.29 ---מי אונו בע"מ

החלפת התוספת 
הראשונה

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

2 ק"ת התשע"ה, עמ' 1110; התשע"ז, עמ' 406.
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החברה

טור 1
תוספת 
לתאגיד 

הררי

טור 2
תוספת 

להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

טור 3
תוספת או 

הפחתה 
בשל עלויות 

מיוחדות

טור 4
תוספת 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

טור 5
סך הכול 

תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

נמוכה

טור 6
סך הכול 

תעריף 
לנכס הבנוי 

בצפיפות 
נמוכה

106.44 79.11 27.29 -1.05 -מי אשקלון בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 מי שמש בע"מ

111.35 84.05 27.29 -6.07 -מי ברק בע"מ

108.45 81.15 27.29 -3.17 -מי בת ים בע"מ

121.00 93.71 27.29 -15.72 -מי גבעתיים בע"מ

115.25 103.56 11.69 --25.58 מי גליל בע"מ

148.70 112.46 36.25 -8.90 25.58 מעיינות הדרום בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי הוד השרון בע"מ

108.63 81.34 27.29 -3.35 -מי הרצליה בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 נווה מדבר בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי חדרה בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי יבנה בע"מ

149.65 113.40 36.25 -9.85 25.58 מי כרמל בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי לוד בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 מי מודיעין בע"מ

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

 25.58-- 36.25 103.56 139.81

105.28 77.98 27.29 ---מי נתניה )2003( בע"מ

115.25 103.56 11.69 --25.58 מי עירון בע"מ

105.25 77.98 27.29 ---מי עכו בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי ציונה בע"מ

118.63 91.33 27.29 -13.35 -מי קריית ביאליק בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי קריית גת בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי רהט בע"מ

124.61 97.32 27.29 -19.34 -מי רמת גן בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מי רעננה בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 מי רקת טבריה בע"מ

מי שבע תאגיד המים 
והביוב לבאר שבע בע"מ

 25.58 3.13- 36.25 106.69 142.94

מי שקמה תאגיד המים 
והביוב בע"מ

- 2.93- 27.29 80.91 108.21

105.28 77.98 27.29 ---מי תקווה בע"מ
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החברה

טור 1
תוספת 
לתאגיד 

הררי

טור 2
תוספת 

להשלמת 
יחס ערכי 
כינון ל–0.5

טור 3
תוספת או 

הפחתה 
בשל עלויות 

מיוחדות

טור 4
תוספת 

לנכס הבנוי 
בצפיפות 

נמוכה

טור 5
סך הכול 

תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

נמוכה

טור 6
סך הכול 

תעריף 
לנכס הבנוי 

בצפיפות 
נמוכה

מיתב החברה האזורית 
למים ולביוב בע"מ

- 1.89- 27.29 79.87 107.17

105.28 77.98 27.29 ---מניב ראשון בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 מעיינות אתא בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מעינות המשולש בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 מעיינות העמקים בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---מעיינות השרון בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 מעיינות זיו בע"מ

115.25 103.56 11.69 --25.58 סובב שפרעם בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 עין אפק בע"מ

139.81 103.56 36.25 --25.58 עין הכרמים בע"מ

עין נטפים מפעלי מים 
וביוב אילת בע"מ

 25.58-- 36.25 103.56 139.81

פלג הגליל החברה 
האזורית למים וביוב בע"מ

 25.58-- 11.69 103.56 115.25

105.28 77.98 27.29 ---פלגי מוצקין בע"מ

105.28 77.98 27.29 ---פלגי השרון בע"מ

שרונים מפעלי מים וביוב 
בע"מ

- 1.97- 27.29 79.95 107.25

תמ"ר תאגיד מים רמלה 
בע"מ

--- 27.29 77.98"105.28

 
תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2

ג' בטבת התשע"ח )21 דצמבר 2017(
)חמ 3-4995(

ם ח ש א  ר ו י ג   
יושב ראש מועצת   

                                                  הרשות הממשלתית למים ולביוב 

תחילה
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כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות 
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( )תיקון(, התשע"ח-2017

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–101)ב(   99 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:

של  והאיכות  הטיב  הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  בכללי   .1
השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-22011 )להלן - הכללים העיקריים(, 
בשם הכללים, במקום "והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל 

חברה לתת לצרכניה" יבוא "לשירות".

בסעיף 1 לכללים העיקריים -   .2
בהגדרה "אומדן של מהנדס החברה", במקום ", המבוססת על נתונים שיש בהם   )1(
כדי להשפיע על צריכת המים בנכס לרבות מספר הנפשות המתגוררות בנכס, גודל 

הנכס, היקף הגינון בנכס ושימושי המים בנכס" יבוא "לפי סעיף 11א";

אחרי ההגדרה "אתר האינטרנט של הרשות" יבוא:  )2(

בחוק  כהגדרתן  בנאיות  הנדסה  עבודות  מבוצעות  שבו  אתר   - בנייה"  ""אתר 
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-31969;";

הערכת  בוצעה  אם  שהוערכו,  כפי  "או  יבוא  בסופה  מדידה",  "הפרשי  בהגדרה   )3(
צריכה לפי סעיף 8";

במקום ההגדרה "הפרשי מדידה רגילים" יבוא:  )4(

""הפרשי מדידה רגילים" - הפרשי המדידה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, 
ובלבד שהצריכה באותה תקופה במד–המים הראשי בנכס מהווה צריכה 
רגילה, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - הכמות הממוצעת של הפרשי 
הראשי  במד–המים  בהן  שהצריכה  האחרונות  התקופות  בשתי  מדידה 

בנכס מהווה צריכה רגילה;";

אחרי ההגדרה "חברה" יבוא:  )5(

המשותף  הרכוש  של  ואחזקה  ניהול  שירותי  המספק  תאגיד   - ניהול"  ""חברת 
בנכס;

"חוק המקרקעין" - חוק המקרקעין, התשכ"ט-41969;";

אחרי ההגדרה "חשבון תקופתי" יבוא:  )6(

""חשש לנזילה" - אחד מאלה:

במד–מים משויך, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או   )1(
שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה - מדידה של צריכת מים 

רציפה במשך פרק זמן העולה על 24 שעות;

בכל מד–מים אחר - לפי אמות מידה שקבעה החברה לפי סעיף 13ב)א(;";  )2(

תיקון סעיף 1

תיקון שם הכללים

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

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

3 ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.

4   ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.
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אחרי ההגדרה "מוסד רפואי" יבוא:  )7(

קריאה  נתוני  של  תדיר  שידור  המאפשרת  מערכת   - מרחוק"  קריאה  ""מערכת 
ממד–מים אל החברה;

הנכס  את  להשכיר  הזכות  כבעל  שכירות  בחוזה  שזוהה  מי   - נכס"  "משכיר 
לאחרים;";

במקום ההגדרה "צריכה גבוהה" יבוא:  )8(

ראשי  ובמד–מים  משויך,  במד–מים  שנמדדה  המים  כמות   - גבוהה"  ""צריכה 
- הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה 
לפי  הרגילים,  המדידה  מהפרשי  או  הרגילה  מהצריכה  אחוזים  מ–150 

העניין;";

)9( במקום ההגדרה "צריכה חריגה" יבוא:

ראשי  ובמד–מים  משויך,  במד–מים  שנמדדה  המים  כמות   - חריגה"  ""צריכה 
- הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה 

הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין;";

)10( במקום ההגדרה "צריכה חריגה מאוד" יבוא: 

מים  ובמד  משויך,  במד–מים  שנמדדה  המים  כמות   - מאוד"  חריגה  ""צריכה 
אחוזים   200 על  העולה  או  השווה  שנמדדו,  המדידה  הפרשי   - ראשי 
מהצריכה הרגילה במד–המים או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין";

אחרי "שנמדדה במד מים" יבוא "משויך, ובמד–מים ראשי - הפרשי  )א( 
המדידה";

"או  יבוא  תפחת"  שלא  ובלבד   ," במילים  המתחילה  הסיפה  במקום  )ב( 
מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין";

)11( בהגדרה "צריכה רגילה" -

אחרי "בשנה הקודמת" יבוא ", ובלבד שלא התקיימו לגביה נסיבות חריגות"; )א( 

בסופה יבוא: )ב( 

", שלא התקיימו לגביהן נסיבות חריגות; לעניין זה, "נסיבות חריגות" - אם 
הוגשה לגבי התקופה בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי 
סעיף 15 או בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א)א()3(, או שהמנהל 
הכללי החליט כי התקיימו לגביה נסיבות חריגות שבשלן לא ניתן לראות 

בה צריכה רגילה."

", התשכ"ט-1969 )להלן - חוק המקרקעין(" -  בסעיף 2 לכללים העיקריים, המילים   .3
יימחקו.

אחרי סעיף 3 לכללים העיקריים יבוא:  .4
)א( על אף האמור בסעיף 3, חברה רשאית שלא לזכות צרכן  3א. 

בהפרשי מדידה שליליים אם מתקיימים לגביו כל אלה:

אם הפרשי המדידה השליליים אינם עולים על 5%   )1(
מהכמות שנמדדה במד–המים הראשי -

הוספת סעיף 3א

"חיוב בהפרשי 
מדידה שליליים

תיקון סעיף 2
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הותאם  המשותף  בבית  הראשי  )א( מד–המים 
לקוטר מזערי העומד בדרישות כיבוי אש;

במדי   8 סעיף  לפי  צריכה  הערכות  בוצעו  )ב( לא 
–המים המשויכים בבית המשותף;

ועומדים  תקינים  המשותף  בבית  )ג( מדי–המים 
בכל הוראות הדין;

 5% על  עולים  השליליים  המדידה  הפרשי  אם   )2(
מהנדס   - הראשי  במד–המים  שנמדדה  מהכמות 
ביקר  מתאימה,  הכשרה  בעל  מטעמו  נציג  או  החברה, 
ומהנדס  המשותף  בבית  מדי–המים  כל  את  בדק  בנכס, 

החברה אישר בכתב כי מתקיימים כל אלה: 

)א( מתקיימים כל תנאי סעיף קטן )א()1(;

את  נאמנה  משקפת  מדי–המים  )ב( מדידת 
השימושים והצריכות בנכס.

)ב( באישור יפרט מהנדס החברה את מועדי הביקור בנכס,   
משקפת  מדי–המים  שמדידת  לכך  ונימוקיו  הבדיקה  ממצאי 

נאמנה את השימושים והצריכות בנכס.

 3 עד  למשך  תקף  יהיה  )א()2(  קטן  סעיף  לפי  )ג( אישור   
להתקיים  חדל  כי  לחברה  נודע  לא  עוד  וכל  חיוב,  תקופות 

תנאי מהתנאים שעל בסיסם ניתן האישור.

מדידה  בהפרשי  צרכן  לזכות  שלא  חברה  )ד( החליטה   
שליליים, תודיע לו על כך בחשבון התקופתי."

בסעיף 7 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .5
")ב( רישום קריא מד–המים יעוגל לעשירית מטר מעוקב הקרובה ביותר."

אחרי סעיף 7 לכללים העיקריים יבוא:  .6
את  תבדוק  מרחוק  קריאה  מערכת  המפעילה  )א( חברה  7א. 
מד–המים  קריא  לעומת  אליה  המשודרת  הקריאה  נכונות 
המשויכים  ומדי–המים  הראשיים  ממדי–המים  אחד  בכל 

שבתחומה, פעם בשנה לפחות.

)ב( נוכחה חברה כי קריא מד–המים קטן מהקריאה המשודרת   
שבעדה חויב הצרכן, תזכה את הצרכן בהפרש הקריאה."

אחרי סעיף 11 לכללים העיקריים יבוא:  .7
)א( מהנדס החברה או עובד החברה שהמהנדס הרשה לכך,  11א. 
בין  בהתחשב,  בנייה,  אתר  למעט  בנכס,  הצריכה  את  יעריך 
השאר, במאפייני הנכס והשימושים בו, לפי העניין, ובכלל זה:

מספר הנפשות המתגוררות בנכס;  )1(

גודל הנכס;  )2(

היקף הגינון בנכס;  )3(

"אימות קריאה 
משודרת

תיקון סעיף 7

הוספת סעיף 11א

"אומדן של 
מהנדס החברה

הוספת סעיף 7א
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שימושי המים בנכס.  )4(

שלא  )א(  קטן  סעיף  לפי  הערכה  יאשר  החברה  )ב( מהנדס   
נעשתה בידו.

בנייה,  באתר  הצריכה  את  יעריך  החברה  )ג( מהנדס   
בהתחשב, בין השאר, בכל אלה:

היקף הבנייה;  )1(

סוג הבנייה;  )2(

שלבי הבנייה בתקופה שלגביה נעשה האומדן."  )3(

בסעיף 13 לכללים העיקריים -  .8
בסעיף קטן )א( -   )1(

במקום "מיד עם" יבוא "לאחר"; )א( 

המילים "ולפחות פעם אחת בכל תקופת חיוב" - יימחקו; )ב( 

אחרי "שנמדדה במד מים" יבוא "משויך"; )ג( 

במקום "לפי העניין" יבוא "ובמד–מים ראשי - אם הפרשי המדידה גבוהים  )ד( 
מהפרשי המדידה הרגילים";

בסעיף קטן )ב( -   )2(

במקום "מהווה" יבוא "או הפרשי המדידה, מהווים"; )א( 

מהפרשי  או  הממוצעת  "מהצריכה  יבוא  הממוצעת"  "מצריכתו  במקום  )ב( 
המדידה הממוצעים, לפי העניין,";

אחרי "הקרוב" יבוא "בכתב מודגש, במקום המיועד להודעות"; )ג( 

בסעיף קטן )ג( -   )3(

במקום "הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה, ובלבד שהתקיימו בה שני  )א( 
התנאים שלהלן" יבוא "מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן";

במקום "מ–5 ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה השוואתית" יבוא "מ–10 ימי  )ב( 
עסקים ממועד קריאת מד–המים";

במקום פסקה )1( יבוא: )ג( 

")1( הכמות שנמדדה או הפרשי המדידה, מהווים צריכה חריגה;";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ד( 

או  הממוצעת  מהצריכה  לפחות  אחוזים   150 מהווה  זו  ")1א( צריכה 
מהפרשי המדידה הממוצעים, לפי העניין; לעניין זה - 

תקופת  בכל  המדידה  הפרשי  ממוצע   - ממוצעים"  מדידה  "הפרשי 
החיוב בשנה האחרונה ושלא הוגשו לגביהן בקשות כאמור;

בשנה  החיוב  תקופות  בכל  הצריכה  ממוצע   - ממוצעת"  "צריכה 
האחרונה שבהן נקרא מד–המים המשויך, ושלא הוגשה לגביהן 
בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי סעיף 15 או 

בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א)א()3(;";

תיקון סעיף 13
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בפסקה )2(, בסופה יבוא ", ובמד–מים ראשי - הפרשי המדידה עולים על 5  )ה( 
מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או 10 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב 

דו–חודשית";

בסעיף קטן )ג1(, אחרי "כי הכמות שנמדדה" יבוא "במד–מים משויך";  )4(

בסעיף קטן )ד( -   )5(

במקום "הכמות, שנמדדה" יבוא "הפרשי המדידה"; )א( 

במקום "מהווה" יבוא "מהווים"; )ב( 

"; הנציג יתעד את תליית המודעה, פעולות האיתור שביצע  בסופה יבוא  )ג( 
וממצאי הביקור בנכס";

בסעיף קטן )ה(, במקום "צריכה שנמדדה" יבוא "הפרשי מדידה";  )6(

בסעיף קטן )ו(, במקום "או צריכה ממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות" יבוא   )7(
"או הפרשי מדידה רגילים, לפי העניין";

בסעיף קטן )ז(, במקום "התאגיד" יבוא "חברה".  )8(

אחרי סעיף 13 לכללים העיקריים יבוא:  .9
כי  שנוכחה  מרחוק,  לקריאה  מערכת  המפעילה  )א( חברה  13א. 
המשותפת  בצנרת  או  הפרטית  בצנרת  לנזילה  חשש  קיים 

בנכס המחובר למערכת לקריאה מרחוק -

תעשה  הצרכן,  של  טלפון  מספר  ברשותה  יש  אם   )1(
בטלפון  עסקים,  ימי  שני  בתוך  לו  להודיע  סביר  מאמץ 
או באמצעות מסרון, על קיומו של חשש לנזילה; חברה 
לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו 

מעוניין לקבל הודעות בדרך זו; 

1א  בטופס  המפורט  בנוסח  הודעה  לצרכן  תשלח   )2(
יאוחר  לא  לנזילה,  חשש  בדבר  הראשונה  שבתוספת 
מהמועדים האלה, ובלבד שבמועד המשלוח עדיין קיים 

חשש לנזילה:

)א( אם אין ברשותה מספר טלפון של הצרכן - 3 
של  קיומו  על  לה  נודע  שבו  מהמועד  עסקים  ימי 

חשש לנזילה;

)ב( אם לא קיבלה אישור על קבלת ההודעה לפי 
פסקה )1( - 3 ימי עסקים מהמועד שבו שלחה את 

ההודעה;

לפי  ההודעה  קבלת  על  אישור  קיבלה  )ג( אם 
פסקה )1( - 7 ימי עסקים ממועד קבלת האישור.

)ב( סעיף 13 לא יחול על חברה שפעלה לפי סעיף קטן )א(.  

על  תחליט  מרחוק  קריאה  מערכת  המפעילה  )א( חברה  13ב. 
אמות מידה להתקיימות חשש לנזילה במד–מים שאינו נכלל 
מאפייני  על  בהתבסס  לנזילה,  חשש  להגדרה   )1( בפסקה 

הצריכה בנכס.

הוספת סעיף 13א

"חברה המפעילה 
מערכת לקריאה 

מרחוק

קביעת אמות מידה 
לחשש לנזילה 

ופרסומן 
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באתר  תפרסם  מרחוק  קריאה  מערכת  המפעילה  )ב( חברה   
האינטרנט שלה את התנאים לקיומו של חשש לנזילה במד– 
אמות  ואת  לנזילה  חשש  להגדרה   )1( בפסקה  שנכלל  מים 
המידה שעליהן החליטה לקיומו של חשש לנזילה במד–מים 

אחר לפי סעיף קטן )א(."

בסעיף 14 לכללים העיקריים -  .10
בפסקה )1(, במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )1(

הפרשי   - ראשי  ובמד–מים  המשויך,  במד–המים  שנמדדה  המים  ")א( כמות 
המדידה שנמדדו, בתקופת החיוב מהווים צריכה חריגה;";

בפסקה )2(, במקום "בעשרים וארבעה" יבוא "בשנים עשר";  )2(

בפסקה )3(, אחרי "מנזילה" יבוא "יותר מפעם אחת".  )3(

בסעיף 17 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .11
")ב(  על אף האמור בסעיף קטן )א(, המנהל הכללי של החברה, או עובד בכיר הכפוף 

לו במישרין, רשאי להחליט כי הצרכן יחויב בעד אותה כמות מים - 

אם היה לו יסוד סביר להניח שלא היתה נזילה - לפי התעריפים הקבועים   )1(
בסעיף 25)1( בכללי חישוב עלות;

אם היה לו יסוד סביר להניח שהנזילה לא תוקנה בזמן סביר מהמועד שבו   )2(
בכללי  ו–)2(   )1(25 בסעיף  הקבועים  התעריפים  לפי   - קיומה  על  לצרכן  נודע 

חישוב עלות." 

בסעיף 18 לכללים העיקריים -  .12
בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום "תעמוד" יבוא "תוערך"; )א( 

במקום "בכפוף לאמור בסעיף )ב( על כמות של 15 מטרים מעוקבים לחודש"  )ב( 
יבוא "כאמור בסעיף 8)ב()2(";

סעיף קטן )ב( - יימחק.  )2(

אחרי סעיף 20 לכללים העיקריים יבוא:  .13

"סימן ד1': מיגון מד–מים    

)א( חברה תתקין התקן מיגון למד–מים בכל אחד מאלה: 20א. 

במד–מים משויך - לבקשת הצרכן;  )1(

במד–מים ראשי - לבקשת נציגות הבית המשותף   )2(
או חברת ניהול שנרשמה כצרכן לפי סימן ח'.

למד– מיגון  התקן  חשבונה,  על  להתקין,  רשאית  )ב( חברה   
מים במקרים שבהם סברה כי קיים חשש לשיבוש במזיד של 

מדידת צריכת המים במד–מים.

התעריף בעד התקנת התקן מיגון למד–מים לפי סעיף 20א)א(  20ב. 
יהיה לפי פרט )15( בתוספת השנייה לכללי התעריפים."

תיקון סעיף 17

תיקון סעיף 18

הוספת סימן ו'1

מיגון מד–מים

תיקון סעיף 14

תעריף בעד התקנת 
התקן מיגון
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בסעיף 21 לכללים העיקריים -  .14
בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום "והסכמתו" יבוא ", הסכמתו"; )א( 

לפי ביטחונות  החברה  דרשה  "ואם  יבוא  בנכס"  כצרכן  ""להירשם  אחרי   )ב( 
סעיף 53ב - הביטחונות שנמסרו לפי הדרישה";

סעיף קטן )ג( - יימחק.  )2(

אחרי סעיף 28 לכללים העיקריים יבוא:  .15

"סימן ח': חברת ניהול בבית משותף    

תגיש  בנכס,  כצרכן  להירשם  המבקשת  ניהול  )א( חברת  28א. 
הראשונה,  שבתוספת  2א  טופס  לפי  ערוכה  בקשה  לחברה 
להסכמה  המשותף  הבית  נציגות  של  אישור  אליה  ותצרף 

לרישומה כצרכן.

)ב( חברה תרשום כצרכן בנכס חברת ניהול שהגישה בקשה   
לפי סעיף קטן )א(, אם מצאה כי התקיימו כל אלה:

נציגות הבית המשותף אישרה שרישומה של חברת   )1(
הניהול כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף 
והפרשי מדידה אושר לפי  סעיף 71)ב( לחוק המקרקעין;

לכל הצרכנים בנכס מותקנים מדי–מים משויכים;  )2(

אין בנכס מד–מים שלגביו מתקיים האמור בסעיף   )3(
8)א()3(.

כך  על  תודיע  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת  חברה  )ג( רשמה   
לחברת הניהול וכן לכל הצרכנים בנכס לא יאוחר מהחשבון 
תקופת  תצוין  בהודעה  הרישום;  שלאחר  הראשון  התקופתי 
בעד  כצרכן  הניהול  חברת  תחויב  שממנה  הראשונה  החיוב 

הפרשי מדידה.

בהפרשי  תחויב  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת  )א( נרשמה  28ב. 
המדידה בנכס.

)ב( על חברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לא יחולו סעיפים   
21 עד 25, 32 ו–33.

לא  כצרכן  בו  נרשמה  ניהול  שחברת  בנכס  צרכנים  )ג( על   
יחולו סעיפים 2, 3, 5 ו–13)ד( ו–)ה(.

ולא  התקופתי  החשבון  את  ניהול  חברת  שילמה  )א( לא  28ג. 
להגשתה  האחרון  המועד  עד  בירור  לעריכת  בקשה  הגישה 
הצרכנים  לכל  הודעה  החברה  כך  על  תשלח   ,43 סעיף  לפי 
ובלבד  הראשונה,  שבתוספת  2ב  טופס  לפי  ערוכה  בנכס, 
שעד מועד משלוח ההודעה לא הסדירה חברת הניהול את 

התשלום.

 

 רישום חברת
ניהול כצרכן

 הוראות לעניין
חברת ניהול 

הרשומה כצרכן

תיקון סעיף 21

הוספת סימן ח' 
ופרק שני א'

אי–תשלום חיוב 
בידי חברת ניהול
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בתוך  התקופתי  החשבון  את  ניהול  חברת  שילמה  )ב( לא   
30 ימים ממועד משלוח ההודעה לפי סעיף קטן )א(, רשאית 
החברה לממש את הביטחונות ולבטל את רישומה של חברת 

הניהול כצרכן בנכס; ביטלה החברה את הרישום -

המים  צריכת  ואת  המדידה  הפרשי  את  תחלק   )1(
לא  תמורתם  שאת  הניהול,  לחברת  ששויך  במד–המים 
שילמה חברת הניהול, בין הצרכנים בנכס, לפי החלוקה 
הניהול  חברת  של  לרישומה  עובר   2 בסעיף  שנקבעה 

כצרכן בנכס;

תשלח על כך הודעה לכלל הצרכנים בנכס, ערוכה   )2(
לפי טופס 2ג שבתוספת הראשונה.

)א( חברת ניהול שמבקשת לבטל את רישומה כצרכן בנכס,  28ד. 
תשלח על כך הודעה לחברה, ערוכה לפי טופס 2ד לתוספת 
לכל  הודיעה  כי  הניהול  חברת  תצהיר  בהודעה  הראשונה; 

הצרכנים בנכס על ביטול רישומה כצרכן בנכס.

של  רישומה  את  לבטל  שמבקשת  משותף  בית  )ב( נציגות   
לחברה,  הודעה  כך  על  תשלח  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת 
תצהיר  בהודעה  הראשונה;  לתוספת  2ה  טופס  לפי  ערוכה 
נציגות הבית המשותף כי החלטה התקבלה כנדרש לפי סעיף 
לחברת  הודעה  כך  על  מסרה  וכי  המקרקעין  לחוק  71)ב()2( 

הניהול.

תבטל  )ב(,  או  )א(  קטן  סעיף  לפי  בקשה  חברה  )ג( קיבלה   
מתקופת  החל  בנכס,  כצרכן  ניהול  חברת  של  הרישום  את 
על  ותשלח  הבקשה,  קבלת  מועד  שלאחר  הראשונה  החיוב 
כך הודעה לחברת הניהול ולכל הצרכנים בנכס, ערוכה לפי 

טופס 2ו.

לגרוע  כדי  בנכס  כצרכן  ניהול  חברת  של  ברישומה  אין  28ה. 
המים  צריכת  בעד  לתשלום  בנכס  הצרכנים  של  מחובתם 
ברכוש המשותף והפרשי המדידה, אם לא שולמו בידי חברת 

הניהול.

פרק שני א': מדידת מים באתר בנייה   

למערכת  שמחובר  מד–מים  בנייה  באתר  תתקין  )א( חברה  28ו. 
לקריאה מרחוק והתקן מיגון למד–המים.

)ב( נציג החברה יהיה נוכח בעת התקנת מד–המים והתקן   
המיגון וייוודא כי ההתקנה בוצעה באופן תקין.

מים  צריכת  בעד  החיוב  תקופת   ,36 בסעיף  האמור  אף  על  28ז. 
באתר בנייה תהיה תקופת חיוב חודשית.

שמחובר  מד–מים  של  בנייה  באתר  התקנה  בעד  התעריף  28ח. 
לפי  יהיה  למד–מים  מיגון  והתקן  מרחוק  לקריאה  למערכת 

פרט )16( בתוספת השנייה לכללי התעריפים."

 תקופת חיוב
באתר בנייה

תעריף בעד התקנת 
מד–מים והתקן 

מיגון 

ביטול רישום חברת 
וניהול כצרכן

שמירת חובות

התקנת מד–מים 
באתר בנייה
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בסעיף 39 לכללים העיקריים -  .16
בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, המילים ", לפי הסדר הזה" - יימחקו; )א( 

 - ותחתיה"  וביוב"  מים   - תקופתי  "חשבון  "הכותרת  המילים   ,)3( בפסקה  )ב( 
יימחקו;

בפסקה )4(, במקום פסקת משנה )ה( יבוא: )ג( 

")ה( מספר הנפשות הרשומות בספרי החברה כמתגוררות בנכס;";

בפסקה )5( - )ד( 

במקום הרישה יבוא "הנתונים האלה לגבי כל מד–מים משויך:";  )1(

פסקת משנה )א( - תימחק;   )2(

בסוף פסקת משנה )ו(, יבוא "והסיבה שבשלה נעשתה הערכת צריכה";  )3(

בפסקה )6(, במקום הרישה יבוא "הנתונים האלה לגבי צריכת המים הכוללת  )ה( 
בנכס בתקופת החיוב:";

בפסקה )8( - )ו( 

במקום הרישה יבוא "הנתונים האלה בדבר חיובים בעד שירותי מים   )1(
ושירותי ביוב לתקופת החיוב, לגבי כל סוג תעריף:";

בפסקת משנה )ה(, אחרי "ותינתן" יבוא "בכתב מודגש, במקום המיועד   )2(
להודעות,";

בפסקה )16(, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא: )ז( 

הצרכן  של  וזכותו  שליליים,  מדידה  הפרשי  להיווצרות  הסיבות  ")ג1(  
להשיג על ההחלטה לפי סעיף 108 לחוק, אם הוא סבור כי לא מתקיימים 

תנאי סעיף 3א)א(;"; 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

אישית  מותאמת  הצגה  שתאפשר  במתכונת  יופק  התקופתי  החשבון  ")ג( 
של הנתונים לכל צרכן."

סעיף 43)ב( לכללים העיקריים - יימחק.  .17
בסעיף 52א לכללים העיקריים -   .18

בכותרת הסעיף, במקום "במקרים חריגים" יבוא "בצריכה חריגה".  )1(

בסעיף קטן )א( -   )2(

בפסקה )1(, במקום "מאוד" יבוא "ובלבד שלא תפחת מ–15 מטרים מעוקבים  )א( 
בחודש במד–מים משויך, ולגבי הפרשי המדידה בנכס - מ–20 מטרים מעוקבים 

בחודש";

בפסקה )2( -  )ב( 

בכל מקום, המילה "מאוד" - תימחק;  )1(

תיקון סעיף 43

תיקון סעיף 52א 

תיקון סעיף 39
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בסופה יבוא:  )2(

", ובלבד שבמועד הפנייה לא חלפה למעלה משנה מהמאוחר מאלה: 

)א( תום תקופת החיוב הראשונה שלגביה מבוקשת הפחתת 
החיוב;

עריכת  תוצאות  על  לצרכן  החברה  הודיעה  שבו  )ב( המועד 
בירור לפי סעיף 47;";

בפסקה )3( -  )ג( 

אחרי "ביד שרברב" יבוא "או אישור אחר להנחת דעתה של החברה";  )1(

אחרי "באישור" יבוא "שנחתם ביד שרברב";  )2(

בפסקה )4(, אחרי "בנכס" יבוא ", אם יידרש,"; )ד( 

בפסקה )6( המילים "ביקר בנכס," - יימחקו; )ה( 

"ב–12  יבוא  האחרונות"  "בשנתיים  במקום  ו–)2(,   )1( בפסקאות  )ב(,  קטן  בסעיף   )3(
החודשים האחרונים". 

אחרי סעיף 52א לכללים העיקריים יבוא:  .19
)א( המנהל הכללי של החברה רשאי, בהחלטה בכתב, לתת  25ב. 
לצרכן הקלה בחיוב במקרים חריגים שאינם מנויים בכללים, 
החלטת  על  לכך;  מיוחדים  נימוקים  קיימים  כי  שוכנע  אם 

המנהל יחול סעיף 52א)ו(.

למספר  או  גדול  כספי  בהיקף  )א(  קטן  סעיף  לפי  )ב( הקלה   
גדול של צרכנים, טעונה אישור של מנהל הרשות. 

)ג( בקשה לאישור לפי סעיף קטן )ב( תכלול את הנימוקים   
למתן ההקלה בחיוב ואת אופן חישובה."

במקום סעיף 53א לכללים העיקריים יבוא:  .20
יאוחר  ולא  לשנה  אחת  הממשלתית  לרשות  תדווח  חברה  53א. 

מתום חודש פברואר של השנה העוקבת, על כל אלה:

)1( הבקשות לבירור חיוב חריג שאושרו לפי סעיף 52א; 
הנוספות  הבדיקות  ההקלה,  מקבל  זהות  יפורטו  בדיווח 
המים  כמות  ו–52א)א()6(,  48)ב()4(  סעיפים  לפי  שנעשו 
החיובים  בין  הכספי  ההפרש  במד–המים,  שנמדדה 

בעקבות תיקון חיוב וההפרש בכמויות המים;

52ב;  סעיף  לפי  שקיבל  בחיוב  הקלה  על  )2( החלטות 
בדיווח יפורט סכומי ההקלה שניתנו ויצורפו לו החלטות 

המנהל הכללי של החברה;

לדיווח תצורף הצהרה של המנהל הכללי כי אין לו או לקרובו   
עניין אישי בבקשות שבהן דן לפי סעיפים 52א ו–52ב, כאמור 

בסעיף 52א)ו(."

תיקון סעיף 53א 

"זיכוי צרכן במקרים 
חריגים 

"דיווח לרשות 
הממשלתית 

הוספת סעיף 52ב
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אחרי סעיף 53א לכללים העיקריים יבוא:  .21
"סימן ו': ביטחונות

)א( חברה רשאית לדרוש ביטחונות בסכום של עד פי שלוש  53ב. 
מממוצע החשבון התקופתי בשש תקופות החיוב האחרונות 

בנכס שקדמו לדרישה, מכל אחד מאלה:

מחברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לפי סעיף 28א;  )1(

מצרכן שאינו תושב ישראל;  )2(

כצרכן,  להירשם  שמבקש  ממי  או  הנכס  ממשכיר   )3(
בנכס שיש בו תחלופה של צרכנים וקיים לגביו חוב שלא 
הוסדר במועד ההחלפה, אם היסטוריית התשלומים של 
הנכס מצביעה על דפוס התנהגות חוזר של אי–תשלום, 

ובהתחשב בגובה החוב.

)ב( כבטוחה יכול לשמש כל אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן:  

ערבות של ערב תושב ישראל;  )1(

הבנקאות  בחוק  כמשמעותו  בנק  על  משוך  שיק   )2(
)רישוי(, התשמ"א-51981;

כל בטוחה אחרת שהחברה הסכימה לקבל.  )3(

)א( דרשה חברה ביטחונות לפי סעיף 53ב)א()1( או )2(, היא  53ג. 
רשאית להתנות את רישום הצרכן בנכס במסירתן.

)ב( לא קיבלה חברה ביטחונות שדרשה לפי סעיף 53ב)א()3(,   
היא רשאית לרשום את משכיר הנכס כצרכן עד למסירתן.

ביקשה חברה לממש בטוחה תודיע על כך למי שמסר לה את  53ד. 
הבטוחה, 7 ימי עסקים לפחות קודם למימושה."

בסעיף 54)א( לכללים העיקריים -   .22
אחרי פסקה )3( יבוא:  )1(

")3א( האפשרות העומדת לפני הצרכן לדווח לחברה על קריא מד–המים לפי 
סעיף 54א חלף תיאום ביקור, והוראות בדבר אופן הדיווח והעברתו לחברה;";

בפסקה )4(, אחרי "לחצריו" יבוא ", לא ידווח על קריא מד–המים".  )2(

אחרי סעיף 54 לכללים העיקריים יבוא:  .23
חלף  לחברה,  לשלוח  החברה,  בהסכמת  רשאי,  )א( צרכן  54א. 
תיאום ביקור לפי סעיף 54, דיווח מקוון של קריא מד–המים 
ומועד הקריאה, בצירוף צילום של מד–המים שבו ניתן לראות 
צרכן  שלו;  הזיהוי  מספר  ואת  מד–המים  קריא  את  בבירור 

ישלח את הדיווח לפי הוראות החברה ובתיאום עמה.

לה  שנמסרה  מד–מים  קריאת  לקבל  שלא  רשאית  )ב( חברה   
בדיווח מקוון אם קיים חשש סביר שקריאת מד–המים משובשת.

מחמש  יותר  מקוון  דיווח  של  בדרך  מד–מים  יקרא  )ג( לא   
תקופות דיווח ברציפות."

דרישת ביטחונות

"דיווח של צרכן

הוספת סימן ו'

5 ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

מסירת ביטחונות - 
תנאי לרישום

הודעה על מימוש 
ביטחונות

תיקון סעיף 54

הוספת סעיף 54א



קובץ התקנות 7912, י' בטבת התשע"ח, 28.12.2017  632

בסעיף 67 לכללים העיקריים, בסופו יבוא ", וכל פנייה בכתב שלה לצרכן".  .24
בסעיף 78 לכללים העיקריים, אחרי פסקה )5( יבוא:  .25

")5א( חברה המפעילה מערכת קריאה מרחוק - התנאים ואמות המידה לקיומו של 
חשש לנזילה, כאמור בסעיף 13ב)ב(;".

בסעיף 85)ב( לכללים העיקריים, במקום "בתאגיד" יבוא "בחברה".  .26
בסעיף 86)א( לכללים העיקריים, המילים ", התשכ"ט-1969" - יימחקו.  .27

בסעיף 103)ד()2( לכללים העיקריים, המילים ", התשכ"ט-1969" - יימחקו.  .28
בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -  .29

במקום כותרת המשנה יבוא:  )1(

")סעיפים 13)ג(, 13א, 15, 25)א(, 28א, 28ג, 28ד, 43)ב(, 52א)א()2( 91)1()א( ו– 120)ד((.";

אחרי טופס 1 יבוא:  )2(

"טופס 1א
)סעיף 13א)א()2((

הודעה בדבר חשש לנזילה
תאריך: .......................        

לכבוד      

מספר צרכן      

מבדיקה שערכנו עולה, כי ביום ...................... התגלה חשש לנזילה ]במד המים  .1 
המשויך לך/במד–המים הראשי בנכס[ )מחק את המיותר(, וזאת בשל הנסיבות 

האלה:
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

במים  מוגבר  שימוש  כגון,  שונות  מסיבות  לנבוע  יכולה  מים  בצריכת  עלייה   .2
בתקופה האמורה או עקב נזילה.

אם אכן ידוע לך על צריכת מים מוגברת בתקופה האמורה, לא נדרשת בדיקה   .3
נוספת מצדך; אנא זכור כי המים הם מצרך במחסור, ויש לנהוג בהם ביעילות 

ובחסכנות.

אם לא השתנו הרגלי צריכת המים מוצע לערוך בדיקה אם העלייה בצריכת   .4
המים נובעת מנזילה ברשת המים הביתית שלך.

לתשומת לבך, האחריות על מערכת המים הפרטית חלה על הצרכנים באותו   .5
נכס לרבות טיפול בתקנות ונזילות בצנרת הפרטית או בצנרת המשותפת בנכס.

כדי לאתר נזילה במערכת המים הפרטית, אנא בדוק אם קיימת נזילה נראית   .6
את  להפסיק  מומלץ  נזילה,  איתרת  לא  אם  ובאסלות;  בברזים  כולל  לעין, 
כל צריכת המים במערכת המים הפרטית )לסגור את כל הברזים, מכונות 
בנכס  שהצריכה  עדיין  מראה  מד–המים  אם  ולבחון  וכדומה(  הכביסה 
נמשכת )מד–המים ממשיך להסתובב(; אם כן יש לפנות לאיש מקצוע כדי 

לאתר את מקום הנזילה ולתקן את מערכת המים.

נשמח לעמוד לרשותך בכל פנייה.

)פרטי מוקדי השירות ושעות הפעילות של התאגיד(."

תיקון סעיף 67

תיקון סעיף 78

תיקון סעיף 85

תיקון סעיף 86

תיקון סעיף 103

תיקון התוספת 
הראשונה
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אחרי טופס 2 יבוא:  )3(

"טופס 2א

)סעיף 28א)א((

בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס

פרטי הנכס

כתובת הנכס: ........................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

פרטי חברת הניהול

שם חברה: ............................., ]מספר תאגיד[

]כתובת למשלוח דואר[; ]כתובת דואר אלקטרוני[

]מספר טלפון[

חברת הניהול מבקשת להירשם כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף 
והפרשי מדידה, ולשייך אליה את מדי–המים האלה: ]מספר זיהוי מד–מים[.

אני ]שם המצהיר[, מצהיר בזה בשם חברת הניהול כדלהלן:

בנכס  המשותף  הרכוש  של  ואחזקה  ניהול  שירותי  מספקת  הניהול  חברת   )1(
המפורט לעיל.

רישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס אושר לפי סעיף 71)ב( לחוק המקרקעין.   )2(

לבקשה מצורפת הסכמה של נציגות הבית המשותף בנכס לרישומה של חברת   
הניהול כצרכן בנכס הכוללת את כל אלה:

אישור כי לפי תקנון הבית המשותף או החלטה שהתקבלה בידי בעלי  )א( 
ניתן  לדירותיהם,  צמודים  המשותף  הרכוש  של  שלישים  ששני  דירות 
מי  בידי  המשותף  הרכוש  של  התקינה  וההחזקה  הניהול  את  לבצע 

שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה זו. 

מים  צריכת  לגבי  בנכס  כצרכן  הניהול  חברת  של  רישומה  כי  אישור  )ב( 
ברכוש המשותף והפרשי מדידה אושר בידי בעלי דירות שיותר ממחצית 

הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

ברכוש  מים  צריכת  בעד  החיוב  כי  בנכס  לצרכנים  ידוע  כי  הצהרה  )ג( 
המשותף והפרשי מדידה ייעשה לפי תעריף לכל צריכה אחרת.

הצהרה כי ידוע לצרכנים בנכס כי אין ברישומה של חברת ניהול כצרכן  )ד( 
כדי לגרוע מחובתם לשלם בעד צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי 
המדידה, וכי במקרה שחברת הניהול לא תשלם בעד צריכת מים כאמור, 

יחול התשלום על הצרכנים בנכס.

............................ ]תאריך[ 
]שם ותפקיד המצהיר[       

        ]שם חברת הניהול[
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טופס 2ב

)סעיף 28ג)א((

הודעה על אי–תשלום חשבון תקופתי בידי חברת ניהול

הרינו להודיעכם כי ]שם חברת הניהול[, הרשומה כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף 
והפרשי מדידה, טרם שילמה לחברתנו את התשלומים המגיעים ממנה בעד צריכת מים.

נכון למועד מכתב זה, חובה של ]שם חברת הניהול[ לחברתנו בעד צריכת המים ברכוש המשותף 
והפרשי המדידה עומד על סכום של ............................... שקלים חדשים.

לידיעתכם:

אין  התשע"א-2011,  לשירות(,  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  לכללי  28ה  סעיף  לפי   •
ברישומה של ]שם חברת הניהול[ כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתם של הצרכנים בנכס לשלם 

בעד צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי המדידה.

שנקבע  האחרון  מהמועד  ימים   30 בתוך  חובה  את  תסדיר  לא  הניהול[  חברת  ]שם  אם   •
לתשלומו, רשאית החברה לבטל את רישומה כצרכן בנכס, ובמקרה כזה יחול תשלום החוב על 

הצרכנים בנכס.

טופס 2ג
)סעיף 28ג)ב()2((

הודעה על ביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס

לכבוד

]שם חברת הניהול[

פרטי הנכס
כתובת הנכס: ...............................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

המשותף  ברכוש  המים  צריכת  בעד  חובכם  זה,  מכתב  למועד  נכון  שבידינו,  הרישומים  לפי 
והפרשי המדידה בנכס עומד על סכום של ................. שקלים חדשים; המועד האחרון לתשלום 

החוב חל ביום ]תאריך[.

הרינו להודיעכם כי מאחר וחלפו 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החוב וטרם הסדרתם 
את חובכם בעד צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה או הגשתם בקשה לבירור, הוחלט 

לבטל את רישומכם כצרכן בנכס. 

אין בביטול הרישום כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתכם לשלם את חובכם לחברה.

בכבוד רב,
שם + שם משפחה      

המנהל הכללי של התאגיד
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טופס 2ד
)סעיף 28ד)א((

בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס

פרטי הנכס
כתובת הנכס: .........................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

פרטי חברת הניהול
שם חברה: .........................., ]מספר תאגיד[

]כתובת למשלוח דואר[; ]כתובת דואר אלקטרוני[
]מספר טלפון[

אני, ]שם המצהיר[, מצהיר בזה בשם חברת הניהול כדלהלן:

חברת הניהול מבקשת לבטל את רישומה כצרכן בנכס;  )1(

הניהול  חברת  של  רישומה  של  הצפוי  הביטול  על  בנכס  הצרכנים  לכל  הודעה  נמסרה    )2(
כצרכן בנכס.

ידוע לחברת הניהול כי אין בביטול רישומה כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתה לשלם בעד   )3(
צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי המדידה בנכס עד לביטול הרישום כאמור.

............................ ]תאריך[ 

]שם ותפקיד המצהיר[
]שם חברת הניהול[

טופס 2ה
)סעיף 28ד)ב((

בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס

פרטי הנכס
כתובת הנכס: .......................

]מספר הנכס[; ]מספר זיהוי מד–מים ראשי[ 

פרטי חברת הניהול
שם חברה: .............................., ]מספר תאגיד[

אני, ]שם המצהיר[, מצהיר בזה בשם נציגות הבית המשותף בנכס כדלהלן:

חברת  של  רישומה  ביטול  את  לבקש  הוחלט  ]תאריך[  מיום  בנכס  הדיירים  של  באסיפה   )1(
הניהול כצרכן בנכס; החלטה התקבלה כנדרש לפי סעיף 71)ב()2( לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

ביום ]תאריך[ נמסרה הודעה על ההחלטה לחברת הניהול.   )2(

............................ ]תאריך[ 
          ]שם המצהיר[

חבר נציגות הבית המשותף
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טופס 2ו

)סעיף 28ד)ג((

הודעה על ביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס

)מחק  המשותף[  הבית  הניהול/נציגות  חברת  ]שם  בקשת  לפי  כי  להודיעכם  הרינו 
את המיותר(, מיום ]תאריך[ תחדל ]שם חברת הניהול[, מלהיות רשומה כצרכן בנכס 

לגבי צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה.

ממועד זה, יחויבו כל הצרכנים בנכס בהפרשי מדידה." 

טופס 3 - יימחק.  )4(

בטופס 3א -  )5(

בכל מקום, המילה "מאוד" - תימחק; )א( 

במקום פסקה 1 בהסברים למילוי הטופס יבוא: )ב( 

צריכה חריגה היא כמות מים השווה או עולה על 150% מכמות המים   .1"
שנמדדה במד–מים משויך, ובמד–מים ראשי - מהפרשי המדידה, בתקופה 
המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - מכמות המים 
הממוצעת שנמדדה בשתי תקופת החיוב האחרונות שבהן נקרא מד–המים, 
ובלבד שלא תפחת מ–15 מטרים מעוקבים בחודש במד–מים משויך, ולגבי 

הפרשי המדידה בנכס - מ–20 מטרים מעוקבים בחודש." 

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, 30 ימים מיום פרסומם  )א(   .30
)להלן - יום התחילה(.

ושל לכללים,   5 בסעיף  כנוסחו  העיקריים,  לכללים  7)ב(  סעיף  של  תחילתם   )ב( 
סעיף 39)ג( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 16)2( לכללים, שנה מיום התחילה.

על אף האמור בכללים אלה, למשך חצי שנה מיום התחילה, חברה המפעילה מערכת   .31
לקריאה מרחוק לא חייבת לפעול לפי סעיפים 13א)א( ו–13ב לכללים העיקריים, כנוסחם 

בסעיף 9 לכללים, ולפי סעיף 78)5א( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 25 לכללים.

ב' בטבת התשע"ח )20 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4120(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ח-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:

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים   .1
או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, לפני ההגדרה “ספק מקומי" יבוא:

תחילה 

הוראת מעבר

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

2 ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ז, עמ' 1295.

תיקון סעיף 1
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לכבאות  הארצית  הרשות  בחוק  כהגדרתם   - ו"הנציב"  וההצלה"  הכבאות  “"רשות 
והצלה, התשע"ב-32012;".

אחרי סעיף 6ב לכללים העיקריים יבוא:  .2
בלי לגרוע מהחיוב בעד שירותי מים וביוב שמספקת חברה  6ג. 
לתחנות כיבוי אש, חברה תחייב את רשות הכבאות וההצלה 

בתעריף הקבוע בסעיף 3)2()א()4( - 

כמות  לפי   - כבאיות  מילוי  לאתרי  שסיפקה  מים  )1( בעד   
המים שנמדדה;

 )2( בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה בלא מדידה, 
בכל שנה - כמות מים השווה למכפלה של 0.05 מ"ק במספר 
הנפשות בתחומה של החברה לפי הרשום במרשם האוכלוסין 

העדכני;

במקרים  וההצלה  הכבאות  רשות  שצרכה  מים   )3( בעד 
כאירועי  הגדיר  הנציב,  עם  בהתייעצות  הרשות,  שמנהל 
שאישר  החברה  מהנדס  של  אומדן  לפי   - חריגים  כבאות 

הממונה."

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(

4.026אל עין בע"מ1.

הגיחון תאגיד המים והביוב של 2.
ירושלים בע"מ

2.430

3.162הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3.

5.490התנור מים וביוב בע"מ4.

2.534יובלים אשדוד בע"מ5.

4.526יובלים בשומרון בע"מ6.

3.617ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7.

4.500כפרי גליל תחתון בע"מ8.

4.436מי אביבים 2010 בע"מ9.

3.897מי אונו בע"מ10.

3.137מי אשקלון בע"מ11.

2.552מי שמש בע"מ12.

4.053מי ברק בע"מ13.

הוספת סעיף 6ג

"תעריפים בעד מים 
המשמשים לשירותי 

כבאות והצלה

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה

3 ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ז, עמ' 668.
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.992מי בת ים בע"מ14.

4.241מי גבעתיים בע"מ15.

4.066מי גליל בע"מ16.

4.272מי גני תקווה בע"מ17.

3.999מעיינות הדרום בע"מ18.

3.593מי הוד השרון בע"מ19.

3.387מי הרצליה בע"מ20.

5.010נווה מדבר בע"מ21.

2.802מי חדרה בע"מ22.

3.413מי יבנה בע"מ23.

3.738מי כרמל בע"מ24.

3.580מי לוד בע"מ25.

2.365מי מודיעין בע"מ26.

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

2.857

3.176מי נתניה )2003( בע"מ28.

4.845מי עירון בע"מ29.

3.905מי עכו בע"מ30.

3.501מי ציונה בע"מ31.

3.915מעיינות חוף בע"מ32.

2.828מי קרית גת בע"מ33.

3.874מי רהט בע"מ34.

4.313מי רמת גן בע"מ35.

3.225מי רעננה בע"מ36.

4.509מי רקת טבריה בע"מ37.

לבאר 38. והביוב  המים  תאגיד  שבע  מי 
שבע בע"מ

3.291

4.160מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39.

ולביוב 40. למים  האזורית  החברה  מיתב 
בע"מ

3.902

3.044מניב ראשון בע"מ41.

4.083מעיינות אתא בע"מ42.

5.009מעיינות המשולש בע"מ43.

3.744מעיינות העמקים בע"מ44.
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.334מעיינות השרון בע"מ45.

4.721מעיינות זיו בע"מ46.

4.399סובב שפרעם בע"מ47.

4.329עין אפק בע"מ48.

3.471עין הכרמים בע"מ49.

3.624עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50.

4.879פלג הגליל בע"מ51.

4.094פלגי מוצקין בע"מ52.

3.453פלגי השרון בע"מ53.

3.577שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54.

3.070תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55.

וביוב 56. מים  תאגיד   - השלישית  הבאר 
בע"מ

4.207

תוספת שנייה
)סעיף 6א(

תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום בשקלים 
חדשים

בדיקת מד מים לפי סעיף 47 לכללי מדידת מים )מדי–מים( )1(
התשמ"ח-41988, לרבות החלפה והובלה למד–מים ובתנאי 

שממועד התקנתו חלפו פחות מ–7 שנים -

 102.26 למד–מים שקוטרו עד “3/4 כולל 

 137.46 למד–מים שקוטרו מעל “3/4

 69.24 ניתוק מד מים לבקשת צרכן )2(

 69.24 חיבור מד מים לבקשת צרכן  )3(

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

 156.50 למד–מים שקוטרו עד “3/4 כולל

 335.14 למד–מים שקוטרו מעל “3/4 ועד “1 כולל 

 423.32 למד–מים שקוטרו מעל “1 ועד “1.5כולל

 841.48 למד–מים שקוטרו מעל “1.5 ועד “2 כולל

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

 4,202.22 למד–מים שקוטרו מעל “2 ועד “ 3 כולל

 6,828.61 למד–מים שקוטרו מעל “3 ועד “4 כולל

 8,929.71 למד–מים שקוטרו מעל “4 ועד “6 כולל

 10,505.55 למד–מים שקוטרו מעל “6

 398.17 למד–מים חמים שקוטרו עד “3/4 כולל

 787.96 למד–מים חמים שקוטרו מעל “3/4 ועד “1 כולל

 1,470.78 למד–מים חמים שקוטרו מעל “1 ועד “1.5 כולל

 2,101.10 למד–מים חמים שקוטרו מעל “1.5

 210.11 תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

תוספת למד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק בעל מצב 
תצוגה רדום בשבתות וחגי ישראל

עד 150 אך לא 
פחות מעלות 
רכישת רכיב 

הקריאה מרחוק

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

לפי הנחיות הממונה 

114.48

ההוצאות שהיו הוצאות בעד הליכי גבייה  )6(
כרוכות בהפעלת 

הליכי גבייה 
לפי סעיף 12ט 

לפקודת המסים 
)גבייה(5 אך לא 

יותר מההוצאות 
שנקבעו לפי 13)ג( 

לאותה פקודה

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

 137.46 למד–מים שקוטרו עד “3/4 כולל

 372.61 למד–מים שקוטרו מעל “3/4

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

 16.56 

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

 12.42 

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

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 

253.66

)12( 14 תקנה  לפי  הצרכן  בבית  מים  איכות  בדיקות  עריכת 
לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייה 
אמות  כללי  ולפי  התשע"ג-62013,  שתייה(,  מי  ומיתקני 

מידה -

 457.38 )א( בעד בדיקת מתכות

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

 318.17 

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

 566.75 

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 
במערכת  הצרכן  שביקש  ראשון  שינוי  למעט  אחר  צרכן 
הביוב,  במערכת  הצרכן  שביקש  ראשון  ושינוי  המים 

במסגרת תוספת בנייה של מעל 50% מהשטח הבנוי - 

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

 2,976.37 

 277.79 תוספת לכל מטר

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

 3,968.50 

 297.64 תוספת לכל מטר 

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

 4,464.56 

 347.24 תוספת לכל מטר 

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

 5,952.75 

 396.85 תוספת לכל מטר 

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

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

6,944.87

496.06תוספת לכל מטר 

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

 8,929.12 

 595.27 תוספת לכל מטר 

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

התחברות לשוחת ביוב קיימת, במרחק של עד 10 מטרים 

 8,929.12 

 416.69 תוספת לכל מטר

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

 7,937.00 בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת 

 4,464.56 התקנה או העתקה של ברז כיבוי

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

אחר

עלות העבודות 
בפועל, בתוספת 

עליות תכנון, 
קבלת היתרים, 
פיקוח ותקורה 

בשיעור של 25% 
מעלות העבודות

התקנת מיגון לבקשת צרכן - )15(

200למד–מים משויך בקוטר של עד “1 

400למד–מים ראשי ולמד מים משויך בקוטר גדול מ–"1 

התקנה באתר בנייה של מד–מים שמחובר למערכת קריאה )16(
מרחוק והתקן מיגון למד–המים  

סכום כל אלה:

)1( התעריף בעד 
מד–מים והתוספת 

בעד רכיב קריאה 
מרחוק לפי פרט )4(;   

)2(  התעריף בעד 
התקנת מיגון במד– 

 מים ראשי לפי
פרט )15(; 
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הסכום בשקלים 
חדשים

 )3( בחברות 
שאינן מפעילות 

מערכת קריאה 
מרחוק, בעד משדר 

מבוסס סלולר 
- 500 בתוספת 

פיקדון בסך 2,000 
שיוחזר לצרכן 

אחרי השבת 
המשדר לחברה.“

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -  .4
)1( בפרט 2 -

)א( בפסקה )א( -

)1( ברישה, אחרי “שלהלן" יבוא “ובלבד שלא יעלה על 20 ש"ח למ"ק";

)2( בפסקה )1(, במקום “ובבתי מלון" יבוא “בבתי מלון ובבסיסי צבא הגנה 
לישראל, ובמקרה שהדיגום נעשה בכמה זרמי תעשייה בתוך בסיס צבא 
הגנה לישראל - לפי ממוצע התעריפים המתקבלים לגבי כל דיגום באותם 

זרמים";

)3( בפסקה )2( - 

)א( במקום "במקרה" יבוא "בכל מקרה אחר";

)ב( בסופה יבוא ", ובסיסי צבא הגנה לישראל - במקרה שהדיגום 
נעשה בשוחת הביוב האחרונה בחצר הבסיס או לפני חיבור הבסיס 

למערכת הביוב";

C", בסופה יבוא “, ובלבד שערך זה אינו עולה 
out

)ב( בפרט משנה )ב(, בהגדרה “
על הערך הקבוע בתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור 

שפכים(, התש"ע-72010";

כמויות  בעד  שהתעריף  ובלבד   ,“ יבוא  “שלהלן"  אחרי  ברישה,   ,3 )ג( בפרט 
מים שחויבו לפי עד שלושה דיגומים עוקבים לא יעלה על 20 ש"ח למ"ק ובעד 
כמויות מים שחויבו לפי דיגומים עוקבים שנערכו אחריהם - לא יעלה על 40 

ש"ח למ"ק".

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .5
ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(

)חמ 3-3873-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תיקון התוספת 
השלישית

7 ק"ת התש"ע, עמ' 1018; התשע"א, עמ' 896.

תחילה
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כללי תאגידי מים וביוב )חברות ביוב(, התשע"ח-2017

מים  תאגידי  לחוק  ו–73)א1(  21א)ב(  ו–)ה()1(,  13ט)א(  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
וביוב, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם הממונה, קובעת מועצת הרשות 

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

פרק ראשון: פרשנות

בכללים אלה -   .1
"בעל מניות במבקש" - לרבות ספק שירותי ביוב שמיועד להיות בעל מניות במבקש;

"בקשה" - בקשה לרישיון חברת ביוב לפי סעיף 2;

"מבקש" - תאגיד מורשה שהגיש בקשה;

הרשות  של  האינטרנט  באתר  הרשות  מנהל  שיפרסם  הפריטים  רשימת   - "מחירון" 
ולצדם הערכים המוכרים בעד רכיבי תשתית הולכה וטיפול;

הפירוט  לפי  וטיפול,  הולכה  תשתיות  מצאי  של  נכסים  מפקד   - נכסים"  "מפקד 
שבתוספת הראשונה, שאושר בידי הממונה; 

"ספק המקבל שירותים" - ספק שירותי ביוב שמקבל, או שהחליט לקבל, שירותי ביוב 
מחברת ביוב;

"קיים" - הערך הקבוע לעניין זה לגבי כל רכיב תשתית במחירון; 

"שווי נכס" - מכפלה של שיעור יתרת הקיים בשווי הנכס לפי המחירון;

"שיעור יתרת הקיים" - החלק היחסי של קיים של נכס בניכוי התקופה שחלפה מאז 
של  הקיים  מתוך  הקיים,  יתרת  שיעור  מחושב  לגביו  המועד  עד  הנכס  הקמת 

הנכס, ובלבד שלא יפחת מאפס;

"תאגיד מורשה" - מי שרשאי לבקש לקבל רישיון חברת ביוב לפי סעיף 15)ג1()1( לחוק.

פרק שני: קבלת רישיון חברת ביוב

סימן א': תנאים ומועדים להגשת בקשה

בו  פועלת  שלא  ביוב  במרחב  ביוב  חברת  רישיון  לקבל  המבקש  מורשה  תאגיד  )א(   .2
חברת ביוב, יגיש לממונה בקשה ערוכה לפי הנוסח שבטופס שבתוספת השנייה.

אם המבקש תאגיד מורשה המנוי בסעיף 15)ג1()1()א( או )ג( לחוק, רשאים בעלי  )ב( 
המניות במבקש להגיש את הבקשה בשמו, אם טרם התאגד. 

מבקש יצרף לבקשתו את כל אלה: )א(   .3
מסמכי ההתאגדות שלו;  )1(

דוחות כספיים שלו לשלוש השנים האחרונות;  )2(

מפקד  ובהעדר  שבבעלותו,  והטיפול  ההולכה  תשתיות  של  נכסים  מפקד   )3(
נכסים - רשימת מצאי של תשתיות ההולכה והטיפול שבבעלות המבקש;

תכנית עסקית חמש-שנתית לפעילותו המתוכננת כחברת ביוב.  )4(

הגדרות

בקשה לרישיון 
חברת ביוב

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

מסמכים שיצורפו 
לבקשה
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מבקש המנוי בסעיף 15)ג1()1()א( או )ג( לחוק יצרף לבקשתו גם את כל אלה: )ב( 

דוחות כספיים של בעלי המניות במבקש לשלוש השנים האחרונות;  )1(

במבקש  המניות  בעלי  של  והטיפול  ההולכה  תשתיות  של  נכסים  מפקד   )2(
שיועברו למבקש, ובהעדר מפקד נכסים - רשימת מצאי של תשתיות ההולכה 

והטיפול שיועברו למבקש;

כל הסכם בינו לבין בעלי המניות במבקש ובין בעלי המניות במבקש לבין   )3(
עצמם.

הממונה רשאי להורות למבקש ולבעלי המניות במבקש להעביר לו מידע ומסמכים   .4
נוספים הדרושים לצורך בחינת הבקשה, בתוך תקופה שיורה.

הממונה רשאי, ואם הגיש תאגיד מורשה בקשה - חייב, לפרסם באתר האינטרנט  )א(   .5
להגשתן,  התקופה  את  ולקצוב  ביוב  מרחב  לגבי  בקשות  להגיש  הזמנה  הרשות  של 

ובלבד שלא תפחת מ–30 ימים. 

הממונה ישלח הזמנה שפרסם לפי סעיף קטן )א( לכל ספקי שירותי הביוב במרחב  )ב( 
הביוב שאליו נוגעת ההזמנה. 

המועד  עד  שהוגשו  הבקשות  כל  את  שלה  האינטרנט  באתר  תפרסם  הרשות  )א(   .6
האחרון להגשת בקשות לפי סעיף 5)א( וכן הודעה לפי סעיף 15)ג1()3( לחוק, שתכלול 

את כל אלה: 

מרחב הביוב שאליו נוגעת ההודעה;  )1(

זהות המבקשים שהגישו בקשה וקישור לבקשות שהגישו;  )2(

המועד האחרון להגשת עמדות הציבור כפי שיורה הממונה, ובלבד שלא   )3(
יקדם מ–30 ימים ממועד פרסום ההודעה.

הביוב  שירותי  ספקי  לכל  )א(  קטן  סעיף  לפי  שפרסמה  הודעה  תשלח  הרשות  )ב( 
במרחב הביוב שאליו נוגעת הודעה כאמור. 

סימן ב': בחירת בעל רישיון חברת ביוב

הממונה לא ייתן למבקש רישיון חברת ביוב, אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה: )א(   .7
הוא עומד בתנאים הקבועים בתוספת לחוק;  )1(

הממוצע השנתי, בשלוש השנים שקדמו לשנה שבה הוגשה הבקשה, של   )2(
השפכים המיוצרים או המטופלים על ידיו עולה על 10 מיליון מטרים מעוקבים.

למבקש  ביוב  חברת  רישיון  לתת  רשאי  הממונה  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
שלא מתקיים בו אחד או יותר מהתנאים המנויים בסעיף קטן )א(, אם קבעה מועצת 

הרשות כי קיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

בבואו לתת רישיון חברת ביוב למבקש, ישקול הממונה את כל אלה:  .8
)1( יציבותו הכלכלית של המבקש;

)2( ניסיון המבקש בתחום הביוב והיקף תשתיות ההולכה והטיפול הקיימות;

)3( יכולתו של המבקש לתת שירותי הולכה וטיפול בהיקף הנדרש במרחב הביוב;

)4( שיקולים תפעוליים, הנדסיים, כלכליים, סביבתיים, בריאותיים ותכנוניים;

)5( ייעול משק הביוב והפיקוח עליו.

העברת מידע 
ומסמכים לפי 

דרישת הממונה

הזמנה להגיש 
בקשות

הודעה על כוונה 
לתת אישור לרישיון

שיקולים בבחירת 
בעל רישיון חברת 

ביוב
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נימוקיו  את  בהחלטתו  יפרט  ביוב,  חברת  רישיון  למבקש  לתת  הממונה  החליט  )א(   .9
ויביאה לאישור מועצת הרשות, בצירוף עמדות הציבור שהתקבלו בכתב. 

אישרה מועצת הרשות את החלטת הממונה, רשאי הממונה לתת למבקש רישיון  )ב( 
חברת ביוב. 

פרק שני: תנאים להבטחת האיתנות הפיננסית 

על חברת ביוב יחולו ההגבלות שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 21א   .10
לחוק על חברה לעניין שעבוד ועיקול והבטחת האיתנות הפיננסית של חברה.   

פרק שלישי: העברת זכויות והתחייבויות

ימסור  ביוב  מחברת  וביוב  הולכה  שירותי  לקבל  שהחליט  ביוב  שירותי  ספק  )א(   .11
לממונה מפקד נכסים עדכני של תשתיות ההולכה והטיפול שבבעלותו.

לנכון,  שימצא  כפי  בשינויים  אותו  ויאשר  הנכסים  מפקד  את  יבדוק  הממונה  )ב( 
לאחר שנתן לספק שירותי הביוב הזדמנות להשמיע את טענותיו.

להלוואות  בהתאם  התחייבויות  ביוב  לחברת  להעביר  רשאי  שירותים  המקבל  ספק   .12
שלקח כנגד זכויות בתשתית הולכה וטיפול שלו, ובלבד שהממונה אישר שמתקיימים 

כל אלה:

לחברת  שיעביר  הנכסים  שווי  על  עולה  אינו  ההתחייבויות,  של  הנוכחי  השווי   )1(
הביוב כנגד אותן התחייבויות, במועד ההעברה;

לאחר העברת ההתחייבויות לא תחרוג חברת הביוב מאיזה מההגבלות החלות   )2(
עליה לפי סעיף 10;

הובטחו ההתחייבויות בשעבוד על זכויות בנכסים שספק שירותי הקולחין מעביר   )3(
לחברת הביוב - הממונה אישר את השעבוד.

חלק  ביוב  לחברת  הביוב  שירותי  ספק  יעביר  שנה,  כל  מתום  ימים   30 בתוך  )א(   .13
בזכויותיו בתשתית הולכה וטיפול השווה ליחס בין שווי ההשקעה שביצעה חברת 

הביוב בנכס באותה השנה, מחושב לפי המחירון, לבין שווי הנכס כולו בתום השנה.

לא הסכימו חברת ביוב וספק שירותי ביוב על החלק בזכויות בתשתית ההולכה  )ב( 
והטיפול שיש להעביר לפי סעיף קטן )א(, יורה הממונה על החלק שיש להעביר כאמור, 

לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

ספק  של  ההסכמים  כל  את  לממונה  יעבירו  ביוב  שירותי  וספק  הביוב  חברת  )א(   .14
שירותי הביוב המנויים בסעיף 13ח לחוק.

ספק שירותי ביוב יעביר לחברת ביוב חובות והתחייבויות לפי הסכם כאמור, אם  )ב( 
אישר הממונה כי מתקיימים בו כל אלה:

שירותי  ספק  שהעביר  וטיפול  הולכה  תשתיות  הפעלת  לצורך  דרוש  הוא   )1(
הביוב לחברת הביוב;

הוא בתנאי שוק או בתנאים המיטיבים עם ספק שירותי הביוב וההתחייבויות   )2(
שלפיו לא עלולות לפגוע ביציבותה הכלכלית של חברת הביוב.

פרק רביעי: חברת ביוב משותפת  

משותפת  ביוב  לחברת  בהצטרפות  מניות  והקצאת  משותפת  ביוב  בחברת  הבעלות   .15
תיקבע לפי הפרק השלישי בכללי תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(, התשע"ד-2013, 

לגבי שירותי ביוב בלבד ולפי כמויות המים והתעריפים הנוגעים לשירותים אלה.

 מתן רישיון
חברת ביוב

הבטחת איתנות 
פיננסית

מפקד נכסים

העברת נכסים 
והתחייבויות

 העברת נכסים
כנגד השקעה

סייג להעברת 
חובות והתחייבויות

חלוקת בעלות 
בחברת ביוב 

משותפת
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תוספת ראשונה
)סעיף 1 - ההגדרה "מפקד נכסים"(

צינורות - גרביטציה, סניקה, קוטר, סוג )HDPE ,PVC, אחר(, אורך ושנת הקמה;  )1(

תחנות שאיבה לביוב - כמות משאבות, ספיקה, גובה הרמה ושנת הקמה;  )2(

מכוני טיהור שפכים - יכולת טיפול בשפכים במטר מעוקב ליום, שנת הקמה, פירוט   )3(
רמת הטיהור;

מאגרי איגום שפכים לחירום - נפח המאגר, קיום כיסוי, קיום איטום יריעות פוליאתילן   )4(
ושנת הקמה;

מיתקנים אחרים - פירוט המיתקן, שנת הקמה.  )5(

תוספת שנייה
)סעיף 2(

בקשה לרישיון חברת ביוב

לפי סעיף 2 לכללי תאגידי מים וביוב )חברות ביוב(, התשע"ח-2017

חלק א': פרטי המבקש ובעלי מניותיו

פרטי המבקש 

שם: ............................

מספר תאגיד: ............................

שם המנהל: ............................

כתובת: ............................

טלפון: ............................

דואר אלקטרוני: ............................

)אם הבקשה מוגשת בשם(

פרטי בעלי המניות במבקש 

אמצעי  שכל  חברה  של  או  וביוב  מים  תאגיד  של  בת  חברה  שהוא  מבקש  בידי  )ימולא 
השליטה שבה הם בידי שני ספקי שירותי ביוב או יותר(

טלפוןכתובתמס' תאגידשם מס"ד
שיעור זכויות 

הצבעה במבקש
שיעור בהון המניות 

של המבקש
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חלק ב': מסמכים המצורפים לבקשה

המסמכים  כל  את  )סמן  האלה  המסמכים  את  לבקשה  מצרף  המבקש[,  ]שם  הח"מ,  אני, 
שצורפו(:

1. □ מסמכי התאגדות עדכניים;

2. □ דוחות כספיים לשלוש השנים האחרונות;

3. סמן את האפשרות המתאימה:

□ מפקד נכסים של תשתיות ההולכה והטיפול שבבעלותי; או 
□ רשימת מצאי של תשתיות ההולכה והטיפול שבבעלות המבקש. 

4.  □ תכנית עסקית חמש-שנתית לפעילות המתוכננת כחברת ביוב.

)מבקש שהוא חברה בת של תאגיד מים וביוב או של חברה שכל אמצעי השליטה שבה הם 
בידי שני ספקי שירותי ביוב או יותר, יצרף לבקשה גם את המסמכים האלה(

5. □ דוחות כספיים של בעלי המניות במבקש לשלוש השנים האחרונות.
6. לכל בעל מניות במבקש )סמן את האפשרות המתאימה(:

□ מפקד נכסים של תשתיות ההולכה והטיפול שיועברו למבקש; או 
□ רשימת מצאי של תשתיות ההולכה והטיפול שיועברו למבקש. 

7. □ כל הסכם בין המבקש לבין בעלי המניות במבקש ובין בעלי המניות במבקש לבין עצמם.
אני, הח"מ, מצהיר ומתחייב בזה כדלהלן:

1. כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מלאים ומדויקים, וידוע לי כי אם מסרתי פרט 
שאינו נכון או שיש בו כדי להטעות את הרשות, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בדין.

2. אם יחול שינוי באיזה מהפרטים שמסרתי, אעדכן על כך בכתב את הרשות באופן מיידי.

תאריך: ............................     ...................................
                                    ]חתימת המבקש[

                                               שם החותם: ............................

                                                תפקיד: .....................................

)אם הבקשה מוגשת בשם מבקש שטרם התאגד בידי בעלי מניותיו, יחתמו על הבקשה כל 
בעלי המניות(

י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5510(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  
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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"ח-2017

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כנוסחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 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

3.599אור עקיבא)1(

2.586אליכין)2(

2.616באר יעקב)3(

3.472בית שאן)4(

3.599בנימינה - גבעת עדה)5(

4.539גבעת שמואל)6(

3.599גיסר אל זרקא)7(

2.597דלית אל כרמל)8(

2.348חריש)9(

3.873כפר שמריהו)10(

3.601כפר תבור)11(

2.878להבים)12(

2.878מיתר)13(

2.597מעיליא)14(

3.390נהריה)15(

3.453נשר)16(

3.791סביון)17(

2.878עומר)18(

2.597עוספיה)19(

החלפת התוספת

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

2 ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.

3 ק"ת התשע"ה, עמ' 526; התשע"ז, עמ' 1302.
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טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

2.794פרדיס)20(

4.181פרדס-חנה–כרכור)21(

2.239קלנסואה)22(

4.769קריית יערים)23(

3.566ראש פינה)24(

3.779שדרות)25(

3.440"שהם)26(

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4764(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון(, התשע"ח-2017

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: 

ביוב  לשירותי  )תעריפים  ערים  איגודי  לכללי  והשנייה  הראשונה  התוספות  במקום   .1
שמספקים איגודי ערים לביוב(, התשע"ה-32014, יבוא:

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

התעריף בשקלים חדשיםשם האיגוד

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 

איגודן - תשתיות )1( 
איכות הסביבה

2.4783.647

איגוד ערים אזור חיפה )2( 
)ביוב(

1.6412.344

תחילה

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

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

3 ק"ת התשע"ה, עמ' 523; התשע"ז, עמ' 1301.

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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התעריף בשקלים חדשיםשם האיגוד

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 

איגוד ערים אזור אילון )3( 
)ביוב, ביעור יתושים

1.371עד ליום 30.6.18 - 0.96

וסילוק אשפה( - תפעול )4( 
בלבד

1.657מיום 1.7.18 - 1.16

איגוד ערים אזור )5( 
שדרות שער הנגב 

)ביוב(

1.8002.571

איגוד ערים אזור )6( 
כרמיאל )ביוב(

1.7692.211

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 - 0.55;

בשנת 2023 - 0.5;
בשנת 2024 - 0.46;

משנת 2025 ואילך - 0.45

בשנת 2018 - 0.15;איגוד ערים אזור חיפה )ביוב(
בשנת 2019 - 0.15;

בשנת 2020 - 0.34."

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .2
ג' בטבת התשע"ח )21 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4971(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תחילה
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כללי מדידת מים )מדי–מים( )הוראת שעה(, התשע"ח-2017

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה: 

בתקופה שמיום י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017( עד יום כ"ב בתשרי התשע"ט   .1
)1 באוקטובר 2018(, יראו כאילו בכללי מדידת מים )מדי–מים(, התשמ"ח-21988 -  

בסעיף 44)א()3(, במקום "אחת לחמש שנים" נאמר "אחת לשש שנים";   )1(

בסעיף 47 לכללים העיקריים בסופו נאמר:    )2(

")ה( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, על סטייה בבדיקה של מד–מים רב–סילוני 
בגודל 1.5 מטרים מעוקבים עד 2.5 מטרים מעוקבים יחולו הוראות אלה: 

המכשיר ייחשב כתקין אם הסטייה בכל תחומי המדידה לא תעלה על   )1(
הסטייה המותרת לפי הטבלה הזו:

טור א' 
גודל

מד–המים
טור ב' 

הספיקה בליטרים לשעה

טור ג'
כמות המים המזערית 

הנדרשת לביצוע הבדיקה 
בליטרים

טור ד'
משך הזרמת 
המים בדקות

בדיקה ד'בדיקה ג'  בדיקה ב'בדיקה א'בדיקה ד'בדיקה ג'בדיקה ב'בדיקה א'סימון*

1.5 )1(1,5005401203010050502.5

2.5 )2(2,5008002005010050502.5

)3( סטייה 
מותרת

-/+ 3%-/+ 3%-/+ 4%**

* כמוגדר בתקן ת"י  363.
** חייבת להראות תנועה רצופה במנגנון הספירה במשך תקופת הבדיקה. 

  

התקבלה תוצאת בדיקה אחת בלבד לפי פסקה )1( הגדולה מהסטייה   )2(
מהן  באחת  התקבלה  אם  נוספות;  פעמיים  זו  בדיקה  תבוצע  המותרת, 
תוצאה הגדולה מהסטייה המותרת, או אם ממוצע הסטיות של הבדיקה 
הראשונה והשתיים החוזרות גדול מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד–המים 

לא במצב תקין;

הגדולות   )1( פסקה  לפי  יותר  או  בדיקות  תוצאות  שתי  התקבלו   )3(
מהסטייה המותרת, ייקבע כי מד–המים לא במצב תקין;

נמצא בבדיקה לפי טור ב' ו–ד' כי מד–המים אינו מודד, ייקבע כי מד   )4(
–המים לא במצב תקין."

ל' בכסלו התשע"ח )18 בדצמבר 2017(
)חמ 3-195-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הוראת שעה

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשע"ז, עמ' 407.

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ח, עמ' 284.

3 י"פ התשע"ב, עמ' 4522.
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הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשע"ח-2017

התש"ן-11990  יבשתיים,  ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לתקנות  5א  לתקנה    בהתאם 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
האגרה סכומי  השתנו   ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום   ,2016  דצמבר 

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

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

)1( 4,880 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים של 
שפכים שהם מי ים, מי תהום, תמלחת מחליף יונים, תמלחת 
אוסמוזה הפוכה או תמלחת אחרת המכילה אך ורק כלוריד, 
אשלגן, נתרן, סידן או מגנזיום, בלא חומר אורגני ובלא מתכות;

לים  הזרמה  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   9,800 )2(
של תמלחת מזון ובורסקאות או תמלחת טקסטיל;

הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   19,600 )3(
פסולת או הזרמת שפכים לים, אשר אינם מכילים חומרים 
כמפורט בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בפסקה אחרת 

של תקנה זו;

הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   39,180 )4(
פסולת או הזרמת שפכים לים, המכילים חומרים כמפורט 

בתוספת השנייה;

)5( 19,600 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים 
)4(, אשר טופלו לצורך מניעת  של שפכים כאמור בפסקה 

זיהום באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים.

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

8,590 שקלים חדשים."

ח' בטבת התשע"ח )26 בדצמבר 2017(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-2183-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

שינוי אגרות

1 ק"ת התש"ן, עמ' 250; התשס"א, עמ' 416; התשע"ז, עמ' 777. 
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הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשע"ח-2017

  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

י"ב  ביום  שפורסם  המדד  לעומת   2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום   ,)1984 בפברואר   15( התשמ"ד  א'  באדר 
השתנה סכום האגרה להגשת בקשה להיתר או חידושו שבתקנה 5)א( לתקנות והוא 

1,223 שקלים חדשים.

ח' בטבת התשע"ח )26 בדצמבר 2017(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ח, עמ' 153.  1

תיקוני טעויות

בקובץ  שפורסמו  התשע"ח-2017,  )תיקון(,  ברישיון(  תנאים  )קביעת  המים  1. בכללי 
התקנות 7891, התשע"ח, עמ' 266 -

בסעיף 2 -   )1(

סעיף "19יח" צריך להיות מסומן "19י"ז" ובו, במקום "19)ה()6(" צריך להיות  )א( 
"19ה)7(";

סעיף "19יט" צריך להיות "19יח"; )ב( 

בסעיף 3)1(, במקום "א'" צריך להיות "ב'";  )2(

ניטור,  מחובות  "פטור  להיות  צריכה  18ב  סעיף  של  השוליים  כותרת   ,4 בסעיף   )3(
דיגום ודיווח";

בסעיף 5, במקום "תוספת ראשונה א'" צריך להיות "תוספת ראשונה ב'";  )4(

אחרי סעיף 5 צריך להיות:  )5(

6. התוספת השלישית לכללים העיקריים - בטלה."

)חמ 3-4619(

2.   בכללי מדידת מים )מדי–מים( )תיקון(, התשע"ח-2017, שפורסמו בקובץ התקנות 7891, 
התשע"ח, עמ' 284, בסעיף 8, במקום "סעיף 33ז" צריך להיות "סעיף 33ח".

כ"ה בכסלו התשע"ח )13 בדצמבר 2017(
)חמ 3-195-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

עדכון אגרות

"ביטול התוספת 
השלישית 




