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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ח-2018

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

למים ולביוב כללים אלה:

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

אחרי ההגדרה "חברה )ג(" יבוא:  )1(

""חברה זכאית" - חברה שהוכר לה סכום נוסף למ"ק;";

בהגדרה "כמות מים נכנסת", במקום "התלת–שנתי" יבוא "השנתי";  )2(

אחרי ההגדרה "נכס פעיל" יבוא:  )3(

""סכום נוסף למ"ק"  - כמשמעותו בסעיף 32א;

"סכום נוסף כולל"  - מכפלה של הסכום הנוסף למ"ק בכמות המים השפירים 
שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, 
למעט למטרת חקלאות, בתקופה שהורתה מועצת הרשות הממשלתית לפי 

סעיף 32א;";

בהגדרה "עדכון תלת–שנתי", במקום "תלת–שנתי" יבוא "שנתי";  )4(

בהגדרה "תקופה ראשונה", בסופה יבוא "ולגבי תחום רשות מקומית המשויכת   )5(
לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי שנוסף לתחום חברה - עד 31 בדצמבר של 

השנה השלישית אחרי השנה שבה נוסף התחום".

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

בפסקה )1(, במקום "10,212,798" יבוא "10,210,691"; )א( 

בפסקה )3(  - )ב( 

בפסקת משנה )א(, במקום "37.978" יבוא "35.504";  )1(

אחרי פסקת משנה )א( יבוא:  )2(

")א1( בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק - מכפלה של מספר 
הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק 

ב–14.9 ש"ח;";

בסעיף קטן )ג(  -  )2(

בפסקה )1(, במקום "8,958,596" יבוא "9,667,930"; )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "37.978" יבוא "35.504". )ב( 

בסעיף 10א)א( לכללים העיקריים, במקום ההגדרה "G" יבוא:  .3
""G" - מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת - עד תום השנה הראשונה שאחרי 
 - והשלישית  השנייה  בשנים   ;100%  - החברה  לתחום  נוספה  שבה  השנה 

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

2  ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ז, עמ' 1287.

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 10א
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75%; בשנים הרביעית והחמישית  - 50%; בשנים השישית והשביעית - 25%; 
ומהשנה השמינית - 0%;".

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

ברישה, במקום "2017" יבוא "2018"; )א( 

אחרי פסקה )1()ד( יבוא: )ב( 

בשנת 2018 - 11.66;"; ")ה( 

אחרי פסקה )1א()ג( יבוא: )ג( 

בשנת 2018 - 12.66;"; ")ד(   

בסעיף קטן )ג(, בכל מקום, במקום ")א( עד )ב3(" יבוא ")א(, )ב(, )ב2( ו–)ב3(".  )2(

בסעיף 15)ב()1( לכללים העיקריים, בסופו יבוא:  .5
")ה(  בשנת 2018 - 4.33".  

בסעיף 19)א( לכללים העיקריים, בסופו יבוא:  .6
לחברה זכאית - הסכום הנוסף למ"ק שהוכר לה."  )9("

בסעיף 19א)א( לכללים העיקריים, בסופו יבוא:  .7
לחברה זכאית  - הסכום הנוסף למ"ק שהוכר לה."  )9("

בסעיף 20)א( לכללים העיקריים, בסופו יבוא:  .8
לחברה זכאית - הסכום הנוסף למ"ק שהוכר לה."  )9("

במקום סעיף 25)ב( לכללים העיקריים יבוא:  .9
התגלתה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה, תזכה החברה את הצרכן כדלקמן: ")ב( 

לפי  הרגילים,  המדידה  הפרשי  או  הרגילה  לצריכה  שעד  מים  כמות  בשל   )1(
העניין  - לפי התעריפים למים ולביוב המפורטים בכללי התעריפים;

מעל  מעוקבים  מטרים   100 ועד   )1( בפסקה  לכמות  מעבר  מים  כמות  בשל   )2(
אותה הכמות - לפי התעריף בעד כמות מוכרת לצריכה ביתית לפי סעיף 3)1()א( 

בכללי התעריפים;

למטר  ש"ח   1 בסכום  תעריף   -  )2( בפסקה  לכמות  מעבר  מים  כמות  בשל   )3(
מעוקב."

בסעיף 30)א( לכללים העיקריים -  .10
"מפקד  יבוא  הנכסים"  מפקד  יעודכן  התחילה,  מיום  שנים  שלוש  "כל  במקום   )1(

הנכסים יעודכן כל שנה"; 

במקום "העדכון התלת–שנתי" יבוא "העדכון השנתי".  )2(

אחרי סעיף 32 לכללים העיקריים יבוא:  .11

תיקון סעיף 12

תיקון סעיף 15

תיקון סעיף 19

תיקון סעיף 19א

תיקון סעיף 20

תיקון סעיף 25

תיקון סעיף 30

הוספת סעיף 32א
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"הכרה מוקדמת 
בהשקעה 

מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בהמלצת  )א(  32א. 
המשוקלל  שהממוצע  לחברה  להכיר  הממונה, 
המקומיות  ברשויות  החברתי-כלכלי  המדרג  של 
האוכלוסייה  גודל  לפי  פועלת,  היא  שבתחומן 
נוסף  בסכום   ,3 על  עולה  אינו  בהן,  המתגוררת 
במשך  בהשקעה,  עתידית  הכרה  חשבון  על  למ"ק 
ממשי  חשש  קיים  כי  מצאה  אם  שהורתה,  תקופה 
שמצבה הכספי של החברה לא יאפשר לה לעמוד 

בהתחייבויותיה ולקיים את תפקידיה לפי החוק.

הסכום הנוסף הכולל שנצבר בכל שנה, יופחת  )ב( 
בסוף השנה מערך הכינון המופחת הכולל.

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, אישר הממונה כי  )ג( 
החברה עומדת ביעדים הקבועים בתכנית העסקית 
יעדים,  באותם  עומדת  היא  עוד  וכל  לה,  שאישר 
יופחת ערך הכינון המופחת הכולל ב–50% מהסכום 

הנוסף הכולל בלבד."

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:  .12
"תוספת ראשונה

)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.750אל עין בע"מ1. 

2.247הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

2.424הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

2.696התנור מים וביוב בע"מ4. 

1.777יובלים אשדוד בע"מ5. 

2.736יובלים בשומרון בע"מ6. 

1.783ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

2.833כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

1.641מי אביבים 2010 בע"מ9. 

2.087מי אונו בע"מ10. 

1.591מי אשקלון בע"מ11. 

2.143מי שמש בע"מ12. 

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.028מי ברק בע"מ13. 

1.718מי בת ים בע"מ14. 

2.024מי גבעתיים בע"מ15. 

2.539מי גליל בע"מ16. 

2.169מי גני תקווה בע"מ17. 

2.460מעיינות הדרום בע"מ18. 

1.821מי הוד השרון בע"מ19. 

1.630מי הרצליה בע"מ20. 

2.240נווה מדבר בע"מ21. 

1.824מי חדרה בע"מ22. 

2.391מי יבנה בע"מ23. 

2.794מי כרמל בע"מ24. 

1.985מי לוד בע"מ25. 

2.423מי מודיעין בע"מ26. 

2.159מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

1.813מי נתניה )2003( בע"מ28. 

2.146מי עירון בע"מ29. 

2.680מי עכו בע"מ30. 

2.013מי ציונה בע"מ31. 

2.048מי קריית ביאליק בע"מ32. 

1.943מי קריית גת בע"מ33. 

2.317מי רהט בע"מ34. 

1.723מי רמת גן בע"מ35. 

2.215מי רעננה בע"מ36. 

3.564מי רקת טבריה בע"מ37. 

2.040מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

1.757מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

1.824מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40.

2.447מניב ראשון בע"מ41. 

2.112מעיינות אתא בע"מ42. 

2.965מעיינות המשולש בע"מ43. 

2.290מעיינות העמקים בע"מ44. 

2.295מעיינות השרון בע"מ45. 

2.292מעיינות זיו בע"מ46. 

2.736סובב שפרעם בע"מ47. 

1.941עין אפק בע"מ48. 

2.267עין הכרמים בע"מ49. 

1.822עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50. 

3.007פלג הגליל בע"מ51. 

1.671פלגי מוצקין בע"מ52. 

3.340פלגי השרון בע"מ53. 

2.400שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

2.391תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

1.721הבאר 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(

2.933אל עין בע"מ1. 

2.321הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

2.610הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

2.922התנור מים וביוב בע"מ4. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

1.851יובלים אשדוד בע"מ5. 

2.810יובלים בשומרון בע"מ6. 

1.931ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

3.024כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

1.715מי אביבים 2010 בע"מ9. 

2.161מי אונו בע"מ10. 

1.665מי אשקלון בע"מ11. 

2.324מי שמש בע"מ12. 

2.201מי ברק בע"מ13. 

1.792מי בת ים בע"מ14. 

2.098מי גבעתיים בע"מ15. 

2.728מי גליל בע"מ16. 

2.243מי גני תקווה בע"מ17. 

2.616מעיינות הדרום בע"מ18. 

1.895מי הוד השרון בע"מ19. 

1.705מי הרצליה בע"מ20. 

2.434נווה מדבר בע"מ21. 

1.898מי חדרה בע"מ22. 

2.466מי יבנה בע"מ23. 

2.868מי כרמל בע"מ24. 

2.163מי לוד בע"מ25. 

2.497מי מודיעין בע"מ26. 

2.233מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

1.888מי נתניה )2003( בע"מ28. 

2.428מי עירון בע"מ29. 

2.842מי עכו בע"מ30. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.088מי ציונה בע"מ31. 

2.291מי קריית ביאליק בע"מ32. 

2.067מי קריית גת בע"מ33. 

2.507מי רהט בע"מ34. 

1.797מי רמת גן בע"מ35. 

2.289מי רעננה בע"מ36. 

3.718מי רקת טבריה בע"מ37. 

2.114מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

1.831מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

1.898מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40. 

2.521מניב ראשון בע"מ41. 

2.186מעיינות אתא בע"מ42. 

3.142מעיינות המשולש בע"מ43. 

2.372מעיינות העמקים בע"מ44. 

2.370מעיינות השרון בע"מ45. 

2.366מעיינות זיו בע"מ46. 

2.921סובב שפרעם בע"מ47. 

2.015עין אפק בע"מ48. 

2.341עין הכרמים בע"מ49. 

1.896עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת  בע"מ50.

3.187פלג הגליל בע"מ51. 

1.745פלגי מוצקין בע"מ52. 

3.414פלגי השרון בע"מ53. 

2.474שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

2.606תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

1.919הבאר השלישית  - תאגיד מים וביוב בע"מ56. 
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תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.910אלעין בע"מ1. 

2.287הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2. 

2.553הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3. 

2.960התנור מים וביוב בע"מ4. 

1.819יובלים אשדוד בע"מ5. 

2.808יובלים בשומרון בע"מ6. 

1.899ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7. 

3.017כפרי גליל תחתון בע"מ8. 

1.712מי אביבים 2010 בע"מ9. 

2.150מי אונו בע"מ10. 

1.642מי אשקלון בע"מ11. 

2.247מי שמש בע"מ12. 

2.179מי ברק בע"מ13. 

1.782מי בת ים בע"מ14. 

2.092מי גבעתיים בע"מ15. 

2.705מי גליל בע"מ16. 

2.237מי גני תקווה בע"מ17. 

2.595מעיינות הדרום בע"מ18. 

1.879מי הוד השרון בע"מ19. 

1.685מי הרצליה בע"מ20. 

2.447נווה מדבר בע"מ21. 

1.870מי חדרה בע"מ22. 

2.447מי יבנה בע"מ23. 

2.854מי כרמל בע"מ24. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

2.124מי לוד בע"מ25. 

2.463מי מודיעין בע"מ26. 

2.206מינע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27. 

1.865מי נתניה )2003( בע"מ28. 

2.438מי עירון בע"מ29. 

2.817מי עכו בע"מ30. 

2.070מי ציונה בע"מ31. 

2.254מי קריית ביאליק בע"מ32. 

2.021מי קריית גת בע"מ33. 

2.476מי רהט בע"מ34. 

1.792מי רמת גן בע"מ35. 

2.267מי רעננה בע"מ36. 

3.713מי רקת טבריה בע"מ37. 

2.094מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38. 

1.824מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39. 

1.886מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40. 

2.497מניב ראשון בע"מ41. 

2.178מעיינות אתא בע"מ42. 

3.155מעיינות המשולש בע"מ43. 

2.356מעיינות העמקים בע"מ44. 

2.350מעיינות השרון בע"מ45. 

2.367מעיינות זיו בע"מ46. 

2.911סובב שפרעם בע"מ47. 

2.010עין אפק בע"מ48. 

2.323עין הכרמים בע"מ49. 

1.881עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50. 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

3.194פלג הגליל בע"מ51. 

1.736פלגי מוצקין בע"מ52. 

3.396פלגי השרון בע"מ53. 

2.457שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54. 

2.537תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55. 

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

העדכון הראשון לפי סעיף 30 לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 7 לכללים אלה ביום   .13
י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.

תחילתם של כללים אלה, ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .14
ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(

)חמ 3-3869-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

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: 

)תיקון(,  שעה(  )הוראת  תשתית(  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  לכללי   12 בסעיף   .1
בסיוון  "כ"ז  יבוא   ")2019 בדצמבר   31( התש"ף  בטבת  "ג'  במקום  התשע"ז-22017, 

התשע"ט )30 ביוני 2019(".

ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(
)חמ 3-4256-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הוראת מעבר

תחילה

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

2  ק"ת התשע"ז, עמ' 1277.

תיקון סעיף 12
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כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ח-2018

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

ולביוב כללים אלה:

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

בפסקה )3()ב( -   )1(

)א( בפסקת משנה 3.1 -  

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "0.320" יבוא "0.347 ";  )1(  

בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "5.187" יבוא "5.214 ";  )2(  

בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.128" יבוא "5.164 ";  )3(  

בפסקת משנה 3.1.1.2א1, במקום "5.110" יבוא "5.146 ";  )4(  

בפסקת משנה 3.1.1.2א2, במקום "5.046" יבוא "5.082 ";  )5(  

בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "0.562" יבוא "0.590 ";  )6(  

בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "5.430" יבוא "5.456 ".  )7(  

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -   .2
)1( בפסקה )1(, במקום "0.831" יבוא "0.885";

)2( בפסקה )2(, במקום "0.430" יבוא "0.433".

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  .3
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

הודעת החברות )עדכון עיצום כספי(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 355)ג( לחוק החברות, התשנ"ט-11999 )להלן - החוק(, אני 

מודיע לאמור:

המדד  לעומת   2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
שפורסם לאחרונה לפני תחילתו של החוק, סכום העיצום הכספי שבסעיף 354 לחוק 

הוא מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, 7,880 שקלים חדשים.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-3204-ת2(

ס ו ב ו ל ג ל  י י א   

רשם החברות   __________
1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"א, עמ' 1108; ק"ת התשע"ז, עמ' 574.

עדכון סכום
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תחילה




