
רשומות

קובץ התקנות
27 ביוני 2018  8028 י"ד בתמוז התשע"ח 

עמוד

 כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות(
)תיקון(, התשע"ח-2018                                                                                                                                  2230

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015 )תיקון(, התשע"ח-2018      2230

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017 )תיקון(, התשע"ח-2018       2230

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018                                          2231

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                2234

כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018                                                  2235

כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה( )תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018                                 2236

כללי מדידת מים )מדי מים( )תיקון(, התשע"ח-2018                                                                                           2238

 כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב( )תיקון מס' 2(,
התשע"ח-2018                                                                                                                                               2239

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( )תיקון מס' 2(,
התשע"ח-2018                                                                                                                                               2246

כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018       2249

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

את שירותי המים והביוב לחברה( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018                                                              2250

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התשע"ח-2018                                                             2251
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כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות 
דיווח החלות על מקורות( )תיקון(, התשע"ח-2018

המים,  לחוק  ו–)5(   )4( 124יז)א()1(,   ,112  ,111  ,21 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 113)א( ו–124יח)ד( לחוק, 

קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

דיווח  וחובות  מים  מפעלי  בפיתוח  הכרה  והכנסות,  עלויות  )חישוב  המים  בכללי   .1
מתואמת",  שכר  "עלות  בהגדרה  17א,  בסעיף  התשע"א-22011,  מקורות(,  על  החלות 
ושמנהל   2015 לשנת  השכר  בעלות  נכללו  שלא  שכר  עלויות  "ובניכוי  יבוא  בסופה 
לחיסכון  מביאה  הוצאתן  כי  החליט  הרשות,  מועצת  באישור  הממשלתית,  הרשות 

בעלויות וקיימות נסיבות מיוחדות לניכוין".

ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(
)חמ  3-4212(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ה-2015 )תיקון(, התשע"ח-2018

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:

בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 2(, התשע"ה-22014,   .1
סעיף 5 - בטל.

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

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

ק"ת התשע"ה, עמ' 503.  2

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ז-2017 )תיקון(, התשע"ח-2018

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:    

תיקון סעיף 17א

ביטול סעיף 5

תחילה

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

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

ק"ת התשע"א, עמ' 806; התשע"ז, עמ' 334.  2
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בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, התשע"ז-22017,   .1
בסעיף 11 -   

בסעיף קטן )א( -    )1(

בתחילתו יבוא "בכפוף לאמור בסעיף קטן )א2(";  )א( 

במקום "1.98" יבוא "1.999";  )ב( 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:    )2(

")א1( סעיף קטן )א( לא יחול על אספקת מים שפירים לחקלאות במפעל מחולה 
ובמפעל עיון. 

בתקופה  העיקריים,  לכללים   )1(7 ובסעיף  )א(  קטן  בסעיף  האמור  אף  )א2( על 
התשפ"א בטבת  ט"ז  יום  עד   )2018 ביולי   1( התשע"ח  בתמוז  י"ח   שמיום 

נחל  לצרכני  לחקלאות  שפירים  מים  אספקת  לעניין  יראו   ,)2020 בדצמבר   31(
ציפורי שהעבירו את כלל אספקת המים לחברת מקורות, כאילו בתקופות האלה, 

התעריף בפסקת משנה 1.1.7 האמורה הוא כמפורט לצדן: 

מיום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018( עד יום כ"ג בטבת התשע"ט   )1(
)31 בדצמבר 2018(  - 0.5 ש"ח למ"ק;

התש"ף בטבת  ג'  יום  עד   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   )2( 
)31 בדצמבר 2019( - 0.85 ש"ח למ"ק;

התשפ"א בטבת  ט"ז  יום  עד   )2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום   )3( 
)31 בדצמבר 2020( - 1.25 ש"ח למ"ק."

בסעיף קטן )ב(, במקום "1.488" יבוא "1.502".    )3(

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   
ק"ת התשע"ז, עמ' 1280.  2

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 44טז ו–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:

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

אחרי ההגדרה "כללי רישיון" יבוא:  )1(

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 1

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ח, עמ' 608 ועמ' 746.  2
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תשתית(,  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  כללי   - תשתית"  שירותי  ""כללי 
התשע"א-32011;";

אחרי ההגדרה "כללי התעריפים" יבוא:  )2(

""כמות מוחדרת" - כמות מים שהוחדרה לפי רישיון החדרה ושהוגדרה ברישיון 
ההפקה ככמות מוחדרת;";

אחרי ההגדרה "מדגה מתועש" יבוא:  )3(

""מחדיר" - מי שהחדיר מים שקיבל ממקורות לאקוויפר לפי רישיון החדרה;".

בסעיף 6א לכללים העיקריים -  .2
בכותרת הסעיף, המילה "פיגורים" - תימחק;  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )2(

שילם צרכן למקורות יתר תשלום על סכום שהוא חב בו לפי כללים אלה,  ")ב( 
ומקורות לא החזירה לו את יתר התשלום בתוך 30 ימים מיום תשלומו, תחזירו 
מקורות בתוספת ריבית בשיעור של 1% לשנה - מיום תשלומו עד יום החזרתו 

בפועל."

בסעיף 7 לכללים העיקריים -  .3
בכל מקום, במקום "שקלים חדשים" יבוא "ש"ח";  )1(

בפסקה )1( -    )2(

בפסקת משנה 1.1.7, במקום "1.81" יבוא "1.827" ובמקום "1.54" יבוא "1.554"; )א( 

בפסקת משנה 1.1.7ג, במקום "0.85" יבוא "0.858"; )ב( 

בפסקת משנה 1.1.9, בכל מקום, במקום "30%" יבוא "10%"; )ג( 

בפסקת משנה 1.2.1, במקום "1.102" יבוא "1.112"; )ד( 

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.173" יבוא "1.184"; )ה( 

)ו( בפסקת משנה 1.6)1(, במקום "1.360" יבוא "1.373";

בפסקת משנה 1.7, במקום "מים שפירים מאיכות נחותה" יבוא "מים שפירים  )ז( 
שיש  ברישיון  נקבע  שאם  ובלבד  נחותה,  באיכות  שהם  אישר  הרשות  שמנהל 

לספקם גם לצורך מהילתם בקולחין - בעל הרישיון סיפקם כאמור";

בפסקה )3()ב( -   )3(

בפסקת משנה 3.1 - )א( 

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "0.347" יבוא "0.378";  )1(

בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "5.214" יבוא "5.291";  )2(

בפסקת משנה 3.1.1.3, במקום "4.188" יבוא "4.222";  )3(

בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "0.300" יבוא "0.329";  )4(

בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.164" יבוא "5.241";  )5(

בפסקת משנה 3.1.1.3א, במקום "4.139" יבוא "4.173";  )6(

תיקון סעיף 6א

תיקון סעיף 7

ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ז, עמ' 1277.  3
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בפסקת משנה 3.1.1.1א1, במקום "0.300" יבוא "0.315";  )7(

בפסקת משנה 3.1.1.2א1, במקום "5.146" יבוא "5.227";  )8(

בפסקת משנה 3.1.1.3א1, במקום "4.125" יבוא "4.159";  )9(

בפסקת משנה 3.1.1.2א2, במקום "5.082" יבוא "5.167";  )10(

בפסקת משנה 3.1.1.3א2, במקום "4.077" יבוא "4.110";  )11(

בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "0.590" יבוא "0.994";  )12(

בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "5.456" יבוא "5.907";  )13(

בפסקת משנה 3.1.1.3ב, במקום "4.431" יבוא "4.467";  )14(

בפסקת משנה 3.1.2.5, במקום "0.898" יבוא "0.906";  )15(

בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.217" יבוא "3.247";  )16(

)17( בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.656" יבוא "2.681";

בפסקת משנה 3.1.3.4)2(, במקום "50%" יבוא "30%";  )18(

בפסקת משנה 3.2 -  )ב( 

בפסקת משנה )3(, אחרי "לליטר" יבוא "ועד 22,000 מיליגרם כלור לליטר";  )1(

אחרי פסקת משנה )3( יבוא:  )2(

יחויבו  לא   - לליטר  כלור  מיליגרם   22,000 מעל  שמליחותם  ")3א( מים 
בדמי מים;".

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -   .4
בפסקה )1(, במקום "0.885" יבוא "0.822";  )1(

בפסקה )2(, במקום "0.433" יבוא "0.368".  )2(

אחרי סעיף 8א לכללים יבוא:  .5
מקורות תשלם למחדיר בעד כל כמות מוחדרת שהפיקה, את  8ב. 

הסכום הנמוך מבין שני אלה:

)1( עלות כפי שתחושב לפי סעיף 5 לכללי שירותי תשתית 
בהתאמות ובשינויים האלה:

)א( מקדם החזר ההון יעמוד על השיעור לפי סעיף 
קטן )ב( כשהוא מוכפל ב–1.4;

)ב( תקופת הקיים בשנים תעמוד על 20 שנה;

)2( 2 ש"ח למ"ק."

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .6
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

תיקון סעיף 8

הוספת סעיף 8ב

"תעריף למים 
מוחדרים 

תחילה
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כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון(, התשע"ח-2018

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

ולביוב כללים אלה:   

 - )להלן  התשנ"ד-21994  מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  בכללי   .1
הכללים העיקריים(, בסעיף 1 בסופו יבוא:  

  ""רשות הכבאות וההצלה" ו"הנציב" - כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות 
והצלה, התשע"ב-32012;"  

בסעיף 3א)3( לכללים העיקריים, במקום ")2()ג()1(" יבוא ")2א()א(".    .2
בסעיף 4 לכללים העיקריים -     .3

בפסקה )1( -     )1(

בפסקת משנה )1.1(, במקום "2.659" יבוא "2.689";  )א( 

בפסקת משנה )1.2(, במקום "3.573" יבוא "3.612";  )ב( 

בפסקת משנה )1.2 ב(, במקום "6.867" יבוא "6.932";  )ג(	

בפסקה )2(, במקום "3.112" יבוא "3.141";    )2(

בפסקה )3()3.2(, במקום "0.242" יבוא "0.244";     )3(

לפני סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא:    .4
בלי לגרוע מהחיוב בעד שירותי מים וביוב שמספק ספק מקומי לתחנות  4ג. 
רשות  את  יחייב  אחר  מקומי  ספק  או  רשותי  מקומי  ספק  אש,  כיבוי 

הכבאות וההצלה בתעריף הקבוע בסעיף 4)1()1.2(, לפי העניין -

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

)2( בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה בלא מדידה, בכל 
שנה - כמות מים השווה למכפלה של 0.05 מ"ק במספר הנפשות 
בתחומו או בתחום הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל, לפי 

העניין, לפי הרשום במרשם האוכלוסין העדכני;

)3( בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה במקרים שמנהל 
הרשות, בהתייעצות עם הנציב, הגדיר כאירועי כבאות חריגים - 

לפי אומדן של הספק המקומי שאישר הממונה."

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

במקום "0.885" יבוא "0.822";  )א( 

במקום "0.433" יבוא "0.368";  )ב( 

בסעיף קטן )ג(, במקום "0.431" יבוא "0.435".    )2(

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.    .6
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

ם)חמ 3-29-ת1( ח ש א  ר ו י ג
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית   

למים ולביוב   

"תעריפים בעד 
מים המשמשים 

לשירותי כבאות 
והצלה

הוספת סעיף 4ג

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3א

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

תחילה

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ח, עמ' 611.  2
ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  3
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כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(, 
התשע"ח-2018

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

כללים אלה:

בכללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית(, התשע"א-22011, אחרי סעיף 7 יבוא:   .1
מים,  והפקת  קידוח  גם  הכוללים  תשתית  לשירותי  תעריף  7א. 

יחושב לפי סכום כל אלה:

)1( עלות הון ותפעול, לרבות מיגון - 0.5683 שקלים חדשים 
למ"ק;

)2( עלות בעד כל קילומטר של צנרת קיימת המשמשת את 
מנהל  שאישר  כפי  התשתית,  שירותי  למתן  השירות  נותן 

הרשות - 0.0327 שקלים חדשים למ"ק;

שנותן  חדשה  צנרת  של  קילומטר  כל  בעד  )3( עלות 
הספיקה  לפי  התשתית,  שירותי  מתן  לצורך  הניח  השירות 
השעתית הכוללת של הקידוחים שמחוברים לאותה צנרת, 

כפי שאישר מנהל הרשות - 

בעד כמות המים הראשונה - )א( 

ספיקה כוללת של 
הקידוחים

)מ"ק לשעה(

כמות המים 
הראשונה

)מ"ק(

עלות 
לקילומטר

)שקלים חדשים 
למ"ק(

2,520,0000.280עד 150 

5,040,0000.180מעל 150 ועד 250

7,560,0000.135מעל 250 ועד 350

10,080,0000.110מעל 350 ועד 450

15,120,0000.950מעל 450 ועד 650

20,160,0000.080מעל 650

בעד כל כמות מים שמעבר לזו שבפסקת משנה )א(  )ב( 
- 0.005 שקלים חדשים למ"ק;

)4( עלות אנרגיה למ"ק, כהגדרתה בסעיף 5)ב(; 

 - השירות  נותן  בידי  נעשה  אם  במים,  הטיפול  )5( עלות 
0.0262 שקלים חדשים למ"ק." 

"תעריף לשירותי 
תשתית הכוללים 
קידוח והפקת מים

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

ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ח, עמ' 745.  2

הוספת סעיף 7א
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תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(, והם יחולו לגבי   .2
הוראות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 35א)ב()1( לחוק שניתנו עד יום ח' בתמוז 

התש"ף )30 ביוני 2020(.     

ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(
)חמ 3-4256-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ח-2018

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:

 - )להלן  התשע"ז-22017  ולהולכה(,  להפקה  ותעריפים  עלויות  )חישוב  המים  בכללי   .1
הכללים העיקריים(, בסעיף 4)ד( במקום הנוסחה יבוא: 

"  

אחרי סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא:  .2
הספקה  רישיון  בעל  סיפק  3)ב(,  סעיף  מהוראות  לגרוע  בלי  5א. 
מים שקיבל מבעל רישיון הפקה לבעל רישיון הספקה אחר 
ותעריף  מים  אותם  לגבי  הפקה  רישיון  כבעל  אותו  יראו   -

ההפקה שלהם יהיה התעריף ששילם בעדם."

בסעיף 12 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )ה( -   )1(

"בשנה  יבוא  גבוהה"  שונות  בעל  ספק  של  ההולכה  תעריף  "עלה  אחרי  )א( 
מסוימת";

אחרי "הופחת תעריף ההולכה" יבוא ", ואם שולם בדרך של קיזוז מקדמה  )ב( 
לפי סעיף קטן )ו( - הסכום שנותר לאחר הקיזוז,"; 

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

שונות  בעל  ספק  תשתית,  שירותי  ובכללי  אלה  בכללים  האמור  אף  ")ו( על 
המים  לרשות  יעביר  לא  תשתית,  שירותי  לכללי   10 סעיף  עליו  שחל  גבוהה 
שירותי  לכללי   )1(10 סעיף  לפי  לשלם  שעליו  הקבוע  התשלום  את  הארצית 
תשתית וחלק מדמי המים שעליו לשלם לפי סעיף 33א)ב( לחוק השווה לסכום 
שמיום  התקופה  בעד   ,2016 בשנת  חויב  שבו  למ"ק  הממוצע  ההפקה  היטל 
התחילה עד כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(, וסכום זה ייוותר בידיו וישמש 

כמקדמה על חשבון התוספת לתעריף ההולכה לפי סעיף קטן )ה( ויקוזז ממנה."

תחילה ותחולה

תיקון סעיף 4

2  

H = 138.6 720 + 11ℎ + 620 + 1.75ℎ 
150.

1.17 + 1,000 

הוספת סעיף 5א

"הספקה שמהווה 
הפקה

תיקון סעיף 12

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

ק"ת התשע"ז, עמ' 1266; התשע"ח, עמ' 96 ועמ' 604.  2

"
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במקום סעיף 15)א( לכללים העיקריים יבוא:    .4

")א( תעריף ההולכה בעד מים שהופקו בהפקת סילוק, למעט הפקת סילוק שסווגה 
ברישיון כהפקת שיקום -

התעריף   - בשפכים  טיפול  למיתקן  הזרמתם  את  אישר  הרשות  מנהל  אם   )1(
בעד הזרמת אותם מים לביוב, בתוספת שקל חדש אחד למ"ק;  

( אם מנהל הרשות אישר את הזרמתם לנחל וקבע כי יש לטפל בהם קודם  2(
להזרמתם - סכום למ"ק שיחושב לפי סעיף 8."  

במקום התוספת השנייה לכללים העיקריים יבוא:  .5

"תוספת שנייה

)סעיפים 6, 11, 20 ו–24(

תיקון סעיף 15

החלפת התוספת 
השנייה

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

25% 0.71  0.68 הולכהאפיקי מים)1(

21% 0.99  1.07 הולכהעמק הירדן)2(

32% 0.67  0.73 הולכהמים בגליל)3(

1.01 בתוספת עלות הולכהמים בגולן)4(
אנרגיה למ"ק

 1.05 29%

30% 0.85  1.20 הולכהעמק חרוד)5(

29% 1.29  1.35 הפקת מים עילייםעין גדי)6(

44% 0.79  1.15 הפקת מים עילייםכברי קיבוץ)7(

26% 2.38  1.96 הפקת מים עילייםדן קיבוץ)8(

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

38% 0.89  1.21 הפקת מים עיליים

35% 0.47  0.70 הפקת מים עילייםחוף כנרת)10(

35% 0.55  1.08 הפקת מים עילייםעלי כנרת)11(

35% 0.99  1.27 הפקת מים עילייםמשק שחפים - כנרת)12(

מי כנרת להתיישבות )13(
חקלאית

35% 0.96  1.40 הפקת מים עיליים

35% 0.71  0.87 הפקת מים עילייםשמיר קיבוץ)14(

" 0.67 הולכהשדה יואב)15(
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על אף האמור בכללים אלה, בתקופה שמיום י"ח בסיוון התשע"ח )1 ביולי 0182( עד   .6
לכללים  השנייה  בתוספת  כאילו  יראו   ,)2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  כ"ג  יום 

העיקריים, כנוסחה בסעיף 4 לכללים אלה -    

בפרט )10(, במקום "0.70" נאמר "0.77";  )1(

בפרט )11(, במקום "1.08" נאמר "1.48";  )2(

בפרט )12(, במקום "1.27" נאמר "1.96";  )3(

בפרט )13(, במקום "1.40" נאמר "2.22";  )4(

בפרט )14(, במקום "0.87" נאמר "1.17";  )5(

בפרט )15(, במקום "0.67" נאמר "0.76".  )6(

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בסיוון התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .7
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-5449(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

כללי מדידת מים )מדי מים( )תיקון(, התשע"ח-2018

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

בסעיף 33ט)ב()1( לכללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח-21988, במקום "ט"ז בתמוז   .1
התשע"ח )29 ביוני 2018(" יבוא "כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(".

ז' בתמוז התשע"ח )19 ביוני 2018(
)חמ 3-195-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

הוראת שעה

תחילה

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350.  1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ח, עמ' 284.  2
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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון מס' 2(, 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: 

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

חריגה הנובעת מנזילה" יבוא: 

""צרכן ביתי" - כהגדרתו בכללי תאגידי מים וביוב )ניתוק אספקת מים(, התשע"ה-32015;".

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

בפסקה )1(, במקום "10,210,691" יבוא "10,306,671"; )א( 

בפסקה )3( - )ב( 

בפסקת משנה )א(, במקום "35.504" יבוא "35.838";  )1(

בפסקת משנה )א1(, במקום "14.857" יבוא "14.997";  )2(

בסעיף קטן )ג( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "9,667,930" יבוא "9,758,809"; )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "35.504" יבוא "35.838"; )ב( 

בסעיף קטן )ד(, במקום "3.019" יבוא "3.047".   )3(

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -   .3
בפסקה )1(, במקום "0.695" יבוא "0.702";   )1(

בפסקה )2(, במקום "1.686" יבוא "1.702";   )2(

בפסקה )3(, במקום "2.006" יבוא "2.025";   )3(

בפסקה )4(, במקום "2.221" יבוא "2.242".   )4(

בסעיף 25)ב( לכללים העיקריים -  .4
במקום "תזכה החברה את הצרכן" יבוא "תחשב החברה את חיובי הצרכן ותזכה   )1(

אותו"; 

בפסקה )1(, אחרי "העניין" יבוא ", בכל תקופת חיוב";   )2(

בפסקה )2( -  )3(

במקום "מים" יבוא "המים המצרפית שהוכרה כנזילה"; )א( 

במקום "ועד" יבוא "ולצרכן ביתי - עד"; )ב( 

המים  כמות  בשל   - ביתי  "לצרכן  יבוא  מים"  כמות  "בשל  במקום   ,)3( בפסקה   )4(
המצרפית שהוכרה כנזילה"; 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 25

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

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ח, עמ' 736.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 1062.  3
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אחרי פסקה )3( יבוא:   )5(

שהוכרה  המים  כמות   - כנזילה"  שהוכרה  המצרפית  המים  "כמות  זה,  "לעניין 
כנובעת מנזילה אחת, גם אם היא נפרשת על פני יותר מתקופת חיוב אחת." 

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

"תוספת ראשונה

)סעיף 19(
עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.757 עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ1

 1.809 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ2

 2.230 הרי נצרת - מפעלי מים וביוב בע"מ3

 2.188 חברת הגיחון בע"מ4

 1.740 יובלים אשדוד בע"מ5

 2.622 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6

 1.688 ימים - תאגיד המים של קרית ים בע"מ7

 1.984 מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ8

 1.991 מי ציונה בע"מ9

 1.498 מי אביבים 2010 בע"מ10

 2.094 מי אונו בע"מ11

 1.444 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12

מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק 13
בע"מ

 2.144 

 1.807 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14

 2.487 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15

 2.726 מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16

 1.761 מי הוד השרון בע"מ17

 1.595 מי הרצליה בע"מ18

 3.245 מי התנור בע"מ19

 1.624 מי חדרה בע"מ20

 2.317 מי יבנה בע"מ21

 2.492 מי כרמל בע"מ22

 1.840 מי לוד בע"מ23

 2.209 מי מודיעין בע"מ24

 1.678 מי נתניה )2003( בע"מ25

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.375 מי עירון בע"מ26

 2.263 מי עכו בע"מ27

 1.778 מי קרית גת )2008( בע"מ28

 2.290 מי רהט בע"מ29

 1.598 מי רמת גן בע"מ30

 1.970 מי רעננה בע"מ31

 3.108 מי רקת טבריה בע"מ32

 1.824 מי שבע - תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ33

 2.144 מי שמש בע"מ34

 1.615 מי שיקמה בע"מ35

 1.626 מי תקווה בע"מ36

 1.707 מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ37

 2.284 מניב ראשון בע"מ38

 1.896 מעיינות אתא בע"מ39

 2.184 מעיינות החוף בע"מ40

 4.850 מעינות המשולש בע"מ41

 2.324 מעינות העמקים בע"מ42

 2.059 מעינות השרון בע"מ43

 2.463 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ44

 0.876 עין אפק בע"מ45

 2.114 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46

 2.773 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה 48
המקומית כוכב יאיר צור - יגאל בע"מ

 3.529 

 1.371 פלגי מוצקין בע"מ49

 2.285 שרונים - תשתיות מים וביוב בע"מ50

ת.מ.ר תאגיד מים אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי 51
ובני עייש( בע"מ

 2.638 

 2.535 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52

 4.027 נווה מדבר תאגיד מים בע"מ53

 2.852 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54

 2.316 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55

 2.072 מעיינות זיו בע"מ56
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תוספת שנייה

)סעיף 20(
עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.831 עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ1

 2.008 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ2

 2.412 הרי נצרת - מפעלי מים וביוב בע"מ3

 2.263 חברת הגיחון בע"מ4

 1.815 יובלים אשדוד בע"מ5

 2.696 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6

 1.838 ימים - תאגיד המים של קרית ים בע"מ7

 2.059 מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ8

 2.066 מי ציונה בע"מ9

 1.573 מי אביבים 2010 בע"מ10

 2.169 מי אונו בע"מ11

 1.519 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12

מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק 13
בע"מ

 2.321 

 1.882 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14

 2.562 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15

 2.913 מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16

 1.836 מי הוד השרון בע"מ17

 1.670 מי הרצליה בע"מ18

 3.476 מי התנור בע"מ19

 1.699 מי חדרה בע"מ20

 2.392 מי יבנה בע"מ21

 2.566 מי כרמל בע"מ22

 2.018 מי לוד בע"מ23

 2.284 מי מודיעין בע"מ24

 1.753 מי נתניה )2003( בע"מ25

 2.674 מי עירון בע"מ26

 2.422 מי עכו בע"מ27

 1.903 מי קרית גת )2008( בע"מ28

 2.479 מי רהט בע"מ29
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.673 מי רמת גן בע"מ30

 2.045 מי רעננה בע"מ31

 3.265 מי רקת טבריה בע"מ32

 1.899 מי שבע - תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ33

 2.322 מי שמש בע"מ34

 1.690 מי שיקמה בע"מ35

 1.701 מי תקווה בע"מ36

 1.782 מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ37

 2.358 מניב ראשון בע"מ38

 1.970 מעיינות אתא בע"מ39

 2.608 מעיינות החוף בע"מ40

 4.925 מעינות המשולש בע"מ41

 2.407 מעינות העמקים בע"מ42

 2.134 מעינות השרון בע"מ43

 2.538 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ44

 0.951 עין אפק בע"מ45

 2.189 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46

 2.948 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה 48
המקומית כוכב יאיר צור–יגאל בע"מ

 3.603 

 1.446 פלגי מוצקין בע"מ49

 2.360 שרונים - תשתיות מים וביוב בע"מ50

ת.מ.ר תאגיד מים אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי 51
ובני עייש( בע"מ

 2.751 

 2.575 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52

 4.197 נווה מדבר תאגיד מים בע"מ53

 3.037 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54

 2.471 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55

 2.147 מעיינות זיו 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(

 1.814 עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ1

 1.983 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ2

 2.351 הרי נצרת - מפעלי מים וביוב בע"מ3

 2.230 חברת הגיחון בע"מ4

 1.785 יובלים אשדוד בע"מ5

 2.692 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6

 1.811 ימים - תאגיד המים של קרית ים בע"מ7

 2.029 מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ8

 2.053 מי ציונה בע"מ9

 1.568 מי אביבים 2010 בע"מ10

 2.164 מי אונו בע"מ11

 1.501 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12

 2.296 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק בע"מ13

 1.869 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14

 2.561 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15

 2.895 מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16

 1.821 מי הוד השרון בע"מ17

 1.649 מי הרצליה בע"מ18

 3.469 מי התנור בע"מ19

 1.673 מי חדרה בע"מ20

 2.371 מי יבנה בע"מ21

 2.552 מי כרמל בע"מ22

 1.981 מי לוד בע"מ23

 2.251 מי מודיעין בע"מ24

 1.731 מי נתניה )2003( בע"מ25

 2.692 מי עירון בע"מ26

 2.394 מי עכו בע"מ27

 1.852 מי קרית גת )2008( בע"מ28

 2.459 מי רהט בע"מ29

 1.668 מי רמת גן בע"מ30
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.019 מי רעננה בע"מ31

 3.242 מי רקת טבריה בע"מ32

 1.877 מי שבע - תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ33

 2.241 מי שמש בע"מ34

 1.684 מי שיקמה בע"מ35

 1.687 מי תקווה בע"מ36

 1.771 מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ37

 2.336 מניב ראשון בע"מ38

 1.955 מעיינות אתא בע"מ39

 2.556 מעיינות החוף בע"מ40

 4.905 מעינות המשולש בע"מ41

 2.397 מעינות העמקים בע"מ42

 2.114 מעינות השרון בע"מ43

 2.528 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ44

 0.963 עין אפק בע"מ45

 2.166 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46

 2.954 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה 48
המקומית כוכב יאיר צור–יגאל בע"מ

 3.586 

 1.438 פלגי מוצקין בע"מ49

 2.338 שרונים - תשתיות מים וביוב בע"מ50

ת.מ.ר תאגיד מים אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי ובני 51
עייש( בע"מ

 2.711 

 2.594 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52

 4.199 נווה מדבר תאגיד מים בע"מ53

 3.032 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54

 2.439 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55

 2.147." מעיינות זיו בע"מ

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .6
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-3869-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

תחילה
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כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 
או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

או  מים  מערכות  והקמת  וביוב  מים  לשירותי  )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  בכללי   .1
ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 1, בהגדרה "מד–מים" - 

במקום "בתקנות" יבוא "בכללי";  )1(

במקום "תקנות" יבוא "כללי".  )2(

בסעיף 3 לכללים העיקריים -  .2
בפסקה )1( -  )1(

בפסקת משנה )א(, במקום "5.595" יבוא "5.648"; )א( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "10.536" יבוא "10.635"; )ב( 

בפסקה )2()ג()1(, במקום "8.533" יבוא "8.613".  )2(

בסעיף 4)1( לכללים העיקריים, במקום "5.869" יבוא "5.924".  .3
בסעיף 6)ב()1( לכללים העיקריים, במקום "3.328" יבוא "3.359".  .4

בסעיף 6ג לכללים העיקריים -  .5
האמור בו יסומן ")א(" ובו, במקום "3)2()א()4(" יבוא "קטן )ב(";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")ב(  התעריף בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה יהיה התעריף למים 
הקבוע בסעיף 4)1()1.2( לכללי הספקים המקומיים."

במקום התוספת הראשונה לכללים העיקריים יבוא:  .6

"תוספת ראשונה

)סעיפים 3)2()א()5( ו–6(

התעריף למ"ק מים בעד כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה

פריט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.582 עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע"מ1.

 4.087 הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ2.

 3.053 הרי נצרת - מפעלי מים וביוב בע"מ3.

 2.515 חברת הגיחון בע"מ4.

 2.754 יובלים אשדוד בע"מ5.

 4.413 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6.

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 6ג

החלפת התוספת 
הראשונה

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

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ח, עמ' 636.  2
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פריט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.816 ימים - תאגיד המים של קרית ים בע"מ7.

 2.709 מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ8.

 3.845 מי ציונה בע"מ9.

 4.331 מי אביבים 2010 בע"מ10.

 4.372 מי אונו בע"מ11.

 3.542 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12.

 3.996 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני ברק בע"מ13.

 3.873 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ14.

 4.652 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15.

 4.227 מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16.

 3.705 מי הוד השרון בע"מ17.

 3.284 מי הרצליה בע"מ18.

 4.562 מי התנור בע"מ19.

 2.950 מי חדרה בע"מ20.

 3.328 מי יבנה בע"מ21.

 3.782 מי כרמל בע"מ22.

 3.674 מי לוד בע"מ23.

 2.499 מי מודיעין בע"מ24.

 3.204 מי נתניה )2003( בע"מ25.

 5.014 מי עירון בע"מ26.

 3.828 מי עכו בע"מ27.

 2.679 מי קרית גת )2008( בע"מ28.

 4.172 מי רהט בע"מ29.

 4.355 מי רמת גן בע"מ30.

 3.025 מי רעננה בע"מ31.

 3.973 מי רקת טבריה בע"מ32.

 3.279 מי שבע - תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ33.

 2.433 מי שמש בע"מ34.

 4.317 מי שיקמה בע"מ35.

 3.792 מי תקווה בע"מ36.

 3.989 מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ37.

 3.231 מניב ראשון בע"מ38.

 3.709 מעיינות אתא בע"מ39.
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פריט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 4.096 מעיינות החוף בע"מ40.

 3.385 מעינות המשולש בע"מ41.

 4.080 מעינות העמקים בע"מ42.

 3.415 מעינות השרון בע"מ43.

 4.056 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ44.

 5.556 עין אפק בע"מ45.

 3.204 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46.

 4.896 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47.

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה 48.
המקומית כוכב יאיר צור–יגאל בע"מ

 3.545 

 4.191 פלגי מוצקין בע"מ49.

 3.226 שרונים - תשתיות מים וביוב בע"מ50.

ת.מ.ר תאגיד מים אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי 51.
ובני עייש( בע"מ

 2.963 

 3.657 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52.

 4.750 נווה מדבר תאגיד מים בע"מ53.

 4.589 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54.

 3.686 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55.

 4.683."מעיינות זיו בע"מ56.

בתוספת השנייה לכללים העיקריים, אחרי פרט )4( יבוא:  .7

של  הצרכן  לבקשת  החלפה  ")4א( 
קריאה  רכיב  עם  מד–מים 
מצב  בעל  במד–מים  מרחוק 
וחגי  בשבתות  רדום  תצוגה 

ישראל

בנכס   רשום  היה  שלא  לצרכן  צרכן,  בהחלפת 
או אחרי חלוף מחצית התקופה ממועד התקנת 
מד–המים ועד מועד הבדיקה והכיול שלו לפי 
סעיף 44 לכללי מדי–מים - התוספת בעד רכיב 
תצוגה  מצב  בעל  במד–מים  מרחוק  קריאה 

רדום בשבתות וחגי ישראל לפי פרט )4(;

מד–מים,  בעד  התעריף   - אחר  מקרה  בכל 
והתוספת  מרחוק  קריאה  רכיב  בעד  התוספת 
מצב  בעל  במד–מים  מרחוק  קריאה  רכיב  בעד 
תצוגה רדום בשבתות וחגי ישראל לפי פרט )4(."

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .8
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-3873-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

תחילה

תיקון התוספת 
השנייה
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כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

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:

לביוב(,  ערים  איגודי  שמספקים  ביוב  לשירותי  )תעריפים  ערים  איגודי  בכללי   .1
התשע"ה-32014, במקום התוספת השנייה יבוא:

"תוספת שנייה
)סעיפים 2 ו–9ב(

שם האיגוד

הסכום בשקלים חדשים

למטר מעוקב מים שסופקו, למעט 
מים שאינם מוזרמים לביוב 

המפורטים בסעיף 5 ולרבות מים 
שמקורם במי תהום שאושרו 

להזרמה למערכת הביוב

למטר מעוקב שפכים
שזרמו לביוב ומים 

שאינם פטורים

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

בשנים 2018 עד 2020 - 0.8 

בשנת 2021 - 0.84 

בשנת 2022 - 0.79 

בשנת 2023 - 0.71 

בשנת 2024 - 0.66 

משנת 2025 ואילך- 0.64

איגוד ערים אזור 
חיפה )ביוב(

בשנת 2018 - 0.15 

בשנת 2019 - 0.28 

בשנת 2020 - 0.62 

בשנת 2021 - 0.61 

בשנת 2022 - 0.60 

בשנת 2023 - 0.59 

בשנת 2024 -  0.58 

בשנת 2025 - 0.84 

בשנת 2026 - 0.83 

משנת 2027 ואילך - 0.82

בשנת 2018 - 0.21 

בשנת 2019 - 0.4 

בשנת 2020 - 0.89 

בשנת 2021 - 0.87 

בשנת 2022 - 0.86 

בשנת 2023 - 0.84 

בשנת 2024 - 0.83 

בשנת 2025 -  1.2 

בשנת 2026 - 1.19 

משנת 2027 ואילך - 1.17."

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-3873-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

החלפת התוספת 
השנייה

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

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 523; התשע"ח, עמ' 650.  3

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

לחברה( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018

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:

בכללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009   .1
ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא 
תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה(, התשע"ה-32014, במקום 

התוספת יבוא:

"תוספת
)סעיף 7(

טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 3.635 אור עקיבא)1(

 2.612 אליכין)2(

 2.642 באר יעקב)3(

 3.507 בית שאן)4(

 3.635 בנימינה - גבעת עדה)5(

 4.584 גבעת שמואל)6(

 3.635 גיסר אל זרקא)7(

 2.623 דלית אל כרמל)8(

 2.372 חריש)9(

 3.912 כפר שמריהו)10(

 3.638 כפר תבור)11(

 2.906 להבים)12(

 2.906 מיתר)13(

 2.623 מעיליא)14(

 3.424 נהריה)15(

 3.487 נשר)16(

 3.829 סביון)17(

החלפת תוספת

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

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 526; התשע"ח, עמ' 649.  3
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טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 2.906 עומר)18(

 2.623 עוספיה)19(

 3.688 פרדיס)20(

 4.222 פרדס חנה-כרכור)21(

 2.261 קלנסואה)22(

 4.817 קרית יערים)23(

 3.601 ראש פינה)24(

 3.817 שדרות)25(

 3.474."שהם)26(

תחילתם של כללים אלה ביום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.  .2
ה' בתמוז התשע"ח )18 ביוני 2018(

)חמ 3-4764(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

למים ולביוב   

הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התשע"ח-2018

)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי  2018, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התשע"ח בתמוז  י"ח  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   2017 

)1 ביולי 2018(,  כדלקמן:

"תוספת ראשונה

)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום הנתבע 1. 
כערכו ולא פחות מ–477

קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  כל   .2
לרבות תביעה  לאיזון  משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק 
דין הצהרתי  בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר 

הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

2,855

בוטל.  .3

ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ח, עמ' 1952.  1

תחילה

עדכון אגרות
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בשקלים חדשים

התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה  .4957

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 4983א. 

בקשה למינוי מנהל עיזבון 4983ב. 

תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה,   .5
הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה 

למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן 
אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

235

כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם אם אין תביעה   .6
תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט 

לענייני משפחה

477

בקשה בכתב  .7235

עשיית צוואה בפני שופט  .8506

הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה  .9506

)נמחק(.   .10

העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.16 לכל עמוד11. 

ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם   .12
לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

506

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר   .13
התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, 

התשע"ה-2014

100

תוספת שנייה

)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה 
למעט הליכים לפי פרטים 8 ו–13 לתוספת הראשונה

."71

      
א' בתמוז התשע"ח )14 ביוני 2018(

)חמ 3-2659(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  
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