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כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"א-2011

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

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

)1( אחרי ההגדרה "רשות מקומית" יבוא:

""רפת" - מקום שבו מוחזקים ראשי צאן או בקר, לרבות מכון חליבה, מפטמה, 
סככות, מרבצים וחצרות המתנה";

)2( אחרי ההגדרה "מט"ש אקסטנסיבי" יבוא:

""מסחר" - לרבות תעשייה ומלונאות";

)3( אחרי ההגדרה "נכס המיועד לצורכי תפעול" יבוא:

""פחת או שיקום" - רכיב הנועד לצורך שמירה על מצבו של הנכס בתקופת הקיים";

)4( אחרי ההגדרה "תכנית" יבוא:

""תפעול" - רכיבי אנרגיה, שכר ואחזקה הדרושים לצורך תפעול מערכת הביוב"�

בסעיף 19 לכללים העיקריים לאחר סעיף קטן )ב( יבוא:  �2

")ב1( ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השביעית ימשיכו לחול, לעניין אגרות 
והיטל ביוב, הוראות חוק העזר שקדם לכללים אלה, לגבי התקופה האמורה בה; ואולם 

על היטלי ביוב שגבו רשויות מקומיות כאמור, תחול הוראת סעיף 2)ג(�"

אחרי פרט 8 בתוספת הראשונה לכללים העיקריים יבוא:  �3
"9� מועצה אזורית מעלה יוסף;

10� מועצה אזורית יואב;
11� מועצה אזורית עמק המעיינות;

12� מועצה אזורית גזר;
13� מועצה אזורית בני שמעון;

14� מועצה אזורית גן רווה;
15� מועצה אזורית חוף אשקלון;

16� מועצה אזורית שער הנגב;
17� מועצה אזורית עמק לוד;

18� מועצה אזורית חבל אילות;
19� מועצה אזורית זבולון;
20� מועצה אזורית מגידו�"

אחרי סעיף 2 בתוספת השנייה לכללים העיקריים יבוא:  �4
"3� מועצה אזורית יואב

)א( בסעיף זה -

"מט"ש בית ניר" - מיתקן טיפול בשפכים המצוי בסמיכות לקיבוץ בית ניר 
הקולט שפכים מנכסים המצויים בתחום קיבוץ בית ניר וכן מכל נכס 

אחר ששפכים ממנו יוזרמו למט"ש זה באישור מהנדס המועצה;
__________

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 219�  1
ק"ת התשע"א, עמ' 64�  2

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון סעיף 19

תיקון התוספת 
השנייה
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"מט"ש גלאון" - מיתקן טיפול בשפכים המצוי בסמיכות למאגר קיבוץ גת 
נחלה  מושב  גלאון,  קיבוץ  בתחום  המצויים  מנכסים  שפכים  הקולט 
יוזרמו למט"ש זה באישור מהנדס  וכן מכל נכס אחר ששפכים ממנו 

המועצה;

"מט"ש נגבה" - מיתקן טיפול בשפכים המצוי בסמיכות למאגר קיבוץ נגבה 
שדה  קיבוץ  נגבה,  קיבוץ  בתחום  המצויים  מנכסים  שפכים  הקולט 
יואב, מתחם חמי יואב וכן מכל נכס אחר ששפכים ממנו יוזרמו למט"ש 

זה באישור מהנדס המועצה;

סגולה  למושב  בסמיכות  המצוי  בשפכים  טיפול  מיתקן   - סגולה"  "מט"ש 
הקולט שפכים מנכסים המצויים בתחום מושב סגולה, היישוב ורדון, 
אזור התעשייה ורדון וכן מכל נכס אחר ששפכים ממנו יוזרמו למט"ש 

זה באישור מהנדס המועצה;

רבדים  לקיבוץ  בסמיכות  המצוי  בשפכים  טיפול  מיתקן   - צפוני"  "מט"ש 
כפר  מושב  רבדים,  קיבוץ  בתחום  המצויים  מנכסים  שפכים  הקולט 
הריף, היישוב אל עזי, מתחם מרכז יואב וכן מכל נכס אחר ששפכים 

ממנו יוזרמו למט"ש זה באישור מהנדס המועצה�

)ב( היטל הביוב לנכס במועצה האזורית יואב יחושב באופן הזה:

)1( בכל הנכסים - מכפלה של שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס במ"ר 
שאליו  המסוים  למט"ש  היישוב  שיוך  לפי  חדשים,  בשקלים  בסכומים 
הנכס מזרים ביוב, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס ושהקימה 
החיוב  למגורים  נכס  שבחיוב  ובלבד  שלהלן;  בטבלה  הקבועים  המועצה, 
יהיה לפי גודל שטח קרקע של 500 מ"ר ושמסרה המועצה הודעה לצרכן, 
בטרם חיובו, כי הוא רשאי להוכיח כי שטחו קטן יותר; הוכיח הצרכן כאמור, 

החיוב יהיה לפי שטח הקרקע בפועל;

)2( ברפת - מכפלה של שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס במ"ר, בסכומי 
שאליו  המסוים  למט"ש  היישוב  שיוך  לפי  חדשים,  בשקלים  התעריפים 
הנכס מזרים ביוב, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס ושהקימה 

המועצה, הקבועים בטבלה שלהלן: 

מט"ש ואופי הנכס

הסכום בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי

)1( מט"ש נגבה - קרקע

16�643�132�47קיבוץ נגבה

32�45294�50-קיבוץ נגבה - רפת

59�854�711�30קיבוץ שדה יואב

66�1712�3-מתחם חמי יואב

מט"ש נגבה - בנוי

79�660�780�11קיבוץ נגבה

58�6173�12-קיבוץ נגבה - רפת

14�461�670�7קיבוץ שדה יואב

17�793�0-מתחם חמי יואב
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מט"ש ואופי הנכס

הסכום בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי

)2( מט"ש גלאון - קרקע

66�543�3918�42מושב נחלה

87�973�4414�20קיבוץ גלאון

02�97196�132-קיבוץ גלאון - רפת

מט"ש גלאון - בנוי

92�630�604�10מושב נחלה

97�740�113�5קיבוץ גלאון

01�2549�33-קיבוץ גלאון - רפת

)3( מט"ש בית ניר

39�3913�1913�37שטח קרקע

34�343�303�9שטח בניין

)4( מט"ש סגולה - קרקע

42�8214�3919�122מושב סגולה

25�0918�1925�63יישוב ורדון

84�1616�2423�15אזור התעשייה ורדון

)5( מט"ש סגולה - בנוי

60�963�594�30מושב סגולה

57�284�806�15יישוב ורדון

21�794�815�3אזור התעשייה ורדון

)6( מט"ש צפוני - קרקע

02�953�0624�83מושב כפר הריף

76�200�5010�49קיבוץ רבדים

51�1837�180-קיבוץ רבדים רפת

45�941�9611�5מתחם מרכז יואב

50�9232�9647�21יישוב אל עזי

מט"ש צפוני - בנוי

76�230�776�20מושב כפר הריף

20�550�382�12קיבוץ רבדים

38�059�45-קיבוץ רבדים רפת

36�980�492�1מתחם מרכז יואב

13�988�5011�5יישוב אל עזי
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4� מועצה אזורית גזר

הקרקע  שטח  של  כמכפלה  יחושב  גזר  אזורית  במועצה  לנכס  ביוב  )א( היטל 
ושטח הבניין שבנכס במ"ר בסכומים בשקלים חדשים, הקבועים בטבלה שלהלן:

אופי הנכס

הסכום בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי

62�267�0019�18שטח בניין

07�855�0012�12שטח קרקע

)ב( בחישוב ההיטל המוטל על נכס המשמש למגורים, לא יובא בחשבון שטח 
קרקע העולה על 500 מ"ר, לכל יחידת דיור�

5� מועצה אזורית בני שמעון

)א( היטל ביוב לנכס במועצה אזורית בני שמעון יחושב לפי שטח הקרקע ושטח 
הבניין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל מחיבור מכפלות כל אחד מהשטחים 

המפורטים בסעיף קטן )ב( עד )ד( בשיעור ההיטל המפורט בסעיף קטן )ה(�

)ב( השטחים בנכס:

)1( שטח הקרקע בנכס;

)2( שטחו של בניין הנמצא בנכס בעת חישוב ההיטל, לרבות שטחם של 
בניין או תוספת לבניין, שנבנו בנכס בלא היתר בנייה או בסטייה ממנו;

)3( שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין, העתידים להיבנות, ושאושרה 
לגביהם בקשה להיתר בנייה, לפי השטח שאישר מוסד התכנון המוסמך� 

הקרקע  של  שטחם   - משותף  בבית  בנכס  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  )ג( על 
והבניין בנכס שהוא יחידת דיור בבית משותף, יכלול חלק יחסי מהשטח שהוא 
רכוש משותף כהגדרתו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-31969, בין אם הבית 
רשום כבית משותף ובין אם לאו, ושיעורו כיחס שבין שטח יחידת דיור לבין שטחן 

של כל יחידות הדיור בבית המשותף�

נכס  על  המוטל  ההיטל  בחישוב  ו–)ג(,  )ב(  קטנים  בסעיפים  האמור  אף  )ד( על 
המשמש למגורים, לא יובא בחשבון שטח קרקע העולה על 500 מ"ר, לכל יחידת 

דיור�

)ה( 

יישוב ואופי הנכס

הסכום בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי

)1( גבעות בר

33�654�0219�7שטח בניין

10�8510�3945�16שטח קרקע

)2( יישובי יחדיו

-49�5518�20שטח בניין

-94�1247�43שטח קרקע

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 2172�  3
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יישוב ואופי הנכס

הסכום בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי

)3( נבטים

-25�9216�20שטח בניין

-81�9048�37שטח קרקע

)4( בית קמה ואבשלום

95�915�053�12שטח בניין

89�1213�139�28שטח קרקע

6� מועצה אזורית גן רווה

היטל ביוב לנכס מגורים במועצה אזורית גן רווה יחושב כמכפלה של שטח הקרקע 
ושטח הבניין שבנכס במ"ר בסכומים בשקלים חדשים, לפי אופי השטח, הקבועים 

בטבלה שלהלן:

יישוב ואופי הנכס

הסכום בשקלים חדשים

תחנות שאיבהביב מאסףביב ציבורי

)1( למגורים

28�1112�0021�9שטח בניין

67�3517�9330�12שטח קרקע

)2( למסחר

50�4812�1521�9שטח בניין

37�8417�7229�12שטח קרקע

7� מועצה אזורית שער הנגב

קיבוץ  נירעם,  יכיני,  במושב  נכסים  לגבי  יחול  שלהלן  בטבלה  המפורט  ההיטל 
גבים, אזור תעשייה וקריית החינוך בלבד -

יישוב ואופי הנכס

הסכומים בשקלים חדשים

ביב מאסףביב ציבורי

)1( למגורים

45�0-שטח בניין

23�0-שטח קרקע

)2( לאזור תעשייה

01�882�10שטח בניין

00�441�5שטח קרקע

)3( לקריית החינוך

38�0-שטח בניין

19�0-שטח קרקע

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -  �6
)1( בסעיף 1)ד( במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא:

בסעיף קטן זה, "שפיעת שפכים גבוהה" - נכסים המזרימים למערכת הביוב מעל 
100 מ"ק שפכים בחודש�

תיקון התוספת 
השלישית
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יישוב 

הסכום בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי

")2( בית קמה ואבשלום, למעט 
שכונת ההרחבה

-56�6572�16

)3( שכונת ההרחבה בבית קמה 
ואבשלום

65�7556�65"72�16

)2( במקום סעיף 2 יבוא:

"2� מועצה אזורית גדרות

)א( אגרת הביוב לנכס במועצה אזורית גדרות )להלן בסעיף זה - המועצה( 
תחושב כמכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס ב–02�3 שקלים חדשים למ"ק� 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בנכס למגורים שאין לו מד צריכת מים 
או שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת המים ושהמועצה אינה ספקית 
הממשלתית  ולרשות  המים  לספק  בכתב,  המועצה,  שפנתה  ולאחר  המים 
למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - אגרת הביוב 

השנתית ליחידת דיור במועצה היא 92�1,057 שקלים חדשים�"

)3( אחרי סעיף 8 יבוא:

"9� מועצה אזורית גזר

)להלן  גזר  אזורית  במועצה  דיור  ליחידת  הדו–חודשית  הביוב  )א( אגרת 
בסעיף זה - המועצה( תהיה בשקלים חדשים בהתאם לטבלה שלהלן -

הסכומים בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי
 החזר הון -
ביב מאסף

 החזר הון -
ביב ציבורי

19�6725�9633�3752�1727�86

)ב( אגרת הביוב הדו–חודשית למ"ר של נכס אחר במועצה תהיה בשקלים 
חדשים בהתאם לטבלה שלהלן -

הסכומים בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי
 החזר הון -
ביב מאסף

 החזר הון -
ביב ציבורי

0�160�220�270�430�24

)ג( אגרת הביוב הדו–חודשית למ"ק שפכים של נכס אחר במועצה, בעלי 
שפיעת שפכים גבוהה תהיה בשקלים חדשים בהתאם לטבלה שלהלן -

הסכומים בשקלים חדשים

מיתקן טיהורביב מאסףביב ציבורי
 החזר הון -
ביב מאסף

 החזר הון -
ביב ציבורי

0�650�861�111�750�97

בסעיף קטן זה, "שפיעת שפכים גבוהה" - נכסים המזרימים למערכת הביוב 
מעל 100 מ"ק שפכים בחודש�

)ד( אגרת החזר הון, תשמש למימון החזר הלוואות שנלקחו למימון הקמת 
מערכות הביוב במועצה, ביב ציבורי, ביב מאסף ומיתקנים�
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יוסף תחל עם  )ה( חיוב אגרת ביוב ביישובים משמר דוד, חולדה וכרמי 
תפעול ואחזקת מערכת הביוב ביישובים אלה, על ידי המועצה�

10� מועצה אזורית יואב

)א( בסעיף זה, "הגדרות":

"מט"ש  סגולה",  "מט"ש  נגבה",  "מט"ש  גלאון",  "מט"ש  ניר",  בית  "מט"ש 
צפוני" - כהגדרתם בתוספת השנייה�

המועצה(   - זה  בסעיף  )להלן  יואב  האזורית  במועצה  לנכס  הביוב  )ב( אגרת 
תחושב באופן זה:

)1( כל הנכסים - מכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס בחודש הרלוונטי, 
למט"ש  היישוב  שיוך  לפי  )ג(,  קטן  בסעיף  הקבועים  החודשיים  בסכומים 
המסוים שאליו הנכס מזרים ביוב, ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את 
הנכס ושמתחזקת המועצה, ואולם אם הותקן בנכס שאינו נכס למגורים מד–
שפכים להנחת דעתה של המועצה ואשר מתוחזק לשביעות רצונה, תחושב 

אגרת הביוב לאותו נכס כמכפלה של כמות השפכים המוזרמים מהנכס;

אינה  שהמועצה  או  מים  צריכת  מד  לו  אין  אשר  למגורים  )2( בנכס 
מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים ולאחר שפנתה 
המועצה, בכתב, לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב וספק המים 
לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס - הסכומים החודשיים לנפש הקבועים 
בסעיף קטן )ד(, לפי שיוך היישוב למט"ש המסוים שאליו הנכס מזרים ביוב, 
ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה והשווים 
למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס בסכום החודשי; לעניין זה - 
"מספר הנפשות המתגוררות בנכס" לפי פניית המועצה, בכתב, לספק המים 
ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח שקיבל 
בהתאם לכללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, התשנ"ד-
41994; לא מסר ספק המים למועצה מהו מספר הנפשות המתגוררות ביחידת 

דיור, תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס של 4 נפשות;

שיוך  ולפי  )ה(,  קטן  בסעיף  הקבועים  החודשיים  הסכומים   - )3( ברפת 
הביוב  שלבי  ולפי  ביוב,  מזרים  הנכס  שאליו  המסוים  למט"ש  היישוב 
הפרות  מספר  של  במכפלה  המועצה  ושמתחזקת  הנכס  את  המשמשים 
הבקר,  מגדלי  התאחדות  לזמן  מזמן  שמפרסמת  כפי  שברפת  החולבות 

בפרסום "סיכומי ספר העדר"�

)ג( אגרת הביוב החודשית לכל הנכסים לפי סעיף קטן )ב()1( תהיה:

הסכום למ"ק בשקלים חדשים

שיקוםאגרת טיהורתפעול

17�451�450�0)1( מט"ש בית ניר

87�270�880�0)2( מט"ש גלאון

75�370�240�0)3( מט"ש נגבה

76�200�890�0)4( מט"ש סגולה

05�201�300�1)5( מט"ש צפוני

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 458�  4
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)ד( אגרת הביוב החודשית לנכס לפי סעיף קטן )ב()2( תהיה:

הסכום החודשי לנפש בשקלים חדשים

שיקוםטיהורתפעול

05�098�093�3)1( מט"ש בית ניר

02�846�061�6)2( מט"ש גלאון

17�515�642�1)3( מט"ש נגבה

20�335�131�6)4( מט"ש סגולה

17�357�891�8)5( מט"ש צפוני

)ה( אגרת הביוב החודשית לרפת לפי סעיף קטן )ב()3( תהיה: 

הסכום החודשי לחולבת בשקלים חדשים

21�6)1( מט"ש נגבה

28�9)2( מט"ש גלאון

60�11")3( מט"ש צפוני

אחרי פרט )8( בתוספת הרביעית לכללים העיקריים יבוא:  �6
")9( מועצה אזורית יואב

41�11% )1( מט"ש סגולה  

41�30% )2( מט"ש צפוני   

43�15% )3( מט"ש גלאון   

56�44% )4( מט"ש בית ניר  

"55�30% )5( מט"ש נגבה   

פרט 1 בתוספת השישית - יימחק�  �7

אחרי התוספת השישית יבוא:   �8

"תוספת שביעית

)סעיף 19)ב1((

יעמדו  ביוב  ואגרת  היטל  לעניין  להלן  המנויות  האזוריות  המועצות  של  העזר  חוקי 
בתוקף עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(: 

1� מעלה יוסף;

2� עמק המעיינות;

3� חוף אשקלון;

4� זבולון;

5� חבל אילות;

6� עמק לוד;

7� מגידו�"

כ' באדר א' התשע"א )24 בפברואר 2011(
י שנ י  ר או )חמ 3-4091(  

יושב ראש מועצת הרשות   

הממשלתית למים ולביוב   

תיקון התוספת 
הרביעית

תיקון התוספת 
השישית

הוספת התוספת 
השביעית
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הודעת התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )עדכון התוספת 
השלישית(, התשע"א-2011

תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  לתקנות  19א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
ואגרות(, התש"ל-11970 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2010 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   �1
2009, עודכנו סכומי האגרות המפורטים בתוספת השלישית לתקנות, והם החל ביום 

כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(, כמפורט להלן:

)1( בפרט 8�00�1, במקום "5�277 שקלים חדשים" יבוא "37�284 שקלים חדשים" ובמקום 
"50�55 שקלים חדשים" יבוא "87�56 שקלים חדשים"; 

)2( "סימן ד' - שיעורי אגרות להיתרי בנייה

טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

1� בנייה או שימוש 
חורג, למעט כמפורט 

בפרט 2 ואילך

בנייה חדשה או תוספת בנייה לרבות 
יציע, בנייני עזר, מצללות, שטחי 

שירות, מרפסות, גזוזטראות, קירוי 
משטחים פתוחים, אצטדיונים, מיתקני 

נופש וספורט לרבות בריכות שחייה, 
בין מקורות ובין שאינן מקורות, גני 

אירועים, מחסנים ובתי אריזה )אף אם 
הם למטרות חקלאיות(, ושינוי שימוש

71�30 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

2� בניית מבנים 
חקלאיים למטרות 

חקלאיות או שימוש 
חורג במבנה לא–חקלאי 

למטרות חקלאיות

מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, 
אורוות, לולים, חממות, וכיוצא באלה, 

למעט מחסנים ובתי אריזה

14�1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

06�1 שקלים חממות ובתי רשת
חדשים לכל מ"ר 

לבנייה עד 100 
מ"ר, בתוספת 52�0 

שקלים חדשים 
לכל מ"ר נוסף מעל 

100 מ"ר

3� עבודות בנייה 
ופיתוח בלא הקמת 

בניין

סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה 
פתוחה, לרבות גשרים וגשרונים וכן 

חפירה לצורך הקמתם

14�1 שקלים 
חדשים לכל מ"ר

עדכון אגרות

__________
ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשס"ז, עמ' 132; התשס"ט, עמ' 596; התש"ע, עמ' 28, עמ' 1279 ועמ' 1280�  1
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

4� בניית מיתקנים 
הנדסיים או מבנים 

לתעשייה כבדה, או 
שימוש חורג במבנים 
או במיתקנים אחרים 

למטרות כאמור

)א( מיתקנים 
הנדסיים ומיתקני 

חקלאות

משאבות, מגדלי 
מים וסילוסים, 
בריכות, בורות, 

מיתקנים ובריכות 
לטיפול בביוב 

ובמים, מכלי דלק 
וגז לרבות תחנות 

שאיבה לטיפול 
בשפכים, מיתקני 

תקשורת פתוחים, 
לרבות מיתקנים 

תת–קרקעיים

41�3 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

)ב( מאגרי מים 
וביוב לפי נפח 

המאגר

מאגרי מים וביוב 
בנפח של עד 3 

מיליון מ"ק

11�0 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

על כל מ"ק נוסף 
מעל 3 מיליון מ"ק

פטור

)ג( נמלים 
ותעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

שטחי נמל 
וכל מבנה 

תעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

14�1 שקלים 
חדשים לכל מ"ק

)ד( לוחות קולטי 
שמש בתחנת 

כוח סולרית 
בטכנולוגיה 

פוטו–וולטאית או 
תרמו–סולרית

מראות או 
משטחים אחרים 

המשמשים לריכוז 
וניצול אנרגיית 
השמש, ובלבד 
שהם מותקנים 

על הקרקע או על 
עמוד, ולא על גבי 

בניין קיים

48�102 שקלים 
חדשים לכל דונם

5� עבודות כרייה 
וחציבה

)א( עבודות 
חציבה, כרייה, 

חפירה או מילוי 
וכיוצא באלה, 

שלא למטרת הקמת 
בניין

14�1 שקלים חדשים לכל מ"ק

)ב( עבודות 
להכשרת אתרים 
להטמנה וטיפול 

בפסולת יבשה

10 אגורות לכל מ"ק
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

6� התקנת כבלים, 
צנרת ותעלות שאינם 

חלק מהבניין ואינם 
משרתים אותו באופן 

ישיר

התקנה של -

)1( צנרת לאספקת מים, ביוב ותיעול 
וניקוז;

)2( צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא באלה;

)3( צנרת עילית; 

)4( כבלים בכל קוטר שהוא;

לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי 
מים, מגלשים, מכלים, תמיכות, אבזרים 

וכיוצא באלה, וכן חציבה, חפירה ומילוי 
לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות

14�1 שקלים 
חדשים לכל מ"א

הקמת גדר - למעט גדר חקלאית או גדר 7� הקמת גדר
ביטחון

14�1 שקלים 
חדשים לכל מ"א

פטורהקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית

8� עבודה מצומצמת 
ועבודות אחרות

לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה 
אגרה בסימן זה

37�284 שקלים 
חדשים

לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן 
זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי 

תקנות עבודה מצומצמת

87�56 שקלים 
חדשים

9� מבנים הפטורים 
מאגרה

פטור"בתי תפילה

כ"ח בשבט התשע"א )2 בפברואר 2011(
ישי הו  אלי )חמ 3-347(  

שר הפנים   




