
רשומות

קובץ התקנות
30 ביוני 73892014ב' בתמוז התשע"ד

עמוד

 כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד(
1404 )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014                                                                                                    

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( )תיקון מס' 3(, 
1430 התשע"ד-2014                                                                                                                                                    

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( )תיקון( )תיקון(, 
1437 התשע"ד-2014                                                                                                                                                    

1438 כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2 והוראת שעה(, התשע"ד-2014                   

1438 כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014                                   

1439 כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ד-2013 )תיקון(, התשע"ד-2014                  

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( )תיקון מס' 3(,
1440 התשע"ד-2014                                                                                                                                                    
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כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-11962 
)להלן - החוק(, ובהתאם לסעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001, 

קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

שירותי  בעד  )תעריפים  )ביוב(  המקומיות  הרשויות  לכללי  השנייה  התוספת  במקום    1
 - )להלן  התשע"א-32010  שעה(,  )הוראת  תאגיד(  בלא  מקומית  רשות  שנותנת  ביוב 

הכללים העיקריים(, יבוא:

"תוספת שנייה
)סעיפים 2)ב( ו–16(

  היטל ביוב לנכס ברשויות המקומיות המפורטות בטבלה שלהלן יחושב כמכפלה של 
שטח הקרקע והבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים, לפי היישוב והרכיבים 

לחיוב, הקבועים בטבלה זו:

שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
מטר רבוע 

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )1(
אל בטוף

0   67 45 ביב ציבורי

0   58 10 ביב מאסף

0   21 25 מיתקן שאיבה

מכון לטיפול 
בשפכים

 23 33   0

המועצה האזורית )2(
אל קסום

   0   0

המועצה האזורית )3(
אלונה

   0   0

המועצה האזורית )4(
אשכול

87 27 87 27 ביב ציבורי

88 14 88 14 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 20 08 20 08

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית אשכול לא 
יעלה על 500 מטרים רבועים 

המועצה האזורית )5(
באר טוביה

79 6 58 13 ביב ציבורי 

ביב מאסף 
ומיתקנים

 31 94 15 98

מכון לטיפול 
בשפכים

 49 99 24 99

החלפת התוספת 
השנייה

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 219   1
ס"ח התשס"א, עמ' 454   2

ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ד, עמ' 390 ועמ' 1357   3
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
מטר רבוע 

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )6(
בוסתן אל מרג'

 14 19 23 31

המועצה האזורית )7(
בני שמעון

בית קמא )א(
ואבשלום

59 29 68 12 ביב ציבורי

60 9 12 4 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 6 26 14 61

25 3917 7ביב ציבוריגבעות בר)ב(

23 6748 20ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

4 5510 62

37 6245 21ביב ציבורייחדיו)ג(

43 4550 19ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

12 2924 58

86 9219 9ביב ציבורימשמר הנגב)ד(

90 4514 7ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

22 0139 87

87 0139 22ביב ציבורינבטים)ה(

35 0951 17ביב מאסף

81 9029 14ביב מאסףקיבוץ דביר)ו(

מכון לטיפול 
בשפכים

10 4120 83

קיבוץ דביר - )ז(
הרחבה

52 2624 12ביב ציבורי

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית בני שמעון לא 
יעלה על 500 מטרים רבועים 

המועצה האזורית )8(
ברנר

49 39 74 19 ביב ציבורי

ביב מאסף 
ומיתקנים

 4 41 8 80

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 46 4 91

המועצה האזורית )9(
גדרות

 185 60 23 86
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
מטר רבוע 

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )10(
גולן

54 4 88 19 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 36 38 8 31

המועצה האזורית )11(
גזר

62 12 94 18 ביב ציבורי

51 13 26 20 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 8 02 5 34

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית גזר לא יעלה על 500 
מטרים רבועים 

המועצה האזורית )12(
גן רווה

61 13 47 9 ביב ציבורינכס למגורים)א(

93 31 20 22 ביב מאסף

59 18 92 12 תחנת שאיבה

38 13 63 9 ביב ציבורינכס למסחר)ב(

39 31 60 22 ביב מאסף

27 18 15 13 תחנת שאיבה

המועצה האזורית )13(
דרום השרון

 14 19 23 31

המועצה האזורית )14(
הגלבוע

63 21 26 43 ביב ציבורי

ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 31 63 15 78

המועצה האזורית )15(
הגליל העליון

73 24 93 45 ביב ציבורי

19 6 50 11 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 28 93 15 58

המועצה האזורית )16(
הגליל התחתון

21 15 61 7 ביב ציבורי

ביב מאסף 
ומיתקנים

 4 97 9 94

מכון לטיפול 
בשפכים

 9 17 18 34



1407 קובץ התקנות 7389, ב' בתמוז התשע"ד, 2014 6 30 

שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
מטר רבוע 

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )17(
זבולון

95 46 74 11 ביב ציבוריאושה)א(

77 28 19 7 ביב ציבוריאיבטין)ב(

98 4 24 1 ביב מאסף רכסים

ביב מאסף נחל 
ציפורי

 4 84 19 35

28 4 07 1 תחנת שאיבה

48 46 62 11 ביב ציבוריחואלד)ג(

ביב מאסף נחל 
ציפורי

 4 84 19 35

50 92 12 23 ביב ציבוריכפר ביאליק)ד(

64 36 16 9 ביב ציבוריכפר המכבי)ה(

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 00 16 01

98 4 24 1 ביב מאסף רכסיםכפר הנוער)ו(

28 4 07 1 תחנת שאיבה

71 48 18 12 ביב ציבוריכפר חסידים)ז(

98 4 24 1 ביב מאסף רכסים

28 4 07 1 תחנת שאיבה

אזור תעשייה )ח(
כפר חסידים

63 234 66 58 ביב ציבורי

98 4 24 1 ביב מאסף רכסים

28 4 07 1 תחנת שאיבה

ביב מאסף נחל נופית)ט(
ציפורי

 4 84 19 35

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 00 16 01

57 42 64 10 ביב ציבוריראס עלי)י(

ביב מאסף נחל 
ציפורי

 4 84 19 35

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 00 16 01

תל רגב, )יא(
 הצופים,

רמת יוחנן

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 00 16 01

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית זבולון לא 
יעלה על 500 מטרים רבועים 



קובץ התקנות 7389, ב' בתמוז התשע"ד, 2014 6 30  1408

שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
מטר רבוע 

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )18(
חבל אילות

52 4 13 1 ביב מאסףאילות)א(

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 05 8 23

30 28 07 7 ביב מאסףאליפז)ב(

73 50 68 12 ביב ציבוריבאר אורה)ג(

05 4 01 1 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 8 09 32 40

19 29 29 7 ביב מאסףגרופית)ד(

מכון לטיפול 
בשפכים

 9 35 37 40

מכון לטיפול חניון יעלים)ה(
בשפכים

 1 84 7 40

16 14 83 3 ביב מאסףיהל)ו(

מכון לטיפול 
בשפכים

 18 49 73 97

56 3 90 0 ביב מאסףיוטבתה)ז(

מכון לטיפול 
בשפכים

 16 20 64 83

42 133 36 33 ביב מאסףלוטן)ח(

מכון לטיפול 
בשפכים

 12 55 50 20

60 43 91 10 ביב מאסףנאות סמדר)ט(

מכון לטיפול 
בשפכים

 6 85 27 43

55 15 88 3 ביב מאסףנווה חריף)י(

מכון לטיפול 
בשפכים

 22 62 90 48

17 18 54 4 ביב מאסףסמר)יא(

מכון לטיפול 
בשפכים

 23 73 94 93

12 74 52 18 ביב מאסףקטורה)יב(

מכון לטיפול 
בשפכים

 9 46 37 80
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
מטר רבוע 

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )19(
חבל יבנה

 14 19 23 31

המועצה האזורית )20(
חבל מודיעין

 14 19 23 31

המועצה האזורית )21(
חוף אשקלון

45 24 23 12 ביב ציבורי

72 18 36 9 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 11 45 22 90

המועצה האזורית )22(
חוף הכרמל

בית אורן, )א(
הבונים, 

החותרים, ימין 
אורד, כפר 

 הנוער גלים,
כפר הנוער 

סיתרין, כלא 
דמון, מאיר 
שפיה, מלון 

יערות הכרמל, 
מעגן מיכאל, 

מעיין צבי, ניר 
 עציון, עין

 כרמל
ושדות ים

84 5 32 23 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 53 90 13 47

 לכל יישוב)ב(
אחר

04 18 15 72 ביב ציבורי

84 5 32 23 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 53 90 13 47

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית חוף הכרמל 
לא יעלה על 500 מטרים רבועים 

המועצה האזורית )23(
חוף השרון

90 10 30 76 ביב ציבורי

51 1 56 10 קווי הולכה

99 2 92 20 מיתקנים
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
 מטר רבוע

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )24(
יואב

29 38 57 9 ביב ציבוריבית ניר)א(

11 9 28 2 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 39 9 55

26 21 31 5 ביב ציבוריגלאון)ב(

41 15 85 3 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 67 2 70

81 273 46 68 ביב מאסףגלאון רפתות)ג(

מכון לטיפול 
בשפכים

 34 14 136 57

68 47 92 11 ביב ציבורינחלה)ד(

71 21 43 5 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 98 3 93

71 21 43 5 ביב מאסףנחלה הרחבה)ה(

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 98 3 93

65 27 92 6 ביב מאסףחמי יואב)ו(

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 60 6 43

02 49 25 12 ביב ציבורינגבה)ז(

03 1 26 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 25 1 02

50 30 62 7 ביב מאסףנגבה רפתות)ח(

מכון לטיפול 
בשפכים

 23 80 95 19

03 1 26 0 ביב מאסףנגבה הרחבה)ט(

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 25 1 02

81 74 70 18 ביב מאסףסגולת יואב)י(

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 73 18 93
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
 מטר רבוע

בניין
מטר רבוע 

קרקע

61 31 91 7 ביב ציבורישדה יואב)יא(

16 10 54 2 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 37 1 49

אזור תעשייה )יב(
ורדון

64 15 91 3 ביב ציבורי

09 19 78 4 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 05 8 18

07 65 27 16 ביב ציבוריורדון)יג(

19 26 55 6 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 76 19 04

94 95 98 23 ביב ציבוריסגולה)יד(

30 13 33 3 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 09 8 34

30 13 33 3 ביב מאסףסגולה הרחבה)טו(

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 09 8 34

51 22 63 5 ביב ציבוריאל עזי)טז(

10 49 28 12 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 8 33 33 30

24 71 82 17 ביב ציבוריכפר הרי"ף)יז(

56 25 39 6 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 78 3 10

כפר הרי"ף )יח(
הרחבה

56 25 39 6 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 78 3 10

96 50 74 12 ביב ציבורירבדים)יט(

46 10 61 2 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 20 0 78

64 184 16 46 ביב מאסףרבדים)כ(

מכון לטיפול רפתות)כא(
בשפכים

 9 61 38 43
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
 מטר רבוע

בניין
מטר רבוע 

קרקע

71 8 20 2 ביב ציבורימרכז יואב)כב(

24 12 06 3 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 37 1 49

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית יואב לא יעלה 
על 500 מטרים רבועים 

המועצה האזורית )25(
לב השרון

 14 19 23 31

המועצה האזורית )26(
לכיש

 14 19 23 31

המועצה האזורית )27(
מבואות החרמון

13 19 13 19 ביב ציבורי

ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 44 25 44 25

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית מבואות החרמון 
לא יעלה על 500 מטרים רבועים 

המועצה האזורית )28(
מגידו

גלעד, דליה, )א(
רמות מנשה, 
אלייקים, עין 

השופט, הזורע, 
יקנעם המושבה

52 34 63 8 ביב ציבורי

90 7 98 1 ביב מאסף

27 7 82 1 מיתקנים

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 45 17 79

רמות השופט, )ב(
עין העמק, 
גבעת עוז, 

מגידו, משמר 
העמק, מדרך 

עוז, מבוא כרמל

52 34 63 8 ביב ציבורי

90 7 98 1ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 45 17 79

אורחן הכרמל )ג(
ומחנה ג'וערה

90 7 98 1 ביב מאסף

27 7 82 1 מיתקנים

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 45 17 79

90 7 98 1 ביב מאסףגן לאומי מגידו)ד(

מכון לטיפול 
בשפכים

 4 45 17 79
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
 מטר רבוע

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )29(
מטה אשר

44 33 44 33 ביב ציבורי

88 6 88 6 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 7 49 7 49

המועצה האזורית )30(
מטה יהודה

00 33 25 8 ביב ציבורי

חיבור לביב 
מאסף ראשי

 6 08 24 33

56 15 89 3 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 52 10 04

המועצה האזורית )31(
מנשה

61 31 61 31 ביב ציבורי

20 9 20 9 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 10 59 10 59

המועצה האזורית )32(
מעלה יוסף

89 7 05 37 ביב מאסףמגורים)א(

מכון לטיפול 
בשפכים

 13 18 2 81

67 8 75 40 ביב מאסףעסקים ומוסדות)ב(

מכון לטיפול 
בשפכים

 15 82 3 93

67 8 75 40 ביב מאסףתעשייה)ג(

מכון לטיפול 
בשפכים

 14 50 3 08

המועצה האזורית )33(
מרום הגליל

08 18 16 36 ביב ציבורי

ביב מאסף 
ומיתקנים

 26 82 13 41

מכון לטיפול 
בשפכים

 31 17 15 58

המועצה האזורית )34(
מרחבים

 14 19 23 31
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
 מטר רבוע

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )35(
משגב

51 12 58 62 ביב ציבורי

ביב מאסף 
ומיתקנים

 50 59 10 12

מכון לטיפול 
בשפכים

 11 73 2 34

המועצה האזורית )36(
נווה מדבר

00

המועצה האזורית )37(
נחל שורק

 14 19 23 31

המועצה האזורית )38(
עמק הירדן

44 12 44 12 ביב ציבורי

ביב מאסף 
ומיתקנים

 33 48 13 82

מכון לטיפול 
בשפכים

 13 13 13 13

המועצה האזורית )39(
עמק המעיינות

11 33 04 11 ביב ציבורי

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית עמק המעיינות 
לא יעלה על 500 מטרים רבועים 

המועצה האזורית )40(
עמק חפר

79 27 18 113 ביב ציבורימגורים)א(

38 20 03 83 ביב מאסף

56 30 49 124 ביב ציבוריעסקים ומוסדות)ב(

41 22 33 91 ביב מאסף

56 30 49 124 ביב ציבוריתעשייה)ג(

41 22 33 91 ביב מאסף

המועצה האזורית )41(
עמק יזרעאל

70 11 98 38 ביב ציבורי

12 15 38 50 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 48 03 14 41

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית עמק יזרעאל לא 
יעלה על 500 מטרים רבועים 

המועצה האזורית )42(
עמק לוד

26 41 32 10 ביב ציבורי

58 5 39 1 ביב מאסף
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
 מטר רבוע

בניין
מטר רבוע 

קרקע

המועצה האזורית )43(
ערבה התיכונה

84 18 58 37 ביב ציבורי

42 5 84 10 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 23 95 11 98

המועצה האזורית )44(
רמת נגב

00

המועצה האזורית )45(
שדות נגב

51 16 73 23 ביב ציבורימגורים)א(

22 9 18 13 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 17 90 12 53

51 16 73 23 ביב ציבוריעסקים ומוסדות)ב(

07 11 81 15 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 21 47 15 03

51 16 73 23 ביב ציבוריתעשייה)ג(

07 11 81 15 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 21 47 15 03

המועצה האזורית )46(
שער הנגב

72 5 45 11 ביב ציבוריאזור תעשייה)א(

06 1 11 2 ביב מאסף

יכני, ניר עם )ב(
וגבים - מגורים

24 0 47 0 ביב מאסף

20 0 40 0 ביב מאסףקריית חינוך)ג(

המועצה האזורית )47(
שפיר

 14 19 23 31

המועצה האזורית )48(
תמר

77 1 28 23 ביב ציבורי

44 0 81 5 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 35 93" 2 72
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2  במקום התוספת השלישית לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת שלישית
)סעיף 8)ב(, 11 ו–19א(

אגרת הביוב לכל נכס ברשויות המקומיות המפורטות בטבלה שלהלן תחושב כמכפלה של 
מטרים מעוקבים מים או שפכים שנצרכו בנכס בסכומים הקבועים להלן:

שם המועצה 
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )1(
אל בטוף

תפעול ביב ציבורי לכל נכס
וביב מאסף

 1 24 1 37

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 23 1 36

30 0 27 0 שיקום

המועצה האזורית )2(
אל קסום

00לכל נכס

 המועצה)3(
האזורית אלונה

00לכל נכס

 המועצה)4(
האזורית אשכול

48 0 34 0 תפעול ביב ציבורילכל נכס

40 0 28 0 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 47 0 67

58 1 11 1 שיקום

14 1 80 0 החזר הון

 המועצה)5(
האזורית באר 

טוביה

66 1 16 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 79 2 56

72 0 50 0 שיקום

המועצה האזורית )6(
בוסתן אל מרג'

 2 34 3 21

המועצה האזורית )7(
בני שמעון

תאשור, ברוש )א(
תדהר

84 0 59 0 תפעול ביב ציבורי

10 2 47 1 תפעול ביב מאסף

16 1 82 0 שיקום

החלפת התוספת 
השלישית
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שם המועצה 
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

בית קמה, )ב(
אזור תעשייה 

אבשלום

38 0 27 0 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 75 1 07

16 1 82 0 שיקום

תפעול ביב ציבורי 
הרחבה בית קמה

 0 37 0 53

01 1 71 0 תפעול ביב ציבורינבטים)ג(

79 1 25 1 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 47 3 52

16 1 82 0 שיקום

13 2 49 1 תפעול ביב מאסףדביר)ד(

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 38 0 54

16 1 82 0 שיקום

תפעול ביב ציבורי 
לשכונת ההרחבה

 0 80 1 14

33 2 63 1 תפעול ביב מאסףמשמר הנגב)ה(

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 41 2 02

16 1 82 0 שיקום

תפעול ביב ציבורי 
לשכונת ההרחבה

 1 19 1 70

97 680 0תפעול ביב מאסףשובל)ו(

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 75 1 07

16 1 82 0 שיקום

תפעול ביב ציבורי 
לשכונת ההרחבה

 1 16 1 66

26 1 88 0 תפעול ביב ציבוריגבעות בר)ז(

49 2 74 1 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 41 2 02

16 1 82 0 שיקום
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שם המועצה 
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

60 1 12 1 תפעולפארק עידן)ח(

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 94 2 78

50 0 35 0 שיקום

המועצה האזורית )8(
ברנר

גבעת ברנר, )א(
בית אלעזרי, 

בניה וקדרון

73 1 21 1 תפעול ביב ציבורי

תפעול ביב מאסף 
ומכון לטיפול 

בשפכים

 0 92 1 32

58 0 41 0 שיקום ביב ציבורי

שיקום ביב מאסף 
ומכון לטיפול 

בשפכים

 0 71 1 01

73 1 21 1 תפעול ביב ציבוריגבתון)ב(

24 2 57 1 תפעול ביב מאסף

58 0 41 0 שיקום ביב ציבורי

המועצה האזורית )9(
גדרות

81 1 27 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 24 1 78

95 0 66 0 פחת

המועצה האזורית )10(
גולן

79 1 34 1 תפעוללכל נכס

45 0 34 0 שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 15 1 54

המועצה האזורית )11(
גזר

73 0 55 0 ביב ציבורילכל נכס

03 1 72 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 93 1 33

10 2 47 1 ביב מאסף הון

17 1 82 0 ביב ציבורי הון

המועצה האזורית )12(
גן רווה

 2 34 3 21



1419 קובץ התקנות 7389, ב' בתמוז התשע"ד, 2014 6 30 

שם המועצה 
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )13(
דרום השרון

76 1 23 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 31 1 87

93 0 65 0 שיקום

המועצה האזורית )14(
הגלבוע

60 0 45 0 ביב ציבורילכל נכס

27 2 70 1 ביב מאסף

23 0 17 0 שיקום

המועצה האזורית )15(
הגליל העליון

59 1 11 1 ביב ציבורילכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 67 0 96

44 0 31 0 ביב מאסף

57 0 40 0 שיקום ביב ציבורי

שיקום מכון 
לטיפול בשפכים

 0 42 0 60

61 0 43 0 שיקום ביב מאסף

המועצה האזורית )16(
הגליל התחתון

50 1 05 1 ביב ציבורילכל נכס

תפעול ביב מאסף 
ומכון לטיפול 

בשפכים

 1 74 2 49

34 1 94 0 שיקום

המועצה האזורית )17(
זבולון

09 2 46 1 תפעול ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 2 30 3 29

67 0 47 0 שיקום

המועצה האזורית )18(
חבל אילות

תפעול ומכון לכל נכס
לטיפול בשפכים

 1 78 2 54

68 0 48 0 שיקום

המועצה האזורית )19(
חבל יבנה

95 1 36 1 תפעול ביב ציבוריבית גמליאל

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 05 1 50

26 2 58 1 שיקום

33 3 33 2 החזר הון
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שם המועצה 
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )20(
חבל מודיעין

65 1 15 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 21 1 73

73 1 21 1 החזר הון

המועצה האזורית )21(
חוף אשקלון

45 3 41 2 תפעול ביב ציבורילכל נכס

תפעול ביב מאסף 
ומכון לטיפול 

בשפכים

 1 34 1 92

22 0 15 0 שיקום

המועצה האזורית )22(
חוף הכרמל

בית אורן, )א(
הבונים, ימין 

אורד, כפר 
הנוער גלים, כפר 

הנוער סיתרין, 
כלא דמון, מאיר 

שפיה, מלון 
יערות הכרמל, 

מעגן מיכאל, 
מעיין צבי, ניר 

עציון, עין כרמל 
ושדות ים

 3 10 4 43

כל יישוב אחר )ב(
במועצה

 3 89 5 56

המועצה האזורית )23(
חוף השרון

74 1 22 1 תפעול ביב ציבורילכל נכס

75 0 53 0 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 10 1 57

54 0 38 0 שיקום

00 1 70 0 החזר הון
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שם המועצה 
 שמות היישובים/

רכיבים לחיוב סוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )24(
יואב

60 0 48 0 תפעולבית ניר)א(

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 48 0 60

54 1 23 1 שיקום

16 1 93 0 תפעולגלאון ונחלה)ב(

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 28 0 35

15 1 92 0 שיקום

שדה יואב )ג(
 ומתחם חמי

יואב

31 0 25 0 תפעול

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 39 0 49

99 0 79 0 שיקום

ורדון ואזור )ד(
תעשייה ורדון

18 1 94 0 תפעול

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 21 0 26

00 1 80 0 שיקום

רבדים, כפר )ה(
הרי"ף, אל עזי 
ומתחם מרכז 

יואב

70 1 36 1 תפעול

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 21 0 26

38 1 10 1 שיקום

המועצה האזורית )25(
לב השרון

00 5 75 3 לכל נכס

המועצה האזורית )26(
לכיש

71 1 37 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 09 1 36

51 0 41 0 שיקום

המועצה האזורית )27(
מבואות חרמון

07 1 75 0 תפעול ביב ציבורילכל נכס

54 1 08 1 תפעול ביב מאסף

68 0 48 0 שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 71 1 02
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )28(
מגידו

אליקים, עין )א(
העמק, רמות 

מנשה, עין 
השופט, רמת 

השופט, דליה, 
גלעד, אזור 
התעשייה 

מבוא כרמל 
ונכסים המצויים 

בתא שטח זה, 
כפי שיחליט 
המהנדס על 
בסיס נקודת 

החיבור לביב 
המאסף

34 1 07 1 תפעול ביב ציבורי

45 1 16 1 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים אינטנסיבי

 1 55 1 94

מכון לטיפול 
בשפכים 

אקסטנסיבי

 0 99 1 24

יקנעם המושבה, )ב(
הזורע, משמר 
העמק, מדרך 

עוז, מגידו, 
גבעת עוז 
והנכסים 
המצויים 

בתא שטח זה, 
כפי שיחליט 
המהנדס על 
בסיס נקודת 

החיבור לביב 
המאסף

34 1 07 1 תפעול ביב ציבורי

63 0 51 0 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים אינטנסיבי

 1 55 1 94

מכון לטיפול 
בשפכים 

אקסטנסיבי

 0 99 1 24

המועצה האזורית )29(
מטה אשר

96 1 37 1 תפעוללכל נכס

56 0 39 0 שיקום ביב ציבורי

שיקום ביב מאסף 
ומכון לטיפול 

בשפכים

 0 30 0 43

ביב מאסף ומכון 
לטיפול בשפכים

 1 55 2 21

המועצה האזורית )30(
מטה יהודה

82 2 97 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 22 1 75

84 1 29 1 שיקום



1423 קובץ התקנות 7389, ב' בתמוז התשע"ד, 2014 6 30 

שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )31(
מנשה

43 1 00 1 תפעול ביב ציבורילכל נכס

95 0 67 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 11 1 59

26 0 18 0 שיקום

המועצה האזורית )32(
מעלה יוסף

99 2 09 2 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 39 0 56

92 0 64 0 שיקום

המועצה האזורית )33(
מרום הגליל

59 2 82 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 51 0 72

74 1 22 1 שיקום

המועצה האזורית )34(
מרחבים

75 1 23 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 50 0 71

58 0 41 0 שיקום

המועצה האזורית )35(
משגב

06 3 30 2 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 10 1 46

21 1 91 0 שיקום

המועצה האזורית )36(
נווה מדבר

00

המועצה האזורית )37(
נחל שורק

47 2 80 1 תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 26 1 72

המועצה האזורית )38(
עמק הירדן

99 1 39 1 תפעוללכל נכס

50 1 05 1 שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 89 1 27
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )39(
עמק המעיינות

03 1 72 0 תפעול ביב ציבורילכל נכס

69 0 48 0 תפעול ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 14 1 63

25 0 17 0 טיפול שלישוני

57 1 10 1 שיקום

החזר הון מרכיב 
הולכה )למעט נכסים 

ששילמו היטל ביוב 
במושב מנחמיה(

 2 99 4 27

החזר הון מכון  
לטיפול בשפכים

 0 48 0 69

המועצה האזורית )40(
עמק חפר

07 2 45 1 ביב ציבורילכל נכס

72 0 50 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 2 41 3 45

המועצה האזורית )41(
עמק יזרעאל

32 1 06 1 ביב ציבורילכל נכס

19 1 96 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 82 1 03

המועצה האזורית )42(
עמק לוד

64 1 15 1 תפעוללכל נכס

45 0 31 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 56 2 23

79 0 55 0 שיקום

המועצה האזורית )43(
הערבה התיכונה

11 2 69 1 ביב ציבורי צוקים)א(   

90 0 72 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 03 0 04
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

66 0 53 0 ביב ציבוריספיר)ב(

68 1 35 1 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 05 0 06

27 3 61 2 ביב ציבוריעידן)ג(

60 0 48 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 07 0 08

33 4 46 3 ביב ציבוריחצבה)ד(

60 0 48 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 04 0 06

37 1 09 1 ביב ציבוריעין יהב)ה(

60 0 48 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 03 0 04

64 2 11 2 ביב ציבוריצופר)ו(

60 0 48 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 08 0 10

02 3 41 2 ביב ציבוריפארן)ז(

60 0 48 0 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 0 06 0 07

המועצה האזורית )44(
רמת נגב

67 9 77 6 אגן משאבים)א(

90 7 53 5 אגן ניצנה)ב(

48 7 24 5 אגן שדה בוקר)ג(

המועצה האזורית )45(
שדות נגב

65 0 45 0 ביב ציבורילכל נכס

50 1 05 1 ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 00 1 43

81 0 57 0 שיקום
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שם המועצה
 שמות היישובים/

רכיבים לחיובסוג הנכס
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים

חיוב 
לפי מטר 
מעוקב 
שפכים

המועצה האזורית )46(
שער הנגב

18 1 83 0 קווי הולכהלכל נכס)א(

17 0 12 0 שיקוםאיבים)ב(

20 0 14 0 ביב ציבורייכיני)ג(

78 0 55 0 מכללת ספיר)ד(

אזור תעשייה )ה(
שער הנגב 

וספירים

 0 16 0 23

המועצה האזורית )47(
שפיר

74 0 52 0 ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף 
ומיתקנים

 0 68 0 97

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 37 1 95

67 0 47 0 שיקום

המועצה האזורית )48(
תמר

ביב ציבורי וביב 
מאסף

 1 05 1 50

35 1 94 0 החזר הון

מכון לטיפול 
בשפכים

 1 17 1 67

04 1"73 0 שיקום

3  במקום התוספת הרביעית לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת רביעית
)סעיף 10(

שיעור הכספים שתעביר רשות מקומית לקרן שיקום הוא כמפורט להלן:

שמות היישוביםרשות מקומית

שיעור הכספים 
המיועדים לקרן 

השיקום

85% 9המועצה האזורית אל בטוף1 

00% 15המועצה האזורית אל קסום2 

00% 15המועצה האזורית אלונה3 

00% 37המועצה האזורית אשכול4 

המועצה האזורית באר 5 
טוביה

14 49%

המועצה האזורית בוסתן 6 
אל מרג'

15 00%

החלפת התוספת 
הרביעית
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שמות היישוביםרשות מקומית

שיעור הכספים 
המיועדים לקרן 

השיקום

המועצה האזורית בני 7 
שמעון

37% 28תאשור, ברוש, תדהר)א(

בית קמה, ואזור התעשייה )ב(
אבשלום

37 10%

56% 15נבטים)ג(

43% 23דביר)ד(

14% 16משמר הנגב)ה(

98% 23שובל)ו(

80% 16גבעות בר)ז(

26% 10פארק עידן)ח(

 גבעת ברנר, בית אליעזרי,)א(המועצה האזורית ברנר8 
בניה וקדרון

34 25%

77% 12גבתון )ב(

00% 15המועצה האזורית גדרות9 

94% 11המועצה האזורית גולן10 

00% 15המועצה האזורית גזר11 

00% 15המועצה האזורית גן רווה12 

המועצה האזורית דרום 13 
השרון

20 38%

51% 7המועצה האזורית הגלבוע14 

המועצה האזורית הגליל 15 
העליון

37 31%

המועצה האזורית הגליל 16 
התחתון

25 13%

03% 11המועצה האזורית זבולון17 

המועצה האזורית חבל 18 
אילות

21 24%

המועצה האזורית חבל 19 
יבנה

24 96%

המועצה האזורית חבל 20 
מודיעין

15 00%

המועצה האזורית חוף 21 
אשקלון

3 88%

המועצה האזורית חוף 22 
הכרמל

15 00%
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שמות היישוביםרשות מקומית

שיעור הכספים 
המיועדים לקרן 

השיקום

המועצה האזורית חוף 23 
השרון

9 67%

44% 56בית ניר)א(המועצה האזורית יואב24 

15% 43גלאון ונחלה)ב(

30% 55שדה יואב ומתחם חמי יואב)ג(

11% 41ורדון ואזור התעשייה ורדון)ד(

רבדים, כפר הרי"ף, אל עזי 
ומתחם מרכז יואב

41 30%

המועצה האזורית לב 25 
השרון

6 54%

34% 14המועצה האזורית לכיש26 

המועצה האזורית מבואות 27 
חרמון

15 82%

ביישובי העמק עם מיתקן )א(המועצה האזורית מגידו28
אקסטנסיבי

24 22%

ביישובי העמק עם מיתקן )ב(
אינטנסיבי

23 53%

36% 20ביישובי ההר)ג(

המועצה האזורית מטה 29 
אשר

19 14%

המועצה האזורית מטה 30 
יהודה

28 71%

14% 6המועצה האזורית מנשה31 

המועצה האזורית מעלה 32 
יוסף

20 53%

המועצה האזורית מרום 33 
הגליל

34 40%

16% 19המועצה האזורית מרחבים34 

08% 21המועצה האזורית משגב35 

המועצה האזורית נווה 36 
מדבר

15 00%

המועצה האזורית נחל 37 
שורק

15 00%

המועצה האזורית עמק 38 
הירדן

31 58%
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שמות היישוביםרשות מקומית

שיעור הכספים 
המיועדים לקרן 

השיקום

המועצה האזורית עמק 39 
המעיינות

15 48%

99% 14המועצה האזורית עמק חפר40 

המועצה האזורית עמק 41 
יזרעאל

42 60%

49% 15המועצה האזורית עמק לוד42 

המועצה האזורית הערבה 43 
התיכונה

35% 59צוקים)א(

90% 61ספיר)ב(

53% 50עידן)ג(

51% 67חצבה)ד(

80% 36עין יהב)ה(

77% 44צופר)ו(

17% 54פארן)ז(

00% 15המועצה האזורית רמת נגב44 

המועצה האזורית שדות 45 
נגב

18 46%

המועצה האזורית שער 46 
הנגב

21% 11איבים)א(

01% 11יכיני)ב(

00% 8מכללת ספיר)ג(

63% 12לכל נכס אחר)ד(

46% 15המועצה האזורית שפיר47 

77% 18"המועצה האזורית תמר48 

תחילתם של כללים אלה, ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(    4

כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014(
)חמ 3-4091(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

תחילה
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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות 
מים או ביוב( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014

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 3 לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות    1
מים או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:

")ה1( על אף האמור בסעיף קטן )ג( יחולו הוראות אלה:

ביוב  שירותי  בעד  יחויב  להלן,  המפורטים  התנאים  בכל  העומד  צרכן   )1(
לפי המים  מצריכת  אחוזים  שבעים  לפי  המחושבות  המפורטות  הכמויות   לפי 

פסקה )2( ובעד שירותי מים לפי פסקה )3(:

הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה  )א( 
כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, או אם החברה והצרכן הסכימו 
ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד–מים המיועד למדידת שפכים, לפי 
קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד–המים שאישרה הרשות הממשלתית 
לפי תקנות מדידת מים )מדי–מים(, התשמ"ח-31988, והכול מיום שבו הומצא 
האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש 
שנים; החברה או הצרכן רשאים לדרוש קריאה חוזרת, לקביעת כמות המים 
המוזרמת למערכת הביוב בפועל במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל 

הקריאה החוזרת יחולו על יוזם הקריאה;

ביוב  שירותי  מקבל  או  החברה  של  הביוב  למערכת  מחובר  הצרכן  )ב( 
מהחברה;

הצרכן מזרים פחות מ–70% מכמות המים שצרך לביוב; )ג( 

האמור  מתקיים  כי  בכתב,  לרשות,  אישר  בחברה  המוסמך  הגורם  )ד( 
בפסקת משנה )ב(;

חיוב צרכן בעד שירותי ביוב, כאמור בפסקה )1(, ייעשה לפי כמות המים,   )2(
במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישור מכון התקנים הישראלי 
או קריאת מד–המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה )1()א(, לפי העניין, 
לכללי  הראשונה  התוספת  לפי  ביוב  שירותי  תעריף  ובמכפלת  ל–7 0,  בחלוקה 
התעריפים; ואולם צרכן גדול של ביוב כהגדרתו בכללי התעריפים, יהיה תעריף 

שירותי הביוב האמור בהפחתה של 3 0 ש"ח למ"ק;

חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקת משנה )1(, ייעשה לפי כמות   )3(
המים, במ"ק, במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי סעיף 3)1()ב( 
לחברה  שנקבע  התעריף  כאמור  מהתעריף  שהופחת  לאחר  התעריפים,  לכללי 
בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד - לפי 
התעריף האמור; ואולם בעד כמות שמעל 15,000 מ"ק מים לשנה שסופקה דרך 
מד–מים בודד - יהיו התעריפים האמורים ,לפי העניין, בהפחתה של 6 0 ש"ח 

למ"ק;
__________

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1
ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ד, עמ' 358 ועמ' 1096   2

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1100   3

תיקון סעיף 3
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המיועד  מד–מים  התקנת  או  הישראלי  התקנים  מכון  אישור  הוצאות   )4(
למדידת שפכים לפי פסקה )1()א(, יחולו על הצרכן;

על אף האמור בפסקאות )2( ו–)3(, החיוב לצרכן בעד שירותי מים ושירותי   )5(
ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה, ואולם 

אין בכך לגרוע מחיוב בעבור שירותי ביוב לשפכים חריגים; 

סעיף זה לא יחול על מפעל או בית מלון המקבלים הקצאת מים לתעשייה   )6(ׁ
בתעריף מים לתעשייה "

בסעיף 36 לכללים העיקריים, בכל מקום, במקום "ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014("    2
להקמת  כללים  של  תחילתם  עם  או   )2014 בדצמבר   31( התשע"ה  בטבת  "ט'  יבוא 

מערכות מים וביוב מכוח סעיף 103 לחוק, לפי המוקדם" 

במקום התוספת הראשונה, השנייה והשלישית יבוא:   3

"תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

484 5222 3אל עין בע"מ1  

648 0252 3הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

758 3452 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

075 2703 3התנור מים וביוב בע"מ4  

004 4812 2יובלים אשדוד בע"מ5  

504 1172 3יובלים בשומרון בע"מ6  

116 4892 2ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

229 4422 3כפרי גליל תחתון בע"מ8  

081 5842 2מי אביבים 2010 בע"מ9  

274 7472 2מי אונו בע"מ10  

189 7212 2מי אשקלון בע"מ11  

650 2492 3מי שמש בע"מ12  

397 9922 2מי ברק בע"מ13  

791 4171 2מי בת ים בע"מ14  

004 4802 2מי גבעתיים בע"מ15  

710 3152 3מי גליל בע"מ16  

394 8692 2מי גני תקווה בע"מ17  

593 8012 2מעיינות הדרום בע"מ18  

תיקון סעיף 36

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

138 4702 2מי הוד השרון בע"מ19  

992 4551 2מי הרצליה בע"מ20  

949 0421 3נווה מדבר בע"מ21  

117 5842 2מי חדרה בע"מ22  

354 9002 2מי יבנה בע"מ23  

967 1642 3מי כרמל בע"מ24  

545 1142 3מי לוד בע"מ25  

366 4662 2מי מודיעין בע"מ26  

412 7022 2מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27  

149 6032 2מי נתניה )2003( בע"מ28  

633 5691 3מי עירון בע"מ29  

945 1302 3מי עכו בע"מ30  

086 6022 2מי ציונה בע"מ31  

004 4212 2מי קריית ביאליק בע"מ32  

294 9102 2מי קריית גת בע"מ33  

814 2852 3מי רהט בע"מ34  

047 4062 2מי רמת גן בע"מ35  

457 6782 2מי רעננה בע"מ36  

570 1673 4מי רקת טבריה בע"מ37  

315 6352 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

144 7282 2מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

331 7852 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40  

667 2642 3מניב ראשון בע"מ41  

206 4832 2מעיינות אתא בע"מ42  

536 2282 3מעיינות המשולש בע"מ43  

457 5662 2מעיינות העמקים בע"מ44  

506 8322 2מעיינות השרון בע"מ45  

400 6842 2מעיינות זיו בע"מ46  

475 7202 3סובב שפרעם בע"מ47  

161 4472 2עין אפק בע"מ48  

359 8772 2עין הכרמים בע"מ49  

004 5592 2עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

523 8432 3פלג הגליל בע"מ51  

206 4372 2פלגי מוצקין בע"מ52  

205 5332 2פלגי השרון בע"מ53  

307 7892 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

725 1532 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

367 8393 3אל עין בע"מ1  

758 0942 3הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

099 6443 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

254 3423 3התנור מים וביוב בע"מ4  

116 5522 2יובלים אשדוד בע"מ5  

112 1893 3יובלים בשומרון בע"מ6  

239 5712 2ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

427 7523 3כפרי גליל תחתון בע"מ8  

150 6122 2מי אביבים 2010 בע"מ9  

343 7752 2מי אונו בע"מ10  

304 7952 2מי אשקלון בע"מ11  

983 5402 3מי שמש בע"מ12  

704 2582 3מי ברק בע"מ13  

914 4991 2מי בת ים בע"מ14  

072 5082 2מי גבעתיים בע"מ15  

066 6303 3מי גליל בע"מ16  

463 8972 2מי גני תקווה בע"מ17  

865 0312 3מעיינות הדרום בע"מ18  

207 4972 2מי הוד השרון בע"מ19  

060 4832 2מי הרצליה בע"מ20  

999 3912 3נווה מדבר בע"מ21  
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

234 6602 2מי חדרה בע"מ22  

468 9742 2מי יבנה בע"מ23  

036 1923 3מי כרמל בע"מ24  

876 4042 3מי לוד בע"מ25  

434 4942 2מי מודיעין בע"מ26  

521 7702 2מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27  

265 6782 2מי נתניה )2003( בע"מ28  

107 8663 3מי עירון בע"מ29  

231 3753 3מי עכו בע"מ30  

155 6302 2מי ציונה בע"מ31  

119 4952 2מי קריית ביאליק בע"מ32  

470 0452 3מי קריית גת בע"מ33  

179 6093 3מי רהט בע"מ34  

116 4342 2מי רמת גן בע"מ35  

525 7052 2מי רעננה בע"מ36  

994 3863 4מי רקת טבריה בע"מ37  

429 7082 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

267 8102 2מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

451 8642 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40  

736 2912 3מניב ראשון בע"מ41  

330 5652 2מעיינות אתא בע"מ42  

857 5082 3מעיינות המשולש בע"מ43  

526 5942 2מעיינות העמקים בע"מ44  

575 8602 2מעיינות השרון בע"מ45  

626 7542 2מעיינות זיו בע"מ46  

477 0353 4סובב שפרעם בע"מ47  

283 5282 2עין אפק בע"מ48  

467 9442 2עין הכרמים בע"מ49  

097 6112 2עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

675 1223 4פלג הגליל בע"מ51  

330 5212 2פלגי מוצקין בע"מ52  

274 5612 2פלגי השרון בע"מ53  
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

375 8162 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

063 4503 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טורג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

299 8463 3אל עין בע"מ1  

687 2332 3הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ2  

954 5012 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

218 7653 3התנור מים וביוב בע"מ4  

051 5982 2יובלים אשדוד בע"מ5  

090 6373 3יובלים בשומרון בע"מ6  

176 7222 2ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

380 9273 3כפרי גליל תחתון בע"מ8  

132 6782 2מי אביבים 2010 בע"מ9  

311 8582 2מי אונו בע"מ10  

247 7932 2מי אשקלון בע"מ11  

830 3772 3מי שמש בע"מ12  

614 1602 3מי ברק בע"מ13  

877 4241 2מי בת ים בע"מ14  

051 5972 2מי גבעתיים בע"מ15  

962 5082 3מי גליל בע"מ16  

437 9842 2מי גני תקווה בע"מ17  

790 3372 3מעיינות הדרום בע"מ18  

186 7332 2מי הוד השרון בע"מ19  
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פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טורג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

031 5772 2מי הרצליה בע"מ20  

971 5172 3נווה מדבר בע"מ21  

174 7212 2מי חדרה בע"מ22  

424 9712 2מי יבנה בע"מ23  

008 5553 3מי כרמל בע"מ24  

710 2572 3מי לוד בע"מ25  

400 9462 2מי מודיעין בע"מ26  

455 0012 3מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ27  

212 7592 2מי נתניה )2003( בע"מ28  

106 6533 3מי עירון בע"מ29  

122 6683 3מי עכו בע"מ30  

128 6742 2מי ציונה בע"מ31  

061 6072 2מי קריית ביאליק בע"מ32  

384 9302 2מי קריית גת בע"מ33  

052 5993 3מי רהט בע"מ34  

094 6412 2מי רמת גן בע"מ35  

494 0412 3מי רעננה בע"מ36  

883 4303 4מי רקת טבריה בע"מ37  

380 9262 2מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ38  

231 7782 2מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

417 9632 2מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ40  

695 2422 3מניב ראשון בע"מ41  

283 8292 2מעיינות אתא בע"מ42  

674 2212 3מעיינות המשולש בע"מ43  

489 0362 3מעיינות העמקים בע"מ44  

549 0962 3מעיינות השרון בע"מ45  

607 1532 3מעיינות זיו בע"מ46  



1437 קובץ התקנות 7389, ב' בתמוז התשע"ד, 2014 6 30 

פרט
טור א'

שם החברה

טורב'
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

טורג'
לנכס ותיק
 )בשקלים

חדשים למ"ק(

411 9573 3סובב שפרעם בע"מ47  

230 7772 2עין אפק בע"מ48  

413 9602 2עין הכרמים בע"מ49  

062 6092 2עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50  

612 1593 4פלג הגליל בע"מ51  

288 8352 2פלגי מוצקין בע"מ52  

249 7952 2פלגי השרון בע"מ53  

348 8942 2שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

880 4272 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(    4
כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(

)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות 
מים או ביוב( )תיקון( )תיקון(, התשע"ד-2014

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:

סעיף 16 לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות    1
מים או ביוב( )תיקון(, התשע"ב-22011 - בטל  

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(    2
כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(

)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

תחילה

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 456   2

ביטול סעיף 16

תחילה
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 כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2
והוראת שעה(, התשע"ד-2014

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

ולביוב כללים אלה: 

התשנ"ד-21994  מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   4 בסעיף    1
)להלן - הכללים העיקריים(, פסקה )4( - בטלה 

בתקופה שמיום התחילה עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( יראו כאילו    2
בסעיף 4 לכללים העיקריים, אחרי פסקה )3( בא:

")4( למטרת תעשייה -

לתעשייה,  למים  התעריפים   - המקומי  הספק  של  ההפקה  ברישיון  הרשום  לצרכן 
לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7)2(2 לכללי מקורות ולעניין חריגה 
לקבוע   10% של  בתוספת  או  מקורות  לכללי   4)2(7 סעיף  לפי   - המוקצית  מהכמות 
בסעיף 7)2(3 בכללי מקורות, והכול לפי סוג המים ולפי העניין; ואולם בעד כל כמות 
 - בודד  מד–מים  דרך  שסופקה  לשנה  שפירים  מים  מ"ק  ל–15,000  שמעבר  מוקצית 

תעריפים כאמור בהפחתה של 6 0 ש"ח למ"ק;"  

יום   - )להלן   )2014 ביולי   1( התשע"ד  בתמוז  ג'  ביום  אלה  כללים  של  תחילתם    3
התחילה(  

כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(
)חמ 3-29-ת1(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ד-2014

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 12)ג( לכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התש"ע-22010,    1
בפסקה )2( המובאת בו -  

במקום פסקת משנה 1 2 יבוא: )א( 

")1 2( בשנת 7 773 - 2014 )Nׂ(; ואולם התעריף למי שאינו ספק בעד כל כמות 
מוקצית שמעבר ל–15,000 מ"ק לשנה מים שפירים שסופקה דרך מד–מים בודד 

- בהפחתה של 6 0 ש"ח למ"ק;";

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ד, עמ' 378   2

תיקון סעיף 4

הוראת שעה

תחילה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1
ק"ת התש"ע, עמ' 447; התשע"ד, עמ' 380   2

תיקון סעיף 12
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במקום פסקת משנה 4 יבוא: )ב( 

" R2 - 4  תעריף לכמות מים נחרגת"

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בטבת התשע"ד )1 ביולי 2014(     2
כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(

)חמ 3-807-ת2(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ד-2013 
)תיקון(, התשע"ד-2014

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 5 לכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ד-22013 -   1
האמור בו יסומן ")א(" ובו, במקום "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" יבוא  )1( 

"ב' בתמוז התשע"א )30 ביוני 2014(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בטבת י"ט  עד   )2014 ביולי   1( התשע"ד  בתמוז  ג'  שמיום   ")ב( בתקופה 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015( יראו כאילו בסעיף 7)1(5 1 לכללים העיקריים נאמר:

")א( זמר - התעריפים שבפסקת משנה 7 1 1, לפי העניין בהפחתה של 2 0 
ש"ח, עד לכמות המוקצית;

 )ב( עיון - מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014( עד יום ט' בטבת התשע"ה
 2015 ובשנת   1 3 1 משנה  בפסקת  הקבוע  התעריף   ,)2014 בדצמבר   31(

התעריף הקבוע בפסקת משנה 1 3 1 במכפלת 2 1, עד לכמות המוקצית;

ׁ )ג( תעריף לכמות מים נחרגת לזמר או עיון - 

שבפסקת  מהתעריף   110%  -  30% על  עולה  שאינו  )1( בשיעור 
משנה 7 1 1;

)2( בשיעור שעולה על 30% - התעריף שבפסקת משנה )3()ב( 2 1 1 3 ""

כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(
)חמ 3-807-ת2(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

תחילה

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

ק"ת התשע"ד, עמ' 383   2

תיקון סעיף 5
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כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 
או ביוב( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  ו–103 לחוק   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:

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים    1
או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, בהגדרה "כללי איכות שפכים", 

במקום "התש"ע-2009" יבוא "התשע"ד-32014," ואחרי ההגדרה "ספק מקומי" יבוא:

""צרכן" - כהגדרתו בכללי אמות המידה;

"צרכן גדול" - צרכן הצורך כמות שמעל 15,000 מ"ק מים לשנה דרך מד–מים בודד 
או מזרים כמות שמעל 15,000 מ"ק ביוב לשנה למערכות הביוב של החברה, לפי 

העניין וסוגי השירותים שצרך "

בסעיף 3 לכללים העיקריים, בפסקה )2( -   2
במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש 
אחרים -

ואילו  א',  בטור  )1()ב(  שבפסקה  הטבלה  לפי  יהיה  וביוב,  מים  לצרכן   )1(
לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף לפי טור ב' בטבלה האמורה; 

)2(  לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי 
פסקת משנה )1( בהפחתה של 9 0 ש"ח למ"ק;

להפחתה  הזכאי  עירוני,  מוסד  למעט  וביוב,  מים  של  גדול  לצרכן   )3(
בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות בעד שירותי מים - התעריף 
מהתעריף  שהופחת  לאחר  )1()ב(,  שבפסקה  ביוב  ולשירותי  מים  לשירותי 
כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים; ואם 
קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 6 0 
ש"ח למ"ק, ובעד שירותי ביוב - לפי התעריף האמור בהפחתה של 3 0 ש"ח 

למ"ק;

לצרכן גדול של מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות   )4(
לפי פסקת משנה )ג( ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב 
לפי פסקה )1()ב( לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה 
בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד 

– לפי התעריף האמור בהפחתה של 6 0 ש"ח למ"ק;

שבתוספת  התעריף  עירוני,  מוסד  למעט  בלבד,  ביוב  של  גדול  לצרכן   )5(
הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב בהפחתה של 

3 0 ש"ח למ"ק ";

בפסקת משנה )ג(, פסקת משנה )2( -  תימחק;  )2(

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ד, עמ' 383 ועמ' 1097   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 1440   3
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בסופה יבוא:  )3(

")ד( לעניין פסקה זו, "מוסד עירוני" - נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת 
וגזבר  המקומית  הרשות  ראש  עליו  שהצהירו  המקומית,  הרשות  של  הנכסים 
כי  רשות,  אותה  של  המשפטי  היועץ  בידי  שאומת  בתצהיר  המקומית  הרשות 

התקיימו לגביו כל אלה:

הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;  )1(

הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;  )2(

תקציב  מתוך  לנכס  המים  חיובי  את  משלם  המקומית  הרשות  גזבר   )3(
הרשות;

הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי "  )4(

יבוא  ")2014 ביוני   30( התשע"ד  בתמוז  "ב'  במקום  העיקריים,  לכללים  12)א(  בסעיף    3 
"ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014( או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות 

מים וביוב מכוח סעיף 103 לחוק, לפי המוקדם" 

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים, בכותרת, במקום ")סעיף 6(" יבוא ")סעיפים 3)2()א(    4
ו–6(" 

בתוספת השלישית לכללים העיקריים    5
במקום פרט 2)א( יבוא:  )1(

"2)א( התעריף, למ"ק מים, בעד כמות מים המחויבת בשפכים חריגים שאינם 
לפי  אישור  לגביהם  שניתן  אישור  הטעונים  חריגים  שפכים  או  אישור  טעונים 
סעיף 10)ג( לכללי איכות שפכים, יהיה התעריף המתקבל מסכום עלויות הרחקת 

המזהמים לפי הנוסחה שלהלן, מוכפל במקדם -  

2 0 - במקרה שבו הדיגום נערך בזרם התעשייתי האחוד, כהגדרתו   )1(
בכללי איכות שפכים, בבתי חולים ובבתי מלון;

5 0 - במקרה שבו הדיגום נערך בזרם התעשייתי האחוד, כהגדרתו   )2(
בכללי איכות שפכים;

7 0 - במקרה שבו הדיגום נערך בזרם השפכים היוצא מהמפעל, בין   )3(
שהוא מחוץ למפעל ובין שהוא בשוחה האחרונה בחצר המפעל - בנקודת 

החיבור לביב הציבורי;

המים  אחוז  נקבע  שבו  במקרה   ,)3( עד   )1( בפסקאות  האמור  אף  על   )4(
האחוז   - עלות  חישוב  לכללי   3 סעיף  לפי  הביוב  למערכת  המוזרמים 

שנקבע לפי אותו סעיף 

;"          

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השלישית

 3 

(" 2014ביוני  30התשע"ד ) ב' בתמוז)א( לכללים העיקריים, במקום "12בסעיף   .3 12תיקון סעיף 

( או עם תחילתם של כללים 2014בדצמבר  31)יבוא "ט' בטבת התשע"ה 

 לחוק, לפי המוקדם"; 103להקמת מערכות מים וביוב מכוח סעיף 

תיקון התוספת 

 הראשונה

(" יבוא 6כותרת במקום ")סעיף תוספת הראשונה לכללים העיקריים, בב  .4

  . ("6-()א( ו2)3סעיפים )"

 

תיקון התוספת 

 השלישית

  -כללים העיקריים לתוספת השלישית ב  .5

 )א( יבוא:2במקום פרט   (1)  

שפכים חריגים בויבת )א( התעריף, למ"ק מים, בעד כמות מים המח2"   

שאינם טעונים אישור או שפכים חריגים הטעונים אישור שניתן 

התעריף  יהיהלכללי איכות שפכים, )ג( 10לגביהם אישור לפי סעיף 

המתקבל מסכום עלויות הרחקת המזהמים לפי הנוסחה שלהלן, מוכפל 

   -מקדם ב

הדיגום נערך בזרם התעשייתי האחוד,  ושב הבמקר - 0.2 (1)

 ו בכללי איכות שפכים, בבתי חולים ובתי מלון;כהגדרת
 ,האחודהדיגום נערך בזרם התעשייתי במקרה שבו  - 0.5 (2)

 ;איכות שפכיםכהגדרתו בכללי 
 
היוצא מהמפעל, השפכים בזרם הדיגום נערך  ושב הבמקר - 0.7 (3)

בין אם הוא מחוץ למפעל ובין אם בשוחה האחרונה בחצר 

 ;יבנקודת החיבור לביב הציבור - המפעל
נקבע אחוז במקרה שבו (, 3( עד )1על אף האמור בפסקאות ) (4)

 –לכללי חישוב עלות  3עיף המים המוזרמים למערכת הביוב לפי ס

 .האחוז שנקבע לפי אותו סעיף
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"; 

לכללי איכות  )ט(6סעיף לפי , המילים "Cx הגדרה)ב(, ב2בפרט   (2)  

 ;יימחקו-"שפכים

 :יבוא ,3פרט מקום ב  (3)  
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בפרט 2)ב(, בהגדרה Cx, המילים "לפי סעיף 6)ט( לכללי איכות שפכים" - יימחקו;  )2(

במקום פרט 3 יבוא:  )3(

"3  התעריף למ"ק מים, בעד כמות מים המחויבת בשפכים חריגים הטעונים 
יהיה  שפכים,  איכות  לכללי  10)ג(  סעיף  לפי  אישור  לגביהם  ניתן  שלא  אישור 
התעריף המתקבל מסכום עלויות הרחקת המזהמים לפי הנוסחה שלהלן, מוכפל 

במקדמים המפורטים בפרט 2)א(, לפי העניין:

אחרי פרט 3 יבוא:  )4(

המים  אחוז  נקבע  שבו  במקרה   ,)3( או  2)א(  בפרטים  האמור  אף  "3א  על 
המוזרמים למערכת הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות התעריף למ"ק שפכים 
שנמדד בעד כמות המחויבת בשפכים חריגים שאינם טעונים אישור או שפכים 
איכות  לכללי  10)ג(  סעיף  לפי  אישור  לגביהם  שניתן  אישור  הטעונים  חריגים 
ניתן  שלא  אישור  הטעונים  חריגים  בשפכים  המחויבת  כמות  בעד  או  שפכים 
המתקבל  התעריף  יהיה  שפכים,  איכות  לכללי  10)ג(  סעיף  לפי  אישור  לגביהם 

מסכום עלות הרחקת המזהמים כמפורט בנוסחה בפרט 2)א( או 3, לפי העניין ";

אחרי פרט 4)ב( יבוא:  )5(

")ג( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב(, נמצאה חריגה ביותר מאחד מהפרטים 
המנויים בפרט משנה )א(, יחויב המפעל לפי החריגה הגבוהה מביניהם בלבד 

)ד( כמויות המים לחיוב לפי פרט משנה )א( יהיו לפי המקדמים שבפרט 2)א( או 
לכמויות שנמדדו לפי פרט 3א והכול בחלוקה ל–7 0 ";

בפרט 5, במקום "סעיף 5" יבוא "סעיפים 6 עד 8"   )6(

תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(    6
כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(

)חמ 3-3873-ת2(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

 4 

המחויבת בשפכים חריגים  כמות מיםבעד התעריף למ"ק מים, . 3"   

לכללי איכות  )ג(10הטעונים אישור שלא ניתן לגביהם אישור לפי סעיף 

התעריף המתקבל מסכום עלויות הרחקת המזהמים לפי  יהיהשפכים, 

 :, לפי העניין)א(2 פרטבמקדמים המפורטים ב הנוסחה שלהלן, מוכפל
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, במקרה שבו (3)א( או )2בפרטים על אף האמור א. 3יבוא " 3אחרי פרט   (4)  

לכללי חישוב  3נקבע אחוז המים המוזרמים למערכת הביוב לפי סעיף 

כמות המחויבת בשפכים חריגים התעריף למ"ק שפכים שנמדד בעד  עלות 

ן לגביהם שאינם טעונים אישור או שפכים חריגים הטעונים אישור שנית

בשפכים כמות המחויבת  או בעד לכללי איכות שפכים )ג(10אישור לפי סעיף 

לכללי  )ג(10הטעונים אישור שלא ניתן לגביהם אישור לפי סעיף חריגים 

, יהיה התעריף המתקבל מסכום עלות הרחקת המזהמים איכות שפכים

 .", לפי העניין3או  )א(2 פרטכמפורט בנוסחה ב

 )ב( יבוא:4אחרי פרט   (5)  

אחד יותר מב הגיחר ה, נמצא)ב(-משנה )א( ו יבפרט האמור")ג( על אף    

ה הגבוה חריגה)א(, יחויב המפעל לפי הפרט משנה הפרטים המנויים במ

 ;בלבד מביניהם

 )א(2 פרט משנה )א( יהיו לפי המקדמים שבפרטכמויות המים לחיוב לפי )ד( 

  .0.7-והכול בחלוקה ל א3 או לכמויות שנמדדו לפי פרט

 ".8עד  6פים " יבוא "סעי5, במקום "סעיף 5בפרט   (6)  

 

 .(2014ביולי  1תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד ) .2 תחילה
 

 ___ב_______התשע"ד

 _______________________       (1024)__ב____________

 (3783-3)חמ 
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