רשומות

קובץ התקנות
י"ח בתמוז התש"ע

6903

 30ביוני 2010
עמוד

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס'  ,)2התש"ע1310 ������������������������������������������������2010-
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) (תיקון) ,התש"ע1313 ��������������������������������������������� 2010-
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס'  ,)2התש"ע1315 ��������������������������������������������2010-
כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון) (תיקון) ,התש"ע1319 ��������������������������������������������������� 2010-
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התש"ע1319 ������������������������������������������������������������� 2010-
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון) ,התש"ע1320 ������� 2010-
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון) ,התש"ע1329 ����� 2010-

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס'  ,)2התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר שקוימו
הוראות סעיף  113ו–124יח(ד) לחוק ,ולעניין סעיפים  )1(4ו– ,8באישור שר החקלאות ופיתוח
הכפר ,שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר ,לפי סעיף  40לחוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,)2006התשס"ו-
 ,22006קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 3

.2

בסעיף  3לכללים העיקריים ,בתחילתו יבוא "למעט אם נקבע אחרת ",ובסופו יבוא
"נקבעו תעריפים בכללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים או רכיבים בתעריפים
הקבועים בדבר חקיקה אחר ,יופחת מהם סכום בגובה שיעור מס ערך מוסף ככל שנכלל
שם ולא הופחת בכללים אלה ,והכל לפי העניין".

החלפת סעיף 4

.3

במקום סעיף  4לכללים העיקריים יבוא "התעריפים בכללים אלה יחולו לגבי מים
שמספקת חברת מקורות לצרכניה".

תיקון סעיף 7

.4

בסעיף  7לכללים העיקריים -

בסעיף  1לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז( 31987-להלן
 הכללים העיקריים) -()1

בהגדרה "ספק" -
(א) ברישה ,אחרי "למטרת חקלאות" יבוא ",לפי רישיון הפקה;",
(ב)

במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3אגודה שיתופית או תאגיד אחר שאינו חברה שמנהל הרשות
הממשלתית שוכנע כי תכליתו אספקת מים בתחומו וכי הוא בא במקום
אחד או יותר מן הגורמים ,המנויים בפסקאות ( )1או ( )2לעניין אספקת מים
בשטח ,כולו או חלקו ,של אותו גורם או גורמים ,לפי העניין;".

( )2ההגדרה "צרכן ביתי"  -תימחק .

()1

בפסקה (- )1
(א)

בהגדרה "כמות ב" ,במקום "שמעבר" יבוא " ,הנצרכת בנוסף";

(ב)

בפסקת משנה - 1.1
( )1בפסקת משנה  ,1.1.2אחרי " "1.152יבוא "בתוספת התעריף הנקוב
בפסקת משנה 1.1.6א";
( )2בפסקת משנה  ,1.1.3אחרי " "0.416יבוא "בתוספת התעריף הנקוב
בפסקת משנה 1.1.6א";
( )3בפסקת משנה  ,1.1.4אחרי " "0.526יבוא "בתוספת התעריף הנקוב
בפסקת משנה 1.1.6א";
( )4בפסקת משנה  ,1.1.5אחרי " "0.446יבוא "בתוספת התעריף הנקוב
בפסקת משנה 1.1.6א";
( )5אחרי פסקת משנה  1.1.6יבוא:
"1.1.6א .בשנת ;0.118 - 2010
בשנת ;0.236 - 2011

__________
1
2
3
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ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ס"ח התשס"ו ,עמ'  306ועמ' .344
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התש"ע ,עמ' .447

קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

בשנת ;0.354 - 2012
בשנת ;0.472 - 2013
בשנת ;0.590 - 2014
בשנת ;0.708 - 2015
החל בשנת ;";0.826 - 2016
()6

בפסקת משנה - 1.1.7
(א) במקום הרישה ,יבוא "כל שאר מפעלי מקורות;"-
(ב) בפסקת משנה  ,1אחרי " "1.374יבוא "בתוספת התעריף הנקוב
בפסקת משנה 1.1.6א;";
(ג) בפסקת משנה  ,2אחרי " "1.619יבוא "בתוספת התעריף הנקוב
בפסקת משנה 1.1.6א;";
( )4בפסקת משנה  ,3אחרי " "2.116יבוא "בתוספת התעריף הנקוב
בפסקת משנה 1.1.6א;";

( )7בפסקת משנה  ,1.1.8במקום " "2.116יבוא "התעריף לכמות ג שבפסקת
משנה ;".1.1.7
(ג)

בפסקת משנה - 1.2
()1

במקום פסקת משנה  1.2.1יבוא:
" 1.2.1תעריף לכמות מים נצרכת -
בשנת ;0.882 - 2010
בשנת ;0.911 - 2011
בשנת ;0.939 - 2012
בשנת ;0.969 - 2013
בשנת ;0.997 - 2014
החל בשנת ;".1.026 - 2015

()2

במקום פסקת משנה  1.2.2יבוא:
" 1.2.2תעריף לכמות מים נחרגת -
 1.2.2.1עד יום י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר - )2015
( )1בשיעור שאינו עולה על  - 10%התעריף הנקוב
בפסקת משנה  1.2.1בתוספת של  0.36שקלים חדשים
למ"ק;
( )2בשיעור שעולה על  - 10%התעריף הנקוב
בפסקת משנה  1.2.1בתוספת של  0.96שקלים חדשים
למ"ק;
1.2.2.2
;"1.1.9

(ד)

החל בשנת  - 2016התעריפים לפי פסקת משנה

במקום פסקת משנה  1.3.1יבוא:
" 1.3.1תעריף לכמות מי קולחים נצרכת ,באיכות של מי השקיה חקלאית
בלא מגבלות ,כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם ,41940 ,עד
לכמות המוקצית -

קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,
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בשנת ;0.716 - 2010
בשנת ;0.783 - 2011
בשנת ;0.813 - 2012
בשנת ;0.831 - 2013
בשנת ;0.851 - 2014
החל בשנת ;".0.870 - 2015
(ה)

במקום פסקת משנה  )1(1.6יבוא:
"()1

בפסקת משנה זו" ,תעריף הבסיס" ,בשקלים חדשים -
בשנת ;1.050 - 2010
בשנת ;1.094 - 2011
בשנת ;1.138 - 2012
בשנת ;1.182 - 2013
בשנת ;1.227 - 2014
בשנת ;1.271 - 2015
החל בשנת ;";1.315 - 2016

()2

בפסקה (- )2
(א) בפסקת משנה  ,1בכל מקום ,המילים "שבסעיף  )3(5לכללים אלה" - ,יימחקו;
(ב) בכל מקום ,בפסקאות משנה  3.1עד  ,3.4במקום "תעריף בשיעור" יבוא
"תעריף נמוך ב–";

()3

בפסקה (- )3
(א)

בפסקת משנה (א) בהגדרה " ,"D1במקום "טור ב'" יבוא "טור ג'";

(ב)

בפסקת משנה (ב) -

(ג)
תיקון סעיף 8

.5

()1

בפסקת משנה ( ,)3.1.1.1במקום " "2.018יבוא ";";1.749

()2

בפסקת משנה ( ,)3.1.1.2במקום " "5.018יבוא " ;";4.737

בפסקת משנה ( ,)2()3.2במקום " "25%יבוא "."30%

בסעיף  8לכללים העיקריים -
()1

במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) נוסף על התעריפים בכללים אלה ,מקורות תגבה מספק שלא הקים חברה
ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ,בעד כל כמות מים
שמקורות מספקת לו ,בניכוי  8%פחת ,בעד שיקום ,חידוש ופיתוח מערכות מים
וביוב  -תעריף בשקלים חדשים למ"ק -
( )1לצריכה לכל המטרות והשימושים למעט לחקלאות ;1.897 -
החל בשנת ;1.975 - 2011
()2

לחקלאות ;".0.083 -

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "תעריף" יבוא "תעריפים" ,במקום "בתחומי הרשות המקומית
שממנה" יבוא "בתחומי הספק שממנו" ובמקום "שנגבו מאותה רשות מקומית" יבוא
"שנגבו מאותו ספק";
__________
4

1312

ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191

קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

( )3אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,הוקמה חברה וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים
כאמור בסעיף  30לכללי חישוב עלות ,ימשיכו לחול על אספקת המים התעריפים
לפי כללים אלה לספקים או לחברות ,לפי העניין ,כפי שחלו ערב הקמתה ,ואולם
לעניין סכומים שתגבה מקורות לפי סעיף קטן (א) החל ממועד הקמת החברה
כאמור יחולו הוראות סעיף קטן (ב) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ד) ו–(ה).
(ד) על פי הוראה בכתב של הממונה והחל מהמועד שיורה עליו ,ובלבד שלא
יקדם ליום תחילת התקופה שלגביה שלחה החברה הודעת חיוב ראשונה לצרכניה,
מקורות תפסיק את גביית התעריפים לפי סעיף קטן (א) לחברה שהוקמה כאמור.
(ה) הורה הממונה למקורות כאמור בסעיף קטן (ד) ,תעביר מקורות מיידית
לחברה סכומים שגבתה ממנה לפי סעיף קטן (ג) ,מיום הקמתה".
.6

בסעיף 12א לכללים העיקריים -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "יפרסם הודעה" יבוא "יפרסם";

()2

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

תיקון סעיף 12

"(ב) פורסמה הודעה כאמור ,יראו בה ,כמחייבת לעניין התעריפים הנקובים בה".
.7

תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן (ב) ,ביום י"ט בתמוז התש"ע תחולה

(א)
( 1ביולי ( )2010להלן  -יום התחילה).

(ב) תחילתם של סעיפים  )2(4ו–()3(4א) לכללים אלה ,ביום ט"ו בטבת התש"ע (1
בינואר .)2010
.8

מיום התחילה עד יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר  ,)2010יראו כאילו -

הוראת שעה

( )1בסעיף  1לכללים העיקריים בהגדרה "כמות מים נחרגת" ,בסופה נאמר "וכן כמות
מים שנצרכה כהקצאה חקלאית מורחבת כמשמעותה בכללי המים (השימוש במים
באזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התש"ע;";52010-
( )2בסעיף  )1.1.9()1(7לכללים העיקריים ,בכל מקום ,במקום " "8%יאמר " ,"10%במקום
" "125%נאמר " "150%ובמקום " "150%נאמר "."200%
י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
אורי שני
(חמ )3-807
__________                                          יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
ק"ת התש"ע ,עמ' .1319

5

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר שקוימו
הוראות סעיף  113ו–124יח(ד) לחוק ,באישור שר החקלאות ופיתוח הכפר ,שר התשתיות
הלאומיות ושר האוצר לפי סעיף  40לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,)2006התשס"ו ,22006-קובעת מועצת
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
.1

בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) ,התש"ע ,32010-בסעיף תיקון סעיף 11

(11ב) ,במקום "כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ")2011יבוא "ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר ;")2012

__________
1
2
3

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ג ,עמ' .331
ס"ח התשס"ו ,עמ'  306ועמ' .344
ק"ת התש"ע ,עמ' .447

קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,
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.2

תחילה

.3

במקום סעיף (12א) ו–(ב) יבוא:
"(א) בתקופה שעד יום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר  ,)2010יראו בסעיף  7לכללים
העיקריים ,כאילו -
( )1במקום התעריפים הנקובים בפסקאות משנה  1.1.1ו– 1.1.6נאמר "80%
התעריף לכמות א שבפסקת משנה ;"1.1.7
()2

במקום בפסקה  1.5נאמר:
" 1.5תעריפים מיוחדים -
לגבי המפורטים להלן ,בשל קיום נסיבות מיוחדות ,יהיו התעריפים
כלהלן:
חולתא  -למדגה  50% -מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה ;1.1.7
מעלה גמלא  70% -מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה ;1.1.7
גבעת יואב  -לבננות  80% -מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה
;1.1.7
עיון זמר  -התעריפים הנקובים בפסקת משנה  ,1.1.7לפי העניין,
בהפחתה של ;0.4
תעריף לכמות מים נחרגת -
( )1בשיעור שאינו עולה על  150% - 10%מהתעריף הנקוב לכמות ג'
בפסקת משנה ;1.1.7
( )2בשיעור שעולה על  200% - 10%מהתעריף הנקוב לכמות ג'
בפסקת משנה ;";1.1.7

(ב) מיום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  )2011עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר
 ,)2011יראו בסעיף  7לכללים העיקריים ,כאילו -
( )1במקום התעריפים הנקובים בפסקאות משנה  1.1.1ו– 1.1.6נאמר "התעריף
לכמות א שבפסקת משנה ;"1.1.7
()2

במקום פסקה  1.5נאמר:
" 1.5תעריפים מיוחדים -
לגבי המפורטים להלן ,בשל קיום נסיבות מיוחדות ,יהיו התעריפים
כלהלן:
חולתא  -למדגה  80% -מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה ;1.1.7
מעלה גמלא  90% -מן התעריף לכמות א שבפסקת משנה ;1.1.7
גבעת יואב  -לבננות  -התעריף לכמות א שבפסקת משנה ;1.1.7
תעריף לכמות מים נחרגת  -לפי השיעורים והסכומים הנקובים
בפסקת משנה ."1.1.9

תחילתם של כללים אלה ,ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי ( )2010להלן  -יום
התחילה).

י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
אורי שני
(חמ )3-807
                                                      יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
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קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' ,)2
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,קובעת
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן  -הרשות הממשלתית) ,כללים אלה:
.1

בסעיף  1לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד( 21994-להלן תיקון סעיף 1

 הכללים העיקריים) -()1

אחרי ההגדרה "חוק תאגידי מים וביוב" יבוא:
""חברת מקורות"  -מקורות ,חברת מים בע"מ ,המספקת מים לפי רישיון הפקה;";

()2

אחרי ההגדרה "כמות מוכרת" יבוא:
""מע"מ"  -השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף  2לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
;";31976

( )3בהגדרה "ספק מקומי" ,המילים "וישוב מתוכנן כמשמעותו בכללי המים (השימוש
במים באזור קיצוב) ,התשל"ו - "1976-יימחקו;
( )4אחרי ההגדרה "צרכן עוסק" יבוא ""ריבית פיגורים החשב הכללי"  -כמשמעותה
בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ,מזמן לזמן,
ברשומות;".
.2

במקום סעיפים  2ו–2א יבוא:
החלפת סעיפים
 2ו–2א והוספת
"אספקת מים
(א) ספק מקומי לא יספק מים ,אלא לפי כללים אלה ולפי סעיף 2ב
.2
לפי תעריפים
צריכה בפועל ולא ישית על צרכניו היטלי הפקה כמשמעותם
בסעיף  116לחוק;
(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א):
( )1התעריפים לפי כללים אלה ,לא יחולו לעניין המים
המסופקים על ידי ספק מקומי לחברת מקורות או לספק
מקומי אחר;
( )2כללים אלה ,למעט סעיפים 4א ו–4ב ,לא יחולו,
לעניין המים המסופקים ביישוב מתוכנן כהגדרתו בכללי
המים (השימוש במים באזור קיצוב) ,התשל"ו.41976-

ריבית פיגורים

2א.

(א)

בסעיף זה -

"מועד החיוב"  -היום הראשון שלאחר תום התקופה שנקבעה
לתשלום החיוב בהודעת החיוב ששלח הספק המקומי
ובלבד שתקופה זו לא תקצר מ– 15ימים מיום משלוח
הודעת החיוב.
(ב) לא שולם תשלום המגיע לספק המקומי עד מועד החיוב,
תיווסף עליו ריבית פיגורים החשב הכללי ,בחישוב יומי ,ממועד
החיוב עד לתשלומו בפועל.
__________
1
2
3
4

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;885התש"ע ,עמ' .458
ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ק"ת התשל"ו ,עמ' .2415
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החזר תשלומי יתר 2ב.

(א)

בסעיף זה -
"היום הקובע"  -האחד בחודש בכל אחד מחודשי השנה;
"הודעת הצרכן"  -הודעת הצרכן ,בכתב ,לספק המקומי
על חיובו בתשלום יתר ,בצירוף מסמכים המאמתים
את הודעתו ,ככל שנדרש לפי נסיבות העניין;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה;
"מועד ההחזר"  -היום הראשון שלאחר תום  30ימים
מיום הודעת הצרכן;
"תשלום יתר"  -תשלום ששילם צרכן לספק מקומי לפי
הודעת החיוב ,בלא שחב בו ,או יתר תשלום כאמור
ששילם על סכום שהוא חב בו.

(ב) שילם צרכן תשלום יתר יחזיר לו הספק המקומי את
התשלום בהקדם באמצעות תשלומו בפועל או על ידי קיזוזו
בהודעת החיוב הקרובה לכל המאוחר.
(ג) הספק המקומי יחזיר את תשלום היתר בתוספת הפרשים
לפי שיעור העלייה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני
יום שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני
היום הקובע שלפני יום החזרתו ובלבד שסך התשלום כאמור
לא יפחת מתשלום היתר.
(ד) לא הוחזר תשלום היתר עד מועד ההחזר או על ידי זיכויו
בהודעת החיוב הקרובה שלאחר הודעת הצרכן ,לפי המאוחר,
יחזיר הספק המקומי את התשלום שהצטבר כאמור בסעיף קטן (ג)
ממועד החזר ,בצירוף ריבית פיגורים ממועד ההחזר עד יום
החזרתו בפועל".
תיקון סעיף 3

.3

תיקון סעיף 4

.4

בסעיף  3לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) ,בתחילתו יבוא "למעט אם נקבע אחרת" ובסופו יבוא "נקבעו
תעריפים לפי כללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים שאינם נקובים או רכיבים
בתעריפים ,הקבועים בדבר חקיקה אחר ,ייווסף להם סכום בגובה המע"מ ,ככל שלא
נכלל שם חיוב במע"מ;".
( )2בסעיף קטן (ב) ,בתחילתו יבוא "בכפוף לאמור בסעיף קטן (א)" ואחרי "עוסק"
יבוא "או הפטור ממע"מ לפי חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות במסים),
התשמ"ה ,"51985-והמילים "שקבע שר האוצר לפי סעיף  2לחוק מע"מ"  -יימחקו.
בסעיף  4לכללים העיקריים -
( )1ברישה ,במקום "שמספקות הרשויות המקומיות" יבוא "שמספקים ספקים
מקומיים";
()2

בפסקה (- )1
(א) ברישה ,במקום "מטרת צריכה או שימוש" יבוא "מטרות צריכה או
שימושים";
(ב) בפסקת משנה (()1.3א) ,במקום "בסעיף ()3(7ב)( ")2.3יבוא "בסעיף ()3(7ב)(;")3.2

__________
5
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( )3בפסקה ( ,)2במקום "לכל כמות מים  2.603 -שקלים חדשים" יבוא " 2.755שקלים
חדשים ,והחל בשנת  2.869 - 2011שקלים חדשים";
()4

בפסקה (- )3
(א)

במקום פסקת משנה ( )3.1יבוא:
"( )3.1למעט אם נאמר אחרת ,תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם חלים
על אספקת מים למטרת חקלאות; ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות
בתחום עירייה ,או מועצה מקומית יהיו התעריפים  -לכל כמות מוקצית
ולכל כמות נחרגת ,הקבועים בכללי מקורות ,לפי התעריפים ,הכמויות וסוג
המים כאמור בסעיף  )1(7באותם כללים ,ולפי העניין;";

(ב) בפסקת משנה ( ,)3.2במקום " 0.20שקלים חדשים" יבוא " 0.22שקלים
חדשים";
.5

בסעיף 4א לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (ג) ,אחרי "ספחי תעודות הזהות" יבוא "או תמצית מן המרשם
כמשמעותו בסעיף  3לחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה( 61965-להלן  -תמצית מרשם)"
תיקון סעיף 4א
ואחרי "ספח תעודת הזהות" יבוא "או תמצית מרשם";
()2

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח
תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו (בסעיף קטן זה  -מקום מגוריו
הרשום) ,ישלח לספק המקומי במקום מגוריו בפועל -
( )1דיווח לפי הוראות סעיף קטן (ג);
( )2מסמך המאמת ,להנחת דעת הספק המקומי ,את מקום מגוריו בפועל;
יראו בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן ,כמסמך
מאמת לעניין זה;
( )3אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום הממוען לספק
המקומי במקום מגוריו בפועל ,כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר,
הוא או מי מהמתגוררים עמו ,לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו
הרשום;";

( )3בסעיף קטן (ה) ,בכל מקום ,במקום "בסעיף קטן (ג)" יבוא "בסעיפים קטנים (ג)
ו–(ג;")1
()4

במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ו) קיבל הספק המקומי דיווח כאמור בסעיפים קטנים (ג)( ,ג )1או (ה) ,ימסור
לצרכן בהודעת החיוב הקרובה הודעה על מספר הנפשות שהוא מכיר בהן
וכן יציין בכל הודעת חיוב של צרכן את מספר הנפשות המוכר ,לרבות עדכונו
לפי הוראות סעיף קטן (ז); בכל מקרה שבו דיווח הצרכן כאמור אינו תואם את
האסמכתאות שהתקבלו ,ימסור הספק המקומי לצרכן ,סמוך ככל שניתן ממועד
שקיבל את הדיווח ממנו ,בדואר או באמצעי שבו הועבר לו הדיווח כאמור,
הודעה כי נמצאה אי–התאמה בין דיווח הצרכן לבין האסמכתאות שצורפו
ומספר הנפשות שניתן להכיר בהן";

()5

במקום סעיף קטן (ז) יבוא:

__________
6

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .270
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"(ז) שינה הספק המקומי את המספר המוכר של נפשות הרשומות אצלו
כמתגוררות ביחידת הדיור ,בהתאם לדיווח מאומת של הצרכן לפי סעיף זה ,יחול
אותו שינוי לגבי צריכת המים המיוחסת לצרכן ובהתאם להוראות סעיף (6ב),
מיום קבלת הדיווח במשרדי הספק המקומי; ואולם אם מסר הצרכן נתונים או
מסמכים המאמתים ,להנחת דעת הספק המקומי ,את השינוי לתקופה שקדמה
למועד קבלת הדיווח כאמור ,יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת
או מתחילת תקופת החיוב הקודמת לתקופה שבה התקבל הדיווח ,לפי המאוחר;
יראו בחוזה שכירות ,תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן ,תעודת לידה או
פטירה ,כמסמך מאמת לעניין פסקה זו; על אף האמור ,במהלך השנה הראשונה
ביום התחילה ובכל שנה עוקבת לעדכון חדש כמשמעו בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג),
יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת שתי תקופות חיוב
הקודמות לתקופה שבה התקבל הדיווח ,לפי המאוחר; ורשאי ספק המים לעדכן
את העדכון החיוב בעקבות האמור על דרך של קיזוז בהודעת החיוב הקרובה;".
( )6בסעיף קטן (ט) ,במקום "סעיף קטן (ג)" יבוא "סעיפים קטנים (ג) או (ג.")1
תיקון סעיף 4ב

.6

בסעיף 4ב(ב) ,לכללים העיקריים ,במקום " 1.1בסך" יבוא " 1.05בסך".

תיקון סעיף 5

.7

בסעיף  5לכללים העיקריים -

הוספת סעיף 6א

.8

()1

במקום כותרת השוליים יבוא "אחזקת מערכות מים או ביוב";

( )2בסעיף קטן (א) ,במקום המילים "שהוא רשות מקומית שלא הקימה חברה ושחלות
עליה" יבוא "שלא הקים חברה ושחלות עליו" ,במקום " 0.075שקלים חדשים למ"ק,
בעד שיקום ,חידוש ,תחזוקה" יבוא " 0.083שקלים חדשים למ"ק ,בעד השקעות למטרת
שיקום ,חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב;".
( )3בסעיף קטן (ב) ,אחרי "מים שהפיק" יבוא " ,בתום כל רבעון" ,במקום " 1.943שקלים
חדשים" יבוא " 1.897שקלים חדשים ,והחל בשנת  1.975 - 2011שקלים חדשים" ובמקום
"בעד שיקום ,תחזוקה ופיתוח מערכות מים וביוב" יבוא "בעד השקעות למטרת שיקום,
חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב";
( )4בסעיף קטן (ג) ,אחרי "מים שסיפק" יבוא "לרבות לצריכה עצמית ,בתום כל רבעון  ,",
במקום " 1.943שקלים חדשים" יבוא " 1.897שקלים חדשים ,והחל בשנת 1.975 - 2011
שקלים חדשים" ובמקום "בעד שיקום ,תחזוקה ופיתוח מערכות מים וביוב" יבוא "בעד
השקעות למטרת שיקום ,חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב";
()5

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) אין בגביית תשלומים בעבור הקרן לפי סעיף זה כדי לבטל תשלומים אחרים
בעבור שירותי מים או ביוב שאותם גובה הספק המקומי כדין לפי חוקי עזר.
(ה) ספק מקומי הגובה תשלומים בעד שירותי מים או ביוב לפי חוקי עזר יעביר
את הכספים שגבה לחשבון נפרד ויחולו לגבי ניהול הכספים בחשבון הוראות
סעיף קטן (ג)".

אחרי סעיף  6לכללים העיקריים יבוא:
"פרסום תעריפים 6א.

1318

(א) מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של
הרשות הודעה לעניין התעריפים שהתקבלו -
()1

לפי סעיף  - )1.1()1(4לכמות שעד לכמות המוכרת;

()2

לפי סעיף  - )1.2()1(4לכמות שמעל לכמות המוכרת;
קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

(ב) פורסמה הודעה כאמור ,יראו בה כמחייבת לעניין
התעריפים הנקובים בה".
.9

(א) תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי ( )2010להלן  -יום
התחילה).
(ב) תחולתו של סעיף (5ה) לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  )5(7לכללים אלה ,על
כספים המשולמים בעד שירותי מים או ביוב כאמור שם ,שהצטברו אצל החברה
ביום התחילה או שנגבו לאחר יום התחילה ,אף אם מועד החיוב לגביהם קדם ליום
התחילה .

י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
אורי שני
(חמ )3-29
                                                      יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

תחילה ותחולה

כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון) (תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,קובעת
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן  -הרשות הממשלתית) כללים אלה:
.1

בסעיף  )1(6לכללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון) ,התש"ע2010-
(להלן  -הכללים העיקריים) ,במקום פסקאות משנה ( )1.1ו–( )1.2יבוא:

2

תיקון סעיף 6

"( )1.1בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת  -הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום
הנקוב בסעיף (()3()7ב)( )3.1.1.1לכללי מקורות בתוספת  3.659 -שקלים חדשים למ"ק;
( )1.2בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת  -הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף הסכום
הנקוב בסעיף (()3()7ב)( )3.1.1.2לכללי מקורות בתוספת  4.470 -שקלים חדשים למ"ק;".
.2

בסעיף (14ב) לכללים העיקריים ,במקום "כמכפלת  .1.1במספר" יבוא "כמכפלת מספר" תיקון סעיף 14

ובמקום "ובלבד שאינו" יבוא "ובלבד שסך המכפלה כאמור אינו" .
.3

תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן (ב) ,ביום י"ט בתמוז התש"ע תחילה ותחולה

(א)
( 1ביולי ( )2010להלן  -יום התחילה).
(ב)

תחילתו של סעיף  2לכללים אלה ,ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר .)2010

י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
אורי שני
(חמ )3-29
                                                      יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התש"ע ,עמ' .458

כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23ו– 37לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר
שקוימו הוראות סעיפים  40ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:
__________
1

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

.1

רישיון מורחב

.2

בשנת הרישוי  2010רשאי בעל רישיון הפקה ואספקה להפיק או לספק מים שפירים
למטרת חקלאות בכמות של עד  10%מעל כמויות המים השפירים ,הנקובות למטרה זו
ברישיונו לכל מקור מים (להלן  -הקצאה חקלאית מורחבת); לעניין זה" ,כמות המים
השפירים הנקובה"  -לרבות אם שונתה ברישיון ההפקה והאספקה במהלך שנת
הרישוי .2010

תחילה

.3

תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי  .)2010

בכללים אלה -
"רישיון הפקה ואספקה"  -רישיון שניתן לפי סעיף  23לחוק ,הכולל הפקה או הספקה
של מים שפירים למטרת חקלאות;
"שנת הרישוי  - "2010השנה שתחילתה ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר )2010
וסיומה ביום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר .)2010

ט' בתמוז התש"ע ( 21ביוני )2010
אורי שני
(חמ )3-1179
                                                      יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים
או ביוב) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  101ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן -
החוק) ולפי סעיף (72ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט( 22009-להלן  -חוק ההתייעלות הכלכלית)  -לעניין סעיף 2א
לכללים אלה ,ולאחר שקוימו הוראות סעיף  107לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 1

.1

הוספת סעיף 2א

.2

בסעיף  1לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים
או ביוב)( 3להלן  -הכללים העיקריים) -
()1

אחרי ההגדרה "הרשות הממשלתית" יבוא:
""חברת מקורות"  -מקורות ,חברת מים בע"מ ,המספקת מים לפי רישיון הפקה;";

( )2אחרי ההגדרה "ריבית דירוג" יבוא:
""ריבית פיגורים החשב הכללי"  -כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית
החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ,מזמן לזמן ,ברשומות;".
אחרי סעיף  2יבוא:
"איגוד ערים למים 2א.
או לביוב

(א)

בסעיף זה -

"איגוד ערים למים או לביוב"  -כהגדרתו בסעיף 17ה(א) לחוק
איגודי ערים ,התשט"ו;41955-
"החברה"  -חברה ,לרבות צרכניה ,המקבלת שירותים בתחום
המים או הביוב מאיגוד ערים למים או לביוב ,בין בתחומה
ובין מחוצה לו.

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ט ,עמ' .219
ס"ח התשס"ט ,עמ' .157
ק"ת התש"ע ,עמ' .418
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;48התשס"ט ,עמ' .218
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(ב) על אף האמור בחוק העזר שלו או בהסכם בינו לבין
החברה ,וכל עוד לא נקבע לגביו בכללים אחרת -
( )1איגוד ערים למים או לביוב לא יגבה ישירות מצרכני
החברה כל תשלום המגיע לו בקשר לשירותי מים או
ביוב;
( )2איגוד ערים למים או לביוב והחברה יגיעו להסכמה
ביניהם לעניין התשלום ותנאי התשלום למתן שירותים
בתחום המים והביוב ,תוך התאמה ככל האפשר להוראות
כללים אלה ,ובלבד שבכל מקרה צרכני החברה לא
ישלמו מעבר לקבוע בכללים אלה ובכללי התעריפים;
בהעדר הסכמה בין הצדדים תקבע בעניין מועצת הרשות
הממשלתית".
.3

בסעיף  8לכללים העיקריים ,בפסקה ( ,)1במקום " 0.05שקלים חדשים" יבוא " 0.046תיקון סעיף 8

שקלים חדשים למ"ק ,והחל בשנת  0.048 - 2011שקלים חדשים למ"ק" ובפסקה (,)2
במקום " 0.02שקלים חדשים" יבוא " 0.018שקלים חדשים למ"ק ,והחל בשנת - 2011
 0.019שקלים חדשים למ"ק".
.4

בסעיף  10לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 10

( )1בסעיף קטן (א) ,בפסקה ( ,)1במקום " 0.857שקלים חדשים" יבוא " 0.814שקלים
חדשים למ"ק" ובפסקה ( ,)2במקום " 0.651שקלים חדשים" יבוא " 0.618שקלים חדשים
למ"ק";
()2

בסעיף קטן (ב) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום " 0.950שקלים חדשים" יבוא " 0.867שקלים חדשים"
ובמקום " 0.720שקלים חדשים" יבוא "  0.657שקלים חדשים";
(ב) בפסקה ( ,)2במקום " 0.926שקלים חדשים" יבוא " 0.880שקלים חדשים"
ובמקום " 0.702שקלים חדשים" יבוא " 0.667שקלים חדשים";
(ג) בפסקה ( ,)3במקום " 0.902שקלים חדשים" יבוא " 0.857שקלים חדשים"
ובמקום " 0.684שקלים חדשים" יבוא " 0.650שקלים חדשים";
(ד) בפסקה ( ,)4במקום " 0.879שקלים חדשים" יבוא " 0.835שקלים חדשים"
ובמקום " 0.667שקלים חדשים" יבוא " 0.634שקלים חדשים".

.5

בסעיף (11א) לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 11

( )1בפסקה ( ,)1במקום " 0.65שקלים חדשים" יבוא " 0.593שקלים חדשים ,והחל בשנת
 0.618 - 2011שקלים חדשים";
( )2בפסקה ( ,)2במקום " 1.5שקלים חדשים" יבוא " 1.369שקלים חדשים ,והחל בשנת
 1.425 - 2011שקלים חדשים";
( )3בפסקה ( ,)3במקום " 1.8שקלים חדשים" יבוא " 1.643שקלים חדשים ,והחל בשנת
 1.710 - 2011שקלים חדשים";
( )4בפסקה ( ,)4במקום " 2שקלים חדשים" יבוא " 1.825שקלים חדשים ,והחל בשנת
 1.900 - 2011שקלים חדשים".
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תיקון סעיף 23

.6

בסעיף  23לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (ג) ,אחרי "ספחי תעודת זהות" יבוא "או בצירוף תמצית מן המרשם
כמשמעותו בסעיף  3לחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה( 51965-להלן  -תמצית מרשם)"
ואחרי "ספח תעודת הזהות" יבוא "או תמצית מרשם";
()2

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח
תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו (בסעיף קטן זה  -מקום מגוריו
הרשום) ,ישלח לחברה במקום מגוריו בפועל -
()1

דיווח לפי הוראות סעיף קטן (ג);

( )2מסמך המאמת ,להנחת דעת החברה ,את מקום מגוריו בפועל; יראו
בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן ,כמסמך מאמת
לעניין זה;
( )3אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום ,הממוען לחברה
במקום מגוריו בפועל כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר ,הוא או מי
מהמתגוררים עמו ,לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום;".
( )3בסעיף קטן (ה) ,במקום "בסעיף קטן (ג)" יבוא "בסעיפים קטנים (ג) ו–(ג;")1
()4

במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ו) קיבלה החברה דיווח כאמור בסעיפים קטנים (ג)( ,ג )1או (ה) ,תמסור לצרכן
בהודעת החיוב הקרובה הודעה על מספר הנפשות שהיא מכירה בהן וכן תציין
בכל הודעת חיוב של צרכן את מספר הנפשות המוכר ,לרבות עדכונו לפי הוראות
סעיף קטן (ז); בכל מקרה שבו דיווח הצרכן כאמור אינו תואם את האסמכתאות
שהתקבלו ,תמסור החברה לצרכן ,סמוך ככל האפשר למועד שקיבלה את הדיווח
ממנו ,בדואר או באמצעי שבו הועבר לה הדיווח כאמור ,הודעה כי נמצאה
אי–התאמה בין דיווח הצרכן לבין האסמכתאות שצורפו ומספר הנפשות שניתן
להכיר בהן;".

()5

במקום סעיף קטן (ז) יבוא:
"(ז) שינתה החברה את המספר המוכר של נפשות הרשומות אצלה כמתגוררות
ביחידת הדיור ,בהתאם לדיווח מאומת של הצרכן לפי סעיף זה ,יחול אותו שינוי
לגבי צריכת המים המיוחסת לצרכן ובהתאם להוראות סעיף קטן (ב) ,מיום קבלת
הדיווח במשרדי החברה ,ואולם אם מסר הצרכן נתונים או מסמכים המאמתים,
להנחת דעתה של החברה ,את השינוי לתקופה שקדמה למועד קבלת הדיווח
כאמור ,יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת תקופת
החיוב הקודמת לתקופה שבה התקבל הדיווח ,לפי המאוחר; יראו בחוזה שכירות,
תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן ,תעודת לידה או פטירה ,כמסמך מאמת
לעניין פסקה זו; על אף האמור ,במהלך השנה הראשונה מיום התחילה וכן
במהלך כל שנה עוקבת לעדכון חדש כמשמעו בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג) ,יעודכן
מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת שתי תקופות הקודמות
לתקופה שבה התקבל הדיווח ,לפי המאוחר ,ורשאית החברה לעדכן את החיוב
בעקבות העדכון האמור על דרך של קיזוזו בהודעת החיוב הקרובה;".

( )6בסעיף קטן (ט) ,במקום "סעיף קטן (ג)" יבוא "סעיפים קטנים (ג) או (ג.")1
__________
5
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .270
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בסעיף (24ב) לכללים העיקריים ,במקום "ב– "1.1יבוא "ב–."1.05

תיקון סעיף 24

.8

במקום סעיף  31לכללים העיקריים יבוא:

החלפת סעיף 31

"קביעת תעריפים .31
לראשונה לחברה

הוקמה חברה ,לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף
 29לחוק -
( )1יראו את מספר הנפשות המוכר הרשום אצל הספק
בתחומו הוקמה החברה ,ערב הקמתה של החברה ,כמספר
הנפשות המוכר של החברה לעניין כללים אלה בשינויים
המחויבים לפי העניין.
( )2כל עוד לא נקבעו לה תעריפים לפי כללים אלה ,כללי
התעריפים וכללי מקורות לפי העניין (להלן  -כללי המים),
יחולו לגביה הוראות אלה:
( )1החל ממועד מתן רישיון לפעילות חיונית לפי
סעיף  15לחוק לחברה שהוקמה כאמור ,או ממועד מאוחר
יותר שקבע הממונה ברישיון ,חברה תגבה מצרכניה בעד
שירותי מים וביוב תשלום לפי כללי התעריפים ויחולו
עליה הוראות סעיף (6ב) שם ,והוראות סעיף (8ג) עד (ה)
לכללי מקורות ,אם היתה צרכנית של חברת מקורות;
( )2עם מתן הרישיון לחברה שהוקמה ימסור מנהל
הרשות הממשלתית לחברה ולחברת מקורות ,אם היתה
צרכנית של מקורות ,הודעה לעניין התעריפים החלים
על החברה ועל צרכניה לפי כללי המים ומועד החלתם,
ויפרסמה גם באתר האינטרנט של הרשות; החברה תביא
את תוכן ההודעה לידיעת צרכניה בהודעת החיוב
הראשונה שתשלח;
( )3על אף האמור בכללי המים ,קביעה או עדכון של
תעריפים לחברה מסוימת במהלך השנה ,לא יביאו לשינוי
בתעריפי חברת מקורות ולשאר החברות או בתעריפי
החברות לצרכניהן ,ובלבד שעם עדכון תעריפי חברת
מקורות ,לפי השינוי בעלויותיה ,יעודכנו החל ממועד
העדכון כאמור ,גם התעריפים לפי כללי המים ,תוך גילום
ההפרש בעלויות המוכרות מיום הקמת החברה".

.9

במקום סעיף  33לכללים העיקריים יבוא:
"תעריף פיגורים

.33

(א)

החלפת סעיף 33
והוספת סעיף 33א

בסעיף זה -

"מועד החיוב"  -היום הראשון שלאחר תום התקופה שנקבעה
לתשלום החיוב בהודעת החיוב ששלחה החברה ובלבד
שתקופה זו לא תקצר מ– 15יום מיום משלוח הודעת החיוב.
(ב) לא שולם תשלום המגיע לחברה עד מועד החיוב ,תיתוסף
עליו ריבית פיגורים החשב הכללי ,בחישוב יומי ,ממועד החיוב
עד לתשלומו בפועל.
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החזר תשלומי יתר 33א( .א)

בסעיף זה -

"היום הקובע"  -האחד בחודש בכל אחד מחודשי השנה;
"הודעת הצרכן"  -הודעת הצרכן ,בכתב ,לחברה על חיובו
בתשלום יתר ,בצירוף מסמכים המאמתים את הודעתו,
ככל שנדרש לפי נסיבות העניין;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"מועד ההחזר"  -היום הראשון שלאחר תום  30ימים מיום
הודעת הצרכן;
"תשלום יתר"  -תשלום לפי הודעת חיוב ששילם צרכן לחברה
בלא שחב בו ,או יתר תשלום כאמור ששילם על סכום
שהוא חב בו.
(ב) שילם צרכן תשלום יתר תחזיר לו החברה את התשלום
בהקדם באמצעות תשלומו בפועל או על ידי קיזוזו בהודעת
החיוב הקרובה לכל המאוחר.
(ג) החברה תחזיר את תשלום היתר בתוספת הפרשים לפי
שיעור העלייה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום
שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני היום
הקובע שלפני יום החזרתו ובלבד שסך התשלום כאמור לא
יפחת מתשלום היתר.
(ד) לא הוחזר תשלום היתר עד מועד ההחזר או על ידי זיכויו
בהודעת החיוב הקרובה שלאחר הודעת הצרכן ,לפי המאוחר,
תחזיר החברה את התשלום שהצטבר כאמור בסעיף קטן (ג)
ממועד החזר ,בצירוף ריבית פיגורים ממועד ההחזר עד יום
החזרתו בפועל.
תיקון סעיף 36

.10

תיקון התוספת
הראשונה

.11

בסעיף  36לכללים העיקריים -
()1

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1החברה תעביר את הכספים שגבתה כאמור בסעיף קטן (ב) ,לחשבון
שפתחה לפי סעיף (7ג) ולא תעשה כל שימוש בכספים כאמור שלא למטרות שלהן
נועד החשבון;".

()2

בסעיף קטן (ד) ,במקום " 1.1במספר" יבוא "מספר" .

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -
( )1בפרט  ,7בטבלה שכותרתה "לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30
ביוני  - ")2010לצד יובלים בשומרון בע"מ שבטור א' ,במקום " "3.340שבטור ב' יבוא
" "3.666ובמקום " "2.536שבטור ג' יבוא ";"2.973
( )2במקום הטבלה שכותרתה "לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי
 ")2010יבוא:
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.1

אל עין בע"מ

3.856

3.219

.2

הבאר השלישית בע"מ

3.144

2.507

.3

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

3.855

3.218

.4

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.747

3.110

.5

התנור מים וביוב בע"מ

3.426

2.789

.6

יובלים אשדוד בע"מ

3.264

2.627

.7

יובלים בשומרון בע"מ

3.573

2.936

.8

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

3.250

2.613

.9

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.248

2.611

 .10מי אביבים  2010בע"מ

3.427

2.790

 .11מי אונו בע"מ

3.425

2.788

 .12מי אשקלון בע"מ

3.601

2.964

 .13מי בית שמש בע"מ

3.754

3.117

 .14מי ברק בע"מ

3.602

2.965

 .15מי בת ים בע"מ

3.115

2.478

 .16מי גבעתיים בע"מ

3.416

2.779

 .17מי גליל בע"מ

3.585

2.948

 .18מי דרום בע"מ

3.792

3.155

 .19מי הוד השרון בע"מ

3.351

2.714

 .20מי הרצליה בע"מ

3.209

2.572

 .21מי חדרה בע"מ

3.288

2.651

 .22מי יבנה בע"מ

3.179

2.542

 .23מי כרמל בע"מ

3.447

2.810

 .24מי לוד בע"מ

3.527

2.890

 .25מי מודיעין בע"מ

3.656

3.019

 .26מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

3.602

2.965

 .27מי נתניה ( )2003בע"מ

3.417

2.779

 .28מי עירון בע"מ

3.937

3.300

 .29מי עכו בע"מ

3.836

3.199

 .30מי ציונה בע"מ

3.352

2.715

 .31מי קרית ביאליק בע"מ

3.236

2.599

טור א'
שם החברה

"פרט
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

 .32מי קרית גת בע"מ

3.770

3.133

 .33מי רהט בע"מ

3.754

3.117

 .34מי רמת גן בע"מ

3.372

2.735

 .35מי רעננה בע"מ

3.401

2.764

 .36מי רקת טבריה בע"מ

4.137

3.500

 .37מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

3.288

2.651

 .38מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

3.265

2.628

 .39מיטב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

3.542

2.905

 .40מניב ראשון בע"מ

3.622

2.985

 .41מעיינות אתא בע"מ

3.454

2.817

 .42מעיינות המשולש בע"מ

3.590

2.953

 .43מעיינות העמקים בע"מ

3.405

2.768

 .44מעיינות השרון בע"מ

3.344

2.707

 .45מעיינות זיו בע"מ

3.732

3.087

 .46סובב שפרעם בע"מ

3.635

2.998

 .47עין אפק בע"מ

3.364

2.727

 .48עין הכרמים בע"מ

3.447

2.810

 .49עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

3.098

2.461

 .50פלג הגליל בע"מ

3.736

3.099

 .51פלגי מוצקין בע"מ

3.220

2.583

 .52שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.348

2.711

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.673

3.036

טור א'
שם החברה

"פרט

תיקון התוספת
השניה

.12

בתוספת השניה לכללים העיקריים -
( )1בפרט  ,7בטבלה שכותרתה "לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30
ביוני  - ")2010לצד יובלים בשומרון בע"מ שבטור א' ,במקום " "3.168שבטור ב' יבוא
" "3.160ובמקום " "2.801שבטור ג' יבוא ";"3.238
( )2במקום הטבלה שכותרתה "לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי
 ")2010יבוא:
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.1

אל עין בע"מ

4.324

3.617

.2

הבאר השלישית בע"מ

3.061

2.772

.3

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

4.108

3.616

.4

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.714

3.508

.5

התנור מים וביוב בע"מ

3.388

3.055

.6

יובלים אשדוד בע"מ

3.104

2.892

.7

יובלים בשומרון בע"מ

3.806

3.201

.8

ימים תאגיד המים של קרית ים בע"מ

3.085

2.879

.9

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.687

3.009

 .10מי אביבים  2010בע"מ

3.461

3.055

 .11מי אונו בע"מ

3.435

3.053

 .12מי אשקלון בע"מ

3.803

3.362

 .13מי בית שמש בע"מ

3.840

3.515

 .14מי ברק בע"מ

3.560

3.363

 .15מי בת ים בע"מ

2.925

2.743

 .16מי גבעתיים בע"מ

3.361

3.044

 .17מי גליל בע"מ

3.663

3.346

 .18מי דרום בע"מ

3.987

3.552

 .19מי הוד השרון בע"מ

3.523

2.980

 .20מי הרצליה בע"מ

3.259

2.837

 .21מי חדרה בע"מ

3.209

2.917

 .22מי יבנה בע"מ

3.159

2.807

 .23מי כרמל בע"מ

3.459

3.075

 .24מי לוד בע"מ

3.480

3.288

 .25מי מודיעין בע"מ

3.794

3.284

 .26מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

3.440

3.230

 .27מי נתניה ( )2003בע"מ

3.345

3.045

 .28מי עירון בע"מ

3.875

3.698

 .29מי עכו בע"מ

4.236

3.596

 .30מי ציונה בע"מ

3.338

2.980

 .31מי קרית ביאליק בע"מ

3.103

2.865

 .32מי קרית גת בע"מ

3.586

3.530

טור א'
שם החברה

"פרט

קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,

1327

טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

 .33מי רהט בע"מ

4.207

3.515

 .34מי רמת גן בע"מ

3.370

3.000

 .35מי רעננה בע"מ

3.611

3.029

 .36מי רקט טבריה בע"מ

4.467

3.897

 .37מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

3.295

2.916

 .38מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

3.158

2.894

 .39מיטב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

3.605

3.171

 .40מניב ראשון בע"מ

3.696

3.250

 .41מעיינות אתא בע"מ

3.444

3.082

 .42מעיינות המשולש בע"מ

3.679

3.351

 .43מעיינות העמקים בע"מ

3.491

3.033

 .44מעיינות השרון בע"מ

3.254

2.973

 .45מעיינות זיו בע"מ

4.171

3.485

 .46סובב שפרעם בע"מ

3.812

3.396

 .47עין אפק בע"מ

3.458

2.992

 .48עין הכרמים בע"מ

3.459

3.075

 .49עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

2.964

2.727

 .50פלג הגליל בע"מ

3.973

3.497

 .51פלגי מוצקין בע"מ

3.046

2.849

 .52שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.450

2.976

 .53תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.714

3.434

טור א'
שם החברה

"פרט

תחילה ותחולה

.13

(א) תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן (ג) ,ביום י"ט בתמוז התש"ע
( 1ביולי ( )2010להלן  -יום התחילה) .
(ב) תחולתו של סעיף (36ב )1לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  )1(10לכללים אלה,
על כספים המשולמים בעד שירותי מים או ביוב כאמור שם ,שהצטברו אצל החברה
ביום התחילה או שנגבו לאחר יום התחילה ,אף אם מועד החיוב לגביהם קדם ליום
התחילה.
(ג) תחילתם של סעיפים  )1(11 ,)2(10ו– ))1(12לכללים אלה ,ביום ט"ו בטבת התש"ע
( 1בינואר .)2010

י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
אורי שני
(חמ )3-3869
                                                      יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
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כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים
או ביוב) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  102ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן
 החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (102ב) ו–(ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשותהממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
 .1בסעיף  1לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים תיקון סעיף 1

או ביוב)( 2להלן  -הכללים העיקריים) -
( )1לפני ההגדרה "יום ההפעלה" יבוא:
""חברת מקורות"  -מקורות ,חברת מים בע"מ ,המספקת מים לפי רישיון הפקה;";
( )2אחרי ההגדרה "מים שפירים לגינון ציבורי" יבוא:
""מע"מ"  -השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף  2לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
( 31976להלן  -חוק מס ערך מוסף);";
()3

אחרי ההגדרה "נכס ותיק" יבוא:
""ספק מקומי"  -כהגדרתו בסעיף  1לכללי הספקים המקומיים שלא הקים חברה
ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק;".

.2

בסעיף (2ד) לכללים העיקריים ,בתחילתו יבוא "למעט אם נקבע אחרת ",ובמקום תיקון סעיף 2

"התשל"ו "1975-יבוא "; נקבעו תעריפים בכללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים או
לרכיבים בתעריפים הקבועים בדבר חקיקה אחר ,יופחת מהם שיעור מס ערך מוסף ככל
שנכלל שם ,והכל לפי העניין".
.3

בסעיף  )1(3לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 3

( )1בטבלה ,בפסקת משנה (א) ,בטור א' ,במקום " "8.968יבוא " "8.049ובטור ב' ,במקום
" "8.163יבוא ";"7.440
( )2בטבלה ,בפסקת משנה (ב) ,בטור א' ,במקום " "12.280יבוא " "11.271ובטור ב',
במקום " "11.470יבוא ";"10.755
.4

בסעיף  )1(4לכללים העיקריים ,בטבלה בטור א' ,במקום " "8.830יבוא " "8.285ובטור ב' ,תיקון סעיף 4

במקום " "8.409יבוא "."7.937
.5

במקום סעיף  6לכללים העיקריים -
"תעריף לשירות
ביוב

.6

החלפת סעיף 6

(א) התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד
שירותי ביוב שמספקת חברה כמפורט בטור א' שבתוספת ,יהיה
כמפורט בטור ב' לצדו ואילו לגבי נכס ותיק ,יהיה התעריף
כמפורט בטור ג' ,לצדם.
(ב) הוקמה חברה ,לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף
 29לחוק ,וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף  30לכללי
חישוב עלות ,התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת
רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

__________
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ט ,עמ' .219
ק"ת התש"ע ,עמ' .442
ס"ח התשל"ו ,עמ' .52

קובץ התקנות  ,6903י"ח בתמוז התש"ע30.6.2010 ,
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( )1הוקמה החברה בתחום שבכולו ,עובר להקמתה,
פעל ספק מקומי אחד או יותר  3.136 -שקלים חדשים
למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק ,יהיה התעריף  2.932שקלים
חדשים למ"ק;
( )2הוקמה החברה בתחום שבכולו או חלקו ,עובר
להקמתה ,פעלה חברה אחת או יותר  -ימשיכו לחול
בתחום החברה שהוקמה ,תעריף החברה או תעריפי
החברות הקבועים בתוספת ,לפי העניין ,וככל שהיו
בין מקימי החברה גם ספקים מקומיים שהקימו חברה
לראשונה כאמור בפסקה ( ,)1יחול בתחומן התעריף
כאמור שם;
( )3הורחב תחום חברה או נעשו בו שינויים כאמור
בסעיף  29לחוק  -יחולו הוראות פסקה ( )2בשינויים
מחויבים לפי העניין".
תיקון סעיף 12

.6

הוספת תוספת

.7

בסעיף  12לכללים העיקריים -
()1

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1חברה תעביר את הכספים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א) ,לחשבון נפרד
שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה
נועדו לפי חוקי העזר;".

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "יום י"ט באב התש"ע ( 30ביולי  ")2010יבוא "יום כ"ד בטבת
התש"ע ( 31בדצמבר .")2010
אחרי סעיף  12לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת
(סעיף )6
התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה:
טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.1

אל עין בע"מ

4.454

3.921

.2

הבאר השלישית בע"מ

3.167

2.757

.3

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

2.774

2.383

.4

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

2.851

2.603

.5

התנור מים וביוב בע"מ

3.339

3.084

.6

יובלים אשדוד בע"מ

2.895

2.586

.7

יובלים בשומרון בע"מ

3.416

3.375

.8

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

3.061

2.616

.9

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.700

3.665

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

 .10מי אביבים  2010בע"מ

3.068

2.642

 .11מי אונו בע"מ

3.024

2.630

 .12מי אשקלון בע"מ

3.739

3.400

 .13מי בית שמש בע"מ

3.088

2.823

 .14מי ברק בע"מ

2.881

2.567

 .15מי בת ים בע"מ

2.638

2.381

 .16מי גבעתיים בע"מ

2.868

2.464

 .17מי גליל בע"מ

3.389

3.085

 .18מי דרום בע"מ

3.581

3.004

 .19מי הוד השרון בע"מ

4.142

3.609

 .20מי הרצליה בע"מ

3.506

3.170

 .21מי חדרה בע"מ

3.001

2.686

 .22מי יבנה בע"מ

3.558

3.142

 .23מי כרמל בע"מ

3.295

3.008

 .24מי לוד בע"מ

2.953

2.698

 .25מי מודיעין בע"מ

3.702

3.209

 .26מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

2.574

2.222

 .27מי נתניה ( )2003בע"מ

3.190

2.934

 .28מי עירון בע"מ

2.504

2.319

 .29מי עכו בע"מ

4.014

3.475

 .30מי ציונה בע"מ

3.112

2.771

 .31מי קרית ביאליק בע"מ

2.973

2.563

 .32מי קרית גת בע"מ

2.274

2.048

 .33מי רהט בע"מ

4.085

3.717

 .34מי רמת גן בע"מ

3.036

2.548

 .35מי רעננה בע"מ

3.865

3.387

 .36מי רקט טבריה בע"מ

3.303

2.838

 .37מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

3.392

2.906

 .38מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

2.731

2.453

 .39מיתב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

3.041

2.651

פרט

טור א'
שם החברה
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

 .40מניב ראשון בע"מ

3.110

2.852

 .41מעיינות אתא בע"מ

3.262

2.758

 .42מעיינות המשולש בע"מ

3.272

3.004

 .43מעיינות העמקים בע"מ

3.931

3.364

 .44מעיינות השרון בע"מ

3.061

2.809

 .45מעיינות זיו בע"מ

4.509

3.989

 .46סובב שפרעם בע"מ

3.579

3.297

 .47עין אפק בע"מ

3.685

3.110

 .48עין הכרמים בע"מ

3.295

3.008

 .49עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

3.319

2.971

 .50פלג הגליל בע"מ

3.524

3.220

 .51פלגי מוצקין בע"מ

3.131

2.655

 .52שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.671

3.328

 .53תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.102

2.768

טור א'
שם החברה

פרט

תחילה ותחולה

.8

(א) תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי ( )2010להלן  -יום
התחילה) .
(ב) תחולתו של סעיף (12א )1לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  6לכללים אלה,
על כספי תשלומים בעד שירותי מים או ביוב כאמור שם ,שהצטברו אצל החברה
ביום התחילה או שנגבו לאחר יום התחילה ,אף אם מועד החיוב לגביהם קדם ליום
התחילה.
(ג) בתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010עד יום י"ח בתמוז התש"ע (30
ביוני  ,)2010בכללים העיקריים כנוסחם ערב כללים אלה:
( )1בסעיף  ,6בפרט  ,7לחברה יובלים בשומרון בע"מ שבטור א' ,במקום ""3.887
בטור ב' שלצדה יבוא " "3.744ובמקום " "3.525בטור ג' שלצדו ,יבוא ";"3.698
()2

בסעיף (12ב)( ,)1בכל מקום ,במקום "קוב" יבוא "מ"ק".

י"ז בתמוז התש"ע ( 29ביוני )2010
אורי שני
(חמ )3-3873
                                                      יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
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