רשומות

קובץ התקנות
ח' בטבת התשע"ה

7467

 30בדצמבר 2014
עמוד

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) ,התשע"ה502 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ה503 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ה505 .. . . . . . . . . . . . . . . 2014-
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) ,התשע"ה505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014-
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון) ,התשע"ה506 . 2014-
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון),
התשע"ה514 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014-
כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב) ,התשע"ה523 .. . . . . . . . . . . . . . 2014-
כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו–( )2010תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) ,התשע"ה526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) ,התשע"ה531 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) ,התשע"ה535 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014-
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשע"ה538 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014-
הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון) ,התשע"ה539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014-
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ,התשע"ה539 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור) ,התשע"ה539 . . . .2014-
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות,
התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות) ,התשע"ה540 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) ,התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  110 ,37 ,24 ,23 ,21ו–124יז(א)( )3( ,)1ו–( )5לחוק המים,
התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים  40ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 26

.2

בסעיף (26ב) לכללים העיקריים ,במקום "יבוקרו" יבוא "יבוקרו או יסוקרו" ובמקום
"הבקרה" יבוא "הבקרה או הסקירה האמורה ,לפי העניין".

תיקון סעיף 34

.3

בסעיף  34לכללים העיקריים ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

תיקון התוספת
השניה

.4

בסעיף  1לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) ,התשע"ד( 22014-להלן  -הכללים
העיקריים) ,במקום ההגדרה "בעל רישיון קטן" יבוא:
""בעל רישיון קטן"  -אחד מאלה:
( )1בעל רישיון שמספק מים למטרת צורכי בית בלבד ושסך כל כמות המים
שסיפק למטרה זו בשנה שקדמה לשנת הרישוי אינו עולה על  200,000מטרים
מעוקבים בשנה;
( )2בעל רישיון שמעל  80%מהמים שהוא מספק הם למטרת חקלאות ושסך
כל כמות המים שהוקצתה לו ולצרכניו ברישיון אינו עולה על  300,000מטרים
מעוקבים בשנה".

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בעל רישיון שהכנסותיו משירותי מים וביוב אינן
עולות על  90%מסך כל הכנסותיו פטור מהגשת דיווח לשנת ".2012
בתוספת השנייה לכללים העיקריים -
( )1בפרט ( ,)3במקום "בסעיף (5ב)" יבוא "בסעיף (5א)";
( )2בפרט ( ,)4במקום "בסעיף (5ג)" יבוא "בסעיף (5ב)";
( )3בסופה יבוא:
"()12

יש לסמן את האפשרות המתאימה:

�
� בעל הרישיון אינו מספק שירותי ביוב לכלל צרכניו או לחלקם והוא
בעל הרישיון מספק גם שירותי מים וגם שירותי ביוב לכלל צרכניו;

העביר/לא העביר לספק שירותי הביוב מידע על כמויות המים
שסופקו לכל צרכן שאינו מספק לו שירותי ביוב ,לפי סעיף (6ב) לכללי
המים (השימוש במים באזור קיצוב) ,התשל"ו".31976-

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
					
(חמ )3-4619

__________
1
2
3
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ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשע"ד ,עמ' .663
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;2415התשע"ג ,עמ' .855

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

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' ,)2
התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:

.1

בסעיף  7לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז( 21987-להלן תיקון סעיף 7

 הכללים העיקריים) -( )1בפסקה (- )1
(א) במקום פסקת משנה 1.1.6א ,יבוא:
"1.1.6א
בשנת ;0.21 - 2015
בשנת ;0.39 - 2016
בשנת ;0.442 - 2017
בשנת ;0.494 - 2018
בשנת ;0.546 - 2019
בשנת ;0.598 - 2020
בשנת  2021ואילך ".0.653 -
(ב) בפסקת משנה  ,1.1.7במקום " "2.147יבוא ";"2.154
(ג) בפסקת משנה  ,1.2.1משנת  ,2015במקום " "1.107יבוא ";"1.110
(ד) בפסקת משנה  ,1.3.1במקום " "1.030יבוא ";"1.100
(ה) במקום פסקת משנה  )1(1.6יבוא:
"( )1בפסקת משנה זו" ,תעריף בסיס" ,בשקלים חדשים -
(א) בשנת ;1.417 - 2015
(ב) בשנת ;1.51 - 2016
(ג) משנת ;";1.603 - 2017
( )2בפסקה (()3ב) -
(א) בפסקת משנה  ,3.1.1.1במקום " "2.367יבוא ";"2.099
(ב) בפסקת משנה  ,3.1.1.2במקום " "6.737יבוא ";"6.043
(ג) בפסקת משנה 3.1.1.1א ,במקום " "2.318יבוא ";"2.050
(ד) בפסקת משנה 3.1.1.2א ,במקום " "6.688יבוא ";"5.993
__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התשע"ה ,עמ' .7

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,
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(ה) בפסקת משנה 3.1.1.1ב ,במקום " "2.875יבוא ";"2.609
(ו) בפסקת משנה 3.1.1.2ב ,במקום " "7.245יבוא ";"6.553
(ז) בפסקת משנה  ,3.1.2.4בסופה יבוא "ובלבד שהסכום ( )Hהמתקבל בפסקה
 2.2.3.1לא יפחת מ– 3.95ש"ח למ"ק למפיק באזור סובב כנרת ו– 2.8ש"ח למ"ק
באזור מערכת המים הארצית ,כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק;";
(ח) בפסקת משנה  ,3.1.2.5במקום " "3.62יבוא ";"3.631
(ט) בפסקת משנה  ,3.1.3.3במקום " "2.669יבוא ";"2.677
(י) בפסקת משנה  ,)3( 3.2אחרי "הנמוך ב– 71%מ– "R2יבוא "או הנמוך
ב– 50%מ– R2אם מדובר באספקה לתשומות ייצור לפי החלטת מנהל הרשות
הממשלתית".
תיקון סעיף 8

.2

תיקון סעיף 12א

.3
.4
.5

בסעיף  8לכללים העיקריים -
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום " "0.428יבוא ";"0.430
(ב) במקום סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ו) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאי הממונה ,באישור מועצת הרשות
הממשלתית להורות למקורות לבצע אחד האלה:
( )1להפחית מהסכום שהיא גובה מספק לפי סעיף קטן (א) בתנאים
ולתקופה שיורה ובלבד שתעריף שישלם הספק כאמור לא יפחת מתעריף
לספק חד–רשותי;
( )2להפחית מהסכומים שהפרישה לפי סעיף קטן (א);
( )3להעביר לספק סכומים שנרשמו לזכותו לפי סעיף קטן (ב) ובלבד
שלספק אין חוב במקורות בשל סכומים אלה.
(ז) הוראה כאמור בסעיף קטן (ו) תינתן בשים לב למצב משק המים והביוב
בתחום הספק האמור ,וליעילות ניהול משק המים והביוב בידי אותו ספק,
ובהתקיים התנאים הבאים:
( )1אם הספק הוא ספק ברשות מקומית למעט ספק כאמור בפרט ()3
להגדרה ספק ,ההפחתה או ההעברה התבקשו בשל השקעות במערכות
המים או הביוב בתחומו ,והממונה נוכח לדעת כי יש הכרח או דחיפות
בביצוען;
( )2אם הספק הוא אגודה שיתופית  -לאחר שקוימה התייעצות עם רשם
האגודות השיתופיות כמשמעותו בסעיף  3לפקודת האגודות השיתופיות".3

תחילה
הוראת שעה

סעיף 12א(א)( )1לכללים העיקריים  -בטל.
תחילתם של כללים אלה ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015
על אף האמור בסעיף  ,1.1.7)1(7כתיקונו בסעיף ()1(1ב) לכללים אלה ,בתקופה שמיום
התחילה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  ,)2018יראו לעניין אספקת מים
שפירים לחקלאות במפעל מחולה כאילו לגבי השנים האמורות להלן התעריף
בפסקת משנה  1.1.7האמורה ,הוא כמפורט לצדן:

__________
1
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חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,

בשנת  0.75 - 2015ש"ח למ"ק;
בשנת  1.1 - 2016ש"ח למ"ק;
בשנת  1.5 - 2017ש"ח למ"ק;
בשנת  1.9 - 2018ש"ח למ"ק.
ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ -3-807ת)2

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

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:

.1

בסעיף  1לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) ,תיקון סעיף 1

התשע"ד ,22014-במקום "ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר  ")2014יבוא "י"ט בטבת
התשע"ו ( 31בדצמבר  ")2015ובמקום " "1.05יבוא "."1.1

.2

תחילה

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר .)2014

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ -3-807ת)2

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשע"ד ,עמ' .1150

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

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) ,התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:

.1

בסעיף  4לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד1994-
(להלן  -הכללים העיקריים) -

2

תיקון סעיף 4

( )1בפסקה (- )1
(א) בפסקת משנה ( ,)1.1במקום " "3.083יבוא ";"2.835
__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;885התשע"ד ,עמ' .1649

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,

505

(ב) בפסקת משנה ( ,)1.2במקום " "3.927יבוא ";"3.612
( )2בפסקה ( ,)2במקום " "3.150יבוא ";"3.160
( )3בפסקה ( ,)3בפסקת משנה ( ,)3.2במקום " "0.242יבוא ";"0.243
( )4פסקה ( - )4בטלה.
תיקון סעיף 4ב

.2

בסעיף 4ב(ב) לכללים העיקריים ,במקום "תחושב כמכפלת  1.02בסך כל מספר" יבוא
"תחושב במכפלת  42במספר" והמילים "ובמכפלת  - "42יימחקו.

תיקון סעיף 5

.3

בסעיף  5לכללים העיקריים -

תחילה

.4

( )1בסעיף קטן (ב) ,במקום " "0.429יבוא ";"0.430
( )2במקום סעיף קטן (ב )1יבוא:
"(ב )1על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי הממונה ,באישור מועצת הרשות
הממשלתית ,לאשר לספק מקומי לעשות שימוש בכספים המועברים לפי סעיף
קטן (ב) ,בתנאים ולתקופה שיורה.
(ב )2הוראה כאמור בסעיף קטן (ב )1תינתן בשים לב למצב משק המים והביוב
בתחום הספק האמור ,וליעילות ניהול משק המים והביוב בידי אותו ספק,
ובהתקיים התנאים האלה:
( )1אם הספק הוא עירייה או מועצה מקומית ,ההפחתה או ההעברה
התבקשו בשל השקעות במערכות המים או הביוב בתחומו ,והממונה נוכח
לדעת כי יש הכרח או דחיפות בביצוען;
( )2אם הספק הוא אגודה שיתופית  -לאחר שקוימה היוועצות עם
רשם האגודות השיתופיות ,כמשמעותו בסעיף  3לפקודת האגודות
השיתופיות;".3
( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום " "0.429יבוא "."0.430
תחילתם של כללים אלה ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ -3-29ת)1

__________
3

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .336

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

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים
או ביוב) (תיקון) ,התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  102ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א2001-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (102ב) ו–(ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
1

__________
6
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.1

בסעיף  3לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים תיקון סעיף 3

או ביוב) ,התש"ע( 22009-להלן  -הכללים העיקריים) -
( )1בפסקה (- )1
(א) בפסקת משנה (א) ,במקום " "8.347יבוא " "7.557ובמקום " "7.522יבוא
;"6.819
(ב) בפסקת משנה (ב) ,במקום " "12.868יבוא " "11.650ובמקום ""12.106
יבוא ";"10.975
( )2בפסקה (()2ג)( ,)1במקום " "10.577יבוא " "9.576ובמקום " "9.818יבוא "."8.889

	.2

בסעיף  )1(4לכללים העיקריים ,במקום " "7.299יבוא " "6.608ובמקום " "6.753יבוא תיקון סעיף 4

"."6.114

	.3

בסעיף  6לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 6

( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה";
( )2בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום " "3.873יבוא  "3.506ובמקום " "3.458יבוא "."3.347

	.4

תיקון סעיף 12

בסעיף (12א) לכללים העיקריים -
( )1במקום "ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר  ")2014יבוא "י"א בניסן התשע"ה (31
במרס ;")2015
( )2בהגדרה "היטל ביוב" ,בסופה יבוא "להוציא תשלום בעד שלב התקנה או קנייה
של מכון טיהור שפכים או החלק המגולם בהיטל הביוב בעד השלב האמור ,הנמוך
מביניהם ,ובהעדר שלב כאמור או תחשיב לגילומו ,על אף שגולמה בהיטל העלות
בעד השלב האמור  -בהפחתת  21%מהיטל הביוב";
( )3בהגדרה "היטל הנחת צינורות" ,אחרי "ולהוציא" יבוא "מרכיב זכויות מים
המגולם באגרת הנחת הצינורות ,ובהעדר תחשיב לגילום על אף שגולם  -בהפחתת
 10%מאגרת הנחת הצינורות ,וכן".

	.5

החלפת התוספות
הראשונה והשנייה

במקום התוספות הראשונה והשנייה לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת ראשונה
(סעיפים ()2(3א)( )5ו–)6
התעריף למ"ק מים בעד 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

4.377

4.291

.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

2.587

2.422

.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.333

3.048

.4

התנור מים וביוב בע"מ

4.185

3.313

טור א'
שם החברה

פרט

__________
2

ק"ת התש"ע ,עמ'  ;442התשע"ד ,עמ' .1440
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טור ב'
(בשקלים חדשים
למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים
למ"ק)

.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.763

2.622

.6

יובלים בשומרון בע"מ

4.717

4.337

.7

ימים תאגיד המים של קרית ים בע"מ

3.161

3.173

.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

4.741

4.176

.9

מי אביבים  2010בע"מ

4.078

3.889

.10

מי אונו בע"מ

3.291

3.531

.11

מי אשקלון בע"מ

3.057

2.877

.12

מי שמש בע"מ

3.183

3.028

.13

מי ברק בע"מ

3.848

3.568

.14

מי בת ים בע"מ

3.825

3.622

.15

מי גבעתיים בע"מ

3.884

3.664

.16

מי גליל בע"מ

3.863

3.726

.17

מי גני תקוה בע"מ

3.628

3.834

.18

מעיינות הדרום בע"מ

4.280

3.849

.19

מי הוד השרון בע"מ

4.051

3.911

.20

מי הרצליה בע"מ

3.420

3.350

.21

נווה מדבר בע"מ

4.934

5.207

.22

מי חדרה בע"מ

3.074

2.866

.23

מי יבנה בע"מ

3.510

3.440

.24

מי כרמל בע"מ

3.765

3.618

.25

מי לוד בע"מ

3.024

2.849

.26

מי מודיעין בע"מ

3.444

2.484

.27

מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

2.789

2.522

.28

מי נתניה ( )2003בע"מ

3.326

3.173

.29

מי עירון בע"מ

4.885

4.479

.30

מי עכו בע"מ

3.838

3.955

.31

מי ציונה בע"מ

3.494

3.291

.32

מי קרית ביאליק

3.160

3.052

.33

מי קרית גת בע"מ

2.664

3.035

.34

מי רהט בע"מ

3.759

3.479

.35

מי רמת גן בע"מ

4.010

3.699

.36

מי רעננה בע"מ

3.565

3.276

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
(בשקלים חדשים
למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים
למ"ק)

.37

מי רקת טבריה בע"מ

3.423

4.320

.38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

3.537

3.267

.39

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

3.877

3.598

.40

מיתב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

4.031

3.703

.41

מניב ראשון בע"מ

2.611

2.617

.42

מעיינות אתא בע"מ

3.792

3.646

.43

מעיינות המשולש בע"מ

2.635

2.408

.44

מעיינות העמקים בע"מ

3.293

2.792

.45

מעיינות השרון בע"מ

3.761

3.504

.46

מעיינות זיו בע"מ

4.713

4.366

.47

סובב שפרעם בע"מ

4.307

4.214

.48

עין אפק בע"מ

3.583

3.567

.49

עין הכרמים בע"מ

3.106

3.121

.50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

3.386

3.652

.51

פלג הגליל בע"מ

4.365

4.161

.52

פלגי מוצקין בע"מ

3.997

3.703

.53

פלגי השרון בע"מ

3.820

3.718

.54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.580

3.489

.55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

2.985

2.528

טור א'
שם החברה

פרט

תוספת שנייה
(סעיף 6א)
תעריפים לשירותים מסוימים
הסכום
בשקלים חדשים

()1

בדיקת מד–מים לפי סעיף  47לכללי מדידת מים (מדי–
מים) התשמ"ח ,31988-לרבות החלפה והובלה למד–מים
ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ– 7שנים -
למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

103.07

למד–מים שקוטרו מעל "3/4

138.55

__________
3
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הסכום
בשקלים חדשים

()2

ניתוק מד–מים לבקשת צרכן

69.79

()3

חיבור מד–מים לבקשת צרכן

69.79

()4

מד–מים לרבות התקנתו ,באתר שהוכן לכך ,בנכס
שחובר לראשונה או מד–מים נוסף ,כמשמעותו בסימן
ד' בפרק שני לכללי אמות המידה ,לרבות התקנתו
באתר שהוכן לכך -
למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

157.74

למד–מים שקוטרו מעל " 3/4ועד "  1כולל

337.80

למד–מים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

426.68

למד–מים שקוטרו מעל " 1.5ועד " 2כולל

848.16

למד–מים שקוטרו מעל " 2ועד "  3כולל

4,235.58

למד–מים שקוטרו מעל " 3ועד " 4כולל

6,882.82

למד–מים שקוטרו מעל " 4ועד " 6כולל

9,000.60

למד–מים שקוטרו מעל "6

10,588.94

למד–מים חמים שקוטרו עד " 3/4כולל

401.33

למד–מים חמים שקוטרו מעל " 3/4ועד " 1כולל

794.21

למד–מים חמים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

1,482.46

למד–מים חמים שקוטרו מעל "1.5

2,117.78

תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

211.78

()5

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר
הסדרת החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף 146
לחוק ובהעדרם לפי הנחיות הממונה

115.38

()6

הוצאות בעד הליכי גבייה

()7

בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד' בפרק שני
לכללי אמות המידה -

()8

ההוצאות שהיו כרוכות
בהפעלת הליכי גבייה
לפי סעיף 12ט לפקודת
המיסים (גבייה) ,4אך לא
יותר מההוצאות שנקבעו
לפי סעיף (13ג) לאותה
פקודה

למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

138.55

למד–מים שקוטרו מעל "3/4

375.57

ביקור מתואם בחצרי צרכן ,כמשמעותו בסימן א'
בפרק הרביעי לכללי אמות המידה

16.69

__________
4
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הסכום
בשקלים חדשים

()9

הפקה חוזרת של חשבון תקופתי ושליחתו לפי סעיף
(40ב) לכללי אמות המידה

12.52

()10

הולכת מים או ביוב בתחומי החברה בעבור ספק
ובאישור מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף (2ה)
לכללים

תוצאת החישוב לפי
סעיף 11א לכללי חישוב
עלות או 11ב לכללי
חישוב עלות ,לפי העניין

()11

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות
ביובית לפי סעיף (95ב) לכללי אמות המידה

()12

עריכת בדיקות איכות מים בבית הצרכן לפי תקנה
 14לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי
שתייה ומיתקני מי שתייה) ,התשע"ג ,52013-ולפי
כללי אמות מידה -

()13

255.68

בעד בדיקת מתכות

461.01

בדיקת מזהמים בקטריאליים ,עכירות ועקבות חומר
חיטוי פעיל

320.70

בעד בדיקת מתכות ,מזהמים בקטריאליים ,עכירות
ועקבות חומר חיטוי פעיל

571.25

ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב הקיימות,
לבקשת צרכן ,במקום שבו אין מניעה הנדסית
לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע במערכות המים
והביוב של החברה או של צרכן אחר למעט שינוי
ראשון שביקש הצרכן במערכת המים ושינוי ראשון
שביקש הצרכן במערכת הביוב ,במסגרת תוספת
בנייה של מעל  50%מהשטח הבנוי -
העתקת חיבור או חיבור מד–מים נוסף " 3/4בלא
הגדלת קוטר ,במרחק של עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור ",1.5
במרחק של עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור ",2
במרחק של עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור ",3
במרחק של עד  10מטרים
תוספת לכל מטר

3,000
280
4,000
300
4,500
350
6,000
400

__________
5

ק"ת התשע"ג ,עמ' .1394
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הסכום
בשקלים חדשים

7,000

העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור ",4
במרחק של עד  10מטרים

500

תוספת לכל מטר

9,000

העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור ",6
במרחק של עד  10מטרים

600

תוספת לכל מטר

9,000

העתקת חיבור ביוב או קביעת חיבור ביוב נוסף ,כולל
התקנת שוחת ביוב וחיבור קו ביוב בקוטר עד 160
מ"מ או התחברות לשוחת ביוב קיימת ,במרחק של
עד  10מטרים

420

תוספת לכל מטר
בכל הגדלת חיבור ,תוספת למד–מים

()14

תיקון התוספת
השלישית

	.6

לפי פרט ()4

בכל שינוי הכרוך בחציית כביש ,בתוספת

8,000

התקנה או העתקה של ברז כיבוי

4,500

העתקת קו מים ,קו ביוב או מפרט עילי ,לבקשת
צרכן ,במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע
הבקשה ואין בה כדי לפגוע במערכות המים והביוב
של החברה או של צרכן אחר

עלות העבודות בפועל,
בתוספת עלויות תכנון,
קבלת היתרים ,פיקוח
ותקורה בשיעור של 25%
מעלות העבודות"

בתוספת השלישית לכללים העיקריים -
()1

בפרט (2ב) -
(א) בהגדרה " ,"15במקום " "15.61יבוא ";"15.66
(ב) בהגדרה " ,"0.31במקום " "0.328יבוא ";"0.33
(ג)

()2

בהגדרה " "150במקום " "156.01יבוא ";"156.49

בפרט (4א) -
(א) בפרט ( ,)1במקום "( ")27יבוא "( ")26ובמקום "( ")28יבוא "(;")27
(ב) בפרט ( ,)2במקום "( ")27יבוא "( ")26והמילים "ו–( - ")26יימחקו;
(ג)

()3

בפרט ( ,)3במקום "( ")27יבוא "(;")26

בפרט  ,5במקום הטבלה יבוא:

"טור א'
מס'
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טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים לפי כמות
הבדיקות הקבועות בכללי איכות שפכים

()1

דיגום חטף

104.32

()2

דיגום מורכב לפי זמן

312.96
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"טור א'
מס'

	.7

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים לפי כמות
הבדיקות הקבועות בכללי איכות שפכים

()3

דיגום מורכב לפי ספיקות

1,460.57

()4

BOD

88.67

()5

COD

83.45

()6

MTBE

260.90

()7

pH

15.65

()8

'VOCs

417.51

()9

TSS

52.26

()10

VOC

417.51

()11

דטרגנטים אניונים

104.32

()12

דטרגנטים נוניוניים

104.32

()13

זרחן כללי

52.26

()14

חומרי נפץ

782.52

()15

חנקן כללי

104.32

()16

חנקן קילדל ()TKN

88.77

()17

כלוריד

62.61

()18

כלל פחמימנים הלוגנים מומסים
()DOX

365.22

()19

מוליכות חשמלית

15.65

()20

נתרן

78.24

()21

סולפאט

67.81

()22

סולפיד

93.89

()23

סריקת מתכות כבדות

260.90

()24

שמן מינרלי

208.64

()25

שמנים ושומנים

88.67

()26

בורון

51.09

()27

VSS

"51.14

תחילתם של כללים אלה ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015

תחילה

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
					
(חמ -3-3873ת)2
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב
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כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת
מים או ביוב) (תיקון) ,התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  101ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א2001-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיף  107לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב כללים אלה:
1

תיקון סעיף 1

	.1

תיקון סעיף 3

	.2

תיקון סעיף 4

.3
	.4

תיקון סעיף 8

.5

בסעיף  1לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת
מים או ביוב) ,התש"ע( 22009-להלן  -הכללים העיקריים) ,אחרי ההגדרה "חברה (ג)"
יבוא:
""חברה ממומנת"  -חברה שהתקיים בה אחד מאלה:
( 80% )1לפחות מעלות ההקמה של נכסיה מומנו בהלוואה מהמדינה;
( )2בחברה שיש לה חברה–בת שמתקיים בה האמור בפסקה ( - )1חלקה בנכסי
החברה–הבת".
בסעיף  3לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (ב) ,במקום "לגינון ציבורי או למטרת חקלאות" יבוא "לגינון ציבורי,
למטרת חקלאות או שהוא אינו בנכס המחובר ,או שיש לחברו ,לתשתית ביוב ,לפי דין
(להלן  -מים שאינם מוזרמים לביוב)";
( )2בסעיף קטן (ג) ,במקום "לגינון ציבורי או למטרת חקלאות" יבוא "שאינם מוזרמים
לביוב".

תיקון סעיף 7

בסעיף (4ב) לכללים העיקריים ,אחרי "חברה" יבוא "ממומנת וחברה".
בסעיף  7לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "מערכת מים או מערכת ביוב" יבוא "מערכת מים ,מערכת
ביוב או מערכת טיפול בשפכים" ובסופו יבוא "ולגבי חברה ממומנת  -באחד חלקי
עשרים";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "מערכת מים למ"ק או פחת של מערכת ביוב למ"ק" יבוא
"מערכת מים למ"ק ,מערכת ביוב למ"ק או מערכת טיפול בשפכים למ"ק" ובמקום
"מערכת מים או מערכת ביוב" יבוא "מערכת מים ,מערכת ביוב או מערכת טיפול
בשפכים";
( )3בסעיף קטן (ג) ,אחרי "לכללי התעריפים" יבוא "ובחברה שבבעלותה מערכת
טיפול בשפכים  -גם פחת ערך כינון למערכת טיפול בשפכים למ"ק";
( )4בסעיף קטן (ד) ,במקום "למערכת מים ולמערכת ביוב" יבוא "למערכת מים,
למערכת ביוב ולמערכת טיפול בשפכים".
בסעיף  8לכללים העיקריים -
( )1בפסקה ( ,)1במקום " 0.051שקלים חדשים" יבוא " 0.052ש"ח";
( )2בפסקה ( ,)2במקום " 0.200שקלים חדשים" יבוא " 0.020ש"ח".

__________
1
2
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ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשע"ג ,עמ' .174
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;418התשע"ג ,עמ' .1429
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(א) בסעיף  10לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 10

( )1בסעיף קטן (ב) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום " "10,245,636יבוא ";"10,277,397
(ב) בפסקה (()3א) ,במקום " "38.10יבוא ";"38.218
( )2בסעיף קטן (ג) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום " "8,987,400יבוא ";"9,015,261
(ב) בפסקה (()2א) ,במקום " "38.10יבוא ";"38.218
( )3בסעיף קטן (ד) ,במקום " "2.39יבוא "."2.40

.7

בסעיף 10א לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 10א

( )1בסעיף קטן (א) -
(א) בהגדרה " ,"Aבמקום " "600יבוא ";"750
(ב) בהגדרה " ,"Dבמקום "שאינן מחוברות" יבוא "שמחוברות";
(ג) בהגדרה " ,"Eבמקום " 0.7ש"ח" יבוא "ש"ח אחד";
(ד) בהגדרה " ,"Fבמקום "בשנת  2015מקדם בגובה  ;50%בשנת  2016מקדם
בגובה  25%ומשנת  2017מקדם בגובה  "0%יבוא "בשנת  2015מקדם בגובה ;65%
בשנת  2016מקדם בגובה  ,40%בשנת  2017מקדם בגובה  25%ומשנת  2018מקדם
בגובה ;"0%
( )2במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב)

עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות -
( )1בחברה שבה  Dקטן מ–;)A*B-C*(1-D)*E)*F/C - 90%
( )2בחברה שאינה נכללת בפסקה ( )1ושהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת
התשע"ד ( 31בדצמבר  )2013בתחום של רשות מקומית נוספת שבה  Dקטן
מ– )A*B-C*(1-D)*E)*F - 90%לגבי תחום אותה רשות מקומית לחלק
לכמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכלל צרכניה".

.8

בסעיף (11א) לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 11

( )1בפסקה ( ,)1במקום " "0.667יבוא ";"0.669
( )2בפסקה ( ,)2במקום " "1.691יבוא ";"1.696
( )3בפסקה ( ,)3במקום " "2.013יבוא ";"2.019
( )4בפסקה ( ,)4במקום " "2.228יבוא "."2.235

	.9

בסעיף (12ב) לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 12

( )1בפסקה (- )1
(א) במקום הרישה יבוא "לחברה לפי פסקה ( )1להגדרה חברה (א);";
(ב) פסקת משנה (א)  -תימחק;
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( )2אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א)

לחברה לפי פסקה ( )2להגדרה חברה (א) -
(א)

בשנת ;12.66 - 2015

(ב)

בשנת ".10.33 - 2016

תיקון סעיף 24

.10

בסעיף (24ב) לכללים העיקריים ,במקום "תחושב כמכפלת  1.02בסך כל מספר" יבוא
"תחושב בהכפלת  42במספר" והמילים "ובמכפלת  - "42יימחקו.

תיקון סעיף 36

.11

בסעיף  36לכללים העיקריים -

החלפת התוספות

	.12

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר  ")2014יבוא "י"א בניסן
התשע"ה ( 31במרס ;")2015
( )2בסעיף קטן (ב) -
(א) במקום "ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר  ")2014יבוא "י"א בניסן התשע"ה
( 31במרס ;")2015
(ב) בהגדרה "היטל ביוב" ,בסופה יבוא "ולהוציא תשלום בעד שלב התקנה
או קנייה של מכון טיהור שפכים או החלק המגולם בהיטל הביוב בעד השלב
האמור ,הנמוך מביניהם ,ובהעדר שלב כאמור או תחשיב לגילומו ,על אף
שגולמה בהיטל העלות בעד השלב האמור  -בהפחתת  21%מהיטל הביוב;";
(ג) בהגדרה "היטל הנחת צינורות" ,אחרי "ולהוציא" יבוא "מרכיב זכויות מים
המגולם באגרת הנחת הצינורות ,ובהעדר תחשיב לגילום על אף שגולם בהיטל
 בהפחתת  10%מאגרת הנחת הצינורות ,וכן".במקום התוספות הראשונה ,השנייה והשלישית יבוא:

"תוספת ראשונה
(סעיף )19
עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים
טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.1

אל עין בע"מ

3.190

1.979

.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

2.749

2.515

.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.028

2.368

.4

התנור מים וביוב בע"מ

2.970

2.609

.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.300

1.813

.6

יובלים בשומרון בע"מ

2.822

1.932

.7

ימים תאגיד המים של קריית ים
בע"מ

2.253

1.781

.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.118

2.093

טור א'
שם החברה

פרט

516

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,

טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

2.357

1.991

 .10מי אונו בע"מ

2.487

2.191

 .11מי אשקלון בע"מ

2.492

1.948

 .12מי שמש בע"מ

2.941

2.266

 .13מי ברק בע"מ

2.738

2.085

 .14מי בת ים בע"מ

2.195

1.612

 .15מי גבעתיים בע"מ

2.245

1.916

 .16מי גליל בע"מ

3.002

2.350

 .17מי גני תקוה בע"מ

2.598

2.283

 .18מעיינות הדרום בע"מ

2.571

2.323

 .19מי הוד השרון בע"מ

2.237

2.057

 .20מי הרצליה בע"מ

2.227

1.909

 .21נווה מדבר בע"מ

2.754

1.062

 .22מי חדרה בע"מ

2.347

1.883

 .23מי יבנה בע"מ

2.650

2.151

 .24מי כרמל בע"מ

2.881

2.651

 .25מי לוד בע"מ

2.829

2.125

 .26מי מודיעין בע"מ

2.233

2.295

 .27מי נע חברת המים והביוב של עירית
נצרת בע"מ

2.526

2.262

 .28מי נתניה ( )2003בע"מ

2.378

1.972

 .29מי עירון בע"מ

3.236

1.790

 .30מי עכו בע"מ

2.872

2.314

 .31מי ציונה בע"מ

2.362

2.020

 .32מי קרית ביאליק בע"מ

2.203

1.834

 .33מי קרית גת בע"מ

3.160

2.096

 .34מי רהט בע"מ

2.980

2.402

 .35מי רמת גן בע"מ

2.184

1.965

 .36מי רעננה בע"מ

2.424

2.364

 .37מי רקת טבריה בע"מ

3.816

1.949

 .38מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

2.396

2.153

 .39מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

2.477

1.910

טור א'
שם החברה

פרט
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מי אביבים  2010בע"מ
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

 .40מיתב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

2.523

2.184

 .41מניב ראשון בע"מ

2.961

2.651

 .42מעיינות אתא בע"מ

2.250

2.011

 .43מעיינות המשולש בע"מ

2.923

2.129

 .44מעיינות העמקים בע"מ

2.323

2.373

 .45מעיינות השרון בע"מ

2.564

2.407

 .46מעיינות זיו בע"מ

2.482

1.903

 .47סובב שפרעם בע"מ

3.369

2.055

 .48עין אפק בע"מ

2.215

2.020

 .49עין הכרמים בע"מ

2.605

2.140

 .50עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

2.497

1.902

 .51פלג הגליל בע"מ

3.480

2.108

 .52פלגי מוצקין בע"מ

2.207

1.927

 .53פלגי השרון בע"מ

2.294

2.082

 .54שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.519

2.228

 .55תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

2.867

2.291

פרט

טור א'
שם החברה

תוספת שנייה
(סעיף )20
עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים
טורב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.1

אל עין בע"מ

3.477

3.669

.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

2.811

2.577

.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.300

2.601

.4

התנור מים וביוב בע"מ

3.035

2.671

.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.364

1.876

.6

יובלים בשומרון בע"מ

2.887

3.275

.7

ימים תאגיד המים של קרית ים בע"מ

2.328

1.843

.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.398

3.786

טור א'
שם החברה

פרט
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טורב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.9

מי אביבים  2010בע"מ

2.383

2.053

.10

מי אונו בע"מ

2.512

2.253

.11

מי אשקלון בע"מ

2.558

2.011

.12

מי שמש בע"מ

3.205

2.493

.13

מי ברק בע"מ

2.980

2.297

.14

מי בת ים בע"מ

2.269

1.675

.15

מי גבעתיים בע"מ

2.270

1.979

.16

מי גליל בע"מ

3.287

2.592

.17

מי גני תקוה בע"מ

2.623

2.345

.18

מעיינות הדרום בע"מ

2.780

2.512

.19

מי הוד השרון בע"מ

2.262

2.119

.20

מי הרצליה בע"מ

2.252

1.971

.21

נווה מדבר בע"מ

3.070

3.418

.22

מי חדרה בע"מ

2.416

1.946

.23

מי יבנה בע"מ

2.717

2.214

.24

מי כרמל בע"מ

2.907

3.191

.25

מי לוד בע"מ

3.092

2.351

.26

מי מודיעין בע"מ

2.258

2.357

.27

מי נע חברת המים והביוב של עירית
נצרת בע"מ

2.588

2.324

.28

מי נתניה ( )2003בע"מ

2.446

2.035

.29

מי עירון בע"מ

3.506

3.557

.30

מי עכו בע"מ

3.093

3.176

.31

מי ציונה בע"מ

2.387

2.082

.32

מי קרית ביאליק בע"מ

2.270

1.896

.33

מי קרית גת בע"מ

3.282

2.225

.34

מי רהט בע"מ

3.273

2.649

.35

מי רמת גן בע"מ

2.209

2.027

.36

מי רעננה בע"מ

2.449

2.426

.37

מי רקת טבריה בע"מ

4.015

4.520

.38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

2.462

2.215

.39

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

2.551

1.972

טור א'
שם החברה

פרט
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טורב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.40

מיתב החברה האזורית למים
ולביוב בע"מ

2.593

2.246

.41

מניב ראשון בע"מ

2.986

2.714

.42

מעיינות אתא בע"מ

2.324

2.074

.43

מעיינות המשולש בע"מ

3.176

2.349

.44

מעיינות העמקים בע"מ

2.348

2.436

.45

מעיינות השרון בע"מ

2.589

2.469

.46

מעיינות זיו בע"מ

2.545

2.887

.47

סובב שפרעם בע"מ

3.654

3.779

.48

עין אפק בע"מ

2.289

2.083

.49

עין הכרמים בע"מ

2.665

2.203

.50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

2.544

1.965

.51

פלג הגליל בע"מ

3.732

4.383

.52

פלגי מוצקין בע"מ

2.282

1.990

.53

פלגי השרון בע"מ

2.319

2.144

.54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.544

2.290

.55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.136

2.521

טור א'
שם החברה

פרט

תוספת שלישית
(סעיף 19א)
עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי
טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.1

אל עין בע"מ

3.483

2.912

.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

2.937

2.541

.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.169

2.499

.4

התנור מים וביוב בע"מ

3.418

2.648

.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.405

1.842

.6

יובלים בשומרון בע"מ

3.293

2.627

.7

ימים תאגיד המים של קרית ים
בע"מ

2.465

1.818

.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.556

3.020

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.9

מי אביבים  2010בע"מ

2.443

2.039

.10

מי אונו בע"מ

2.587

2.233

.11

מי אשקלון בע"מ

2.557

1.981

.12

מי שמש בע"מ

3.057

2.393

.13

מי ברק בע"מ

2.890

2.231

.14

מי בת ים בע"מ

2.201

1.656

.15

מי גבעתיים בע"מ

2.352

1.961

.16

מי גליל בע"מ

3.177

2.526

.17

מי גני תקוה בע"מ

2.701

2.330

.18

מעיינות הדרום בע"מ

3.056

2.466

.19

מי הוד השרון בע"מ

2.474

2.105

.20

מי הרצליה בע"מ

2.337

1.948

.21

נווה מדבר בע"מ

3.184

2.393

.22

מי חדרה בע"מ

2.470

1.916

.23

מי יבנה בע"מ

2.714

2.192

.24

מי כרמל בע"מ

3.235

2.933

.25

מי לוד בע"מ

2.958

2.242

.26

מי מודיעין בע"מ

2.667

2.322

.27

מינע חברת המים והביוב של
עיריית נצרת בע"מ

2.797

2.289

.28

מי נתניה ( )2003בע"מ

2.519

2.009

.29

מי עירון בע"מ

3.312

2.768

.30

מי עכו בע"מ

3.357

2.800

.31

מי ציונה בע"מ

2.427

2.058

.32

מי קרית ביאליק בע"מ

2.372

1.869

.33

מי קרית גת בע"מ

3.164

2.169

.34

מי רהט בע"מ

3.264

2.567

.35

מי רמת גן בע"מ

2.396

2.010

.36

מי רעננה בע"מ

2.753

2.402

.37

מי רקת טבריה בע"מ

4.052

3.302

.38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

2.659

2.191

.39

מי שקמה תאגיד המים והביוב
בע"מ

2.521

1.953

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.40

מיתב החברה האזורית למים
ולביוב בע"מ

2.684

2.229

.41

מניב ראשון בע"מ

2.942

2.680

.42

מעיינות אתא בע"מ

2.563

2.055

.43

מעיינות המשולש בע"מ

2.916

2.219

.44

מעיינות העמקים בע"מ

2.748

2.405

.45

מעיינות השרון בע"מ

2.803

2.449

.46

מעיינות זיו בע"מ

2.906

2.419

.47

סובב שפרעם בע"מ

3.584

3.000

.48

עין אפק בע"מ

2.514

2.063

.49

עין הכרמים בע"מ

2.680

2.176

.50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

2.538

1.946

.51

פלג הגליל בע"מ

3.766

3.318

.52

פלגי מוצקין בע"מ

2.566

1.972

.53

פלגי השרון בע"מ

2.531

2.127

.54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.616

2.269

.55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.114

"2.392

פרט

הוראת שעה

	.13

תחילה

.14

טור א'
שם החברה

בתקופה שמיום התחילה עד יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר  ,)2016יראו כאילו
בסעיף  10לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (ב) ,בסופו נאמר:
"( )6בחברה שהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר  )2013בתחום
של רשות מקומית נוספת  -מכפלה של מספר הרשויות המקומיות שבהן החלה
לפעול כאמור ב– 0.0075ש"ח;";
( )2בסעיף קטן (ג) ,בסופו נאמר:
"( )5בחברה שהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר  )2013בתחום
של רשות מקומית נוספת  -מכפלה של מספר הרשויות המקומיות שבהן החלה
לפעול כאמור ב– 0.0075ש"ח;".
תחילתם של כללים אלה ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
					
(חמ )3-3869
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב
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כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב),
התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (18ב)( )3לחוק איגודי ערים ,התשט"ו ,11955-ולפי סעיף 102
לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 22001-להלן  -חוק תאגידי מים וביוב) ,ולאחר שקוימו
הוראות סעיפים (102ו) ו– 107לחוק תאגידי מים וביוב ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב כללים אלה:

	.1

בכללים אלה -

הגדרות

"ביוב"  -מיתקן לטיפול במי שפכים ומיתקנים אחרים הקשורים בכך ,וכן תחנות
שאיבה ,קווי סניקה וביבים מאספים המשמשים את האיגוד לפעילותו;
"האיגוד"  -כל אחד מאיגודי הערים המנויים בתוספת הראשונה לכללים;
"המדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,ולעניין יום
העדכון הראשון שלאחר תחילת כללים אלה  -המדד שפורסם ביום כ"ג בכסלו
התשע"ה ( 15בדצמבר ;)2014
"צרכן"  -אדם ששפכיו מוזרמים לביוב או הצורך מים בתחום האיגוד מכל מקור
שהוא וכן אדם המזרים מי תהום לביוב במישרין;
"מים לגינון ציבורי"  -כהגדרתם בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים
וביוב והקמת מערכת מים וביוב) ,התש"ע;32009-
"ספק"  -כל מי שמספק שירותי ביוב לצרכנים בתחום האיגוד או לצרכנים מחוץ
לתחום האיגוד ששפכיהם מוזרמים לביוב;
"שירותי ביוב"  -כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב;
"תאגיד מים וביוב"  -חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי מים וביוב;
"תחום האיגוד"  -תחום האיגוד כפי שנקבע בצו איגודי ערים שלפיו הוקם;
"תעריף"  -תעריף הנקוב בתוספת.

.2

(א) ספק ישלם לאיגוד ,לכיסוי הוצאות החזקת הביוב ,ובכללן הוצאות התקנתו או תעריף ביוב

קנייתו ,בעד כמות המים המחויבת -
( )1ספק בתחום האיגוד  -את התעריף;
( )2ספק מחוץ לתחום האיגוד  -סכום שהוסכם בין האיגוד לבין הספק ,ובלבד
שלא יעלה על התעריף.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) -
( )1צרכן המקבל שירותי ביוב מספק שאינו תאגיד מים וביוב ישלם את הסכום
האמור בסעיף קטן (א) לאיגוד באמצעות הספק;
( )2צרכן שהזרים מי תהום לביוב במישרין ,ישלם את התעריף ישירות לאיגוד.
__________
1
2
3

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;48התשס"ט ,עמ' .217
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשע"ג ,עמ' .35
ק"ת התש"ע ,עמ' .418
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(ג) התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו.41976-
(ד) איגוד או מי מטעמו ,לא יגבה כל תשלום בעד שירותי ביוב ,שלא לפי התעריפים
הנקובים בכללים אלה ,לרבות כל תשלום שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה או
כל תשלום שהסמכות לקביעתו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב,
למעט תשלום בעד עלות הכנת תכנית ניטור ,בדיקה או דיגום לרבות שירות ייעוץ
לצרכים האמורים לפי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת
הביוב) ,התשע"ד ,52013-ובלבד שאינו תשלום בעד הטיפול בשפכים כמשמעותם
בכללים אלה.
הצמדה

.3

כמות המים לחיוב

.4

פטור

.5

מועד תשלום

.6

(א) הסכומים הנקובים בתוספת יעודכנו ב– 1בינואר בכל שנה לפי שיעור השינוי של
המדד החדש לעומת המדד היסודי ,ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה
אחת.
(ב) מנהל הרשות הממשלתית יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת ,כפי
שהשתנתה לפי סעיף קטן (א).
(ג) האיגוד ישלח לספקים הודעה בדבר התעריף כפי שעודכן עקב שינוי המדד
ושיעור עדכונו ,בסמוך לאחר מועד פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף קטן (ב).
(א) כמות המים המחויבת בתעריף תחושב לפי כמות המטרים המעוקבים של המים
שסיפק הספק לצרכניו.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,אם כמות השפכים המוזרמת נמדדת בכניסה לביוב,
רשאים הצדדים להסכים כי כמות המים לחיוב תחושב לפי כמות המטרים המעוקבים
של שפכים שזרמו לביוב.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,כמות המים המחויבת בתעריף של צרכן שהזרים
מי תהום לביוב במישרין ,תחושב לפי כמות המטרים המעוקבים של מי תהום שהזרים
לביוב.
על אף האמור בסעיף  ,4לא תובא בחשבון בחישוב הכמות המחויבת בתעריף ,כמות
מים שהשתמשו בה לאחת ממטרות אלה ,אם המים אינם מוזרמים לביוב במישרין או
בעקיפין:
( )1מים לגינון ציבורי;
( )2מים למטרת חקלאות;
( )3מים לצורכי תעשייה ,מלאכה או כל שימוש אחר שקיבל פטור מרכיב הביוב ,לפי
דין ,מאת הספק;
( )4מים שקיבלו פטור מרכיב הביוב ,לפי דין ,מאת הספק ,עקב נזילה או הפרשי מדידה.
(א) ספק ישלם לאיגוד ,מדי חודש בחודשו ,את התעריף בעד החלק השנים עשר של
כמות המים שחויבה בתעריף בשנה הקודמת; לבקשת ספק ,יחייב אותו האיגוד לפי
כמות המים המחוייבת בתעריף בפועל ,אם קיבל ,להנחת דעתו ,נתונים בדבר הכמות
האמורה.

__________
4

5
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ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ק"ת התשע"ד ,עמ' .1341
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(ב) בסוף כל שנה יערכו הצדדים התחשבנות לפי כמות המים המחויבת בתעריף
בפועל באותה השנה.
(ג) צרכן המקבל שירותי ביוב מספק שאינו תאגיד מים וביוב ,ישלם את התעריף
לידי הספק ,לפי חשבון שהוגש לו ,במועד שבו הוא נדרש לשלם את התמורה בעד
שירותי ביוב.

.7

ספק ימסור לאיגוד ,לפי דרישת המנהל הכללי של האיגוד או מי שהוא הסמיך לכך ,מסירת פרטים

את כל הפרטים הנוגעים לחישוב סכום התעריף ,לרבות כמויות המים שסיפק לפי
סעיפים  4ו– ,5וכל מסמך שברשותו הדרוש לביקורת על הגבייה שהוא מבצע לפי
כללים אלה.

.8

מהנדס האיגוד ,או מי שהוא הסמיך לכך ,רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום רשות כניסה

שבו נמצא מד–מים כדי לקרוא את כמות המים שסופקה.

	.9

(א) בסעיף זה" ,הריבית המוכרת"  -הריבית המתפרסמת באתר האינטרנט של החברה הכרה בריבית על
הלוואות

שזכתה במכרז משרד האוצר לציטוט שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת
שערוך נכסים בלתי סחירים (בטבלת ציטוט ריבית או מרווח עדכני) ,בתוספת ממוצע
המרווחים לחברות הנוטלות אשראי לתקופה של  10שנים והמדורגות בדירוג דומה
לדירוג האיגוד ,בסמוך למועד אישור ההלוואה.

(ב) איגוד לא רשאי ללוות כספים ,למעט בהלוואה מהמדינה ,בריבית צמודה למדד
בשיעור שנתי העולה על .5%
(ג) אישר מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב לאיגוד ללוות כספים בהלוואה
שאינה מהמדינה  -תוכר לאיגוד בעד ההלוואה ריבית שנתית בשיעור הריבית
המוכרת.

.10

כללים אלה עדיפים על כל הוראה או קביעה בחוקי עזר לאיגוד ,הסותרת אותם או עדיפות על חוקי
עזר

.11

אין בכללים אלה כדי לפגוע בזכותו של איגוד ערים אילון (ביוב ,ביעור יתושים וסילוק שמירת זכויות

שאינה תואמת להם ,ובאים במקומה.

אשפה) לקבל מהרשויות המקומיות החברות בו את הרכיב ההוני בעד השקעות שביצע.

.12

בטלים -

ביטול

( )1כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות
הסביבה) ,התשע"א;62010-
( )2כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגוד ערים אזור חיפה (ביוב)),
התשע"ב.72011-

	.13

(א) תחילתם של כללים אלה ,למעט על איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב (ביוב) ,תחילה

ביום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015
(ב) תחילתם של כללים אלה על איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב (ביוב) ,ביום י"ד
בסיוון התשע"ה ( 1ביוני .)2015
__________
6
7

ק"ת התשע"א ,עמ' .384
ק"ת התשע"ב ,עמ' .448
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תוספת
(סעיף  - 1ההגדרות "האיגוד" ו"תעריף")
התעריף בשקלים חדשים

שם האיגוד

למטר מעוקב מים
שסופקו ,למעט מים
שאינם מוזרמים לביוב
המפורטים בסעיף 5
ולרבות מים שמקורם
במי תהום שאושרו
להזרמה למערכת הביוב

למטר מעוקב שפכים
שזרמו לביוב

()1

איגודן  -תשתיות איכות הסביבה

2.50

3.58

()2

איגוד ערים אזור חיפה (ביוב)

1.661

2.37

()3

איגוד ערים אזור אילון (ביוב,
ביעור יתושים וסילוק אשפה) -
תפעול בלבד

0.891

1.28

()4

איגוד ערים אזור שדרות שער
הנגב (ביוב)

1.31

1.87

()5

איגוד ערים אזור כרמיאל (ביוב)

1.79

2.25

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
					
(חמ )3-4971
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים
 2009ו–( )2010תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות
מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה),
התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (76ב)( )3לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט( 12009-להלן  -חוק ההתייעלות
הכלכלית) ,כניסוחו בחוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  2013ו– ,)2014התשע"ג ,22013-וסעיף (77ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית,
קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

בכללים אלה -
"איגוד ערים למים או לביוב"  -כהגדרתו בסעיף 17ה לחוק איגודי ערים ,התשט"ו;31955-
"אתר"  -אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו www.water.
;gov.il

__________
1
2
3
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ס"ח התשס"ט ,עמ'  157ועמ'  ;220התשע"ג ,עמ'  116ועמ' .193
ס"ח התשע"ג ,עמ'  116ועמ' .193
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;48התשס"ט ,עמ'  157ועמ' .217
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"חברה"  -חברה או חברה אזורית כהגדרתן בחוק תאגידי מים וביוב;
"חוק מס ערך מוסף"  -חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;41976-
"חוק תאגידי מים וביוב" -חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א;52001-
"היום קובע"  -כ"ג בתמוז התשס"ט ( 15ביולי ;)2009
"כללי הרשויות המקומיות (ביוב)"  -כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד
שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) ,התשע"א;62010-
"כללי חישוב עלות"  -כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב
והקמת מערכת מים או ביוב) ,התש"ע;72009-
"כללי מקורות"  -כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז;81987-
"כללי תעריפים לתאגידים"  -כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב
והקמת מערכות מים או ביוב) ,התש"ע;92009-
"כללי תעריפי מים לספקים מקומיים"  -כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים
מקומיים) ,התשנ"ד;101994-
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מועצה מקומית תעשייתית"  -כמשמעותה בסעיף 2א לפקודת המועצות המקומיות
[נוסח חדש];11
"מנהל הרשות הממשלתית"  -מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי
סעיף 124יט לחוק המים ,התשי"ט;121959-
"מס ערך מוסף"  -השיעור שקבע שר האוצר בצו לפי סעיף  2לחוק מס ערך מוסף;
"רשות מקומית"  -עירייה או מועצה מקומית ,למעט מועצה מקומית תעשייתית,
החייבת בהקמת תאגיד מים וביוב לפי סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואשר
ערב תחילתם של כללים אלה טרם הפעילה את שירותי המים והביוב בתחום
שיפוטה באמצעות חברה;
"תעריף ביוב היסטורי"  -התעריף שקבעה רשות מקומית לפי כל דין ,ושהיה בתוקף
ביום הקובע בעד אגרת ביוב כהגדרתה בכללי הרשויות המקומיות (ביוב);
"תעריף הקמת מערכת ביוב היסטורי"  -התעריף שקבעה רשות מקומית לפי כל דין,
ושהיה בתוקף ביום הקובע בעד היטל ביוב כהגדרתו בכללי הרשויות המקומיות
(ביוב);
"תעריף הקמת מערכת מים היסטורי"  -התעריף שקבעה רשות מקומית לפי כל דין,
ושהיה בתוקף ביום הקובע ובלבד שתכליתו מימון ההשקעות בהתקנת מערכת
המים הציבורית ,רכישתה או שידרוגה ,לרבות אגרת הנחת צינורות ,היטל צנרת
מים ,היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה חד–פעמי אחר ,אף שכינויו שונה,
__________
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .162
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשע"ד ,עמ' .342
ק"ת התשע"א ,עמ'  ;64התשע"ד ,עמ' .1558
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;418התשע"ד ,עמ' .1649
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התשע"ה ,עמ' .7
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;442התשע"ד ,עמ' .1649
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;885התשע"ד ,עמ' .1649
דיני מדינת ישראל  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"ד ,עמ' .54
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התש"ע ,עמ' .394
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המוטל לפי כל דין ולמעט מרכיב זכויות מים המגולם באגרת הנחת הצינורות,
ובהעדר תחשיב לגילום על אף שגולם בהיטל  -בהפחתה של  10%מאגרת הנחת
הצינורות וכן למעט אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים ,אגרת חידוש ,אגרת
הרחבת חיבור ,אגרת התקנת מד–מים ,אגרת בדיקת מד–מים או כל תשלום חובה
אחר ,אף שכינויו שונה ,שאינו לתכלית האמורה.
אספקת שירותי מים
וביוב לפי תעריפים

.2

תעריף הקמת
מערכת ביוב

.3

תעריף הקמת מערכת ביוב ברשות מקומית יהיה תעריף הקמת מערכת ביוב היסטורי.

ייחוד הכספים
וחובת פרסום
ודיווח לעניין
תעריף הקמת
מערכת ביוב

.4

(א) רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה בעד תעריף הקמת מערכת ביוב
לפי סעיף  3לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון
כאמור ,אלא לכיסוי הוצאות בעד התקנת ביוב או קנייתו כמשמעותם בהגדרה "היטל
ביוב" בכללי הרשויות המקומיות (ביוב).

תעריף הקמת
מערכת מים

	.5

ייחוד הכספים
וחובת פרסום
ודיווח לעניין
תעריף הקמת
מערכת מים

	.6

אספקת שירותי המים והביוב ברשות מקומית והתעריפים תמורתם ,למעט תעריפי
מים שנקבעו בכללי ספקים מקומיים ,יהיו לפי כללים אלה בלבד.
פרק ב' :תעריף הקמת מערכת ביוב

(ב) רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות
וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן (א) מדי חצי שנה ,כמפורט להלן:
( )1עד  1באוגוסט תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה שבין 1
בינואר לבין  30ביוני באותה שנה;
ׁׁ( )2עד  1בפברואר תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה שבין 1
בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
(ג) רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד  1בפברואר בכל שנה ,את
הדיווחים שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית כאמור בסעיף קטן (ב)(.)2
(ד) אין באמור בסעיף קטן (א) למנוע מרשות מקומית לשלם לאיגוד ערים למים או
לביוב בעד שירותי ביוב שהוא מספק לרשות המקומית בתעריפים שנקבעו לפי דין
בעד שירותי הביוב.
פרק ג' :תעריף הקמת מערכת מים
(א) תעריף הקמת מערכת מים ברשות מקומית יהיה תעריף הקמת מערכת מים
היסטורי.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,נקבעו לרשות מקומית תשלומים בעד השירותים
המפורטים בתוספת השנייה לכללי התעריפים לתאגידים ,לפי כל דין ,התעריפים
בעד אותם שירותים יהיו התעריפים בתוספת השנייה לכללים האמורים בתוספת
סכום בגובה מס הערך המוסף.
(א) רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה לפי התעריפים כאמור
בסעיף  5לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור,
אלא לכיסוי הוצאות שבעדן נגבו תעריפים אלה.
(ב) רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות
וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן (א) מדי חצי שנה ,כמפורט להלן:
( )1עד  1באוגוסט תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה שבין
 1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה;
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( )2עד  1בפברואר תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה שבין 1
בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
(ג) רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד  1בפברואר בכל שנה ,את
הדיווח שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית כאמור בסעיף קטן (ב)(.)2
פרק ד' :תעריף ביוב

.7

(א) תעריף הביוב ברשות מקומית יהיה תעריף הביוב ההיסטורי.

תעריף ביוב

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,נקבע בכללי התעריפים לתאגידים תעריף כולל
לתשלום בעד שירותי מים וביוב ,לא יעלה תעריף הביוב ברשות מקומית לאותו סוג
שימוש וצרכן על ההפרש שבין התעריף האמור בפסקה ( )1לבין התעריף בפסקה ( )2להלן:
( )1תעריף המים והביוב הקבוע בכללי התעריפים לתאגידים בתוספת מס ערך
מוסף;
( )2תעריף אספקת המים הקבוע לרשות המקומית בכללי תעריפי מים לספקים
מקומיים.

.8

(א) רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה בעד התעריף כאמור בסעיף  7ייחוד הכספים
וחובת דיווח לעניין
לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור ,אלא תעריף ביוב

לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב כהגדרתם בכללי הרשויות המקומיות (ביוב).

(ב) רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות
וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן (א) מדי חצי שנה ,כמפורט להלן:
( )1עד  1באוגוסט בכל שנה ,תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה
שבין  1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה;
( )2עד  1בפברואר בכל שנה תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה
שבין  1בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
(ג) רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד  1בפברואר בכל שנה ,את
הדיווח שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית כאמור בסעיף קטן (ב)(.)2
(ד) אין באמור בסעיף קטן (א) למנוע מרשות מקומית לשלם לאיגוד ערים למים או
לביוב בעד שירותי ביוב שהוא מספק לרשות המקומית בתעריפים שנקבעו לפי דין
בעד שירותי הביוב.
פרק ה' :תעריף מים

.9
( 	.10א) רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה בעד התעריף כאמור בסעיף 9
תעריפי המים ברשות מקומית יהיו תעריפי המים שנקבעו בכללי ספקים מקומיים.

תעריף מים

ייחוד הכספים
לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון אלא לכיסוי וחובת דיווח לעניין
תעריף המים

הוצאות אספקת המים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,הסכומים בעד אחזקת מערכות מים וביוב לפי
סעיף  5לכללי ספקים מקומיים או לפי סעיף  8לכללי מקורות ,ישולמו ויופקדו לפי
האמור שם; ואולם ניתן אישור לשימוש בכספים כאמור שם ,יועברו כספים אלו
לחשבון נפרד שבבעלות הרשות המקומית ,שלא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון
כאמור ,אלא להשקעות למטרת שיקום ,חידוש ופיתוח מערכות מים וביוב כפי
שייקבע באישור.
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(ג) רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות
וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן (א) מדי חצי שנה ,כמפורט להלן:
( )1עד  1באוגוסט בכל שנה ,תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר
התקופה שבין  1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה;
( )2עד  1בפברואר בכל שנה תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר
התקופה שבין  1בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
(ד) רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד ליום  1בפברואר בכל שנה ,את
הדיווח שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ג)(.)2
פרק ו' :הוראות שונות
מועצה מקומית
תעשייתית

.11

עדכון סכומים

.12

שינוי ברכיבי
העלות

.13

פרסום תעריפים

.14

(א) על אף האמור בכללים אלה ,תעריף הקמת מערכת ביוב ותעריף הקמת מערכת
מים למועצה מקומית תעשייתית יהיה תעריף הקמת מערכת ביוב היסטורי ותעריף
הקמת מערכת מים היסטורי בהתאמה ,מעודכן לפי שיעור שינוי המדד שפורסם סמוך
לתחילתם של כללים אלה לעומת המדד שפורסם סמוך ליום הקובע.
(ב) התעריפים כאמור בסעיף קטן (א) יעודכנו ב– 1בינואר של כל שנה (להלן  -יום
העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לפני יום העדכון הקודם לעומת מדד חודש
נובמבר .2014
(א) לבקשת רשות מקומית ,רשאית מועצת הרשות הממשלתית לקבוע עדכונים
לתעריפים אלה לפי מדד המחירים לצרכן או כל מדד אחר שייראה לה הולם והיא
רשאית לבחון לצורך כך את התחשיבים שהוצגו לה לשם קביעת התעריפים האמורים.
(ב) קבעה מועצת הרשות הממשלתית עדכון כאמור ,יחולו על התעריף המעודכן
הוראות סעיף .14
(א) על אף האמור בכללים אלה ,בוטל רכיב עלות המרכיב את אחד או יותר מהתעריפים
ההיסטוריים או שהוכר רכיב זה לרשות המקומית במסגרת כללים אחרים שקובעת
מועצת הרשות הממשלתית או גולם הרכיב במסגרת התעריף שנקבע לצרכני אותה
רשות מקומית ,תפחית הרשות המקומית סכום רכיב זה מתוך התעריף ההיסטורי.
(ב) בלי לגרוע מהאמור ,נקבעה או גולמה התקנה או קנייה של מכון טיהור שפכים,
בתעריף הקמת מערכת הביוב ההיסטורי וכן בתעריף הביוב של איגוד ערים לפי חוק
איגודי ערים ,התשט"ו ,1955-המספק שירותי ביוב לאותה רשות מקומית ,ייקבע תעריף
הקמת מערכת ביוב היסטורי בהפחתת התשלום בעד ההתקנה או הקנייה של מכון
טיהור שפכים או החלק המגולם בתעריף מערכת הביוב ההיסטורי ,הנמוך מביניהם;
בהעדר שלב כאמור או תחשיב לגילומו ,על אף שגולמה העלות בתעריף הקמת מערכת
הביוב ההיסטורי  -בהפחתה של  21%מתעריף הקמת מערכת הביוב ההיסטורי.
(א) רשות מקומית ומועצה תעשייתית יפרסמו באתר האינטרנט שלהן את התעריפים
לפי כללים אלה ,לרבות כל שינוי או עדכון בהם לפי כללים אלה ,ויעבירו את פרטי
הפרסום לרשות.
(ב) הרשות תפרסם באתר את פרטי הפרסום שהועברו לה לפי סעיף קטן (א).
(ג) רשות מקומית לא תוציא דרישת תשלום לפי כללים אלה אלא לאחר שפרסמה
את התעריפים לפי הוראות סעיף קטן (א).

530

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,

.15

(א) תחילתם של כללים אלה ב– 1לחודש שלאחר פרסומם.
(ב) תעריף הקמת מערכת ביוב ותעריף הקמת מערכת מים שבכללים אלה לא יחולו
על דרישת תשלום שמסרה רשות מקומית או מועצה מקומית תעשייתית קודם למועד
תחילתם של כללים אלה.

תחילה סייג
לתחולה ותחולה

(ג) תעריף הביוב שבכללים אלה יחול על שירותי אחזקת ביוב שסיפקה רשות
מקומית מיום תחילתם של כללים אלה.
א' בטבת התשע"ה ( 23בדצמבר )2014
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
					
(חמ )3-4764
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) ,התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  24 ,23 ,21ו–124יז(א)( )3( ,)1ו–( )5לחוק המים ,התשי"ט1959-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
1

פרק א' :הוראות כלליות

	.1

בכללים אלה -

הגדרות

"אזור לחץ"  -אזור במערכת המים של הצרכן ,שהמים בו הם בעלי עומד (עמד) דומה;
"הממונה"  -כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב;
"הרשות הממשלתית"  -הרשות הממשלתית למים ולביוב שהוקמה לפי סעיף 124יא
לחוק;
"חוק תאגידי מים וביוב"  -חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א;22001-
"חיבור צרכן"  -נקודת החיבור בין מערכת אספקת המים של מקורות ובין מערכת
המים של הצרכן;
"לוח מים"  -הסכמה בכתב בין מקורות לצרכן בדבר המועדים וכמויות המים שתספק
לצרכן;
"מנהל הרשות הממשלתית"  -מנהל הרשות הממשלתית שהתמנה לפי סעיף 124יט
לחוק ,או מי שהוא הסמיך לעניין כללים אלה;
"מקורות"  -מקורות חברת מים בע"מ;
"מרחב תכנון"  -תכנית מיתאר מקומית החלה על כל השטח המוניציפלי של היישוב
שבו פועל ספק המשנה ,ובהעדרה  -מרחב תכנון מקומי או מרחב תכנון מיוחד
שקבע שר הפנים לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה;31965-
"ספק משנה"  -צרכן שהוא בעל רישיון ,המספק מים לאחרים;
__________
1
2
3

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ס"ח התשס"א ,עמ' .454
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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"צרכן"  -אדם שהקצאת המים שלו מפורטת ברישיון שניתן למקורות;
"רישיון"  -רישיון הפקה שנתן מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף  23לחוק;
"תכנית אב למים"  -תכנית הנדסית של מערכת אספקת מים כמשמעותה בסעיף
(23א)( )2לחוק תאגידי מים וביוב שהממונה אישר לפי סעיף  112לחוק תאגידי
מים וביוב ,או תכנית כאמור שאישרה הרשות הממשלתית.
מעמד ההוראות

.2

תחולה על אספקת
מים לצורכי בית
ולתעשייה

.3

הוראות פרק זה יחולו על אספקת מים לספק משנה ,שנועדו לצורכי בית ולתעשייה.

אספקת מים לפי
תכנית

.4

(א) אספקת מים לספק משנה תיעשה בהתאמה לתכנית אב למים של אותו ספק
משנה ,ובהעדר תכנית כאמור  -בהנחה שמערכת המים של ספק המשנה עומדת
בעקרונות תכנון מקובלים (.)Best Practice

קביעת חיבור צרכן

	.5

לחץ המים בחיבור
הצרכן

	.6

הוראות כללים אלה הם חלק מתנאי הרישיון של מקורות.
פרק ב' :אספקת מים לספק משנה לצורכי בית ולתעשייה

(ב) מועד תחילת אספקת המים יהיה לפי לוח הזמנים לאספקתם שאישרה הרשות
הממשלתית לפי כללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי מים
וחובות דיווח החלות על מקורות) ,התשע"א.42011-
(א) מקורות לא תקבע חיבור צרכן הכרוך בהנחת תשתית נוספת במערכת אספקת
המים של מקורות ,אלא במיקום שאישר מנהל הרשות הממשלתית.
(ב) חיבור צרכן ביישוב ייקבע בסמוך לגבולות מרחב התכנון של אותו יישוב ,במיקום
המתאים ביותר ,בהתחשב במאפייניו ההנדסיים ,התפעוליים והכלכליים ולאחר
שמקורות נתנה לספק המשנה הזדמנות להשמיע את טענותיו לעניין המיקום.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,אם עוברות תשתיות מערכת המים של מקורות
בתוך מרחב התכנון של היישוב ,ניתן לקבוע את חיבור הצרכן בכל נקודה בתוך
המרחב ,ובלבד שהדבר אינו כרוך בעלות נוספת למקורות.
(א) מקורות תספק לספק משנה מים בחיבור הצרכן ,כך שלחץ המים בחיבור הצרכן
לא יפחת מסך כל המפורטים להלן ,ובלבד שבכל מקרה לחץ המים בחיבור הצרכן לא
יעלה על  6אטמוספרות:
( 2.5 )1אטמוספרות;
( )2מכפלה של  0.1אטמוספרות בהפרש הגבהים ,במטרים ,בין חיבור הצרכן
לבין נקודת החיבור לבריכת האגירה השייכת לאזור הלחץ ,ובהעדר בריכה -
הנקודה הגבוהה ביותר באזור הלחץ;
( )3מכפלה של  0.25אטמוספרות באורך ,בקילומטרים ,של הצינור המוביל את
המים מחיבור הצרכן לאותה נקודה.
(ב) מקורות וספק המשנה רשאים להסכים על אספקת מים בלחץ שונה מטווח
הלחצים שבסעיף קטן (א) ,ובלבד שמערכת המים של מקורות מאפשרת זאת והשינוי
אינו כרוך בעלות נוספת למקורות.

__________
4
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הודעה בדבר טווח
מקורות תשלח לכל צרכן שיבקש זאת הודעה בכתב על כל אלה:
העומדים ואיכות
( )1טווח העומדים שהיא מספקת בחיבור הצרכן שלו ועל כל שינוי שחל בטווח האמור; המים

( )2תוצאות של בדיקות איכות מים שערכה למים שהיא מספקת לו.

	.8

(א) מקורות תספק לספק משנה מים בכמות שתאפשר לו ולצרכניו לצרוך -

זמינות אספקה

( )1כמות מים שנתית שלא תפחת מכמות המים שסופקה לספק המשנה בשנה
הקודמת בתוספת  ,2%או כמות אחרת שהורה מנהל הרשות הממשלתית,
בהודעה בכתב ,ובלבד שלא תעלה על כמות המים המתוכננת לספק המשנה
לפי תכנית האב למים;
( )2כמות מים יומית שלא תפחת מ– 0.4%מכמות המים השנתית שבפסקה (;)1
( )3כמות מים שעתית שלא תפחת מהחלק השמונה עשר של כמות המים
היומית שבפסקה ( ;)2אלא אם כן הורה מנהל הרשות הממשלתית אחרת,
בהודעה בכתב.
(ב) לא היתה לספק יכולת לספק את מלוא הצריכה לכלל המטרות הנקובות ברישיונו,
ובאפשרותו להפריד בין האספקה למטרות השונות ,יספק תחילה את הצריכה למטרת
צורכי בית.
(ג) מקורות וספק המשנה רשאים להסכים על אספקת מים בזמינות גבוהה יותר מזו
הקבועה בסעיף קטן (א) אם היא אינה כרוכה בעלות נוספת למקורות.
פרק ג' :אספקת מים לחקלאות

.9
	.10

תחולה על אספקת
הוראות פרק זה יחולו על אספקת מים שנועדה למטרת חקלאות בלבד.
מים לחקלאות
(א) חיבור צרכן שנועד לספק מים למטרת חקלאות בלבד ,יהיה בגבול השטח החקלאי קביעת חיבור צרכן
שמשרד החקלאות נתן לגביו המלצה לאספקה לחקלאות ,במיקום המתאים ביותר ,לשטח חקלאי

בהתחשב במאפייניו ההנדסיים ,התפעוליים והכלכליים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בכל אחד מהמקרים האלה ,חיבור הצרכן יותקן
בתוואי הקיים של מערכת אספקת המים של מקורות ,במיקום הקרוב ביותר לשטח
החקלאי:
( )1השטח נמצא במרחק קטן מ– 300מטרים ממערכת אספקת המים של מקורות;
( )2קוטר הצינור הנדרש לצורך אספקת המים אינו עולה על ";4
( )3השטח מיועד לשימוש חקלאי זמני;
( )4הקצאת המים הועברה בין שטחים חקלאיים באופן זמני;
( )5עלות אספקת המים מהתוואי הקיים של מערכת אספקת המים של מקורות
ועד חיבור הצרכן עולה על  6שקלים חדשים למטר מעוקב של מים.
(ג) מקורות והצרכן רשאים להסכים על אספקת מים בנקודת חיבור שונה ,ובלבד
שהדבר אינו כרוך בעלות נוספת למקורות.

	.11

(א) לחץ המים בחיבור צרכן שנועד לספק מים למטרת חקלאות בלבד לא יפחת לחץ המים בחיבור
צרכן לחקלאות

מאטמוספרה אחת ולא יעלה על  6אטמוספרות ובלבד שלחץ המים בחיבור הצרכן של
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מרבית צרכני מפעל המים יעמוד על  2.5אטמוספרות ,לכל הפחות; לעניין סעיף זה,
"מפעל מים"  -כהגדרתו בכללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי
מים וחובות דיווח החלות על מקורות) ,התשע"א.2011-
(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) ,במקרים המנויים בסעיף (10ב) ,לחץ המים
בחיבור הצרכן לא יפחת מסך כל אלה:
( )1אטמוספרה אחת;
( )2מכפלה של  0.1אטמוספרות בהפרש הגבהים ,במטרים ,בין חיבור הצרכן
לבין הנקודה שבה אמור היה החיבור להיקבע לפי סעיף (9א);
( )3מכפלה של  0.25אטמוספרות באורך ,בקילומטרים ,של הצינור המוביל את
המים מחיבור הצרכן לנקודה שבה היה אמור החיבור להיקבע לפי סעיף (9א).
(ג) מקורות והצרכן רשאים להסכים על אספקת מים בלחץ שונה מטווח הלחצים
שבסעיף קטן (א) ,ובלבד שמערכת המים של מקורות מאפשרת זאת והשינוי אינו כרוך
בעלות נוספת למקורות.
זמינות אספקה
לחקלאות

.12

הפסקת מים
מתוכננת

.13

הפסקת מים
כתוצאה מתקלה

	.14

(א) מקורות תספק מים לצרכן ברציפות ,לאורך כל השנה ובכל שעות היממה לפי לוח
המים ,אם יש ,ובכל מקרה בכמות שתאפשר לצרכן לצרוך -
( )1כמות מים יומית שלא תפחת מ– 0.55%מכמות המים השנתית שהוקצתה
לו ברישיון;
( )2כמות מים שעתית שלא תפחת מהחלק השישה עשר של כמות המים
היומית שבפסקה (.)1
(ב) מקורות תספק לצרכן מים כאמור בסעיף קטן (א) ,ברמת זמינות שלא תפחת מ–95%
מכמות המים החודשית שנקבעה בלוח המים ,אם יש.
(ג) בקשה של צרכן ממקורות לשינוי בלוח המים ,אם יש ,תיענה בכפוף למגבלות
התפעוליות של מערכת אספקת המים של מקורות.
פרק ד' :פעולות במקרה של פגיעה באספקה סדירה של מים
(א) התעורר צורך בהפסקה או בשיבוש של אספקת המים בשל צורך הנדסי או בשל
פעולות שיש לעשות לצורך טיפול במערכת אספקת המים לצרכן ,תפעל מקורות לפי
הוראות אלה:
( )1ההפסקה או השיבוש באספקת המים לצרכן יהיו לפרק זמן שאינו עולה על
 24שעות ,ואם נועדו המים למטרת חקלאות בלבד  48 -שעות ,אלא אם כן נתן
הצרכן הסכמה לפרק זמן ארוך יותר ,ובהעדר הסכמה  -באישור מנהל הרשות
הממשלתית;
( )2תמסור לצרכן הודעה על הפסקה או שיבוש באספקת המים  5ימי עבודה
מראש לפחות; בהודעה כאמור תציין את הסיבה להפסקת המים המתוכננת,
מועד ומשך הזמן ,מדויקים ככל האפשר ,שבהם תתבצע הפסקת המים ומשך
הזמן המתוכנן להפסקה האמורה.
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(א) מקורות תודיע לצרכן על הפסקה או שיבוש באספקת מים כתוצאה מתקלה בלא
דיחוי; בהודעה יפורט המועד המשוער לחידוש האספקה.
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(ב) מקורות תעדכן את הצרכן במהלך הטיפול בתקלה בדבר מצב אספקת המים
ושינויים במועד המשוער לחידוש האספקה ,ותודיע לצרכן על חידוש האספקה,
קודם לחידושה.
פרק ה' :הוראות שונות

.15

מקורות תשלח לכל צרכן שיבקש זאת ,הודעה בכתב על טווח העומדים שהיא מספקת הודעה בדבר טווח
העומדים

	.16

(א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי ,באישור מועצת הרשות הממשלתית ,לתת חריגה מהוראות
הכללים

בחיבור הצרכן ועל כל שינוי שחל בטווח האמור.

למקורות ,לפי בקשתה ,הקלה מכללים אלה ,באופן חד–פעמי או לפרק זמן מסוים ,אם
שוכנע כי יש לכך הצדקה בנסיבות העניין ובלבד שהתועלת למשק המים מההקלה
עולה על הפגיעה הצפויה ממנה ,ורשאי הוא להתנות את ההקלה בתנאים.
(ב) בטרם קבלת החלטה לפי סעיף קטן (א) ייתן מנהל הרשות הממשלתית אפשרות
לצרכנים שההחלטה צפויה להשפיע עליהם ,להביע את עמדתם בדבר ההחלטה; על
אף האמור ,אם ההקלה דרושה בשל צורך דחוף ,רשאי המנהל לקבל את ההחלטה אף
בטרם ניתנה הזדמנות כאמור.

(ג) ניתנה הקלה לפי סעיף קטן (א) תודיע מקורות לצרכן על ההקלה האמורה ,בכתב;
אם ההקלה נוגעת לקבוצת צרכנים בלתי מסוימת ,יפרסמו מקורות ומנהל הרשות
הממשלתית הודעה על מתן ההקלה ,פרטיה והנימוקים לה ,באתר האינטרנט שלהן.

.17
.18
.19

בלי לגרוע מהוראות סעיף (18א) ,אין בהוראות כללים אלה ,כשלעצמן ,כדי להתיר שמירת המצב
לעניין מערכת
למקורות לשנות את לחץ המים או את זמינות האספקה במערכת אספקה שהיתה אספקה קיימת

קיימת לפני מועד תחילת הכללים.
תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם.

מועד תחילה

(א) הוראות סעיף  1 2יחולו על חיבור צרכן שנעשה לפני יום תחילתם של כללים תחולה וסייג
לתחולה

אלה ,מיום ד' בטבת התש"פ ( 1בינואר .)2020

(ב) הוראות סעיפים  6 ,5ו– 10לא יחולו על חיבור צרכן שנעשה לפני יום תחילתם של
כללים אלה.
א' בטבת התשע"ה ( 23בדצמבר )2014
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
					
(חמ )3-4866
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) ,התשע"ה2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר
שקוימו הוראות סעיף  113לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים
אלה:

	.1

בכללים אלה -

הגדרות

"אתר האינטרנט"  -אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית ,שכתובתו www.water.
;gov.il
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
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"גובה הרמה"  -גובה הרמה מזערי ,במטרים ,הנדרש לצרכן כדי שלחץ המים בחיבור
הצרכן שלו יהיה הלחץ הקבוע לצרכן חקלאי בכללי קביעת תנאים ברישיון ,כפי
שיחשב מנהל הרשות הממשלתית;
"הפחתה מאושרת בתשלום"  -הפחתה בתעריף המים לצרכן בחיבור צרכן מסוים,
שאישר ופרסם מנהל הרשות הממשלתית;
"חציון"  -תקופה של שישה חודשים שתחילתה ב– 1בינואר וב– 1ביולי של כל שנה;
"כללי קביעת תנאים ברישיון"  -כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות),
התשע"ה;22014-
"כללי שירותי תשתית"  -כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה),
התשע"א;32011-
"מחיר החשמל"  -המקדם לחיוב בפרט (3א) בתוספת הראשונה לכללי שירותי תשתית;
"מנהל הרשות הממשלתית"  -מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי
סעיף 124יט לחוק ,או מי שהוא הסמיך לעניין כללים אלה;
"מקדם גובה הרמה"  -המקדם לחיוב בפרט (3ג) בתוספת הראשונה לכללי שירותי
תשתית;
"מקדם הון ואחזקה" ;2.2 -
"מקורות"" ,צרכן" ו"חיבור צרכן"  -כהגדרתם בכללי קביעת תנאים ברישיון;
"עלות שאיבה נוספת"  -תוצאתה של המכפלה של גובה ההרמה של הצרכן ,מקדם
גובה הרמה ,מחיר החשמל ומקדם הון ואחזקה;
"צרכן זכאי"  -צרכן שמתקיים לגביו האמור בסעיף  2ושמנהל הרשות הממשלתית
הכיר בו לפי סעיף .3
זכאות לתשלום
מופחת בעד
שאיבה נוספת

	.2

(א) צרכן שחלות עליו הוראות פרק ג' לכללי קביעת תנאים ברישיון ולחץ המים
בחיבור הצרכן שלו נמוך באופן קבוע מזה הנדרש לפי סעיף  11לכללים האמורים,
והשקיע או הוציא בשל כך הוצאות שוטפות בעד שאיבת מים נוספת ,זכאי לשלם
תשלום מופחת בעד צריכת המים ,לפי עלות השאיבה הנוספת שלו.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,צרכן לא יהיה זכאי להפחתה בתשלום בהתקיים
אחד מאלה:
( )1המנה שמתקבלת מחלוקת התוצאה של מכפלת עלות השאיבה הנוספת שלו
בכמות המים שצרך בחיבור הצרכן כאמור בסעיף קטן (א) בשנה שקדמה לשנת
הגשת הבקשה ,בכל כמות המים שצרך למטרת חקלאות בשנה האמורה ,קטנה
מ– 3%מתעריף המים שמסופקים בחיבור הצרכן;
( )2סכום עלות השאיבה הנוספת שלו ותעריף המים למים המסופקים בחיבור
הצרכן ,נמוך מ– 70%מהתעריף הקבוע בסעיף  1.1.7)1(7לכללי המים (תעריפי
מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז.41987-

__________
2
3
4
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ק"ת התשע"ה ,עמ' .531
ק"ת התשע"א ,עמ' .1230
ק"ת התשמ"ז ,עמ' .1109
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(א) צרכן הרואה את עצמו זכאי לתשלום מופחת לפי סעיף  2יגיש למנהל הרשות בקשה לזכאות

הממשלתית בקשה מנומקת ,שתכלול את כל אלה:
( )1שמו ,מספר הצרכן שלו אצל חברת מקורות ,ואם יש בידיו רישיון הפקה לפי
סעיף  23לחוק  -מספר הרישיון;
( )2מספר חיבור הצרכן במקורות שאליו מתייחסת בקשתו ואישור ממקורות על
הלחץ בחיבור הצרכן ועל הכמות שסופקה בחיבור הצרכן בשנה הקודמת למועד
הגשת הבקשה;
( )3תכנית הנדסית של מיתקני מערכת השאיבה הנוספת ושל מערכת האספקה
אל ראשי השטח השונים של הצרכן ,בפירוט נתוני הגובה של ראשי השטח
ואורך הצנרת המובילה אליהם.
(ב) הבקשה תוגש לכתובת דואר אלקטרוני או בשליחה למספר פקסימילה שיפרסם
מנהל הרשות באתר האינטרנט ,ורשאי הוא לפרסם באתר האינטרנט גם דרכים
נוספות שבהן ניתן להגיש את הבקשה.
(ג) מנהל הרשות הממשלתית יבחן את הבקשה ויחליט אם המבקש הוא צרכן זכאי,
ורשאי הוא לדרוש מהצרכן מסמכים או נתונים נוספים לצורך בדיקת הבקשה.
(ד) החליט מנהל הרשות הממשלתית כי המבקש הוא צרכן זכאי ,יחשב את ההפחתה
בתשלום המאושרת לצרכן לפי עלות השאיבה הנוספת ויודיע לו על כך; הזכאות
להפחתה תינתן מתחילת השנה שבה הוגשה הבקשה או מהמועד שבו התמלאו
התנאים להגדרת הצרכן כצרכן זכאי ,לפי המאוחר; מנהל הרשות הממשלתית יצרף
להחלטה פירוט של החישוב האמור.
(ה) מנהל הרשות הממשלתית יפרסם אחת לשנה את רשימת הצרכנים הזכאים,
חיבורי הצרכן שבהם הוכרה הזכאות ,וההפחתה המאושרת בתשלום לכל חיבור;
הפרסום ייעשה באופן שבו מפורסמים פרטי הקצאות המים ורישיונות ההפקה.
(ו) זכאותו של צרכן זכאי תהיה בתוקף לשלוש שנים.

.4

(א) מקורות תעביר לצרכן זכאי תשלום השווה לגובה ההפחתה המאושרת במכפלת אופן מתן הזכאות

כמות המים שנצרכה בחשבון.
(ב) לצורך ביצוע התשלום לפי סעיף קטן (א) מקורות תעביר לצרכן זכאי ,בחשבון
הראשון שלו בכל חציון ,תשלום בגובה מכפלת ההפחתה המאושרת בתשלום בכמות
המים במ"ק שצרך בחיבור הצרכן שלגביו הוא זכאי להפחתה כאמור ,בחציון המקביל
בשנה שעברה.
(ג) נוכחה מקורות לדעת כי הצרכן צרך בחציון כמות מים שונה מזו שעל בסיסה
חושב התשלום האמור בסעיף (א) ,תפחית או תוסיף את ההפרש בחשבון הראשון של
החציון הבא ותפרט את אופן חישוב ,ההפחתה או ההוספה האמורה.
(ד) התשלום בעד התקופה שקדמה להחלטת מנהל הרשות הממשלתית כי הצרכן
הוא צרכן זכאי ,יינתן בחשבון הראשון שנערך לאחר ההודעה על ההחלטה האמורה.

	.5

כללים אלו יחולו גם על צרכן שיוכיח ,להנחת דעת מנהל הרשות הממשלתית ,כי החזר לשנים 2010
בשנים  2010עד  ,2014כולן או חלקן ,היה זכאי להפחתה בתעריף המים המשולם על עד 2014

ידו לפי כללים אלה ,בשינויים אלה:
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( )1בסעיף (11א) לכללי קביעת תנאים ברישיון ,במקום "אטמוספרה אחת" יקראו "1.5
אטמוספרות";
( )2עלות השאיבה הנוספת תחושב לפי מרכיבי עלות הנכונים למועד תחילתם של
כללים אלה;
( )3על אף האמור בסעיף  ,4צרכן זכאי יקבל את ההחזר בחשבון המים שלו או בדרך
אחרת שתוסכם בין הצרכן למקורות;
( )4בקשה לזכאות לפי סעיף זה תוגש לפי הוראות סעיף  ,3בשינויים המחויבים,
ולא יאוחר משלושה חודשים ממועד תחילתם של כללים אלה; בקשה שתוגש לאחר
המועד האמור  -לא תידון.
תחילה

.6

תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם.

א' בטבת התשע"ה ( 23בדצמבר )2014
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
					
(חמ )3-4887
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשע"ה2014-
  בהתאם לתקנה (4ג) לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט( 1989-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

עדכון הסכומים
בתוספת הראשונה
ובתוספת השנייה

	.1

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה
לתקנות ,והם יהיו מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כלהלן:
הסכומים בתוספת הראשונה (תקנות (2 ,1ב) ו–(ג) ו–)4
דרגה

סכום האגרה השנתית
(בשקלים חדשים)

הון עצמי
(באלפי שקלים חדשים)

עד 43,291

א'

39,355

מ– 43,291עד 86,583

ב'

49,190

מ– 86,583עד 271,556

ג'

74,790

מעל 271,556

ד'

129,895

הסכומים בתוספת השנייה (תקנות (2 ,1ו) ו–)4
דרגה

סכום האגרה השנתית
(בשקלים חדשים)

שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
(בשקלים חדשים)

עד 7,444,000

א'

16,880

מעל  7,444,000עד 30,230,000

ב'

24,220

מעל  30,230,000עד 120,922,000

ג'

37,130

מעל 120,922,000

ד'

54,010

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ -3-926ת)3

			

		
__________
 1ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;782התשע"ד ,עמ' .340
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שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך
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הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון) ,התשע"ה2014-
  בהתאם לתקנה (25ב) לתקנות ניירות ערך (חיתום) ,התשס"ז( 12007-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
	.1

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות (6 ,4א) )2(23 ,ו–(24א) לתקנות ,עדכון סכומים

והם יהיו מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כלהלן:
סכום האגרה
בשקלים חדשים

תקנה  - 4אגרת רישום

3,010

תקנה (6א)  -חובת פיקדון של חתם

3,012,000

תקנה  - )2(23חובת פיקדון של מפיץ

1,506,000

תקנה (24א)  -אגרה שנתית

5,305

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ )3-2445

		

		
__________
 1ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;661התשע"ד ,עמ' .341

שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ,התשע"ה2014-
  בהתאם לתקנה (2ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
התשנ"ה( 11995-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה (2א) לתקנות ,והוא מיום עדכון הסכום
הקבוע של האגרה
י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  4,235 ,)2015שקלים חדשים.

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ -3-926ת)1

		

		
__________
 1ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;702התשע"ד ,עמ' .341

שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו
שלא לציבור) ,התשע"ה2014-
  בהתאם לתקנה (3ג) לתקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה
רשומה שהוצעו שלא לציבור) ,התשנ"ט( 11998-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה (2א) לתקנות ,והוא עדכון סכום
אגרת הטיפול
מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  4,235 ,)2015שקלים חדשים.

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ )3-2360

		

		
__________
 1ק"ת התשנ"ט ;)226(126 ,התשע"ד ,עמ' .342

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,
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הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (עדכון סכומי
האגרות) ,התשע"ה2014-
  בהתאם לתקנה  28לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז( 11997-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
עדכון סכומים

	.1

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 27 ,26 ,25 ,24א27 ,ב ו–27ג
לתקנות ,והם יהיו מיום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר  ,)2015כלהלן:
סכום האגרה
בשקלים חדשים

תקנה (24א)  -בקשת רישיון אחר  -יחיד

157

תקנה (24ג)  -בקשת רישיון  -חברה

626

תקנה (24ג)  -בקשת רישיון אחר  -חברה

313

תקנה (24ד)  -בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

1,224

תקנה 27א(א)  -אגרה שנתית ליחיד בתאגיד מורשה

775

תקנה 27א(א)  -אגרה שנתית ליחיד כעסק או בתאגיד בנקאי

1,549

תקנה 27א(ב)  -אגרה שנתית ליחיד אשר התלה או ביטל את
רישיונו

775

תקנה 27א(ג)  -אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד הקובע

775

תקנה 27ב(א)  -אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או
משווק

5,090

תקנה 27ב(ב)  -אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או
משווק לאחר המועד הקובע

5,090

תקנה 27ג(ב)  -אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל
תיקים  -סכום האגרה לא יפחת מ–

5,090

תקנה 27ג(ב)  -אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל
תיקים  -סכום האגרה לא יעלה על–

610,858

תקנה 27ג(ד)  -אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל
תיקים שהתקבל במהלך שנת הכספים

5,090

ל' בכסלו התשע"ה ( 22בדצמבר )2014
(חמ -3-2766ת		 )2

שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

__________
1

ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;352התשע"ד ,עמ' .342

540
המחיר  16.20שקלים חדשים

קובץ התקנות  ,7467ח' בטבת התשע"ה30.12.2014 ,
ISSN 0334-7014

סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

