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כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות 
מים או ביוב( )תיקון(, התש"ף-2020

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

או  מים  מערכות  והקמת  וביוב  מים  לשירותי  )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  בכללי   .1
ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, במקום התוספת הראשונה, יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיפים 3)2()א()5( ו–6(

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

פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

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

 4.693 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ2.

 3.208 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3.

 2.721 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים4.

 2.655 יובלים אשדוד בע"מ5.

 4.246 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6.

 4.282 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ7.

 3.659 מי-נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ8.

 4.052 מי-ציונה בע"מ9.

 4.445 מי אביבים 2010 בע"מ10.

 4.667 מי אונו בע"מ11.

 3.507 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12.

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

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

 4.599 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15.

 4.429 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16.

 3.772 מי הוד השרון בע"מ17.

 3.385 מי הרצליה בע"מ18.

 4.780 מי התנור בע"מ19.

 3.054 מי חדרה בע"מ20.

 3.330 מי יבנה בע"מ21.

החלפת התוספת 
הראשונה 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.  1
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התש"ף, עמ' 444.  2
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 4.331 מי כרמל בע"מ22.

 4.277 מי לוד בע"מ23.

 2.782 מי מודיעין בע"מ24.

 3.304 מי נתניה )2003( בע"מ25.

 4.958 מי עירון בע"מ26.

 4.210 מי עכו בע"מ27.

 3.255 מי קרית גת )2008( בע"מ28.

 4.655 מי רהט בע"מ29.

 4.614 מי רמת גן בע"מ30.

 3.125 מי רעננה בע"מ31.

 4.059 מי רקת טבריה בע"מ32.

 3.056 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ33.

 3.393 מי שמש בע"מ34.

 4.512 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים35.

 4.329 מי תקווה בע"מ36.

 4.078 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ37.

 3.402 מניב ראשון בע"מ  ח"פ 3851-202736-8.

 4.543 מעיינות אתא בע"מ39.

 4.478 מעיינות החוף בע"מ40.

 3.759 מעינות המשולש בע"מ41.

 4.552 מעינות העמקים בע"מ42.

 3.508 מעינות השרון בע"מ43.

 4.741 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ44.

 5.264 עין אפק בע"מ45.

 3.273 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46.

 5.238 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47.

 3.598 פלגי השרון בע"מ48.

 4.869 פלגי מוצקין בע"מ49.

 3.382 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ50.

 3.581 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ51.

 5.016 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52.

 4.875 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ53.
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 4.873 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54.

 4.163 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55.

 4.789" תאגיד מעינות זיו בע"מ56.

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .2
ב' בתמוז התש"ף )24 ביוני 2020(

)חמ 3-3873-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   101 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

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

בהגדרה "חברה ממומנת", אחרי פרט 2 יבוא:  )1(

")3( הוכר לה פרויקט תשתית ייחודי ולגבי אותה תשתית שהוכרה לצורך זה;"; 

אחרי ההגדרה "מערכת טיפול בשפכים" יבוא:  )2(

""מקדם החזר הון" - המנה המתקבלת מחלוקת שני אלה, האחד בשני:

ממומנת  לחברה  הקיים  בחזקת   1 בתוספת  משוקללת  תשואה  סכום   )1(
כמשמעותו בסעיף 7)א( במכפלת התשואה המשוקללת;

ממומנת  לחברה  הקיים  בחזקת   1 בתוספת  משוקללת  תשואה  סכום   )2(
כמשמעותו בסעיף 7)א(, בהפחתה של 1;";

של  כינון  ערך  ו"פחת  למ"ק"  ביוב  מערכת  של  כינון  ערך  "פחת  ההגדרה  אחרי   )3(
מערכת מים למ"ק" יבוא:

הכירה  הממשלתית  הרשות  שמועצת  פרויקט   - ייחודי"  תשתית  ""פרויקט 
הכספי,  מהיקפו  הנובעים  מימון  קשיי  בשל  השאר  בין  בייחודיותו, 

מורכבותו ההנדסית, לרבות קשיי נגישות ומאפיינים גאופוליטיים;";

בהגדרה "שיעור תשואה על הון זר", במקום "שהוקמה" יבוא "שהוקמו";  )4(

אחרי ההגדרה "תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק" יבוא:  )5(

למ"ק,  ביוב  מערכת  של  זר  הון  על  התשואה  שיעור    - משוקללת"  ""תשואה 
בתוספת שיעור התשואה על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק ובתוספת 

התשואה המוכרת על הון סביל של מערכת ביוב למ"ק לפי סעיף 4א)ב(;".

תחילה

תיקון סעיף 1 

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

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התש"ף, עמ' 241.  2
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במקום סעיף קטן )א( יבוא:   .2
")א( פחת של ערך כינון מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים 
של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של 
שלושים   - "הקיים"  זה,  לעניין  הקיים;  חלקי  באחד  העניין,  לפי  ביוב,  מערכת 

וחמישה, ובחברה ממומנת - עשרים."  

בסעיף 10 לכללים העיקריים -  .3
בסעיף קטן )א()2(, במקום "0.3" יבוא "0.2";  )1(

בסעיף קטן )ב( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "12,595,547" יבוא "12,492,263"; )א( 

בפסקה )3( - )ב( 

בפסקת משנה )א(, במקום "36.689" יבוא "36.388";  )1(

בפסקת משנה )א1(, במקום "15.152" יבוא "15.028";  )2(

בסעיף קטן )ג( -  )3(

בפסקה )1(, במקום "11,986,158" יבוא "11,887,872"; )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "36.689" יבוא "36.388". )ב( 

בסעיף 10ג לכללים העיקריים -  .4
בכותרת השוליים, המילים "מתן שירותי תשתית" - יימחקו;  )1(

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

לחברה  שיצרו  עלויות  ייחודי  תשתית  פרויקט  במסגרת  לחברה  ")ב( הוכרו 
הכנסות מעבר להכנסות מאספקת שירותי מים וביוב של צרכני החברה, יופחתו 
ההכנסות  מלוא  העניין,  לפי  לחברה,  ביוב  שירותי  או  מים  שירותי  מעלות 
מאספקת שירותי מים וביוב שאינם לצרכני החברה ומחצית מהכנסות אחרות 

לאחר שנוכו מהן עלויות תפעול ועלויות הון שלא הוכרו בפרויקט."

בסעיף 11 לכללים העיקריים - )א(   .5
בסעיף קטן )א( -  )1(

בפסקה )1(, במקום "0.709" יבוא "0.703"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "1.719" יבוא "1.705"; )ב( 

בפסקה )3(, במקום "2.046" יבוא "2.029"; )ג( 

בפסקה )4(, במקום "2.265"  יבוא "2.246"; )ד( 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ג( על אף האמור, עלות הטיפול המוכרת לטיפול בשפכים למ"ק לגבי 
מיתקן טיפול המהווה חלק מפרויקט תשתית ייחודי, תהיה לפי עלות רמת 

הטיפול ובשינויים האלה: 

כמות  ובמכפלת  הטיפול  רמת  עלות  במכפלת  הקובע  )1( האחוז 
האחוז  לבין  אחד  שבין  ההפרש  מכפלת  בתוספת  בפועל  הספיקה 

הקובע בעלות רמת הטיפול;

תיקון סעיף 7 

תיקון סעיף 10  

תיקון סעיף 10ג 

תיקון סעיף 11 
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הספיקה  בכמות   )1( בפסקה  המתקבל  הסכום  תוצאת  )2( מכפלת 
ליחס  ובחלוקה  מוכרת  ביוב  מי  לכמות  בחלוקה  בפועל  השנתית 

שפכים למים;

)3( על תוצאת המנה המתקבלת בפסקה )2( תיווסף תוצאת החישוב 
ההקמה  לעלות  בפועל  המיתקן  של  ההקמה  עלות  בין  ההפרש  הזו: 
שהוכרה למיתקן במכפלת 0.85 ובמכפלת מקדם החזר ההון ובחלוקה 

לכמות מי ביוב מוכרת;

 )3( עד   )1( בפסקאות  כאמור  מהחישוב  המתקבלת  )4( התוצאה 
תיווסף לממוצע המשוקלל של שאר מיתקני החברה, להוציא המיתקן 
שחושב לפי סעיף קטן )א()5(, והסכום המתקבל יהיה העלות המוכרת 

לטיפול בשפכים למ"ק של החברה;

)5( בסעיף קטן זה -

"האחוז הקובע" - אחוז העלות הקבועה שהורה מנהל הרשות 
הממשלתית לחברה; 

הרשות  מנהל  הורה  שעליו  יחס   - למים"  שפכים  "יחס 
הממשלתית לחברה;

"כמות הספיקה בפועל" - קיבולת הספיקה השנתית המאושרת 
של מיתקן הטיפול בחלוקה לכמות לספיקה השנתית בפועל 

במיתקן שהוכרה לצורך עדכון מפקד הנכסים האחרון;

בסעיף  המפורטת  הטיפול  רמת  עלות   - הטיפול"  רמת  "עלות 
קטן )א( לגבי אותו מיתקן."

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:  .6

"תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.804 אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בע"מ)1(

 1.741 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ)2(

 2.316 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ)3(

 2.400 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים)4(

 1.622 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 2.706 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

 1.535 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ)7(

 2.030 מי-נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ)8(

 1.666 מי-ציונה בע"מ)9(

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית 
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.750 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.871 מי אונו בע"מ)11(

 1.637 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ)12(

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

 1.856 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ)14(

 1.884 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ)15(

 3.004 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ)16(

 1.800 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.533 מי הרצליה בע"מ)18(

 2.981 מי התנור בע"מ)19(

 1.785 מי חדרה בע"מ)20(

 2.352 מי יבנה בע"מ)21(

 2.799 מי כרמל בע"מ)22(

 1.857 מי לוד בע"מ)23(

 2.100 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.445 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 2.866 מי עירון בע"מ)26(

 2.339 מי עכו בע"מ)27(

 1.850 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.179 מי רהט בע"מ)29(

 1.611 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.184 מי רעננה בע"מ)31(

 3.316 מי רקת טבריה בע"מ)32(

 1.831 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ)33(

 2.827 מי שמש בע"מ)34(

 1.735 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 1.955 מי תקווה בע"מ)36(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.721 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ)37(

 2.180 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.075 מעיינות אתא בע"מ)39(

 2.022 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.270 מעינות המשולש בע"מ)41(

 2.513 מעינות העמקים בע"מ)42(

 1.978 מעינות השרון בע"מ)43(

 2.901 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ)44(

 1.248 עין אפק  בע"מ)45(

 2.266 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ)46(

 3.070 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ)47(

 3.216 פלגי השרון בע"מ)48(

 2.438 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.130 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

 2.546 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ)51(

 3.258 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ)52(

 3.581 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(

 2.841 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.293 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.163 תאגיד מעינות זיו בע"מ)56(

תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.882 אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בע"מ)1(

 1.819 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ)2(

 2.510 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ)3(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.478 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים)4(

 1.699 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 2.784 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

 1.613 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ)7(

 2.108 מי-נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ)8(

 1.744 מי-ציונה בע"מ)9(

 1.828 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.949 מי אונו בע"מ)11(

 1.715 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ)12(

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

 1.934 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ)14(

 1.962 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ)15(

 3.198 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ)16(

 1.878 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.611 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.058 מי התנור בע"מ)19(

 1.863 מי חדרה בע"מ)20(

 2.430 מי יבנה בע"מ)21(

 2.877 מי כרמל בע"מ)22(

 2.042 מי לוד בע"מ)23(

 2.178 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.523 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.125 מי עירון בע"מ)26(

 2.509 מי עכו בע"מ)27(

 1.976 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.373 מי רהט בע"מ)29(

 1.689 מי רמת גן בע"מ)30(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.262 מי רעננה בע"מ)31(

 3.480 מי רקת טבריה בע"מ)32(

 1.909 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ)33(

 3.015 מי שמש בע"מ)34(

 1.813 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 2.033 מי תקווה בע"מ)36(

 1.799 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ)37(

 2.258 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.153 מעיינות אתא בע"מ)39(

 2.239 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.450 מעינות המשולש בע"מ)41(

 2.591 מעינות העמקים בע"מ)42(

 2.056 מעינות השרון בע"מ)43(

 3.096 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ)44(

 1.326 עין אפק  בע"מ)45(

 2.344 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ)46(

 3.249 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ)47(

 3.294 פלגי השרון בע"מ)48(

 2.709 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.208 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

 2.717 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ)51(

 3.451 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ)52(

 3.755 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53

 3.026 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.456 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.241 תאגיד מעינות זיו בע"מ)56(
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תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.862 אילת עין נטפים - מפעלי מים וביוב בע"מ)1(

 1.815 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ)2(

 2.444 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ)3(

 2.444 חב' הגיחון בע"מ - ביוב ומים של ירושלים)4(

 1.665 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 2.773 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

 1.602 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ)7(

 2.088 מי-נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ)8(

 1.730 מי-ציונה בע"מ)9(

 1.820 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.945 מי אונו בע"מ)11(

 1.693 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ)12(

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

 1.921 מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ)14(

 1.957 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ)15(

 3.177 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ)16(

 1.860 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.587 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.055 מי התנור בע"מ)19(

 1.834 מי חדרה בע"מ)20(

 2.405 מי יבנה בע"מ)21(

 2.867 מי כרמל בע"מ)22(

 2.017 מי לוד בע"מ)23(

 2.145 מי מודיעין בע"מ)24(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.498 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.124 מי עירון בע"מ)26(

 2.484 מי עכו בע"מ)27(

 1.934 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.361 מי רהט בע"מ)29(

 1.684 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.234 מי רעננה בע"מ)31(

 3.451 מי רקת טבריה בע"מ)32(

 1.880 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ)33(

 2.958 מי שמש בע"מ)34(

 1.805 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 2.024 מי תקווה בע"מ)36(

 1.785 מיתב - מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ)37(

 2.234 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.146 מעיינות אתא בע"מ)39(

 2.218 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.408 מעינות המשולש בע"מ)41(

 2.585 מעינות העמקים בע"מ)42(

 2.034 מעינות השרון בע"מ)43(

 3.087 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ)44(

 1.330 עין אפק  בע"מ)45(

 2.318 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ)46(

 3.258 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ)47(

 3.273 פלגי השרון בע"מ)48(

 2.703 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.184 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

 2.671 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ)51(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.452 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ)52(

 3.751 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(

 3.022 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.430 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.238"תאגיד מעינות זיו בע"מ)56(

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .7
ב' בתמוז התש"ף )24 ביוני 2020(

)חמ 3-3869-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה( )תיקון מס' 2(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 111 ו–112 לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, 
ולאחר שקוימו הוראות סעיף 113 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

ולהולכה(,  להפקה  ותעריפים  עלויות  )חישוב  המים  לכללי   20 סעיף  אחרי   .1
התשע"ז-22017 )להלן - הכללים העיקריים(, יבוא:

"פריסת עלויות 
פיתוח

20א. )א( בסעיף זה -

"עלויות פיתוח" -  ההפרש בין תעריף ההפקה וההולכה 
לבין תעריף ההספקה של המים, אם הוא שלילי;

"ריבית" - ריבית החשב הכללי כמשמעותה בדבר שיעור 
ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות;

הקמת  השלמת  שממועד  התקופה   - הביניים"  "תקופת 
התשתיות לפי תכנית הפיתוח ועד 3 שנים מהשלמת 

הקמתן;

תכנית  לפי  הרישיון  בעל  שיקים  התשתיות   - "תשתיות" 
פיתוח שאישרה מועצת הרשות הממשלתית.

בעל רישיון שנקבע לו תעריף הולכה בתוספת השנייה  )ב( 
לפי  פיתוח  תכנית  להגשה  האחרון  המועד  עד  ושהגיש 
 100 על  עולה  לפיה  המוכרת  ההשקעה  שהיקף   20 סעיף 
מועד,  לאותו  עד  לפנות,  רשאי  חדשים,  שקלים  מיליון 
למנהל הרשות בבקשה לאשר לו לפרוס עלויות פיתוח על 

חשבון דמי מים שעליו לשלם לרשות המים הארצית.

תחילה

הוספת סעיף 20א 

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

ק"ת התשע"ז, עמ' 1266; התש"ף, עמ' 267.  2
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לאשר  רשאי  הרשות,  מועצת  באישור  הרשות,  מנהל  )ג( 
לפרוס  )ב(,  קטן  סעיף  לפי  בקשה  שהגיש  רישיון  לבעל 

עלויות פיתוח, אם שוכנע שמתקיימים כל אלה:

לרשות  לשלם  צפוי  הרישיון  בעל  זמן,  פני  על   )1(
שיספק  המים  בעד  מים  דמי  הארצית  המים 

בתשתיותיו;

בתקופת הביניים, תעריף ההפקה וההולכה של   )2(
כמויות  לפי  בתשתיות,  הרישיון  בעל  שמספק  המים 
צפוי  תשתיות,  באותן  להספקה  המתוכננות  המים 

לעלות על תעריף ההספקה שלהם;

סכום הפריסה המרבי לכל תקופת הביניים לא יעלה  )ד( 
על היקף ההשקעה המאושרת במכפלה של 9.5%;

בתוספת  הביניים  בתקופת  ההקמה  עלויות  פריסת  )ה( 
ריבית, תקוזז מתשלום דמי המים בשנים העוקבות."

אחרי סעיף 24 לכללים העיקריים יבוא:  .2

24א. )א( בסעיף זה -"הוראת מעבר

ההפקה  תעריף  בין  ההפרש   - המים"  בדמי  "ההפרש 
הוא  אם  המים,  של  ההספקה  תעריף  לבין  וההולכה 

חיובי;

"חוב דמי מים" - סכום המקדמה שבעל הרישיון לא העביר 
לרשות המים הארצית על דמי מים לפי סעיף 33א)ב( 
או סעיף 112 לחוק עד סכום המקדמה המרבי שהורה 
ההצמדה  והפרשי  הריבית  לרבות  הרשות,  מנהל 

למדד שנצברו בעדו עד לפירעונו;

הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   - "מדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה;

"מקדמה" - כמשמעותה בסעיף קטן )ב(;

שנתית  ריבית  בתוספת  מדד   - הצמדה"  והפרשי  "ריבית 
בשיעור של 1.16%;

הקמת  השלמת  שממועד  התקופה   - הביניים"  "תקופת 
בטבת  ה'  יום  עד  הפיתוח  תכנית  לפי  התשתיות 

התשצ"א )31 בדצמבר 2030(; 

"תקופת ההקמה" - התקופה שמיום התחילה או ממועד 
אישור מנהל הרשות לפי סעיף קטן )ג(, לפי המאוחר 
או  התשתיות  הקמת  השלמת  מועד  עד  מביניהם, 
לפי   ,)2025 בדצמבר   31( התשפ"ו  בטבת  י"א  יום  עד 

המוקדם מביניהם;

תכנית  לפי  הרישיון  בעל  שיקים  התשתיות   - "תשתיות" 
פיתוח שאישרה מועצת הרשות הממשלתית.

הוספת סעיף 24א 
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לו  שנקבע  רישיון  בעל  20א  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
תכנית  לו  ושאושרה  השנייה,  בתוספת  הולכה  תעריף 
פיתוח לפי הסכם עם המדינה לפני יום ח' בתמוז התש"ף 
)30 ביוני 2020(, שהיקף ההשקעה המוכרת לפיה עולה על 
50 מיליון שקלים חדשים, רשאי לפנות, בתוך 30 ימים מיום 
התחילה, למנהל הרשות בבקשה לאשר לו לצבור מקדמה 

על חשבון דמי מים שעליו לשלם לרשות המים הארצית.

לאשר  רשאי  הרשות,  מועצת  באישור  הרשות,  מנהל  )ג( 
לצבור  )ב(,  קטן  סעיף  לפי  בקשה  שהגיש  רישיון  לבעל 
אם  שיורה,  מרבי  בסכום  מקדמה  ההקמה  תקופת  במהלך 

שוכנע שמתקיימים כל אלה:

על פני זמן בעל הרישיון צפוי לשלם לרשות המים   )1(
הארצית דמי מים בעד המים שיספק בתשתיותיו;

יאוחר  לא  עד  התשתיות  הקמת  השלמת  ממועד   )2(
תעריף   )2030 בדצמבר   31( התשצ"א  בטבת  ה'  מיום 
הרישיון  בעל  שמספק  המים  של  וההולכה  ההפקה 
להספקה  המתוכננות  המים  כמויות  לפי  בתשתיות, 
באותן תשתיות, צפוי לעלות על תעריף ההספקה שלהם.

המים  בדמי  ההפרש  על  יעלה  לא  המקדמה  סכום  )ד( 
הצפוי בתקופת הביניים.

בעל רישיון שקיבל את אישור מנהל הרשות לפי סעיף  )ה( 
קטן )ג(, לא יעביר לרשות המים הארצית, במהלך תקופת 

ההקמה, 38% מחוב דמי מים שעליו לשלם.

ההפרש בדמי המים בתקופת הביניים יקוזז מחוב דמי  )ו( 
שייוותר  המים  דמי  חוב  את  ישלם  הרישיון  בעל  המים; 
שבה  הראשונה  השנה  בתום  או  הביניים  תקופת  בתום 
לפי  ייוותר,  אם  הביניים,  בתקופת  חיוביים  מים  דמי  היו 
השנה  מסוף  יאוחר  לא  עד  במלואו,  מביניהם,  המוקדם 

העוקבת למועד תחילת התשלום."

בתוספת השנייה לכללים העיקריים -  .3
בכותרת אחרי "20" יבוא "20א";  )1(

במקום:  )2(

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

025%"0.6880.720הולכהאפיקי מים"1

יבוא:

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיון פרט
עלות ההון 

שיעור קרן השיקוםלמ"ק

אפיקי מים"1
0.9880.90025%הולכה שפירים

25%";0.8290.943הולכה מליחים

תיקון התוספת 
השנייה 

28/06/2015:33



קובץ התקנות 8625, ו' בתמוז התש"ף, 28.6.2020  1660

במקום:  )3(

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

025%"1.1011.010 הולכהעמק הירדן "2

יבוא:

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

025%";1.3860.844 הולכהעמק הירדן "2

במקום:  )4(

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

מפעל הדן "9
אג' שת' חק' 

להספקת מים 
בע"מ 

הפקת מים 
עיליים

1.1000.745"38% 

יבוא:

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

מפעל הדן "9
אג' שת' חק' 

להספקת מים 
בע"מ 

הפקת מים 
עיליים

1.1250.745;"38% 

במקום:  )5(

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

הפקת מים חוף כנרת "12
עיליים

0.9240.713"35% 

יבוא:

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

הפקת מים חוף כנרת "12
עיליים

1.0560.933;"35% 

)6( במקום

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

 הפקת מים גונן בית "15
עיליים

3.0072.065"35%
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יבוא:

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

הפקת מים גונן בית "15
עיליים

3.1733.001;"35%

)7( במקום:

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

32%"0.7580.690 הולכהמים בגליל "3

יבוא:

תעריףסוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
עלות ההון 

למ"ק
שיעור קרן 

השיקום

32%"0.7730.690 הולכהמים בגליל "3

על אף האמור בפרט 2 בתוספת השנייה לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 3)3( לכללים   .4
אלה, בתקופה שמיום  כ"ד בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2017(  עד יום ח' בתמוז התש"ף 

)30 ביוני 2020( יראו כאילו במקום התעריף נאמר "1.501".

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .5
ב' בתמוז התש"ף )24 ביוני 2020(

)חמ 3-5449(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון מס' 2(, 
התש"ף-2020

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

ולביוב כללים אלה:

בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, התשמ"ז-21987 )להלן - הכללים   .1
העיקריים(, בסעיף 7 -

בפסקה )1( -    )1(

בפסקת משנה 1.1.7, במקום "1.856"  יבוא "1.841" ובמקום "1.570" יבוא "1.557"; )א( 

בפסקת משנה 1.1.9, במקום "3.321" יבוא "3.294";  )ב( 

במקום פסקת משנה 1.2.1, יבוא: )ג( 

1.2.1"

בשנת 2020 - 1.337 ש"ח למ"ק;

בשנת 2021 - 1.407 ש"ח למ"ק;

משנת 2022 ואילך - 1.452 ש"ח למ"ק";

הוראת שעה

תחילה 

תיקון סעיף 7 

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התש"ף, עמ' 273.  2

28/06/2015:33



קובץ התקנות 8625, ו' בתמוז התש"ף, 28.6.2020  1662

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.196" יבוא "1.186"; )ד( 

בפסקת משנה 1.6 - )ה( 

בפסקת משנה )1(, במקום "1.385" יבוא "1.374";  )1(

סעיף )3א( יסומן )3ב( ולפניו יבוא:  )2(

")3א(  מים מליחים, ממיתקני הפקה למים עיליים:  

)א( לכמות שהוקצתה בשנת הרישוי, 90%  מהקבוע בסעיף 1.6)2(;

)ב( הממוקמים באזור מורד, 85% מהתעריף בפסקת משנה )א(;

)ג( הממוקמים באזור מעלה, 115% מהתעריף בפסקת משנה )א(;

בפסקה )3()ב( -  )2(

בפסקת משנה 3.1 -  )א( 

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "0.956" יבוא "0.974";  )1(

בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "6.071" יבוא "6.090";  )2(

בפסקת משנה 3.1.1.3, במקום "4.786" יבוא "4.804";  )3(

בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "0.736" יבוא "0.702";  )4(

בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.851" יבוא "5.818";  )5(

בפסקת משנה 3.1.1.3א, במקום "4.565" יבוא "4.532";  )6(

בפסקת משנה 3.1.1.1א1, במקום "0.892" יבוא "0.910";  )7(

בפסקת משנה 3.1.1.2א1, במקום "6.007" יבוא "6.026";  )8(

בפסקת משנה 3.1.1.3א1, במקום "4.722" יבוא "4.741";  )9(

בפסקת משנה 3.1.1.1א2, במקום "0.672" יבוא "0.639";  )10(

בפסקת משנה 3.1.1.2א2, במקום "5.787" יבוא "5.755";   )11(

בפסקת משנה 3.1.1.3א2, במקום "4.502" יבוא "4.469";  )12(

בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "1.513" יבוא "1.512";  )13(

בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "6.628" יבוא "6.627";  )14(

בפסקת משנה 3.1.1.3ב, במקום "5.038" יבוא "5.050";  )15(

בפסקת משנה 3.1.2.5, במקום "0.916" יבוא "0.908";  )16(

בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.281" יבוא "3.254";  )17(

בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.708" יבוא "2.685";  )18(

בפסקת משנה 3.2 - )ב( 

במקום הטבלה שבפסקת משנה )3( יבוא:   )1(
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תעריף בש"ח למ"קמליחות )מיליגרם כלור לליטר("מספר

2,5013.496 עד 6,000 )1(

6,0013.181 עד 8,000)2(

8,0012.865 עד 10,000)3(

10,0012.550 עד 12,000)4(

12,0012.235 עד 14,000)5(

14,0011.919 עד 16,000)6(

16,0011.604 עד 18,000)7(

18,0011.289 עד 20,000)8(

0.975";20,001 עד 21,999 )9(

במקום פסקת משנה )7( יבוא:  )2(

")7( מקורות תקבע את תכולת הכלורידים והיונים המומסים לעניין 
סעיף זה לפי סעיף 7)1.6()4(ב עד ז."

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -  .2
בפסקה )1(, במקום "0.712" יבוא "0.707";  )1(

בפסקה )2(, במקום "0.305" יבוא "0.292".  )2(

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .3
ב' בתמוז התש"ף )24 ביוני 2020(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות(
)תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 112)א( לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולפי 
סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-21962 )להלן - חוק הביוב(, קובעת 

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

אזוריות( במועצות  וביוב  מים  שירותי  בעד  )תשלומים  והביוב  המים  בכללי   .1
התשע"ח-32017, בסעיף 11 במקום פסקה )3( יבוא:

3)ה1()1()א(  בסעיף  המפורטים  התנאים  בהתקיים   ,)1( בפסקה  האמור  אף  ")3( על 
למערכת  המוזרמת  שפכים  כמות  לפי  הביוב  תשלומי  יחושבו  עלות  חישוב  לכללי 
קריאת לפי  או  הישראלי  התקנים  מכון  אישור  לפי  האזורית  המועצה  של   הביוב 

מד–המים המיועד למדידת שפכים כאמור בסעיף 3)ה1()1()א( לכללי חישוב עלות, לפי 
העניין, ופסקאות )1(, )4( ו–)5( בסעיף 3)ה1( לכללי חישוב עלות יחולו, לעניין זה, וייקראו 
כאילו בכל מקום, במקום "חברה" נאמר "מועצה אזורית" ובמקום "70%" נאמר "חלקו 
היחסי של הביוב"; על כמויות שפכים כאמור יחולו התעריפים לכל מטר מעוקב שפכים 

הנקובים בתוספת השישית, לגבי כל שלב במערכת הביוב המשמש את הנכס;".

תיקון סעיף 8 

תחילה 

תיקון סעיף 11 

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 96.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 664; התש"ף, עמ' 251.  3
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תחילתם של כללים אלה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .2
ב' בתמוז התש"ף )24 ביוני 2020(

)חמ 3-5560(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, 
התש"ף-2020

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

ולביוב כללים אלה:

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

בפסקה )1( -  )1(

בפסקת משנה )1.1(, במקום "2.831" יבוא "2.813"; )א( 

בפסקת משנה )1.2(, במקום "3.792" יבוא "3.773"; )ב( 

בפסקת משנה )1.2ב(, במקום "7.634" יבוא "7.634"; )ג( 

בפסקה )2(, במקום "3.161" יבוא "3.135";  )2(

בפסקה )3(,  במקום "0.245" יבוא "0.243";  )3(

בסעיף 5 לכללים העיקריים -   .2
בסעיף קטן )ב(, במקום "0.712" יבוא " 0.707"; במקום "0.305" יבוא "0.292";   )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "0.440" יבוא "0.436".  )2(

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .3
ב' בתמוז התש"ף )24 ביוני 2020(

)חמ 3-29-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תיקון סעיף 4 

תיקון סעיף 5 

תחילה 

תחילה 

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התש"ף, עמ' 271 )443(.  2
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן 
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב 

לחברה( )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כנוסחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

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

התוספת יבוא:

"תוספת
)סעיף 7(

טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 3.721 אור עקיבא1.

 3.628 אליכין2.

 2.742 באר יעקב3.

 3.595 בית שאן4.

 3.721 בנימינה - גבעת עדה5.

 4.658 גבעת שמואל6.

 3.721 גיסר אל זרקא7.

 2.474 חריש8.

 3.994 כפר שמריהו9.

 3.851 כפר תבור10.

 3.383 להבים11.

 3.002 מיתר12.

 2.722 מעיליא13.

 3.640 נהריה14.

 3.575 נשר15.

 3.913 סביון16.

 3.383 עומר17.

החלפת התוספת 

ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220; התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.  1
ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193.  2

ק"ת התשע"ח, עמ' 526; התש"ף, עמ' 272.  3

28/06/2015:33



קובץ התקנות 8625, ו' בתמוז התש"ף, 28.6.2020  1666

טור א'
פרט

טור ב'
רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 3.773 פרדיס18.

 4.301 פרדס חנה-כרכור19.

 2.365 קלנסואה20.

 3.882 קריית יערים21.

 3.815 ראש פינה22.

 3.900 שדרות23.

 3.563"שהם24.

תחילתם של כללים אלה ביום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(.  .2
ב' בתמוז התש"ף )24 ביוני 2020(

)חמ 3-4764(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תחילה 

28/06/2015:33



28/06/2015:33



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 9.72 שקלים חדשים 
28/06/2015:33




