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כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, 
התשפ"ב-2022

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 2)ב()2(, במקום "התשל"ו-1976; ואולם לבקשת ספק מקומי 
שהוא אגודה שיתופית," יבוא "שהוא אגודה שיתופית שרשם האגודות השיתופיות, 
כקיבוץ  האמורה  הפקודה  לפי  סיווג  השיתופיות3,  האגודות  בפקודת  כמשמעותו 

שיתופי; ואולם".

בסעיף 4 לכללים העיקריים -  .2
בפסקה )1( -   )1(

בפסקת משנה )1.1(, במקום "2.922" יבוא "2.936"; )א( 

בפסקת משנה )1.2(, במקום "3.866" יבוא "3.880"; )ב( 

בפסקת משנה )1.2ב(, במקום "7.758" יבוא "7.852"; )ג( 

בפסקה )2(, ברישה, במקום "3.213" יבוא "3.322";  )2(

בפסקה )3(, בפסקת משנה )3.2(, במקום "0.249" יבוא "0.257".  )3(

בסעיף 5 לכללים העיקריים -   .3
בסעיף קטן )א(, במקום "0.093" יבוא "0.096";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "0.801" יבוא "0.834" ובמקום "0.318" יבוא "0.314";   )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "0.447" יבוא "0.462".  )3(

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום ב' בתמוז התשפ"ב  )א(   .4
)1 ביולי 2022(.

תחילתו של סעיף 2 לכללים העיקריים כתיקונו בסעיף 1 לכללים אלה, ביום ח'  )ב( 
בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023(.

י"ז בסיוון התשפ"ב )16 ביוני 2022(
)חמ 3-29-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

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

2  ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשפ"ב, עמ' 1309.

3  חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 336, )א( 360.

תיקון סעיף 2 

תיקון סעיף 4 

תיקון סעיף 5 

תחילה
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 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2022

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(, בסעיף 3 - 

בפסקה )1( -  )1(

בפסקת משנה )א(, במקום "6.422" יבוא "6.502"; )א( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "11.528" יבוא "11.608";  )ב( 

בפסקה )2(, בפסקת משנה )ג()1(, במקום "9.458" יבוא "9.538".  )2(

בסעיף 4 לכללים העיקריים, בפסקה )1(, במקום "6.631" יבוא "6.711".  .2
במקום התוספת הראשונה לכללים העיקריים יבוא:   .3

"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(

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

 5.173 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ2.

 3.500 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3.

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

 3.205 יובלים אשדוד בע"מ5.

 4.425 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6.

 4.864 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ7.

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

 4.243 מי-ציונה בע"מ9.

 4.588 מי אביבים 2010 בע"מ10.

 4.698 מי אונו בע"מ11.

 3.705 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12.

 4.388 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק13.

 4.386 מי בת־ים תאגיד מים וביוב בע"מ14.

 4.706 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15.

 4.385 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16.

תיקון סעיף 3 

תיקון סעיף 4 

החלפת התוספת 
הראשונה   

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

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשפ"ב, עמ' 1272 )1404(.  2
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.902 מי הוד השרון בע"מ17.

 3.698 מי הרצליה בע"מ18.

 5.155 מי התנור בע"מ19.

 3.248 מי חדרה בע"מ20.

 3.347 מי יבנה בע"מ21.

 4.824 מי כרמל בע"מ22.

 4.323 מי לוד בע"מ23.

 2.619 מי מודיעין בע"מ24.

 3.418 מי נתניה )2003( בע"מ25.

 5.238 מי עירון בע"מ26.

 4.424 מי עכו בע"מ27.

 3.525 מי קרית גת )2008( בע"מ28.

 4.804 מי רהט בע"מ29.

 4.931 מי רמת גן בע"מ30.

 3.237 מי רעננה בע"מ31.

 4.535 מי רקת טבריה בע"מ32.

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

 3.918 מי שמש בע"מ34.

 4.694 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים35.

 4.494 מי תקווה בע"מ36.

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

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

 5.117 מעיינות אתא בע"מ39.

 5.047 מעיינות החוף בע"מ40.

 4.172 מעיינות המשולש בע"מ41.

 4.757 מעיינות העמקים בע"מ42.

 3.600 מעיינות השרון בע"מ43.

 5.214 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ44.

 5.706 עין אפק בע"מ45.

 3.372 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46.

 5.388 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47.

 3.675 פלגי השרון בע"מ48.

 5.357 פלגי מוצקין בע"מ49.

 3.856 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ50.
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.578 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ51.

 5.053 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52.

 5.213 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ53.

 5.247 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54.

 4.378 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55.

 5.375".תאגיד מעיינות זיו בע"מ56.

תחילתם של כללים אלה ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.  .4
י"ז בסיוון התשפ"ב )16 ביוני 2022(

)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(, התשפ"ב-2022

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 10 -

בסעיף קטן )ב( -  )1(

בפסקה )1(, במקום "12,802,054" יבוא "13,234,763"; )א( 

בפסקה )3( - )ב( 

בפסקת משנה )א(, במקום "37.290" יבוא "38.551";  )1(

בפסקת משנה )א1(, במקום "15.400" יבוא "15.921";  )2(

בסעיף קטן )ג( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "12,182,674" יבוא "12,594,449"; )א( 

בפסקה )2()א(, במקום "37.290" יבוא "38.551"; )ב( 

בסעיף קטן )ד(, במקום "3.129" יבוא "3.235".  )3(

בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -  .2
בפסקה )1(, במקום "0.720" יבוא "0.745";  )1(

בפסקה )2(, במקום "1.748" יבוא "1.807";   )2(

תיקון סעיף 10 

תיקון סעיף 11 

תחילה 

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

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשפ"ב, עמ' 1281.  2
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בפסקה )3(, במקום "2.079" יבוא "2.150";  )3(

בפסקה )4(, במקום "2.302" יבוא "2.380".  )4(

במקום סעיף 32ב)א( לכללים העיקריים יבוא:   .3

32ב)א(. מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בהמלצת הממונה, "השקעה תעריפית 
תקופת  פני  על  תעריפית,  בהשקעה  לחברה  להכיר 

ההשקעה, ובלבד שהחברה עמדה בכל אלה:

שנתית  חמש  השקעות  תוכנית  לה  אושרה   )1(
שכוללת סכום השקעה בשיקום תשתיות שהוא פי 3 
בתקופה  כינון  ערך  לפחת  המוכרת  מהעלות  לפחות 

המקבילה;

אינה  היא  החברה  שהגישה  העסקית  בתוכנית   )2(
עומדת ביחסי הכיסוי שהורה לה הממונה;

ההשקעה התעריפית לא תעלה על 40% מסכום   )3(
לעלות  כאמור  התוכנית  לפי  ההשקעה  בין  הפער 

המוכרת לפחת ערך כינון כאמור;

ההשקעה התעריפית לא תעלה על שני שלישים   )4(
בעצמה  ליטול  תידרש  שהחברה  ההלוואות  מגובה 

בהתחשב בהשקעה התעריפית."

במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:     .4
"תוספת ראשונה

)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א' 

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

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

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

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

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

 1.506 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 3.134 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

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

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

 1.642 מי-ציונה בע"מ)9(

 2.513 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.894 מי אונו בע"מ)11(

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

תיקון סעיף 32 

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית
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פרט
טור א' 

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.246 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק)13(

 1.960 מי בת־ים תאגיד מים וביוב בע"מ)14(

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

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

 1.841 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.712 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.060 מי התנור בע"מ)19(

 1.799 מי חדרה בע"מ)20(

 2.286 מי יבנה בע"מ)21(

 3.194 מי כרמל בע"מ)22(

 1.931 מי לוד בע"מ)23(

 2.167 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.374 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.244 מי עירון בע"מ)26(

 1.879 מי עכו בע"מ)27(

 2.020 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.123 מי רהט בע"מ)29(

 1.549 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.107 מי רעננה בע"מ)31(

 3.473 מי רקת טבריה בע"מ)32(

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

 3.763 מי שמש בע"מ)34(

 1.761 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 1.978 מי תקווה בע"מ)36(

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

 2.063 מניב ראשון בע"מ)38(

 1.991 מעיינות אתא בע"מ)39(

 2.191 מעיינות החוף בע"מ)40(

 4.964 מעיינות המשולש בע"מ)41(

 2.520 מעיינות העמקים בע"מ)42(

 1.905 מעיינות השרון בע"מ)43(

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

 1.154 עין אפק בע"מ)45(
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פרט
טור א' 

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

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

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

 3.484 פלגי השרון בע"מ)48(

 2.827 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.085 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

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

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

 3.563 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(

 2.987 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.127 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.051 תאגיד מעיינות 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(

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

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

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

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

 1.583 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 3.210 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

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

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

 1.718 מי-ציונה בע"מ)9(

 2.590 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.971 מי אונו בע"מ)11(

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

 2.429 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק)13(

 2.036 מי בת־ים תאגיד מים וביוב בע"מ)14(

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

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

 1.918 מי הוד השרון בע"מ)17(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.788 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.137 מי התנור בע"מ)19(

 1.876 מי חדרה בע"מ)20(

 2.363 מי יבנה בע"מ)21(

 3.271 מי כרמל בע"מ)22(

 2.061 מי לוד בע"מ)23(

 2.244 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.451 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.453 מי עירון בע"מ)26(

 1.956 מי עכו בע"מ)27(

 2.097 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.313 מי רהט בע"מ)29(

 1.626 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.183 מי רעננה בע"מ)31(

 3.642 מי רקת טבריה בע"מ)32(

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

 3.948 מי שמש בע"מ)34(

 1.838 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 2.055 מי תקווה בע"מ)36(

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

 2.140 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.068 מעיינות אתא בע"מ)39(

 2.267 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.151 מעיינות המשולש בע"מ)41(

 2.597 מעיינות העמקים בע"מ)42(

 1.981 מעיינות השרון בע"מ)43(

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

 1.231 עין אפק  בע"מ)45(

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

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

 3.560 פלגי השרון בע"מ)48(

 3.116 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.161 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(



קובץ התקנות 10224, כ"ז בסיוון התשפ"ב, 26.6.2022  3270

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

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

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

 3.733 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(

 3.205 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.287 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.127 תאגיד מעיינות זיו בע"מ)56(

תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

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

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

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

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

 1.557 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 3.203 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

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

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

 1.708 מי-ציונה בע"מ)9(

 2.585 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.968 מי אונו בע"מ)11(

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

 2.411 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק)13(

 2.029 מי בת־ים תאגיד מים וביוב בע"מ)14(

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

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

 1.903 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.770 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.141 מי התנור בע"מ)19(

 1.851 מי חדרה בע"מ)20(

 2.339 מי יבנה בע"מ)21(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.270 מי כרמל בע"מ)22(

 2.046 מי לוד בע"מ)23(

 2.210 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.428 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.467 מי עירון בע"מ)26(

 1.949 מי עכו בע"מ)27(

 2.076 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.309 מי רהט בע"מ)29(

 1.626 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.158 מי רעננה בע"מ)31(

 3.630 מי רקת טבריה בע"מ)32(

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

 3.913 מי שמש בע"מ)34(

 1.835 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 2.049 מי תקווה בע"מ)36(

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

 2.120 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.071 מעיינות אתא בע"מ)39(

 2.270 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.125 מעיינות המשולש בע"מ)41(

 2.595 מעיינות העמקים בע"מ)42(

 1.962 מעיינות השרון בע"מ)43(

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

 1.243 עין אפק  בע"מ)45(

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

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

 3.542 פלגי השרון בע"מ)48(

 3.142 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.146 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

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

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

 3.744 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.220 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.271 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.134".תאגיד מעינות זיו בע"מ)56(

תחילתם של כללים אלה ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.  .5
י"ז בסיוון התשפ"ב )16 ביוני 2022(

)חמ 3-3869-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית 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(, התשפ"ב-2022

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כניסוחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(   2009 לשנים  הכלכלית  התוכנית  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 התוכנית 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 הראשונה יבוא:

"תוספת ראשונה
)ההגדרה "רשות מקומית הררית" בסעיף 1 ובסעיף 7(

טור א'
טור ב' 

רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 4.012 אור עקיבא)1(

 3.916 אליכין)2(

 2.994 באר יעקב)3(

 3.881 בית שאן)4(

 4.012 בנימינה - גבעת עדה)5(

 5.632 גבעת שמואל)6(

 2.717 חריש)7(

תחילה 

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"ה, עמ' 526; התשפ"ב, עמ' 1310.  3
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טור א'
טור ב' 

רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 4.296 כפר שמריהו)8(

 4.147 כפר תבור)9(

 3.661 להבים)10(

 3.265 מיתר)11(

 2.974 מעיליא)12(

 3.927 נהריה)13(

 5.329 נשר)14(

 4.819 סביון)15(

 3.661 עומר)16(

 4.066 פרדיס)17(

 4.614 פרדס חנה-כרכור)18(

 2.604 קלנסואה)19(

 4.648 קריית יערים)20(

 4.110 ראש פינה)21(

 4.561 שדרות)22(

 3.847".שהם)23(

תחילתם של כללים אלה ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.  .2
י"ז בסיוון התשפ"ב )16 ביוני 2022(

)חמ 3-4764(

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(, 
התשפ"ב-2022

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:

 - )להלן  התשע"ז-22017  ולהולכה(,  להפקה  ותעריפים  עלויות  )חישוב  המים  בכללי   .1
הכללים העיקריים(, בסעיף 3 לכללים העיקריים, במקום הטבלה שבסעיף קטן )א( יבוא:

"סוג הקידוח
 הפקה בסיסית

)שקלים חדשים(
הפקה נוספת

)שקלים חדשים(

1.7110.587 )1( קידוח מי שתייה

0.533 1.657 )2( קידוח אחר

תיקון סעיף 3 

תחילה 

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.  1
ק"ת התשע"ז, עמ' 1266; התשפ"ב, עמ' 1306.  2



קובץ התקנות 10224, כ"ז בסיוון התשפ"ב, 26.6.2022  3274

בסעיף 6)א( לכללים העיקריים -  .2
במקום "0.591" יבוא "0.611";  )1(

במקום "0.373" יבוא "0.386".  )2(

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -  .3
בפרט 2, בטבלה השנייה הטור שכותרתו "הרחקת כלוריד" - יימחק;  )1(

בפרט 3, בטבלה השנייה הטור שכותרתו "הרחקת כלוריד" - יימחק;  )2(

אחרי פרט 3 יבוא:  )3(

 "3א. הסכום במ"ק, בשקלים חדשים, בעד טיפול באמצעות מיתקן התפלת מים 
מליחים, לכל תקופת פעילות המיתקן, ולכל כמות מים שהופקה בכמות ובמליחות 

המתאימה בטבלה -

"כמות המים 
ומליחותם 

שנקבעה באישור 
מנהל הרשות   
ובלבד שהופקה 

 לפי רישיון
)אלפי מ"ק 

לשנה(

התפלת מים מליחים

מליחות )מג"ל(

עד  250 
מג"ל

מעל 
250 עד 

 500
מג"ל

מעל 
500 עד 
 1,000
מג"ל

מעל 
 1,000

עד 1,500 
מג"ל

מעל 
 1,500

עד 1,800 
מג"ל

מעל 
 1,800

עד 2,000 
מג"ל

מעל 
 2,000

עד 2,500 
מג"ל

מעל 
 2,500

עד 3,000 
מג"ל

מעל 
 3,000

עד 3,750 
מג"ל

מעל 
 3,750

עד 4,500 
מג"ל

מעל
4,500

2001.952.002.052.122.152.182.222.322.452.572.65 עד 400 

מעל 400 עד 
600

1.731.771.831.891.921.962.002.092.222.342.42

מעל 600 עד 
800

1.601.641.691.761.781.821.861.952.082.202.27

מעל 800 עד 
1000

1.491.531.581.641.671.711.741.831.962.072.15

מעל 1,000 עד 
2,000

1.441.481.531.591.621.651.691.771.912.012.08

מעל 2,000 עד 
3,000

1.261.301.351.411.441.471.501.591.721.831.89

מעל 3,000 עד 
4,000

1.191.231.281.341.361.401.431.501.601.701.77

מעל 4,000 עד 
6,000

1.121.151.201.271.291.321.361.411.491.581.64

מעל 6,000 עד 
7,000

1.091.131.141.191.211.241.271.351.461.551.61

מעל 7,000 עד 
8,000

1.011.051.091.151.171.201.231.301.421.511.57

מעל 8,000 עד 
10,000

0.991.021.071.121.141.171.201.281.391.481.54

תיקון סעיף 6  

תיקון התוספת 
הראשונה 
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"כמות המים 
ומליחותם 

שנקבעה באישור 
מנהל הרשות   
ובלבד שהופקה 

 לפי רישיון
)אלפי מ"ק 

לשנה(

התפלת מים מליחים

מליחות )מג"ל(

עד  250 
מג"ל

מעל 
250 עד 

 500
מג"ל

מעל 
500 עד 
 1,000
מג"ל

מעל 
 1,000

עד 1,500 
מג"ל

מעל 
 1,500

עד 1,800 
מג"ל

מעל 
 1,800

עד 2,000 
מג"ל

מעל 
 2,000

עד 2,500 
מג"ל

מעל 
 2,500

עד 3,000 
מג"ל

מעל 
 3,000

עד 3,750 
מג"ל

מעל 
 3,750

עד 4,500 
מג"ל

מעל
4,500

מעל 10,000 
עד 12,000

0.971.001.041.101.121.151.181.251.371.461.52

מעל 12,000 
עד 14,000

0.950.991.031.091.111.141.171.241.361.441.50

1.49";0.940.971.021.071.091.121.151.231.341.43מעל 14,000 

בפרט 4, במקום "בתוספת מכפלה של 0.7" יבוא "בתוספת מכפלה של עד 0.7, לפי   )4(
קביעת מנהל הרשות, בהתאם לעלות הנדרשת לטיפול באותו זיהום,".

במקום התוספת השנייה לכללים העיקריים יבוא:   .4
"תוספת שנייה

)סעיפים 6, 11, 20, 20א ו–24(

     תעריף         סוג התעריףשם בעל הרישיוןפרט
 עלות ההון 

למ"ק 
שיעור קרן 

השיקום

0.37125% 0.913 הולכהאפיקי מים מליחים1.
0.69225% 1.156 הולכהאפיקי מים שפירים

0.87721% 1.550 הולכהעמק הירדן2.

0.63132% 0.732 הולכהמים בגליל3.

1.5771.08935%הולכה לביתמי גולן4.
1.187 בתוספת הולכה לחקלאות

עלות אנרגיה 
למ"ק 

 1.32829%

0.98730% 1.318 הולכהעמק חרוד5.

2.22729% 2.223 הפקת מים עילייםעין גדי6.

0.68044% 1.077 הפקת מים עילייםכברי קיבוץ7.

1.56726% 1.698 הפקת מים עילייםדן קיבוץ8.

מפעל הדן אג' שת' חק' 9.
להספקת מים בע"מ

0.75938% 1.148 הפקת מים עיליים

2.79835% 2.968 הפקת מים עילייםגונן בית15.

1.17535% 1.561 הפקת מים עילייםשמיר קיבוץ16.

 0.7070 הולכהשדה יואב17.

0.48735% 0.851 הפקת מים עילייםמגדל18.

0.54035% 0.802 הפקת מים עילייםגינוסר19.

35%"2.655 3.066 הפקת מים עילייםכפר סאלד בית20.

תיקון התוספת 
השנייה 
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תחילתם של כללים אלה ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.   .5
י"ז בסיוון התשפ"ב )16 ביוני 2022(

)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(, 
התשפ"ב-2022

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(

יבוא   "1.594" ובמקום   "1.940" יבוא   "1.877" במקום   ,1.1.7 משנה  בפסקת  )א( 
;"1.647"

בפסקת משנה 1.1.7ג, במקום "0.873" יבוא "0.903"; )ב( 

בפסקת משנה 1.1.9, במקום ""3.375" יבוא "3.489";  )ג( 

במקום פסקת משנה 1.2.1, יבוא: )ד( 

"1.2.1 בשנת 2022 - 1.538 ש"ח למ"ק;

 משנת 2023 ואילך - 1.588 ש"ח למ"ק;";

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.215" יבוא "1.256"; )ה( 

בפסקת משנה 1.6)1(, במקום "1.409" יבוא "1.457"; )ו( 

בפסקה )3()ב( -  )2(

בפסקת משנה 3.1 -  )א( 

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "0.904" יבוא "0.984";  )1(

בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "5.934" יבוא "6.014";  )2(

בפסקת משנה 3.1.1.3, במקום "4.806" יבוא "4.886";  )3(

בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "0.601" יבוא "0.672";  )4(

בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.702 " יבוא "5.697";  )5(

בפסקת משנה 3.1.1.3א, במקום "4.503" יבוא "4.574";  )6(

בפסקת משנה 3.1.1.1א1, במקום "0.850" יבוא "0.836";  )7(

בפסקת משנה 3.1.1.2א1, במקום "5.880" יבוא "5.866";  )8(

תחילה 

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשפ"ב, עמ' 1318.  2

תיקון סעיף 7 
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בפסקת משנה 3.1.1.3א1, במקום "4.752" יבוא "4.738";  )9(

בפסקת משנה 3.1.1.1א2, במקום "0.548" יבוא "0.527";  )10(

בפסקת משנה 3.1.1.2א2, במקום "5.578" יבוא "5.556";   )11(

בפסקת משנה 3.1.1.3א2, במקום "4.450" יבוא "4.428";  )12(

בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "1.447" יבוא "1.524";  )13(

בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "6.477" יבוא "6.554";  )14(

בפסקת משנה 3.1.1.3ב, במקום "5.031" יבוא "5.111";  )15(

בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.335" יבוא "3.448";  )16(

בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.752" יבוא "2.845";  )17(

בפסקת משנה 3.2 -  )ב( 

במקום הטבלה שבפסקת משנה )3( יבוא: 

תעריף בש"ח למ"קמליחות )מיליגרם כלור לליטר("מספר

            2,5013.613 עד 6,000)1(

            6,0013.287 עד 8,000)2(

            8,0012.961 עד 10,000)3(

            2.635  10,001 עד 12,000)4(

            2.309  12,001 עד 14,000)5(

            14,0011.984 עד 16,000)6(

            16,0011.658 עד 18,000)7(

            1.332  18,001 עד 20,000)8(

            0.916".20,001 עד 21,999)9(

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -  .2
)1( בפסקה )1(, במקום "0.801" יבוא "0.834";

)2( בפסקה )2(, במקום "0.318" יבוא "0.314".

תחילתם של כללים אלה ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.  .3
4.  בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ט בטבת התשפ"ד )31 בדצמבר 2023( יראו כאילו 

אחרי סעיף 7)3()ב( 3.1.2.4 יבוא:

גובה  עד  בירושלים  הביטחונית  ההפרדה  לגדר  מעבר  מים  אספקת  "3.1.2.5 בעד 
הכמות המוקצית - 0.962 ש"ח למ"ק;".

התשפ"ב  בתמוז  ב'  שמיום  בתקופה  העיקריים,  לכללים   )1(7 בסעיף  האמור  אף  על   .5
אספקת  לעניין  יראו   ,)2025 בדצמבר   31( התשפ"ה  בטבת  א'  יום  עד   )2022 ביולי   1(
מים שפירים לחקלאות לצרכני נחל ציפורי שהעבירו את כלל אספקת המים לחברת 
מקורות, כאילו בתקופות האלה, התעריף בפסקת משנה 1.1.7 האמורה הוא כמפורט 

לצידן:

תיקון סעיף 8 

תחילה 

הוראת שעה 

הוראת מעבר 
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בדצמבר   31( התשפ"ג  בטבת  ז'  יום  עד   )2022 ביולי   1( התשפ"ב  בתמוז  ב'  מיום   )1(
2022( - 0.5 ש"ח למ"ק;

מיום ח' בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023( עד יום י"ט בטבת התשפ"ד )31 בדצמבר   )2(
2023( - 0.9 ש"ח למ"ק;

מיום כ' בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024( עד יום ל' בכסלו התשפ"ה )31 בדצמבר   )3(
2024( - 1.3 ש"ח למ"ק;

מיום א' בטבת התשפ"ה )1 בינואר 2025( עד יום י"א בטבת התשפ"ו )31 בדצמבר   )4(
2025( - 1.6 ש"ח למ"ק.

י"ז בסיוון התשפ"ב )16 ביוני 2022(
)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(, התשפ"ב-2022

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 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 2, בהגדרה "שטח בנייה", בסופה 

יבוא "סימן י' לתקנות האמורות, לא יילקח בחשבון לצורך החישוב".

בתוספת השנייה לכללים העיקריים, במקום פרט 19 יבוא:  .2

פרט
שם המועצה 

האזורית
שמות היישובים/

סוג הנכס
רכיבים 

לחיוב

תעריף 
בשקלים 

חדשים למטר 
רבוע בנייה

תעריף 
בשקלים 

חדשים למטר 
רבוע קרקע

53.52 13.37 ביב ציבורי)א( באר אורהחבל אילות")19(

14.94 4.04 ביב מאסף)ב( יהל

מכון 
לטיפול 

בשפכים

 19.51."78.04

תיקון סעיף 2 

תיקון התוספת 
השנייה 

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

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשע"ו, עמ' 49.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 664; התשפ"ב, עמ' 1289.  3
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בתוספת השישית לכללים העיקריים, במקום פרט )19( יבוא:   .3

פרט
שם המועצה 

האזורית

שמות 
היישובים/סוג 

הנכס
 רכיבים
לחיוב

תעריף 
בשקלים 

חדשים - 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
מים

תעריף 
בשקלים 

חדשים - 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
שפכים

תפעול ביב חבל אילות")19(
מאסף ומכון 

לטיפול 
בשפכים

2.313.30

0.600.85שיקום

לכל יישובי 
המועצה 

למעט יהל

החזר הון/
תעריף חלף 
דמי הקמה  
)ביב מאסף 

ומכון לטיפול 
בשפכים(

0.85."1.22

תחילתם של כללים אלה למעט האמור בסעיף קטן )ב(,  ביום ב' בתמוז התשפ"ב  )א(   .4
)1 ביולי 2022(. 

ביום  אלה  לכללים   1 בסעיף  כתיקונו  העיקריים  לכללים   2 סעיף  של  תחילתו  )ב( 
כניסתן לתוקף של תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(, 

התשפ"ב-42022.

י"ז בסיוון התשפ"ב )16 ביוני 2022(
)חמ 3-5560(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תיקון התוספת 
השישית 

תחילה 

ק"ת התשע"ד, עמ' 1532; התשפ"ב, עמ' 1764.  4
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