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כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 
או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021

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 "6.312" יבוא "6.531"; )א( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "11.505" יבוא "11.724";  )ב( 

בפסקה )2()ג()1(, במקום "9.400" יבוא "9.619".  )2(

בסעיף 4 לכללים העיקריים, בפסקה )1(, במקום "6.525" יבוא "6.744".  .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(

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

 4.987 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ2.

 3.349 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3.

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

 2.631 יובלים אשדוד בע"מ5.

 4.367 יובלים בשומרון 2003 בע"מ6.

 4.360 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ7.

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

 4.121 מי-ציונה בע"מ9.

 4.476 מי אביבים 2010 בע"מ10.

 4.727 מי אונו בע"מ11.

 3.612 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ12.

 4.227 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק בע"מ13.

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

 4.609 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ15.

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"א, עמ' 1076.  2
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 4.384 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ16.

 3.795 מי הוד השרון בע"מ17.

 3.547 מי הרצליה בע"מ18.

 4.880 מי התנור בע"מ19.

 3.171 מי חדרה בע"מ20.

 3.315 מי יבנה בע"מ21.

 4.291 מי כרמל בע"מ22.

 4.103 מי לוד בע"מ23.

 2.549 מי מודיעין בע"מ24.

 3.310 מי נתניה )2003( בע"מ25.

 4.757 מי עירון בע"מ26.

 4.397 מי עכו בע"מ27.

 3.195 מי קרית גת )2008( בע"מ28.

 4.592 מי רהט בע"מ29.

 4.736 מי רמת גן בע"מ30.

 3.183 מי רעננה בע"מ31.

 4.247 מי רקת טבריה בע"מ32.

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

 3.361 מי שמש בע"מ34.

 4.586 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים35.

 4.360 מי תקווה בע"מ36.

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

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

 4.580 מעיינות אתא בע"מ39.

 4.625 מעיינות החוף בע"מ40.

 4.075 מעיינות המשולש בע"מ41.

 4.691 מעינות העמקים בע"מ42.

 3.605 מעינות השרון בע"מ43.

 4.939 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ44.

 5.424 עין אפק בע"מ45.

 3.212 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ46.

 5.266 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ47.

 3.650 פלגי השרון בע"מ48.

 4.768 פלגי מוצקין בע"מ49.
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ג'

)בשקלים חדשים למ"ק(

 3.760 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ50.

 3.403 ת.מ.ר - תאגיד מים רמלה בע"מ51.

 4.962 תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ52.

 5.031 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ53.

 4.984 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ54.

 4.163 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ55.

 5.088"תאגיד מעינות זיו בע"מ56.

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .4
י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(

)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"א-2021

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:

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

בפרט 1, במקום "4" יבוא "3". 

בסעיף 10 לכללים העיקריים -  .2
)1( בסעיף קטן )ב( -

)א( בפסקה )1(, במקום "12,569,715" יבוא "12,695,412";

)ב( בפסקה )3( -

)1( בפסקת משנה )א(, במקום "36.613" יבוא "36.980";

)2( בפסקת משנה )א1(, במקום "15.121" יבוא "15.272";

)2( בסעיף קטן )ג( -

)א( בפסקה )1(, במקום "11,961,577" יבוא "12,081,192";

)ב( בפסקה )2()א(, במקום "36.613" יבוא "36.980";

)3( בסעיף קטן )ד(, במקום "3.047" יבוא "3.103".

תחילה 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 10 

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

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשפ"א, עמ' 1084.  2
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בסעיף 11)א( לכללים העיקריים -  .3
)1( בפסקה )1(, במקום "0.707" יבוא "0.714";

)2( בפסקה )2(, במקום "1.716" יבוא "1.733"; 

)3( בפסקה )3(, במקום "2.042" יבוא "2.062";

)4( בפסקה )4(, במקום "2.260" יבוא "2.283".

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(

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

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

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

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

 1.552 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 2.902 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

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

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

 1.687 מי-ציונה בע"מ)9(

 1.827 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.890 מי אונו בע"מ)11(

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

 2.224 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק בע"מ)13(

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

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

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

 1.876 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.573 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.061 מי התנור בע"מ)19(

תיקון סעיף 11 

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 1.768 מי חדרה בע"מ)20(

 2.308 מי יבנה בע"מ)21(

 3.340 מי כרמל בע"מ)22(

 1.861 מי לוד בע"מ)23(

 2.140 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.418 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.168 מי עירון בע"מ)26(

 2.140 מי עכו בע"מ)27(

 1.860 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.182 מי רהט בע"מ)29(

 1.593 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.216 מי רעננה בע"מ)31(

 3.494 מי רקת טבריה בע"מ)32(

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

 2.848 מי שמש בע"מ)34(

 1.783 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 1.994 מי תקווה בע"מ)36(

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

 2.122 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.079 מעיינות אתא בע"מ)39(

 1.971 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.393 מעיינות המשולש בע"מ)41(

 2.595 מעינות העמקים בע"מ)42(

 1.944 מעינות השרון בע"מ)43(

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

 1.260 עין אפק בע"מ)45(

 2.269 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ)46(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

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

 3.395 פלגי השרון בע"מ)48(

 2.958 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.220 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

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

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

 3.600 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(

 2.876 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.278 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.136 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(

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

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

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

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

 1.630 יובלים אשדוד בע"מ)5(

 2.980 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

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

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

 1.765 מי-ציונה בע"מ)9(

 1.905 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.968 מי אונו בע"מ)11(

 1.643 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ)12(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.414 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק בע"מ)13(

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

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

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

 1.954 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.651 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.139 מי התנור בע"מ)19(

 1.846 מי חדרה בע"מ)20(

 2.386 מי יבנה בע"מ)21(

 3.418 מי כרמל בע"מ)22(

 1.994 מי לוד בע"מ)23(

 2.218 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.496 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.366 מי עירון בע"מ)26(

 2.266 מי עכו בע"מ)27(

 1.962 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.377 מי רהט בע"מ)29(

 1.671 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.294 מי רעננה בע"מ)31(

 3.675 מי רקת טבריה בע"מ)32(

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

 3.039 מי שמש בע"מ)34(

 1.861 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 2.072 מי תקווה בע"מ)36(

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

 2.200 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.157 מעיינות אתא בע"מ)39(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.049 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.585 מעיינות המשולש בע"מ)41(

 2.673 מעינות העמקים בע"מ)42(

 2.022 מעינות השרון בע"מ)43(

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

 1.338 עין אפק בע"מ)45(

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

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

 3.473 פלגי השרון בע"מ)48(

 3.282 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.298 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

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

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

 3.768 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(

 3.066 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.444 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.214 תאגיד מעינות 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(

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

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

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

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

 1.595 יובלים אשדוד בע"מ)5(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

 2.971 יובלים בשומרון 2003 בע"מ)6(

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

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

 1.752 מי-ציונה בע"מ)9(

 1.897 מי אביבים 2010 בע"מ)10(

 1.965 מי אונו בע"מ)11(

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

 2.386 מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק בע"מ)13(

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

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

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

 1.936 מי הוד השרון בע"מ)17(

 1.629 מי הרצליה בע"מ)18(

 3.138 מי התנור בע"מ)19(

 1.819 מי חדרה בע"מ)20(

 2.361 מי יבנה בע"מ)21(

 3.408 מי כרמל בע"מ)22(

 1.971 מי לוד בע"מ)23(

 2.181 מי מודיעין בע"מ)24(

 1.471 מי נתניה )2003( בע"מ)25(

 3.357 מי עירון בע"מ)26(

 2.252 מי עכו בע"מ)27(

 1.927 מי קרית גת )2008( בע"מ)28(

 2.363 מי רהט בע"מ)29(

 1.667 מי רמת גן בע"מ)30(

 2.267 מי רעננה בע"מ)31(

 3.650 מי רקת טבריה בע"מ)32(
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פרט
טור א'

שם החברה

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

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

 2.979 מי שמש בע"מ)34(

 1.855 מי שקמה בע"מ - תאגיד מים)35(

 2.063 מי תקווה בע"מ)36(

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

 2.176 מניב ראשון בע"מ)38(

 2.151 מעיינות אתא בע"מ)39(

 2.043 מעיינות החוף בע"מ)40(

 5.552 מעיינות המשולש בע"מ)41(

 2.668 מעינות העמקים בע"מ)42(

 2.001 מעינות השרון בע"מ)43(

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

 1.345 עין אפק בע"מ)45(

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

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

 3.453 פלגי השרון בע"מ)48(

 3.268 פלגי מוצקין בע"מ)49(

 2.280 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ)50(

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

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

 3.770 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ)53(

 3.066 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ)54(

 2.418 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ)55(

 2.216 תאגיד מעינות זיו בע"מ)56(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(. תחילה 5. 
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על אף האמור בסעיפים 12 עד 18 לכללים העיקריים, שיעור פחת מים מוכר ושיעור   .6
להכרתה בתנאים  לעמוד  חברה  הפסיקה  שבה  הראשונה  בשנה  מוכר  גבייה   פחת 

כחברה א' יהיה מחצית ההפרש בין הפחת שהוכר לה כחברה א' לבין הפחת המוכר 
לה לפי הסעיפים האמורים, ואם קיבלה החברה מענקי ייצוב במועד הקמתה - יחול 

האמור לגביה גם בשנה העוקבת.

י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(
)חמ 3-3869-ת1(

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"א-2021

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(, בתוספת השלישית, בסופה יבוא: 

פרט
שם המועצה 

האזורית

שמות 
היישובים/ 

רכיבים לחיובסוג הנכס

תעריף בשקלים 
חדשים למטר 

רבוע בנייה 

תעריף בשקלים 
חדשים למטר 

רבוע קרקע 

שטח קרקע זבולון")5(
ושטח בנוי

48.547.56

שטח קרקע חוף הכרמל)6(
ושטח בנוי

25.03"12.51

בתוספת השישית לכללים העיקריים, במקום פרט )15( יבוא:   .2

פרט
שם המועצה 

האזורית

שמות 
היישובים/סוג 

רכיבים לחיובהנכס

תעריף בשקלים 
חדשים - חיוב 
לפי מטר מעוקב 

מים 

תעריף בשקלים 
חדשים - חיוב 
לפי מטר מעוקב 

שפכים 

1.191.70ביב ציבוריהגליל העליון")15(

ביב מאסף 
ומכון לטיפול 

בשפכים

1.852.64

שיקום ביב 
מאסף ומכון 

לטיפול 
בשפכים

0.61"0.88

הוראת מעבר 

תיקון התוספת 
השלישית 

תיקון התוספת 
השישית 

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  1

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 664; התשפ"א, עמ' 1093.  3
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בתוספת האחת עשרה לכללים העיקריים, במקום פרט )15( יבוא:  .3

שמות היישוביםמועצה אזוריתפרט
שיעור הכספים המיועד 

לקרן השיקום

16.71%"הגליל העליון")15(

בתוספת השלוש עשרה לכללים העיקריים, פרטים )6( ו–)8( - יימחקו.  .4

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .5
י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(

)חמ 3-5560(

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"א-2021

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 1 -

בהגדרה "הפקת חורף", במקום הרישה יבוא:  )1(

""הפקת חורף" -  הפקת מים מקידוח מי שתייה או הפקת מיהול, בכמות העולה 
על הכמות המחושבת, בחודשים ינואר, פברואר, מרס ודצמבר של כל שנה, 
או בתקופה קצרה יותר שהורה מנהל הרשות, לגבי שנה מסוימת, ובלבד 
כל  בו  שמתקיימים  והספקה  הפקה  רישיון  בעל  בידי  נעשתה  שההפקה 

אלה:";

בהגדרה "כמות מותרת", במקום "כמות מותרת" יבוא "כמות מחושבת".  )2(

בסעיף 3 לכללים העיקריים, במקום הטבלה שבסעיף קטן )א( יבוא:  .2

"סוג הקידוח
הפקה בסיסית

)שקלים חדשים(
הפקה נוספת

)שקלים חדשים(

1.6250.558)1( קידוח מי שתייה

0.507"1.574)2( קידוח אחר

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(. )א(   .3

תיקון התוספת 
האחת עשרה 

תיקון התוספת 
השלוש עשרה 

תחילה 

תיקון סעיף 1 

תיקון סעיף 3 

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר 

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

ק"ת התשע"ז, עמ' 1266; התשפ"א, עמ' 1112.  2
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ושדרישת   2021 הרישוי  שנת  של  השני  הרבעון  בעד  נגבו  שטרם  חיובים  לגבי  )ב( 
התשלום לגביהם נשלחה לאחר יום התחילה - יחול סעיף 3.

י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(
)חמ 3-5449(

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(, 
התשפ"א-2021

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 3א -

בפסקה )2()ב(, במקום "0.9" יבוא "1" ובמקום "1.15" יבוא "1.25";  )1(

בפסקה )2א()ב(, במקום "1" יבוא "0.7" ובמקום "1.25" יבוא "0.95".  )2(

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

בפסקת משנה )1.1(, במקום "2.873" יבוא "2.936"; )א( 

בפסקת משנה )1.2(, במקום "3.833" יבוא "3.897"; )ב( 

יבוא   "1.119" ובמקום   "0.819" יבוא   "0.824" במקום  )1.2א(,  משנה  בפסקת  )ג( 
;"1.112"

בפסקת משנה )1.2ב(, במקום "7.634" יבוא "7.890"; )ד( 

בפסקה )2(, ברישה, במקום "3.154" יבוא "3.186";  )2(

בפסקה )3(, בפסקת משנה )3.2(, במקום "0.245" יבוא "0.247".  )3(

בסעיף 5 לכללים העיקריים -   .3
בסעיף קטן )א(, במקום "0.091" יבוא "0.092";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "0.743" יבוא "0.748" ובמקום "0.303" יבוא "0.295";   )2(

בסעיף קטן )ג(, במקום "0.439" יבוא "0.443".  )3(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .4
י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(

)חמ 3-29-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

         הרשות הממשלתית למים ולביוב

תיקון סעיף 3א  

תיקון סעיף 4 

תיקון סעיף 5 

תחילה 

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

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשפ"א, עמ' 1115.  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(, התשפ"א-2021

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

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 )להלן 

- הכללים העיקריים(, במקום התוספת לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת
)סעיף 7(

טור א'
טור ב'

רשות מקומית

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים

למטר מעוקב של מים שסופקו

 3.818 אור עקיבא)1(

 3.723 אליכין)2(

 2.823 באר יעקב)3(

 3.689 בית שאן)4(

 3.818 בנימינה-גבעת עדה)5(

 5.400 גבעת שמואל)6(

 2.552 חריש)7(

 4.095 כפר שמריהו)8(

 3.949 כפר תבור)9(

 3.474 להבים)10(

 3.087 מיתר)11(

 2.803 מעיליא)12(

 3.734 נהריה)13(

 4.573 נשר)14(

 4.605 סביון)15(

 3.474 עומר)16(

 3.870 פרדיס)17(

 4.406 פרדס־חנה-כרכור)18(

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"א, עמ' 1116.  3

החלפת התוספת 
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 2.441 קלנסואה)19(

 3.981 קריית יערים)20(

 3.913 ראש פינה)21.(

 4.354 שדרות)22(

  3.656"שוהם)23(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .2
י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(

)חמ 3-4764(

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"א-2021

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   "1.567" ובמקום   "1.861" יבוא   "1.852" במקום   ,1.1.7 משנה  בפסקת  )א( 
;"1.581"

יבוא   "3.1.1.2" ובמקום   "3.347" יבוא   "3.314" במקום   ,1.1.9 משנה  בפסקת  )ב( 
;"3.1.1.3"

במקום פסקת משנה 1.2.1 יבוא: )ג( 

1.2.1"

בשנת 2021 - 1.430 ש"ח למ"ק;

בשנת 2022 - 1.476 ש"ח למ"ק;

משנת 2023 ואילך - 1.523 ש"ח למ"ק;";

בפסקת משנה 1.3.1, במקום "1.193" יבוא "1.205"; )ד( 

בפסקת משנה 1.6)1(,  במקום "1.383" יבוא "1.397"; )ה( 

בפסקה )3()ב( -  )2(

בפסקת משנה 3.1 -  )א( 

בפסקת משנה 3.1.1.1, במקום "0.910" יבוא "1.102";  )1(

בפסקת משנה 3.1.1.2, במקום "6.025" יבוא "6.217";  )2(

תחילה 

תיקון סעיף 7 

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

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשפ"א, עמ' 1118.  2
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בפסקת משנה 3.1.1.3, במקום "4.743" יבוא "4.936";  )3(

בפסקת משנה 3.1.1.1א, במקום "0.612" יבוא "0.802";  )4(

בפסקת משנה 3.1.1.2א, במקום "5.727" יבוא "5.917";  )5(

בפסקת משנה 3.1.1.3א, במקום "4.446" יבוא "4.636";  )6(

בפסקת משנה 3.1.1.1א1, במקום "0.857" יבוא "1.049";  )7(

בפסקת משנה 3.1.1.2א1, במקום "5.972" יבוא "6.164";  )8(

בפסקת משנה 3.1.1.3א1, במקום "4.690" יבוא "4.882";  )9(

בפסקת משנה 3.1.1.1א2, במקום "0.560" יבוא "0.749";  )10(

בפסקת משנה 3.1.1.2א2, במקום "5.675" יבוא "5.864";   )11(

בפסקת משנה 3.1.1.3א2, במקום "4.394" יבוא "4.583";  )12(

בפסקת משנה 3.1.1.1ב, במקום "1.434" יבוא "1.620";  )13(

בפסקת משנה 3.1.1.2ב, במקום "6.549" יבוא "6.735";  )14(

בפסקת משנה 3.1.1.3ב, במקום "4.964" יבוא "5.159";  )15(

בפסקת משנה 3.1.2.5, במקום "0.914" יבוא "0.923";  )16(

בפסקת משנה 3.1.2.5א, במקום "3.274" יבוא "3.307";  )17(

בפסקת משנה 3.1.3.3, במקום "2.702" יבוא "2.729";  )18(

בפסקת משנה 3.1.3.4 -   )19(

)א( בפסקת משנה )1()א(, אחרי "רישיון החדרה" יבוא "ותנאיו";

)ב( אחרי פסקת משנה )2( יבוא:

הקבוע  מהתעריף   50% של  בשיעור  בתעריף  ")3( יחויבו 
בפסקת משנה 3.1.3.2 אם הם סולקו לפי רישיון ולפי תנאיו ליעד 

שהוגדר ברישיון כאגן ההיקוות של הכינרת;";

בפסקת משנה 3.2 - )ב( 

במקום הטבלה שבפסקת משנה )3( יבוא: 

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

 3.553 2,501 עד 6,000 

 3.233 6,001 עד 8,000   

 2.912 8,001 עד 10,000

 2.592 10,001 עד 12,000

 2.271 12,001 עד 14,000

 1.950 14,001 עד 16,000

 1.630 16,001 עד 18,000

 1.310 18,001 עד 20,000

 0.900 20,001 עד 21,999 

27/06/2113:08



קובץ התקנות 9463, י"ז בתמוז התשפ"א, 27.6.2021  3500

בסעיף 8)א( לכללים העיקריים -  .2
בפסקה )1(, במקום "0.743" יבוא "0.748";  )1(

בפסקה )2(, במקום "0.303" יבוא "0.295".  )2(

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .3
י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(

)חמ 3-807-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

         הרשות הממשלתית למים ולביוב

כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב( 
)תיקון מס' 2(, התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב()3( לחוק איגודי ערים, התשט"ו-11955, ולפי סעיף 102 
לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-22001, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

לביוב(,  ערים  איגודי  שמספקים  ביוב  לשירותי  )תעריפים  ערים  איגודי  בכללי   .1
התשע"ה-32014, בתוספת השנייה, במקום:

"תוספת שנייה
)סעיפים 2 ו–9ב(

הסכום 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 

ומים שאינם פטורים

איגודן - תשתיות 
איכות הסביבה

בשנת 2021 - 0.598

בשנת 2022 - 0.559

בשנת 2023 - 0.509

בשנת 2024 - 0.468

משנת 2025 ואילך - 0.458

בשנת 2021 - 0.848

בשנת 2022 - 0.797

בשנת 2023 - 0.718

בשנת 2024 - 0.668

משנת 2025 ואילך - 0.648"

יבוא:

תיקון סעיף 8 

תחילה 

תיקון התוספת 
השנייה 

ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשס"ט, עמ' 217.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 523; התשפ"א, עמ' 1119.  3

27/06/2113:08



3501 קובץ התקנות 9463, י"ז בתמוז התשפ"א, 27.6.2021 

"תוספת שנייה
)סעיפים 2 ו–9ב(

הסכום 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 ומים שאינם פטורים

איגודן - 
תשתיות איכות 

הסביבה

 בשנת 2021 ואילך - 0.848"בשנת 2021 ואילך - 0.598

תחילתם של כללים אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .2
י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(

)חמ 3-4971(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת  

         הרשות הממשלתית למים ולביוב

תחילה 
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